
  الباب األول

  أساسيات البحث

 مقدمة  .أ 

اللغة كآلة إّتصالية هلا وظيفة يف حياة الفرد فهي اليت يتخذها املرء للتعبري عما 

واللغة �يئ للفرد . وهي وسيلة التصال املرء بغريه. جييش يف نفسه من إحساسات وأفكار

ألن , التفكري ودقتهوتعني على ضبط . فرصا كثريا لالنتفاع �وقات الفراغ عن طريق القراءة

  .١التفكري ال ميكن أن يتم دون استخدام األلفاظ الدالة على معان حمددة

. وهي أيضا لغة حضارة, ومن أنواع اللغة اليت انتشرت يف العامل هي اللغة العربية

وقد أعانت على هذه املكانة التارخيية الرفيعة يف �ريخ الفكر اإلنساين قدر�ا على 

وخاصة . ت احلضارية على االستجابة للحاجات االجتماعية املتنوعةاستيعاب املنجزا

للمسلمني هي لغة رسالة حية وخالدة هي القرآن الكرمي املعتمدة بكلماته ووعاء العقيدة 

  .االسالمية مدى الدهر مث هي أداة الفكر العلمي يف أزهي عصور النهضة البشرية

رسني غري العرب كما رأينا يف إندونيسيا �لت اللغة العربية من اهتمام العلماء والدا

فاللغة العربية . ومصدر هذا االهتمام أ�ا مرتبطة بعقيدة الدين. ما مل تنله من أجنيب عنها

ال�ا لغة القرآ ن الكرمي واحلديث الشريف ولغة الرتاث والفكر , مقدسة عند كل مسلم

رمجة لغة أجنبية ترمجة حتتفظ فال سبيل إىل ت. والقرآن معجزة يف بالغته وفنه, اإلسالمي

  ٢.�ذه البالغة املعجزة

من الصعو�ت اليت تواجه الطالب أثناء تعلمه اللغة العربية هي انتاج مهارات اللغة 

أما مشكلة املناهج املستخدمة يف عملية التعليم يف اجلامعة، ففي البداية كان و , األربعة

على منهج املواد املنفصلة، حيث لكل من تعليم اللغة العربية �جلامعات احلكومية يسري 

                                                           
,  دار الفكر: دار الفكر املعاصر و دمشق شورية : لبنان -بريوت(, تدريس اللغة العربيةطرق , جوديت الركايب ١

٨, )١٩٩٦. 
, )م١٩٦٦, الكتب للطباعة والنشردار : القاهرة(, مشكالت التعليم اللغة العربية لغري العرب, علي احلديدي ٢

٩.  



ومعظم املناهج املستخدمة تنقصها . قالهلا يف تنفيذ عملية التعليم وإدار�اتالكليات اس

كل هذا جعل رجال وزارة الشؤون الدينية  . مهارة التعبري شفهيا كان أم كتابيا

غريوا منهج املواد راجلامعات يعيدون النظر يف املنهج ويرون ضرورة توحيد املنهج، فيومد

املنفصلة من حنو وصرف وبالغةوغري ذلك إىل منهج نظرية الوحدة كما استعملوا الطريقة 

املهارات اللغوية األربع اليت هي االستماع  لطالباالسمعية حتقيقا لرغبتهم يف إكتساب 

  .والكالم والقراءة والكتابة

و . الطريقة و الوسائل التعليميةويف عملية التعليم و الّتعلم عنصران مهمان و مها 

�ن يف اختبار إحدى الطريقة التعليمية ستكون . هذان العنصران ذو عالقة ببعضها بعضا

يتضح لنا أّن الوسائل التعليمية يف عملية التعليم , و �ذا .٣مؤثرة للوسائل التعليمية الفّعالية

نرى �ن بعض , تعليم و التعّلمو لكن يف واقع ال. و التعلم أمر مهّم ال خيتلف فيه إثنان

بل يفّضل . املعلمني مل يهتموا و مل يستعملوا الوسائل التعليمية يف عملية التعليمية إال �درا

بعضهم الوسائل التعليمية التقليدية حيث يكتفون �ستخدام السبورة و الكتاب التعليمي 

  .القاصرين يف إجناح عملية التعليم و التعّلم

تخدام الوسائل التعليمية املثرية و املالئمة سيساعد جدا يف حتسني وال شّك أّن اس

وهذه الدافعية أو الرغبات ستؤثر يف نتيجة , دافعية و رغبات الطلبة يف عملية التعليم

أن من أمهية الوسائل التعليمية يف جماالت التعليم و التعلم أّ�ا من . الطلبة يف الّتعلم

و ان يشعر الطفل �مهية إسباع , ووجود احلاجة للتعّلم الشروط اليت تساعد على التعلم

و ميكن أيضا للوسائل التعليمية أن تؤدي إىل استثارة اهتمام التلميذ و , هذه احلاجة

وال شّك أن الوسائل التعليمية املختلفة كالرحالت و الصور و . إسباع حاجته للتعّلم

�خذ منها كل طالب ما حيقق أهدافه و تقدم خربات متنوعة , األفالم التعليمية و النماذج

  .٤يثري اهتمامه
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كما أن التعليم هو املنهج الذي يشتمل على .دورا هاما يف التعليم االختباريلعب 

 االختبارف.األمور املتعلقة به كاملواد التعليمية و األهداف و الطرق و التقييم و غري ذلك

عملية  االختبارألن .هو ليس تقييما بعينه و , وسيلة من الوسائل التقييمية الرتبوية الشائعة

مرتبطة �هداف حمددة و عملية مستمرة يشرتك فيها الطالب و املعلم و املدبر وويل األمر 

  .٥وغريهم من املعينني �لعملية الرتبوية ملتكاملة

وهذا , وضع اختبارات اللغة يوافق أهداف التعليم و حمتو�ته و تركيز التعليم ذاته

أل�ا مرتبطة �لواجبات , االختبار هو الذي يستخدمه املعلمني أو احملاضرين غالبا

و لكن ما عند� . وهي إلقاء التقومي و القيمة ملعرفة نتائج التعلم من الطالب, التعليمية

الطالب مثل االختبار اللغة اإلجنليزية للناطقني بلغات أخرى الذي  اختبار لقياس كفاءة

إال بعد وجود وضع اختبار Test Of  English Foreign Language (TOEFL) يسمى 

الذي وضعه أساتذة مركز اللغة األجنبية جلامعة شريف للناطقني بلغات أخرى اللغة العربية 

يف وضع هذا االختبار �ن يقلدوا كامال على  هم السابقون األولون. هداية هللا جباكر�

  ٦.للناطقني بلغات أخرىوضع اختبار اللغة اإلجنليزية 

اختبار  اللغة �جلامعة سو�ن أمبيل اإلسالمية احلكومية رعايةمركز كذلك صنع 

اختبار اللغة و . ة اللغوية لدى الطلبةءالكفاللناطقني بلغات أخرى ملعرفة اللغة العربية 

ال يزال يستعمل  �جلامعة سو�ن أمبيل اإلسالمية احلكومية للناطقني بلغات أخرى العربية

 ددةاحململ جند أيضا الباحث من  مترينات و . )Paper Based Test(اختبار الورقية 

اختبار اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى أو أسئالت من اختبار اللغة العربية إلستعداد 

  خاصة �ست ,للناطقني بلغات أخرى

  . الوسيلة التكنولوجياخدام 
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بلغات ختبار اللغة العربية للناطقني افبهذا قام الباحث بكتابة حبثه على تطوير 

التمرينات عل جب (TOAFL – Internet Based Test)على شبكة اإلنرتنيت أخرى 

يف الشبكة اإللكرتونية  الربجميةعلى بلغات أخرى ختبار اللغة العربية للناطقني إلل

  .لتصميم و بناء مقاييس الكفاءة اللغوية يف اللغة العربية كلغة أجنبية اإلنرتنيت

  

 أسئلة البحث  .ب 

 كيف تعليم اللغة العربية جبامعة سو�ن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورا�� ؟ .١

على شبكة اإلنرتنيت  بلغات أخرىختبار اللغة العربية للناطقني اتطوير كيف  .٢

(TOAFL– Internet Based Test) ؟ 

على شبكة اإلنرتنيت  بلغات أخرىختبار اللغة العربية للناطقني ا بيقتطكيف  .٣

(TOAFL– Internet Based Test) ؟ 

على شبكة اإلنرتنيت  بلغات أخرىختبار اللغة العربية للناطقني ا نتيجةكيف  .٤

(TOAFL– Internet Based Test) ؟ 

 

 أهداف البحث  .ج 

  :فاألهداف هلذا البحث هي, البحث اليت ذكرها الباحثبناء على أسئلة 

ملعرفـــــــــــة تعلـــــــــــيم اللغـــــــــــة العربيـــــــــــة جبامعـــــــــــة ســـــــــــو�ن أمبيـــــــــــل اإلســـــــــــالمية احلكوميـــــــــــة  .١

 سورا�� ؟

علــــى شــــبكة اإلنرتنيــــت  بلغــــات أخــــرىختبــــار اللغــــة العربيــــة للنــــاطقني اتطــــوير ملعرفــــة  .٢

(TOAFL– Internet Based Test)  اإلســالمية احلكوميــةجامعــة ســو�ن امبيــل يف 

 .سورا��



علــــى شــــبكة اإلنرتنيــــت  بلغــــات أخــــرىختبــــار اللغــــة العربيــــة للنــــاطقني املعرفــــة تطبيــــق  .٣

(TOAFL– Internet Based Test)  اإلســالمية احلكوميــةجامعــة ســو�ن امبيــل يف 

 .سورا��

على شبكة اإلنرتنيت  بلغات أخرىختبار اللغة العربية للناطقني انتيجة ملعرفة  .٤

(TOAFL– Internet Based Test) اإلسالمية احلكوميةامعة سو�ن امبيل يف ج 

 .سورا��

 

 فروض البحث  . د

فـــــــروض البحــــــــث هــــــــي إجابــــــــة مقيــــــــدة علــــــــى مســــــــألة البحــــــــث ومقــــــــّررة �لبيــــــــا�ت 

ـــــــىت ســـــــوف  ٧.ا�موعـــــــة ـــــــى األســـــــئلة األساســـــــية ال ـــــــروض يواعتمـــــــادا عل قـــــــدم الباحـــــــث ف

  :صوا�ا ىف البحث التاىل، وهي كما تلى تصديقالبحث الىت 

ختبار ا مل ميارس سورا�� اإلسالمية احلكوميةامعة سو�ن امبيل أن مركز رعاية اللغة جب .١

 TOAFL– Internet Basedعلى شبكة اإلنرتنيت أخرى  اتاللغة العربية للناطقني بلغ

Test). 
على شبكة اإلنرتنيت ختبار اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى أن التمرينات يف ا .٢

TOAFL– Internet Based Test) اللغة العربية للناطقني بلغات  سيزيد نتيجة االختبار

 .سورا�� اإلسالمية احلكوميةمبيل أجامعة سو�ن لطلبة يف  أخرى

 

 أمهية البحث  . ه

 :اجلانب النظري .١

اللغة العربية  االختبارعن أن تكون مداخلة ومعلومات تعليمية اليت تتعلق 

و ترجى  شبكة اإلنرتنيتاليت يستخدم خاصة و  )TOAFL( للناطقني بلغات أخرى
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اإلستعداد كثرية الطالب يستطع  و .اللغوية لكفاءةهذا التطوير يكون وسائل تعليمية 

  ).TOAFL( أخرىاللغة العربية للناطقني بلغات يف اختبار 

  

 
 اجلانب التطبيقي .٢

و , لتوسيع األفق العلمية و اخلربات امليدانية للباحـث نفسـهأمهية هذا البحث 

اللغـة اختبار ترجى أن يكون هذا البحث أحد مراجع البحث العلمي اليت تبحث عن 

و ترجــى  شــبكة اإلنرتنيــتو الــيت يســتخدم  )TOAFL( العربيــة للنــاطقني بلغــات أخــرى

مـــن هـــذا  نيأن يســـتفد املدرســـو . اللغويـــة لكفـــاءةهـــذا التطـــوير يكـــون وســـائل تعليميـــة 

 الكفـــاءةيـــاس لق )TOAFL(اللغـــة العربيـــة للنـــاطقني بلغـــات أخـــرى اختبـــار البحـــث يف 

 اللغـة �جلامعـة سـو�ن أمبيـل اإلسـالمية احلكوميـة و ملركز رعايـة .تهملدى الطلب اللغوية

اللغـة البحث تساعدهم يف اخذ القرر عن لـزوم إجـراء اختبـار و يرجى أن يكون نتائج 

  . )TOAFL(العربية للناطقني بلغات أخرى 

 

 البحث مصطلحات  . و

 املوضوع حول املصطلحات بعض شرح يف الباحث ريدي للقارئ وتسهيال للبحث توضيحا

  : يلي فيما املطلوب حسب

 االختبارتطوير  .١

وإذا وضعنا . ٨حول من طور إىل طوريطّور مبعىن  - التطوير هو مصدر من طّور

أوسع  أنه قد وجد من قبل مث حنوهلا من وجودها األوىل إىل شيئ أحسن و, اختباريف 

  .وأكثر وأسهل من قبل

  )TOAFL( بلغات أخرىاللغة العربية للناطقني اختبار  .٢
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 أداة ملعرفة كفائة الطالبهو  )TOAFL( بلغات أخرىاللغة العربية للناطقني اختبار 

أو الذين يستعملو�ا كلغة �نية لقياس  لغات أخرىناطقني بللاللغة العربية  فهم يف

مقنن يقيس مستوى كفاية اللغة العربية لغري �طقني  وهذا االختبار ٩.درجة اتقا�م هلا

�ا، ومصمٌَّم وفق املعايري واألسس العلمية املتعارف عليها عامليا يف جمال القياس 

 .١٠والتقومي

 :من املهارات اآلتية �لنسب املوضحة ختبارااليتكون و 

 %٣٥,٧  :    فهم املقروء .١

 %   ٣٥,٧:     الكتابة  .٢

 %٢٨,٦:     فهم املسموع  . ج

 Internet Based Test (IBT)اختبار على شبكة اإلنرتنيت  .٣

قدمت هذا نوع االختبار دوليا على اختبار اللغة اإلجنليزية للناطقني بلغات 

، احلاسوبوسيلة يعمل هذا اختبار على  و. م ٢٠٠٥يف عام  TOEFL)(أخرى 

  ١١ .االنرتنت شبكة على االختباراملمتحنني سوف تعمل مباشرة  ادان

  

 د البحثو حد   . ز

  :البحث �حلدود التالية حتدد هذا

 التحديد املوضوعي .١

 بلغـات أخـرىاللغـة العربيـة للنـاطقني  اختبـارتطـوير  البحـث هـوهـذا حتدد املوضـوع 

جبعــل موقــع الويـــب  (TOAFL – Internet Based Test) علــى شــبكة اإلنرتنيــت

website) (بلغـات اللغـة العربيـة للنـاطقني  االختبـار لذي بناه الباحث �ملـواد مترينـاتا

   .القدمية من مركز رعاية اللغة �جلامعة سو�ن أمبيل اإلسالمية احلكومية أخرى
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  التحديد مكاين .٢

الذي  سورا��اإلسالمية احلكومية امعة سو�ن امبيل جبيقتصر هذا البحث للطالب 

  . http://www.testbahasa.comيزور موقع الويب 

  

 التحديد الزماين .٣

وملدة . ٢٠١٥- ٢٠١٤السنة الدراسية  يفسيجري هذا البحث حتديدا 

  . قدر سهر واحد استعمال املوقع

  

 دراسة سابقة  .أ 

تطوير الوسائل التعليمية لوحة اجليوب يف تدريس مهارة الكتابـة لـدى طلبـة : نوفيتارمحي .١

 .٢٠١٠العام الدراسي . املدرسة الثانوية سور� بووا� ماالنج

أن عدد النتيجة يف تدريس مهارة الكتابـة قبـل اسـتخدام لوحـة اجليـوب للفصـل  :النتائج

و ) ٣,٠٦(احلسـاب " ت"هـي أن ) t-test( االختبـارأن النتيجة مـن : الضابط

احلســــــاب " ت"أي نتيجــــــة , )٢,٧٢(هــــــي  )t-table(اجلــــــدول " ت"مقــــــدار 

) Hi(و , مـــــردودة )Ho(لـــــذلك النظريـــــة التخمينيـــــة . اجلـــــدول" ت"أكـــــرب مـــــن 

أي أن اســتخدام لوحــة اجليــوب يف تــدريس مهــارة الكتابــة خاصــة يف , مقبولــة

تدريس الكتابة املوجوهة فعالة من تدريس مهارة الكتابة الذي ال يستخدم فيه 

  .لوحة اجليوب

�لتطبيق (فعالية إستخدام الوسائل التعليم احلاسوب يف تنمية مهارة الكالم : أمحد زيين .٢

 .٢٠٠٩العام الدراسي ). توسطة اإلسالمية مبتارامعلى مدرسة إحتاد األمة امل

لطلبة مدرسة إحتاد األمة -إن استخدام احلاسوب حيّسن و ينمي مهارة الكالم :النتائج

, م ٢٠٠٩-٢٠٠٨املتوسطة اإلسالمية مبتارام للصـف الثـاين للسـنة الدراسـية 

لعربية و من جانب نطقهم و الرتاكيب أو القواعد العربية و إملامهم �ملفردات ا

  . من حيث ترقية طالقتهم

http://www.testbahasa.com/


تقــومي أمنــاط أســئلة اختبــار اللغــة العربيــة للنــاطقني بلغــات : أجنــانج برهــان الــدين يوســف .٣

دراســة تقومييــة يف جامعــة مــوال� مالــك إبــراهيم اإلســالمية احلكوميــة () TOAFL(أخــرى 

  .٢٠١١العام الدراسي ) ماالنج

أن هذا االختبار من االختبار اجليد �لدليل أن ثبات هذا االختبار هو  :النتائج

أن   ،مستوى الصعوبةوهو يف مستوى الثبات األعلى، وكذالك يف  ٠،٨٣٢٤

املتوسطة وهذه تدل على جودة هذا  ،مستوى الصعوبةتقع األسئلة يف % ٧٠

لة تقع أسئ% ٤٧، وكذلك يف التميز أن ،مستوى الصعوبةاالختبار من �حية 

ونظرا على هذا . يف التمييز املتوسط وهذه تدل على جودة هذا االختبار

الذي وضعته  للناطقني بلغات أخرىاعتقد الباحث أن اختبار اللغة العربية 

اللجنة من الرب�مج اخلاص لتعليم اللغة العربية جبامعة موال� مالك إبراهيم 

  .االسالمية احلكومية ماالنج

و هذا البحث يعين أن تطوير الوسائل التعليمية ليس من  دراسة سابقةو الفرق بني 

تنمية مهارة الوسائل التعليمية اإللكرتونية و استخدام الوسائل التعليم احلاسوب اّال ل

يبحث  االّ  )TOAFL(اختبار اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى و البحث عن  الكالم

ختبار اللغة العربية للناطقني او أن هذا البحث يبحث عن تطوير  تقومي أمناط أسئلتهيف 

ة ءلقياس الكفا (TOAFL– Internet Based Test)على شبكة اإلنرتنيت أخرى  اتبلغ

جامعة سو�ن امبيل يف هذا البحث يبحث , و من املكان. اللغوية لدى الطلبة

  .سورا��

  

 تصنيف البحث  . ط

  :هي و , يتكون هذا البحث من مخسة فصول

أســئلته وحيتــوي هــذا الفصــل علــى مقدمــة ومشــكلة البحــث وحتديــده و : الفصــل األول .١

 .وتصنيفه سابقةو دراسة أهدافه وفروضه وأمهياته ومصطلحاته و 



مفهوم االختبار ووظائفه وأهدافـه وأنواعـه  اإلطار النظري و حيتوي على: الفصل الثاين .٢

 . (TOAFL)للناطقني بلغات أخرىاختبار اللغة العربية و 

وحيتوي على مدخل البحث و نوعـه و التصـميمات , منهجية البحث: الفصل الثالث .٣

 .و خطوات البحث و جمتمع البحث و عينته و مجع البيا�ت و حتليل البحث

 .عرض البيا�ت و حتليلها و مناقشتها: الفصل الرابع .٤

 .خامتة و حتتوي على نتائج البحث و التوصيات و املقرتحات: الفصل اخلامس .٥
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