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في  قبل الدورة وبعدهااللغة العربية في الكفاءة معيار  اختبارفرق نتيجة 
 سماراعاإلسالمية الحكومية  ساعا واليبجامعة  مركز تنمية اللغة

    
 بحث علمي 

 مقدم إلكمال الشروط ادلقررة للحصول
 (S.1على درجة الليسانس )

 تعليم اللغة العربيةقسم  يف 
 

 
 

 إعداد :
 أمحد ضحى مستجاب

 244322335رقم الطّالب : 
 

 كّلّية علوم الّتربية والّتدريس
 ّية الحكومّيةاإلسالم ساعاجامعة والي 

 سماراع
ٕٓٔ2 
 



. 
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 الـتصريح
 

 ادلوّقع أدىن ىذا البحث العلمي:
 أمحد ضحى مستجاب:   االسم

 244322335:  رقم الطالب
 : تعليم اللغة العربية  القسم

 صرّح بالصدق واألمانة أّن ىذا البحث العلمي مبوضوع:
ة العربية قبل الدورة وبعدها في مركز تنمية في اللغالكفاءة معيار  اختبارفرق نتيجة 

 اللغة بجامعة والي ساعا اإلسالمية الحكومية سماراع
ال يتضّمن اآلراء من ادلتخصصني أو الـمادة نشرىا الناشر أو كتبها الباحثون  

 إالّ أن تكون مراجع ومصادر ذلذا البحث العلمي.
 
 
 

 3329يوليو  :،  مساراع
   الباحث

 
 

 أحمد ضحى مستجاب
 ٕٕٖٖٗٓٔٔٔرقم الطّالب: 

 

 

 ب
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 المناقشة لجنة تصحيح
 : لطالبل البحث ىذا أن
 أمحد ضحى مستجاب   :    سماال
 244322335 : القيد  رقم

 في اللغة العربية قبل الدورة وبعدها في مركز تنمية لكفاءة معيار ا اختبارفرق نتيجة     :ادلوضوع
 اللغة بجامعة والي ساعا اإلسالمية الحكومية سماراع 

وتقبل   مساراعاإلسالمية احلكومية  ساعاىل جامعة وا التدريس و الًتبية علوم لكلية ادلناقشة جلنة ناقشها
يف قسم تعليم اللغة العربية العام الدراسي )   (S1كبعض الشروط للحصول على درجة الليسانس

 م.3329
 3329يوليو   34مساراع، 

 ادلمتحنني اجمللس
 ،الكاتب الرئيس،

 
 

 الماجسترالدكتور شجاعي  رالماجستالدكتور احمد مغفورين 
 37342334::2:8336342التوظيف: رقم      2:8632333333342332رقم التوظيف:

 

 الثانية، ادلمتحنة ،األّوىل ادلمتحنة
 
 

 الدكتورة دوي ماونتي الماجستر الماجستر تؤتي قرة العين
 2:8723383336323333 رقم التوظيف: 8343::2:8323272رقم التوظيف:

 

 الثاين، ادلشرف ،األّول ادلشرف
 
 

 الماجسترمحفوظ صديق  الدكتور       الماجسترماعيل أحمد إس الدكتور
 2:7933383333342332رقم التوظيف :        8342::2:7833392رقم التوظيف :

 ج
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 موافق المشرف
 ادلعاىل

 عميد كلية علوم الًتبية والتدريس
 مساراعاإلسالمية احلكومية  ساعاجامعة وايل 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
 ة طيبة وبعد.حتي

بتصحيحات والتعديالت على حسب احلاجة نرسل نصخة ىذا البحث  ادلالحظةبعد 
 العلمي:
يف اللغة العربية قبل الدورة لكفاءة معيار ا اختبارفرق نتيجة :  ادلوضوع

وبعدىا يف مركز تنمية اللغة جبامعة وايل ساعا اإلسالمية احلكومية 
 مساراع

 أمحد ضحى مستجاب:   االسم
 244322335:  الطالب رقم

 : تعليم اللغة العربية  القسم
أن تناقش ىذا البحث العلمي بأسرع وقت ممكن وشكرا ادلناقشة ونرجو من جلنة 

 باىتمامكم.
 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو

 3329يوليو  :, مساراع    
 ,األّولادلشرف     

 
 

 الماجسترأحمد إسماعيل  الدكتور    
 8342::2:7833392رقم التوظيف :    

 د
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 موافق المشرف
 ادلعاىل

 عميد كلية علوم الًتبية والتدريس
 مساراعاإلسالمية احلكومية  ساعاجامعة وايل 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
 حتية طيبة وبعد.

بتصحيحات والتعديالت على حسب احلاجة نرسل نصخة ىذا البحث  ادلالحظةبعد 
 العلمي:
يف اللغة العربية قبل الدورة الكفاءة معيار  اختبارفرق نتيجة :  ادلوضوع

ة وايل ساعا اإلسالمية احلكومية وبعدىا يف مركز تنمية اللغة جبامع
 مساراع

 أمحد ضحى مستجاب:   االسم
 244322335:  رقم الطالب

 : تعليم اللغة العربية  القسم
أن تناقش ىذا البحث العلمي بأسرع وقت ممكن وشكرا ادلناقشة ونرجو من جلنة 

 باىتمامكم.
 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو

 3329يوليو  : ,مساراع    
 ,الثاينادلشرف     

 
 

 الماجستر محفوظ صديق الدكتور    
 2:7933383333342332رقم التوظيف :

 ه
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 الشعار
 

 َوََل َيْسَتِخفَّنََّك الَِّذيَن ََل يُوِقُنونَ  ۖ  للَِّه َحقٌّ فَاْصِبْر ِإنَّ َوْعَد ا

 )0ٓالروم:(
 

“Maka bersabarlah engkau (Muhammad), sungguh, janji Allah itu 
benar dan sekali-kali jangan sampai orang-orang yang tidak 
meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan 

engkau.” 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 https://quran.kemenag.go.id/index.php/result/30/60 diakses 2 

Agustus 2018 pukul 01:28 WIB 

 و

 

https://quran.kemenag.go.id/index.php/result/30/60


. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



. 

 لملخصا

يف مركز  وبعدىااللغة العربية قبل الدورة فرق نتيجة اختبار معيار الكفاءة يف 
أمحد ضحى مستجاب  ,تنمية اللغة جبامعة وايل ساعا اإلسالمية احلكومية مساراع

244322335 
 

اإلسالمية  ساعاجبامعة وايل  كثري من الطلبةقام الباحث هبذا البحث ألن  
 مل ينجحوا, مهما كانو يشاركون معيار الكفاءة يف اللغة العربية اختباريف  مساراعاحلكومية 

ادلشكالت اليت قدمها الباحث ىي ىل يوجد  .الكفاءة يف اللغة العربية معيار اختباردورة 
يف اللغة العربية قبل الدورة وبعدىا يف مركز تنمية الكفاءة معيار  اختبارنتيجة  بني فرقال

دلعرفة  يهدف ىذا البحث العلميالمية احلكومية مساراع؟ و اللغة جبامعة وايل ساعا اإلس
يف اللغة العربية قبل الدورة وبعدىا يف مركز تنمية الكفاءة معيار  اختبارنتيجة بني فرق ال

ىي ها الطريقة ادلستخدمة جلمع. و اللغة جبامعة وايل ساعا اإلسالمية احلكومية مساراع
وكّل من البيانات اجملموعة ُحلِّلت .  التوثيق وطريقة ادلقابلةطريقة  وطريقة ادلشاىدة 

وىو التحليل الذي يف شكل أرقام مث تصور احلقائق وخصائص البحث . الكّميتحليل الب
 الكائن أو ادلوضوع.

معيار  اختبارنتيجة بني  ادلتعادل فرقيوجد ال وأما نتائج ىذا البحث فهي
كز تنمية اللغة جبامعة وايل ساعا يف اللغة العربية قبل الدورة وبعدىا يف مر الكفاءة 

أكرب  toيشري أن , . بناء علي جتربة الفرضية يف ىذا البحثاإلسالمية احلكومية مساراع
مها حىت كان كلتا 6كان أو يف مستوى ادلعتدل % 2%يف مستوى ادلعتدل  ttمن 

قبل الدورة نتيجة بني  دلتعاادل فرقالك، الفرضية اليت تعرب أن "ىناك معتدلتني. و لذل
  " مقبول. يف مركز تنمية اللغة جبامعة وايل ساعا اإلسالمية احلكومية مساراعدىا وبع
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ABSTRAKSI 

 
Judul : Perbedaan Skor IMKA Sebelum Dan Sesudah  

  Mengikuti Kursus IMKA di Pusat Pengembangan 

  Bahasa UIN Walisongo Semarang. 

Penulis   : Akhmad Dhuha Mustajab 

NIM   : 133211024 

 

 

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh rendahnya mahasiswa 

UIN Walisongo Semarang yang lulus IMKA, meskipun mereka 

telah mengikuti kursus IMKA di PPB UIN Walisongo 

Semarang. Rumusan masalahnya yaitu: Apakah ada perbedaan 

sebelum dan sesudah mengikuti kursus IMKA di PPB  UIN 

Walisongo Semarang?. Tujuannya yaitu untuk mengetahui 

perbedaan antara sebelum dan sesudah mengikuti kursus IMKA 

di PPB  UIN Walisongo Semarang. Metode pengumpulan data 

yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara dan metode 

dokumentasi, Kemudian seluruh data yang terkumpul dianalisis 

menggunakan analisis statistik. Yaitu analisis yang berbentuk 

angka kemudian digambarkan secara sistematis fakta dan 

karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. 

Kajian ini menunjukkan hasil bahwasanya ada perbedaan 

skor IMKA yang signifikan antara sebelum dan sesudah 

mengikuti kursus IMKA di PPB UIN Walisongo. Berdasarkan 

pada uji hipotesis bahwa thitung (to = 3,78) lebih besar daripada 

ttabel baik dalam signifikansi 1% (2,82) maupun 5% (2,07) 

sehingga kedua-duanya signifikan. Untuk itu, hipotesis bahwa 

“terdapat perbedaan skor IMKA yang signifikan antara sebelum 

dan sesudah mengikuti kursus IMKA di PPB UIN Walisongo” 

di terima. 
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 هداءاإل
 

 ىداء ىذا البحث إىل:ا
 اللذين  ،–أسعدمها اهلل ىف الدارين  –ين ّي العزيزين سوباندي و أسيو يولياإىل والد

بين أحسن الّتأديب حيت هما اخلالصة وأدّ حربّياين أحسن الًتبّية ودواماين بنصائ
 أكون ما أنا عليو اآلن.

  إىل مجيع إخويت الشقائق )حيدير علي مهاوان, سعيد القدري, أمنية ادلثوى, وزىرا
 كتب اهلل عليهم التوفيق والنجاح يف مجيع أمورىم.  –نورة الليلي( 

 وم النافعة إىل أساتذيت الكرام القائمني بالتوجيهات واإلرشادات وتعليمات أنواع العل
 والذين بذلوا جهدىم وطاقتهم وأفكارىم إلجراء الًّتبية والّتعليم يف ىذه اجلامعة.

  إىل مجيع أعضاء إحّتاد الطلبة لقسم تعليم اللغة العربية ومجيع إخويت يف قسم تعليم
اللغة العربّية, اّلذين اليزالون رلتهدين يف تعّلم اللغة العربية منذ أوّل دخوذلم يف ىذه 

 اجلامعة إيل اآلن.
 

 نأن يجزيهم بأحسن الجزاء. أمي تعالى أسأل اهلل
 
 
 
 
 
 
 
 

 ح
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 كلمة الشكر والتقدير
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العادلني, عدد خلقو ورضي نفسو وزينة عرشو ومداد كلماتو, 

ابو ومن تبعهم والصالة والسالم علي سيدنا زلمد صلي اهلل عليو وسلم, وعلي الو وأصح
 بإحسان إيل يوم الدين, أما بعد.

وأمحد اهلل سبحانو وتعايل علي ما وفقين من  -يسرين يف مستهل ىذا البحث 
وأن أتوجو بأجزل الشكر وأخلص التحيات إيل مجيع السادات الكرام  -إمتام ىذا الرسالة

أوّد أن أقدم جزيل الذين ذلم فضل كبري يف إجناح كتابة ىذه الرسالة. ففي ىذه ادلناسبة 
 شكري واحًتامي من قلب عميق. وىم اخلاص إيل :

, السيد الدكتور زلبني مساراعاإلسالمية احلكومية  ساعاسادات مدير جامعة وايل  .2
 ادلاجسًت.

السيد الدكتور راىارجو ادلاجسًت كعميد كّلية علوم الًتبية والتدريس جبامعة وايل  .3
 .اعمسار اإلسالمية احلكومية  ساعا

تؤيت  ةالسيد الدكتور أمحد إمساعيل ادلاجسًت كرئيس قسم التعليم اللغة العربية والسيد .4
 ادلاجسًت كسكرتري قسم التعليم اللغة العربية على ارشاداهتما وتشجيعهما. قرة العني

ادلاجسًت، مشرَفني ىف  زلفوظ صديق إمساعيل ادلاجسًت والسيدالسيد الدكتور أمحد  .5
أوقاهتما ىف تفتيش ىذا البحث  لبحث العلمي، على إخالصهما ىف قضاءإمتام ىذا ا

 العلمي أثناء شغلهما يف احملاضرة.
 والدّي العزيزين على جهدمها ىف تربية أوالدمها ورضامها ىف شىت نواحي حيايت. .6
ربية لطلبة لقسم تعليم اللغة العزمالئي األحباء ىف قسم تعليم اللغة العربية وإحتاد ا .7

 السداسي العاشرةأصدقائي ىف قسم تعليم اللغة العربية خصوصا يف و 

 ط

 



. 

وم ويرشدون سائر ادلعلمني واألساتيذ يف كلية علوم الًتبية والتدريس الذين يلقون العل .8
 فنيإىل سبيل العلم والعار 

 3324تشويق الطالب سلفية ادلتخرجني سنة إخواين ىف معهد  .9
 ءىم وكان لو يد فعال يف إمتام ىذه الرسالة.ومجيع من مل  يذكر أمسا .:

رة, هم أحسن اجلزاء والسعادة يف الدنيا واآلخئزيعسى اهلل تعاىل أن جيوأخريا, 
 آلو وأصحابو أمجعني. زلمد وعلى علىاهلل  وباهلل التوفيق واذلداية وصل
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 الباب األّول
 مقّدمة

 

 خلفية البحث .أ 

ية وىي مؤونة دلواجهة العودلة. وجيب على اجلميع أن تعلم اللغة األجنب
يتصارع العودلة إذا كانو يريدون النموة يف حياهتم. و بكفاءة اللغة األجنبية ميكن 
اإلنسان أن يتصل اتصاال جيدا, حىت رؤيتو يف تكنولوجيا ادلعلومات ستكون 

تكنولوجيو ينمو  إنفتاحا و بالتأكيد لديها رأمسال كبَت للتحرك يف عامل الذي تقدم
 دائما.

اللغة األجنبية ادلشهورة يف العامل وىي اللغة العربية واللغة اإلجنليزية كالمها 
جذورا تارخية طويلة جدا, وتراث احلضارة ادلعظم, العربية خصوصا. حواىل من 

العامل يستخدمون ىذه اللعة. وبالتايل، فليس من اخلطأ إذ قال  سكان ثالثى
 اللغة العربية و اإلجنليزية, فسوف يسيطر العادلُت."العلماء, "بكفاءة 

راض اللغة إىل من الذي راغب يف اللغة, كان يشارك يف غويؤثر ىذه أ
عامل التعليم والسياسة واالقتصاد حىت النشر. ىم يقومون مدارس اللغة, ومعمل 

غة اللغة, ومؤسسات اللغة، ورلموعة عن أنشطاط اللغوية منها مسابقة اخلطابة بالل
2األجنبية يف ادلدارس.

 

قال شيخ عبد العليم إبراىيم أن اللغة ىي وسيلة لالتصال بُت الناس 
وبالتايل فإن اللغة ذلا وظيفة عامة كوسيلة  3ووسائل لنقل ادلعٌت مع بعضها البعض.

                                                           
2 

“Pentingnya Bahasa Arab di era Globalisasi”, https://elfaiznamjha. 

wordpress.com/2013/09/17/pentingnya-bahasa-arab-di-era-globalisasi/  

diakses pada 2 Agustus 2017 pukul 21:49 WIB. 
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لتعبَت ذوق االنسان  emotifللتواصل االجتماعي ووظيفة خاصة تتألف من وظيفة 
لتحدث مع االنسان عن ادلشكالت مبوضوع  referensialكاحلزن والسرور, 

لينادى االخر فيوحد بُت اعضاء fatik  . ليبلغ الرسالة اىل شخص  puitikمعُت, 
metalingual, معاجملت

وذالك أنواع  4ليبحث بُت مسألة اللغة باللغة األخرى.  
لإلنسان, فإنو يشجع  إجتماعيةمن وظيفة اللغة ىي وظيفة مهمة جدا يف حياة 

الذين يهتمون وحيبون يف اللغة إلنشاء وتأسيس مؤسسة األكادمييُت وادلربُت والناس 
اليت خاصة لتعاًف على وجو ادلسألة اللغوية، الستيعاب مجيع أولئك الذين يرغبون 

 5يف تطوير القدرة اللغوية.

مركز اللغة ىو ىيئة أنشئت لتصميم ومراقبة تطور اللغة. واآلخر يقول, أن 
رات اللغة األجنبية )العربية، مركز اللغة ىي مؤسسة لغوية هتدف لتطوير مها

ي اجملتمعات اللغة ساعد على تنمية اللغة يف ا اإلجنليزية، وغَتىا(. يف مسَتة مركز
 من ادلدرسة و اجلامعة و ادلؤسسة وغَتذالك.

واليوم مؤسسة اليت ختص للتعامل مع اللغة تنمو يف بيئة أكادميية. تقريبا, 
دتلك مؤسسة لغوية, مع أن بأمساء خمتلفة. يف كل جامعة إما من األىلية أواحلكومية 
ذلا مؤسسة اليت خاصة لتعاًف على  مساراعيف جامعة وايل سوجنوا اإلسالمية احلكمية 

 .(PPB) وجو ادلسألة اللغوية تسمى مركز تنمية اللغات

اليت أنشأت لتقوم  (UPT)ومركز تنمية اللغات ىو أحد ادلنافذ التقٍت 
ية للمجتمع األكادميي كممؤسسة اليت دتلك وسيلة بالتدريبات والتنميات اللغو 

. و مساراعمهمة يف تنمية و ارتفاع اللغة يف جامعة وايل سوجنوا اإلسالمية احلكومية 
                                                           

4
 Soeparno, Dasar-dasar Linguistik Umum, (Yogyakarta: PT Tiara 

Wacana Yogya, 2002), hlm. 5. 
5
 Ajeng Wahyuni, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi  Ketercapaian 

Skor IKLA Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di Pusat 

Pengembangan Bahasa UIN Sunan Kalijaga Tahun 2014”, Skripsi 

(Yogyakarta: Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015), hlm. 1. 
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مركز تنمية اللغات لو عمليات وبرامج تعليم اللغات اليت يقوم و يستعدد هبا 
يتو وىو تسهيل خصوصا دلعشر طلبة اجلامعة و اجملتمع العام. و كلها تعتمد على رؤ 

 الناس ىف االتصال حلياة افضل و مهامو ىو:
 عداد الطالب ناجحُت يف الدراسة وادلهنةإقامة الدوريات اللغوية إل .0

 توفَت اخلدمات اللغوية بطريقة مهنية لتلبية احتياجات العمالء وامتناعهم .2

اإلسالمية اعاسيف جامعة وايل   تنظيم الربامج اللغوية إلجياد األجواء الدولية .3
 احلكومية

إقامة الشراكات مع جهات أخرى داخلية وكانت خارجية يف رلال التنمية  .4
 6اللغوية.

لقد طبقت جامعة وايل ساعا اإلسالمية احلكومية مساراع ادلقررات يف سنة 
يف  االختبارعلى الطلبة ليملكوا الكفاءة يف اللغة العربية و اإلجنليزية. وبدأ   2105

يف أخَت  االختبارويقوم هبذا  .۲10۲اجلامعة لطلبة درجة  الليسانس سنة  تلك
ينطبق على سنتُت, و تلك الشهدة ىي إحدى  االختبارادلستوى الن شهادة 

وىو مركز تنمية  االختبارالشامل. وجلنة  االختبارالشروط الالزمة الشًتاك 
اللغة األجنبية )العربية واألجنليزية( يف كفاءة المعيار  االختبارشًتاك وبا 7اللغات.

الذي يقوم بو والبد عليهم أن حيصلوا على النتيجة ادلقررة, أال وىي كشروط 
 إلشًتاك اإلمتحان الشامل وادلناقشة.

                                                           
6
Mukhotob Hamzah, “Problematika Mahasiswa SAINTEK Prodi 

Pendidikan Matematika Dalam Mengahadapi Tes Standar Kemampuan 

Bahasa Arab (IMKA)  di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang”, 

Skripsi, (Semarang: Program Sarjana UIN Walisongo Semarang, 2016), hlm. 

3. 
7
 SK. Rektor No. 17 thn 2012 tentang pemberlakuan nilai IMKA dan 

TOEFL sebagai persyaratan ujian  komrehensif. 
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تباعها و برنامج لتعليم اللغة اليت جيب اى (PIB) اللغات برنامج تكثيف
طلبة جامعة وايل ساعا اإلسالمية احلكومية مساراع والقيام بو من خالل التأكيد 
على حتسُت ادلهارات احملددة يف اللغة اليت يتم بو بررليا ومستمرة واليت إنتهت مع 

برنامج  ليزية. تتكونللغة اإلنك  TOEFLوللغة العربية  IMKA شهادة اإلجناز
  (PIBA)برنامج تكثيف اللغة العربية  :من ثالثة عناصر يعٍت  اللغات تكثيف

.  (PIBIN)والربنامج مكثف االندونيسي ،(PIBI)اللغة اإلجنليزية  وبرنامج مكثفة
 ,IMKAووظيفتو وىي لزيادة الطلبة ليملكوا ادلعارف وادلهارات ليبلغ شهادة 

TOEFL,   وKKM  وادلواد  ىي  8كتمال احلد األدىن وفقا على القرار.معايَت ا
.TOEFLو  IMKAإختالط من أي ادلصادر اليت راجع إىل حاجة 

9
 

, واآلخر من برنامج تكثيف اللغات الرتفاع كفاءة الطلبة يف اللغة العربية

للطلبة  (IMKA) لكفاءة يف اللغة العربيةختبار معيار ااخاصة ىي برنامج دورة 
ولكن مل  االختبارجامعة وايل ساعا اإلسالمية احلكومية مساراع اليت اشًتكت هبا يف 

كل اللغة العربية ىي ش الكفاءة يفختبار معيار وا ليبلغ النتيجة ادلقررة. دورة احتصل
كبَتة يف تعليم اللغة للطلبة اليت ذلا غَتة   مركز تنمية اللغاتىتمام من من أشكال اال

.بية ولكن مل يكفي مؤنتو دلواجهة اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربيةالعر 
10 

تشعرون بالصعوبة يف تعليم اللغة  وإحدى من وظيفتها ىي ليساعد الطلبة اليت
اختبار معيار الكفاءة يف اللغة  االختبارالعربية أو ترددون بكفاءة اللغتو دلواجهة 

 .العربية

                                                           
 2106مايوا  5وثائق مركز تنمية اللغات للجامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية يف التاريخ  8

9
 Tim Penyusun, Panduan PIB (Program Intensif Bahasa) Untuk 

Program S1 dan D3 UIN Walisongo Semarang, (Semarang: UIN Walisongo 

Semarang 2016), hlm. 9-17. 
 اعا االسالمية احلكومية مساراعادلقابلة مع أستاذ امحد عريف ريان يف مركز تنمية اللغات  جبامعة وايل س 10

 2106نوفمبَت  20تاريخ 
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بالصعوبة لبعض الطلبة غالبا,  اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربيةيعترب 
يف كل سنة,  ةاختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربيتكون طلبة اليت تشًتكون دورة 

. خصوصا الطلبة لقسم تعليم غَت االختبار ألجل التخريج بالنتيجة ادلرتفع عند
صعوبة و  اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربيةاللغة العربية, ألهنم تعتربون أن 

 .اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربيةتشعرون باشًتاك دورة 

, ىناك بعض فاءة يف اللغة العربيةاختبار معيار الكوبعد تشًتكون دورة 
. يقال, يف إحدى الفصل كانت عشرة طلبة اليت االختبارالطلبة اليت مل تنجحوا يف 

, حوايل مخسة حىت ستة طلبة اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية تشًتكون دورة
من اليت تنجحون أي حتصلون ليبلغ النتيجة ادلقررة. و ادلعٌت كانت أربعون بادلئة 

 .اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية  الطلبة اليت مل تنجح يف استيعاب تعلم دورة

الطلبة  يحصلورة االستعدادية، لدا برنامج سطةابو وب هلمطلوا ألملاو 
 برنامج، واختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية  نتائج لتحسين بديلة طريقة على

 إلسالميةا جبامعة وايل ساعاللطبة  فعااًلغة العربية اختبار معيار الكفاءة يف اللة ور د
 .لعربيةا للغةا تعليم في خلفيةأي  لديهم ليس لذينا احلكومية مساراع

فرق نتيجة  " وبناء على ذالك ,قدم الباحث حبثا علميا  حتت ادلوضوع: 
امعة قبل الدورة وبعدىا يف مركز تنمية اللغة جب ختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربيةا

 وايل ساعا اإلسالمية احلكومية مساراع"
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 تحديد المسألة .ب 

على ضوء ما سبق عرضو من خلفية البحث فالبحث يًتكز فيما  اعتماد
 :يلي

قبل الدورة  ختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربيةانتيجة  فرق بُتال يوجد ىل .0
 المية احلكومية مساراعوبعدىا يف مركز تنمية اللغة جبامعة وايل ساعا اإلس

 

 هداف البحثا .ج 

 :ىداف ىذا البحث كما يليوقفا على ادلسائل السابقة، فأ

ختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية يف مركز انتيجة  فرق بُتال كيفدلعرفة   .0
 مساراعاإلسالمية احلكومية ساعا جبامعة وايل  تنمية اللغة

 

 فوائد البحث .د 

 .نوعان: نظرية و عملية وفوائد ذلذا البحث

 النظرية الفوائد .0

رجا الباحث من ىذا البحث أن يزداد ادلعرفة وادلعلومة وادلراجع للباحث 
ختبار اللغة العربية. مث زيادة ادلعرفة اخر وعنصر ادلقررات و ما يتعلق باأل

 للباحث.

 التطبيقية الفوائد .2

ومية ومركز تنمية اللغات اإلسالمية احلك ساعاعنصر التقومي  للجامعة وايل 
حىت حصل إىل مطابقة التنميات.  االختبارعن مشكالت الطلبة على ىذا 

 ويرجو الباحث عن ىذا البحث ليساعد االستصالح الربامج الذي يقوم بو.
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 الباب الثاني

 النظري اإلطار

 

 نبيةاألج اللغة تعلم نظرية .أ 

 صعوبة على تؤثر اليت العوامل ىناك ألن لسيطرةل سهلة ليست األجنبية اللغة

 سهلة ليست األجنبية لغةال جيعل الذي والغالب األول العامل. جنبيةاأل لغةال تعلم

 نظام كفاية عدم ىو الثاين العامل. ماأل لغة ليست األجنبية اللغة نأل ىي لسيطرةل

 من سواء ، األجنبية لغةال تعليم رلال يف اليوم العاملون ميفه ال يعٍت. احلايل التعليم

 العامل. األجنبية لغةال تعلم يف لتطبيقها الفعالادلراقبة و  النظرية ادلتعلمُت، أو ادلعلمُت

.األجنبية لغةال تعلم يف الغَتة عدم وىي الداخلية، العوامل ىو الثالث
11
 

 تعلم يف نظريات 3 ىناك سهلت اإلصلليزية اللغة يف 0202افلُت  عند

 .األجنبية اللغات

 (Behaviorism Theory) السلوك نظرية .0

 عملية ىو اللغة تعلم ، وبارلوف سكينر ، للمنشئ وفقا

 ىذه. التعزيز ، التجاوب ، احلافز: األنشطة بوسيطة العادات تشكيل

 يف مشهورة اليت audiolingual مقاربة ظهور وراء تكمن النظرية
 سبارين تؤكد جنبيةاأل لغةال تعلم طريقة وىي. والستينات اخلمسينات

 اجلملة، ادلعلم هبا يقول اليت الطريقة ، ادلثال سبيل على. التكرار أو

 ىذه ، أخرى وبعبارة. مرات عدة ادلعلم كلمات يكرر والطالب

                                                           
11

 Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum 

Berbasis Kompetensi, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2006), 

hlm. 74. 
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 طريق عن األجنبية اللغة زلادثات أو اجلملة أمناط حفظ ىي الطريقة

.القراءة
12
 

 مجل تكوين على الطالب قدرة عدم ىو الطريقة ىذه ضعف

 من جدا قليل ديكن الواقع، ويف. حفظها مت اليت تلك خبالف جديدة

 .طويل وقت يف احلفظ على احلفاظ الناس

 (Cognitive Theory)  ادلعرفية نظرية .0

 القدرات مع البشر خلق ، لغةال تعلم يف ، شومسكيل وفقا

 غَت جديدة مجل وإنشاء الواردة ادلدخالت معاجلة وىي ، ادلعرفية

.العدد يف زلدودة
13

 يف جديد مقاربة ظهور وراء تكمن النظرية ىذه 
 .القواعد مقاربة أي األجنبية، اللغات

 يواجو ، ةالنحوي ادلقاربة هبذه ىو الطريقة ىذه ضعف

 الشفوية غةللا يف ألنو األجنبية، اللغة استخدام يف صعوبة الشخص

 من العديد فإن ذلك، إىل باإلضافة. سريعة استجابة األمر يتطلب

 الستخداما عام ليست ولكنها ، النحوية الناحية من صحيحة اجلمل

 .الشفوية اللغة يف

 

 ( ية)نظرية االكتساب الطبيعية اللغة امتصاص نظرية .3
 من اللغة تعلم عملية تتكون ، (0983) كراسنل وفقا

 بشكل اللغة تعلم عملية ىو اكتساب.والتعلم اكتساب ومها طريقتُت،

                                                           
12

 Purwadinata dalam Widyawati, Belajar dan Pembelajaran, 

(Padang: Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang, 2010), hlm. 25. 
13

 Purwadinata dalam Widyawati, Belajar dan Pembelajaran,… hlm. 

7. 
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 تعلم عملية ىو التعلمو . اللغة مع التواصل يف مباشرة ذبربة من طبيعي

 .للتواصل استخدامها مث اللغة عناصر فهم خالل من ةاللغ

 ال ، أجنبية بلغة التحدث على قادرا كونلي ،كراسنل وفقا
 يف ادلباشرة اخلربة من يكفي دبا. رمسيا للدراسة شخصال حيتاج

  صغَت طفل ادلثال، سبيل على. إتقاهنا للمرء اللغة، مع التواصل
.بيعيط بشكل وأم بلسان وفًقا حدثيستطع أن يت

14
 

 لألطفال يناسب كراسن طريقة أن ىو الطريقة ىذه ضعف

 ال ، طويالً  وقًتا  ه الطريقةىذا يتطلبو . للبالغُت بةو صع و ،فقط
 يف يعيش أن جيب أجنبية لغة تعلم أن لو زبيل. عادةً  البالغُت ديتلكو

 طويال وقتا سيستغرق أنو ادلؤكد فمن أجنبية، لغة ميستخد بلد

 .كبَتة وتكلفة

ة قيالطر / الطرق بعض توضح سوف ، الكالم مهارة لتسهيل
:بينها من .حملاولة جدا مفيد اليت

15
 

 ادلفردات بتوسيع قم (أ 

 ،األجنبية اللغوية والقواعد اخلارجي االتصال إتقان قبل
 شائع بشكل استخدامها مفردات/ مفردات لديو جيب

 تتوفر ، وإتقان معرفة ديكنك ىنا. احملادثة يف يوم كل

 إذا ةبو صع سيكون. اإلسراع يف للمساعدة ادلفردات

                                                           
14

 Purwadinata dalam Widyawati, Belajar dan Pembelajaran,… hlm. 

8 
15

 J.S. Badudu, Pintar Berbahasa Indonesia 1: Petunjuk Guru Sekolah 

Lanjutan Tingkat Pertama, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996). hlm. 17. 
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 كل استخدامها اليت األساسية ادلفردات لديكليس 

 .يوم

 عال بصوت (ب 

 مهارات لتطوير ليس مرتفع بصوت األجنبية اللغة قراءة

 مهارات لتحسُت أيًضا ولكن ،فقط الكلمات نطق

 اللغات تعلم. أيًضا وادلفردات القواعد يف االستماع

 .القراءة طريق عن األجنبية

 البسيطة جنبيةاأل القواعد تعرف (ج 

. تقاهناإل ةبو صع يكون قد األجنبيةأو  اللغوية القواعد

 قواعد تعلم تزعجك أن عليك ليس الواقع يف ولكن

 يكون أن ىو ادلهم. األجنبية اللغة يف األكثر اللغة

 ادلال رأس ىو األجنبية اللغة لقواعد أساسي فهم لديك

 من. أعلى مستوى على األجنبية اللغة مهارات لتطوير

 تعلمها ديكن اليت البسيطة النحوية القواعد على األمثلة

 ، الظرف ، الصفة ، تكون أن ، الفعل ، االسم ىي
 الزمن مثل ، البسيطة األزمنة ، الشخصي الضمَت

 ادلتوتر ادلتأخر الزمن ، ادلتواصل الزمن ، البسيط ادلضارع

 فإن ، األساسية القواعد من القليل معرفة. ذلك إىل وما

 .إضافية قدرات لتطوير يكفي دلالا رأس

 الكتابة جنبيةلغة األا قراءة (د 

 والكتب الكتب، مثل ىو ىنا بالقراءة ادلقصود

 واجملالت والروايات، القصَتة، والقصص القصصية،

. أجنبية بلغة وغَتىا والصحف، واجملالت، اذلزلية،
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 القراءة/ الكتابة يف األجنبية اللغة قراءة عادة ستجعلك

/  احملتوى/  النصية الرسالة فهم على وقادرًا امألوفً 

 ذلك، إىل باإلضافة. هبا واالستمتاع النصية الرسائل

 ديكنك حبيث ، جديدة مفردات على جيد ديكنك

 تكون أن جيب ال القراءةو . أجنبية لغة مفردات إضافة

 .هبا والتمتع الذايت الوعي لكن مضطرة

 األجنبية اللغة زلادثة (ه 

 ال عندما شلارستها، عدم ما عند عٌتادل ةللغ كونت لن
 بسرعة اللغة تتطور سوف .اليومية احملادثة يف تطبيقها

 أن تساعد آخرين مع احملادثة عند. استخدامها عند

 األخطاء، من التعلم على تساعد و ، واثقا تكون

 يف البدء يرجى. اآلخرين من التعلم يف وادلساعدة
 الذين األصدقاء مع أجنبية بلغة واحملادثة الدردشة

 اللغة تكون أن كنودي .ذلك على قادرين تعتربىم

 اللغات على التعود أن تعتقد ولكنك قبيحة األجنبية

 ، صديًقا كونك جانب إىل. يتطور أن ديكن األجنبية
 لديك كان وإذا ادلعلم، مع واحملادثة زلاولة أيًضا ديكنك

 من تفداس. للغاية مفيد فهذا ، أجنيب لغوي طاليب ارباد

 سياح فيها يوجد اليت األماكن يف والسفر السفر

. بالطبع مهذبة بطريقة واحملادثة دعهم لذلك ، واحملادثة

 عند وتطور بسرعة تصل سوف اللغة أن ىي النقطة

 .استخدامها
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 ىذه مع أوالً أو غَتة  سعيدة قاعدة الطالب على جيب أجنبية، لغة تعلمي قبل

 شعور القلب يف كان إذا. األصدقاء أو األصدقاء مع بةواحمل الفرح مثل الدولية اللغة

 لتسهيل األساسي ادلال رأس ىو فهذا ، أجنبية لغة لتعلم باحلماس وشعور بالسعادة،

 األجنبية اللغويات أن ادلستحيل من ليس والسرور، احلماس مع. جنبيةاأل لغةال تعلم

 .بسهولة الذاكرة ستدخل

 فعالمفهوم التعليم ال .ب 

التعلم ىو  05يم عند مهيمُت ىو زلاولة ادلعلم للتعلم الطالب لكى تعلم.التعل
التعليم ىو عملية تفاعل الطالب مع ادلعلمُت ومصادر التعلم يف بيئة التعلم. 

ادلساعدات اليت يقدمها ادلعلمون من أجل حدوث عملية اكتساب ادلعرفة وادلعرفة، 
07إتقان ادلهارات والطابع، وتشكيل ادلواقف وادلعتقدات يف الطالب.

 

وعند سوباردي يف كتابو مدرسة فعالة، يشرح أن التعليم ىو عملية لتنظيم 
البيئة اليت تشمل العناصر البشرية وادلواد وادلرافق وادلعدات واإلجراءات بشكل منتظم 

 ومنهجية مصممة خصيصا الحتياجات الطالب لتحقيق أىداف التعلم.
كيل األخالق من أما التعليم الفعال ىو التعلم اليت ىي قادرة على تش

الطالب، والعرف شكلت ىو فعل فعلو مرارا وتكرارا، فإن الفعل تصبح عادة، 
لعاملُت اثنُت، أوال سعادة القلب إىل وظيفة، والثانية لقبول الفرح عن طريق والدة 

 الفعل.
( يف كتابو "الشجاعة للتدريس" ليس فقط أن 0229بادلر ) .Jويضيف باركر 

ية وسالمة ادلعلم. وأكد أن القدرة على تثقيف الطالب التعلم الفعال حيدده ىو 
                                                           

16
Muhaimin, dkk., Strategi Belajar Mengajar (Penerapannya Dalam 

Pembelajaran Agama), (Surabaya. CV. Citra media, 1996), hlm. 99.  
17

Heri Rahyubi, Teori-Teori Belajar dan Aplikasi Pembelajaran 

Motorik, (Bandung : Nusa Media, 2012), hlm. 6-7. 
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بشكل جيد تعتمد على عالقة الثقة. تعتمد عالقة الثقة اعتمادا كبَتا على قدرة ادلعلم 
08على استكشاف ضمَت حياتو أو معرفة ىويتو.

 

وفقا للخبَت أعاله، خيلص ادلؤلفون إىل أن التعلم الفعال ىو التعلم الذي 
 يكون قادرا على تشكيل األخالق ادلتعلمُت اليت ربددىا ىوية وسالمة ادلعلم.

( إىل أن فعالية التعليم ديكن قياسها باستخدام أربعة 0222ويشَت سالفُت )
 لتايل:مؤشرات على النحو ا

نوعية التعليم، وىي كم زلتوى ادلعلومات ادلقدمة حبيث ديكن للطالب بسهولة  .0
معرفة ذلك أو قليل اخلطأ. وكلما كان قليل اخلطأ الذي مت إصلازه يعٍت التعليم 
أكثر فعالية. ربديد مستوى فعالية التعلم يعتمد على ربقيق إتقان بعض أىداف 

 تعليم.التعليم، وعادة ما يسمى إتقان ال

إتفاقية مستوى التعليم ىي مدى ضمان ادلعلم دلستوى اعداد الطالب يف قبول  .0
 مواد جديدة.

الباعث ىي كم من جهد ادلعلم حيفز الطالب على إكمال أو القيام بادلهام  .3
وتعلم ادلواد ادلقدمة. وكلما زاد الدافع، كلما زاد نشاط الطالب حبيث يكون 

 التعلم فعاال.

وىو الوقت الالزم الستكمال أنشطة التعلم. سيكون التعلم فعاال إذا  الوقت،  .4
 كان بإمكان الطالب إكمال الدرس وفقا للوقت احملدد.

( الذي يتقن يف رلال تعليم 0989، 0963فعالية التعلم عند كارول ) ةمؤشر 
لى علم النفس، ويف ورقتو منوذج للتعلم ادلدرسي، يقول إن الفعالية التعليمية تعتمد ع

 مخسة عوامل:

 

                                                           
18

Supardi, Sekolah Efektif (Konsep Dasar dan Praktiknya), (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 164-165. 
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 موقف )موقف(: استعداد ومهارات الطالب يف التعلم. .0

القدرة على فهم التعليمات: استعداد الطالب لتعلم الدرس، دبا يف ذلك قدرة  .0
 ادلتعلمُت يف تعلم مع ادلعرفة يف وقت مبكر لتعلم الدرس القادمة.

للدراسة جبد. من ادلثابرة: ىي مقدار الوقت الذي ديكن للمتعلمُت تقدديو  .3
 خالل ذلك، الثبات ىو نتيجة الدافع الطالب والتعلم.

 الفرصة: الفرصة ادلتاحة من قبل ادلعلم لتعليم مهارة أو مفهوم. .4

09جودة التعليم ىي فعالية التدريس معُت. .5
 

لية التعلم تتميز حبيوية ( أن فعا0205يقول إجين وكوشان )ماتواليانغ، 
الطلبة يف التعلم، وخاصة يف تنظيم واكتشاف ادلعلومات. لذلك، كلما زاد النشاط 

 أكثر فعالية يف تعلم والتعليم األكثر فعالية أيضا.

( أن فعالية برنامج التعليم يف عالمة مع 0205وفقا لسوريا )أغشا: 
ب لتحقيق األىداف التعليمية اخلصائص على النحو التايل: )أ( ينجح بتقدمي الطال

اليت مت تعيينها. )ب( توفَت ذبربة تعليمية جذابة، إشراك الطالب بنشاط من أجل 
11دعم ربقيق األىداف التعليمية. )ج( وجود مرافق ليساعد عملية التعليم والتعلم.

 

يم اجليد ىو كيف ادلعلم تسليم بناء على ذالك يستنتج أن منوذج التعل
 الطالب بنجاح الكتساب ادلعرفة وتوفَت التعلم أنًتاكتيف.
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Supardi, Sekolah Efektif ..., hlm. 163-169. 
20

Rijal09, “Cara Mengukur dan Mengetahui Efektivitas 

Pembelajaran”,http://www.rijal09.com/2016/12/cara-mengukur-dan 

mengetahui-efektivitas-pembelajaran.html diaskses 31 Juli 2017 pukul 21:12 

WIB. 

http://www.rijal09.com/2016/12/cara-mengukur-dan%20mengetahui-efektivitas-pembelajaran.html
http://www.rijal09.com/2016/12/cara-mengukur-dan%20mengetahui-efektivitas-pembelajaran.html
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 تعليم اللغة العربية .ج 

الذي قالت بو   كالم مصطفى الغالييٍت اللغة العربية ىو كما ذكر شيخ
. وبالتايل فإن تعليم اللغة العربية مع األخذ يف االعتبار إحلاحها 10العريب لغرض معُت

حيب بكبَت اجملتمع األوسع. ومع ذلك، فإن ادلتحمسُت الذين يدرسون اللغة  –
العربية قليال جدا من اللغة اإلصلليزية، اليت أصبحت لغة رقم واحد يف العامل. وتصبح 

 .امية يف ادلدرسة حىت الكليةاللغة اإلصلليزية مادة إلز 

كما نقل عن اإلمام معروف عند فتحي علي يونس وآخرون، اللغة العربية ذلا 
 :اخلصائص العديدة

العربية ذلا مشتق )إستيقاقية( وىي عملية مورفولوجية، شلا يسمح بتشكيل   .0
 .كلمات جديدة من أصل كلمة

 ر من الكلمات.ىيكل اجلملة ىو األكثر، وتتألف من إثنُت أو أكث .0

 .فعل مع وزن متنوع .3

 .to beىيكل اجلملة ال يتطلب  .4

من بعض خصائص اللغة العربية، من ادلعروف أن تعلم اللغة العربية ذلا 
مستويات سلتلفة من الضيق مع اللغات األجنبية األخرى. السيما أن اللغة العربية يف 

، وىي كلمات يف triliteralitas نفس عائلة اللغات الساميت اليت لديها طباع 
11اللغة العربية اليت ذلا ثالثة أحرف سبكن أن تتشكل بوزن متنوع.

 

ة العربية، جيب على ادلعلم دلعرفة مقاربة، طريقة، لتعلم مهارة اللغوية يف اللغ
سًتاتيجية أو تقنية للحصول على التعليم ادلبتكر. مقاربة ىو رلموعة من االفًتاضات 

                                                           
 4(، ص.0953صرية، ، )بَتوت : مكتبة الع جميع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييٌت، 00

22
 Mufidah, “Kegiatan Berbahasa Arab di Pondok Pesantren Modern 

Islam ASSALAM”, Penelitian, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 

2015), Hlm. 19-23 
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ادلتعلقة باللغويات. حينما الطريقة ىي الطريقة ادلربُت يف التعبَت عن ادلواد التعليمية 
دلربُت يف ىذا اجملال يف ربقيق ادلواد متعلقة بالنهج، وىو إجرائي. مث التقنية ىي عمل ا

12التعليمية، وىو التنفيذي.
 

( 0227: 5)أما بالنسبة لنموذج التعلم كما نقلت عنو ادلفيدة، فإن أرندز 
س(، ولذلك فمن الضروري االرذبال على أساس خربة ترى أن التدريس فن )فن التدري

 ادلعلمُت. ببساطة ديكن تصنيف منوذج التعلم العريب إىل نوعُت ومها:
 منوذج التعلم التقليدي / الكالسيكي العريب .0

وىو تعلم اللغة العربية اليت تركز على "اللغة كعلم الثقايف" حبيث تعلم 
ول خصوصيات وعموميات من علم اللغة اللغة العربية وسيلة دلعرفة متعمقة ح

إن  .العربية، سواء جوانب قواعد اللغة/ لغوي، والصرفية/ التشكل أو األديب
 .ادلنهج النامي وادلشهور ادلستخدم ذلذا الغرض ىو منهج القواعيد والًتمجة

 .منوذج التعلم ادلوجو باللغة العربية كأداة اتصال .0

ض من اللغة كأداة. أي أن اللغة وىي منوذج تعلم اللغة ادلوجو للغر 
العربية تعترب وسيلة للتواصل يف احلياة احلديثة، لذلك فإن جوىر تعلم اللغة 
العربية ىو القدرة على استخدام اللغة بفعالية وقادرة على فهم الكلمات أو 

13العبارات باللغة العربية.
 

عديد من االسًتاتيجيات اليت ديكن استخدامها إلضافة االختالفات ىناك ال
 يف تعلم اللغة العربية، على النحو التايل:

 

 

                                                           
23

 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: 

Rajawali Pers 2014), hlm. 19. 
24

Mufidah, “Kegiatan Berbahasa Arab..., hlm, 53-58. 
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 ستماع ونماذج تعليمها .1

تفسَت إستماع ىو أن أحد يركز عقلو على إيالء االىتمام للمتكلم، مع 
ادليل إىل فهم مضمون خطابو، وكذلك إلجراء ربليل، وحىت إذا كان ذلك 

لذلك ادلقصود أن السمع يف ىذا السياق ليس االستماع  14روريا االنتقاد.ض
 إىل ادلتكلم فقد، ولكن أكثر إنتاجية.

فقط  ٪32وتظهر نتائج البحث أن معظم الناس ديكن أن تستوعب 
فقط من ما ديتص من تلك  ٪05كن أن نتذكر من ادلعرفة اليت يسمعوهنا، ودي

ادلعرفة. لذلك، لتكون قادرة على زيادة ادلعرفة استيعابو من السمع، مث االستماع 
15ذبب إىل أن تكون مدربة خصوصيا.

 

االستماع هتدف إىل قدرة الطالب على فهم  وبشكل عام، فإن مهارة
األصوات أو الكالم باللغة العربية بشكل صحيح. ىناك ثالث مهارات ربتاج 

 إىل النظر فيها وتطويرىا يف االستماع وىي:
 القدرة على تعرف األصوات العربية بشكل صحيح (أ 

 القدرة على تشبو ما يسمع (ب 

 القدرة على فهم ما يسمع (ج 

 ض من تعليم إستيماع وىي:أما الغر 
 قلد (أ 
 حفظ (ب 

 تلخيص الرئيسي (ج 

 فهم زلتوياتو (د 

                                                           
25

  Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif,... hlm. 190. 
26

 Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, 

(Malang: Misykat, 2005), hlm. 47. 
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يف ىذه ادلسألة ادلطلوب من االستماع ىو صحة اللغة اليت يسمع. 
والقصد ىو توفَت مهارة االستماع الفعلية، وبالتايل فإن االستماع ىي اللغة 

ط الضوء، غيبوبة األصلية، دبا يف ذلك يف طريقة النطق، والتجويد ، تسلي
 ونقطة، وغَتىا من األشياء اليت ليست مصطنعة.

يف تعليم اإلستماع كان مناذج سلتلفة من السًتاتيجيات اليت ديكن 
 استخدامها من قبل ادلعلم، وىي:

منوذج التعاون، ىذه السًتاتيجية مفيدة دلعرفة طريقة فعالة وسبكينية لفهم  (أ 
أن توفر نتائج التعليم ومواده بطرق الطالب. وديكن ذلذه االسًتاتيجية 

 سلتلفة، دبقارنة نتيجة التعليم.

 اخلطوات:

 ينقسم الطالب إىل رلموعتُت يف مكانُت سلتلفُت. (0)

معلم يقرأ ويشرح النصوص اليت تدرسها بطرق سلتلفة. يف اجملموعة  (0)
األوىل يشرح ادلعلم زلتوى النص، بينما يف اجملموعة الثانية يشرح 

 باستخدام لغتو تعٍت بطريقة احملاضرة.ادلعلم 

 بعد ذالك, يطلب ادلعلم الطالب باألزواج مع رلموعات سلتلفة. (3)

يطلب من كل شريك أن جيمع بُت نتيجة التعليم وأن يكون قادرا  (4)
17على اإلجابة على األسئلة حول النص.

 

 منوذج ادلعلومات، وتركز ىذه السًتاتيجية على سليمة لفًتة طويلة. (ب 

  اخلطوات:
إعداد مسجلة اليت ربتوي على األخبار واخلطب أو غَتىا من  (0)

 ادلعلومات يف الفصحى

                                                           
27

 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, 

(Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 118-120. 
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اع نشر كاسيت اليت حيتوي على أخبار ونسأل الطالب لالستم (0)
 إليها وتسجيل نقاط مهمة يف األخبار

ينقسم الطالب إىل رلموعات، وكل رلموعة أمنو على وظيفة  (3)
 لكتابة احملتوى اإلخباري ومناقشتها

 ويطلب من الطالب لتقدمي النتائج (4)

 وتشغيل كاسيت مرة أخرى وتقييم معا (5)

قبل  مث مناقشة موضوع وزلتوى الشريط وتصحيح طريقة الكتابة من (6)
18الطالب.

 

 كالم ونماذج تعليمه .2

مهارة الكالم ديكن أن ربقق بشكل جيد بعد مهارة االستماع ونطق 
ادلفردات العربية. ديكن أن تأخذ أنشطة الكالم من شكل زلادثة أو مناقشة أو 

 قصص أو خطابة.
على قدرة االستماع، والقدرة على يف بداية شلارسة الكالم، أوال, الزم 

19إتقان ادلفردات والشجاعة للتعبَت ما ىو يف ذىنو.
 

والغرض من تعليم الكالم يتضمن على عدة أشياء، على النحو 
21التايل:

 

سهولة التحدث، الطالب جاء بفرصة كبَتة يف شلارسة التحدث حىت  (أ 
 تكون قادرة.

 الوضوح، ديكن للطالب تتحدث بدقة وواضح، كل من حلجة والعبارة. (ب 

                                                           
28

 Syaiful Mustofa, Strategi... hlm. 122. 
29

 Imam Makruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, (Jakarta: 

Need’s Press, 2009), hlm. 103. 
30

 Iskandarwassid, dkk, StrategiPembelajaran Bahasa, (Bandung: 

Rosdakarya, 2009), hlm. 242. 
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كي تتحدث بشكل ادلسؤولة، ديكن أن تكون مسؤولة عن الطالب ل (ج 
 صحيح.

ينشاء استماع حرجة، والطالب قادرون على تقييم الكلمات ادلنطوقة،  (د 
 نية عند النطق، والغرض من احملادثة.

تشكيل عادة، ديكن للطالب تشكيل عادة مع نية حقيقية من عاداتو  (ه 
 تفاعلية مع اثنُت أو أكثر من الناس الذين مت اإلتفاق عليها سابقا.

ذج شلارسة احملادثة اليت ديكن أن ربفز الطالب على الكالم ىي  وبُت منا
 كما يلي:

 السؤال واجلواب (أ 

يسأل ادلعلم سؤاال واحدا جييب أحد الطالب جبملة واحدة؛ مث الطالب 
 الرد، إىل أخره حىت حيصل مجيع الطالب دورىم. 0يسأل وطالب  0

 زلادثة موجهة (ب 

ادثة موجهة. الطالب أن يطوروا حيدد ادلعلم الوضع أو السياق يف زل
 خياذلم يف احملادثة مع زلاوريهم وفقا للموضوعات احملددة.

 زلادثة حرة (ج 

حيدد ادلعلم موضوع احملادثة يف أنشطة احملادثة احلرة. تعطي الطالب 
الفرصة إلجراء زلادثة حول ادلوضوع حبرية. مث تنقسم الطالب إىل 

20ذلا فرص كافية دلمارسة.الناس لكي الطالب  5-4رلموعات من 
 

 

 

 

 

                                                           
31

 Syaiful Mustofa, Strategi... hlm. 140-142. 
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 قراءة ونماذج تعليمه .3

يف احلقيقة القراءة ربتوي على التفكَت وتقييم وربليل وحل 
ادلشاكل.تنقسم القراءة إىل؛ قراءة جهرية و قراءة سرية، وقراءة مكثفة )ادلكثفة( 

21وموسعة واسعة )موسعة(.
 

والتفسَت الذي قدمو عزان، قال أن مهارة القراءة ىي تقرأ الدروس اليت 
تستهدف الطالب حىت يتمكنوا من القراءة بشكل صحيح وفهم ما ىو يف 

ىي تقدمي الدرس بالقراءة، إما بقراءة جهرية أو قراءة  القراءة. حينما طريقتو
سرية. ومن ادلتوقع أن الطالب يقدرون على الكالم الكلمات واجلملة باللغة 

22العربية صحيحا وفصيحا.
 

 القراءة )مهرة القراءة( تنقسم إىل قسمُت:منوذج التعليم من مهارة 
 القراءة للمتعة، أي قراءة للحصول على ادلتعة (أ 

 القراءة للحصول على معلومات (ب 

 ومناذج شلارسة القراءة اليت ديكن تقدديها للطالب ىي كما يلي:
 تعلم فهم القراءة (أ 

يسية و تعطي الطالب قراءات قصَتة وتدرب على التفريق بُت الفكرة الرئ
 الفكرة اجلانبية.

 تعلم أغٌت ادلفردات (ب 

                                                           
32

 Subur, “Pendekatan dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab”, 

Insania, (Vol. 11, No. 2, tahun 2006), hlm. 6. 
33

 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: 

Humaniora, 2004), hlm.119. 
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البحث  -0جيب على الطالب إجراء التمرينات إلزداد ادلفردات التالية: 
البحث عن معٌت  -3البحث عن العكس )ادلتضاد(،  -0عن ادلرادفات، 

 آخر من نفس الكلمة.

 تعلم أمناط اجلملة (ج 

يدة للطالب. لذلك جيب إعداد مواد القراءة إلدخال أمناط اجلملة اجلد
23إعداد تدريبات لتحديد منط اجلملة شفويا أو كتابة.

 

يف تنفيذ تعليم القراءة مطلوب ادلعلم للقيام جبميع أنواع االختالفات 
واإلبداع العايل، وبإعداد دقيق لكي تعليم القراءة مرغوب فيو الطالب ويف حد 

تو اجلو من الفصل سوف يعيش. مثل ىذا اجلو يسرع عملية التعليم والتعلم ذا
 اليت قد زلددة قبلها سيتم ربقيقها قريبا.

 تعليمه  ونماذج كتابة .4

الكتابة ىي شكل من أشكال كفاءة اللغة وأصعب مهارة اللغة بُت 
ثالثة مهارة أخرى يف إتقان الطالب، حىت من قبل صاحب اللغة األصلية. 

رجع ذلك إىل قدرة الكتابة يتطلب إىل إتقان العناصر اللغوية ادلختلفة وي
 والعناصر خارج اللغة اليت سوف تزين زلتويات الكتابة.

الكتابة ىي مهارة اللغة ادلتكاملة، تظهر إلنتاج شيء يسمى الكتابة. 
 على األقل ثالثة عناصر اليت جيتمع يف نشاط الكتابة، وىي:

توبة، دبا يف ذلك ادلفردات، الًتكيب، اجلملة، الفقرة، إتقان اللغة ادلك (أ 
 ىجاء، فراغماتيك وغَت ذالك.

 إتقان زلتويات ادلقالة وفقا للموضوع الذي يكتب. (ب 

                                                           
34

 Syaiful Mustofa, Strategi... hlm. 172-174.  
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إتقان أنواع الكتابة، وىي كيف تنظم زلتويات الكتابة باستخدام اللغة  (ج 
ت والقصص ادلكتوبة حيت تشكل الًتكيبة ادلرغوبة، مثل ادلقاالت وادلقاال

 24القصَتة والكتب وغَت ذلك.

 الغرض من تعلم مهارة الكتابة عند عزان ىو كما يلي:
لكي يقدرون الطالب على كتابة الكلمات واجلمل العربية دباىرة  (أ 

 وصحيحة
ريقة لكي يقدرون الطالب من كتابة وقراءة الكلمات واجلمل العربية بط (ب 

 متكاملة

تدريب حواس الطالب على أن يكونوا نشطُت باللغة العربية. سواء من  (ج 
 خالل االىتمام، والسمع، والبصر، والنطق، والكتابة

 تنمو كتابة اللغة العربية اجلميلة والًتيب (د 

 إعادة النظر يف معرفة الطالب بكتابة اجلمل اليت سبت دراستها (ه 

25لكتابة باللغة العربية.تدريب الطالب على ا (و 
 

ذالك البيان قد يعرف أن الغرض من مهارة الكتابة ليس إلنتاج  من
 اللغة فقط، ولكن كيف للتعبَت الفكرة باستخدام لغة الكتابة بشكل صحيح.

لتدريب الطالب يف شلارسة مهارة الكتابة ىناك عدة أنواع من مقال 
 )إنشاء( اليت ديكن استخدامها من قبل دلمارسة الطالب، من بُت أمور أخرى:

 

 

 

 

                                                           
35

 Syaiful Mustofa, Strategi...hlm. 181. 
36

 Ahmad Izzan, Metodologi..., hlm. 125-126. 
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 شرح بسيط (أ 

على سبيل ادلثال يكتب تعريف كلمة يوما بعد يوم الذي ينظر و يسمع 
الطالب، تعليق موجز على حدث أو ظرف. على سبيل ادلثال تعريف 

 اجلدول، والسيارة، والسوق، وغَت ذلك.

 القصة (ب 

أنواع األحداث يف الًتتيب الصحيح. على سبيل ادلثال روي عن يكتب 
 حادث حدث لنفسو.

 الوصف (ج 

تدريب باستخدام كلمات ملموسة، واختيار التفصالت ليساعد االنطباع 
 باستخدام لغة دقيقة، مثل وصف للمنطقة السياحية.

 رسالة (د 

روف كان عدة أنواع من الرسائل، دبا يف ذلك رسائل الصداقة، واحل
العائلية، والرسائل الرمسية. كتابة ىذه السورة ربتوي أيضا على عناصر 

 الرواية والوصف.

 اخللق/ احلجج (ه 

ىذا نوع متقدم. ألن الكاتب ىنا ىو مطلوب لكتابة منطقيا ويقادر على 
التعبَت أو ساعد رأي مع احلجج وأدلة كافية. على سبيل ادلثال، كتب 

وافقة على قيمة معينة أو قاعدة أو سلوك حجة حول ادلوافقة أو عدم ادل
 أو مشكلة.

 اخليال (و 

ىذا نوع ىو للمتقدمة أيضا. إذا كان النوع احلججي يتطلب الفكر، مث 
ىذا النوع من اخليال يتطلب قوة اخليال. عامل ادلواىب ىو تأثَت كبَت دبا 
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ة فيو الكفاءة يف تطوير قدرة ىذا اخليال. مثل جعل اخليال مصغرة يف قص
27قصَتة. مثال آخر ىو وصف الصورة.

 

عبد احلميد يشرح أن الغرض من تعلم اللغة العربية يف إندونيسيا ىو 
 التايل:

ادلهمة يف الطالب تقدر وتفتخر اللغة العربية كإحدى من واحدة اللغات  (أ 
 العامل للتعلم.

الطالب يفهم اللغة العربية من حيث الشكل وادلعٌت ووظيفة واستخدامها  (ب 
 بشكل مناسب وإبتكار دلختلف األغراض واألغراض والظروف.

الطالب ديلك كفاءة الستخدام اللغة العربية لًتقية القدرة الفكرية والنضج  (ج 
 العاطفي والنضج االجتماعي.

 لديهم االنضباط والتفكَت والتحدث. الطالب (د 

الطالب تقدرون على امتالك واالستفادة من األعمال األدبية لتطوير  (ه 
 الشخصية، وتوسيع البصَتة احلياة، وربسُت معارفهم وادلهارات اللغوية.

28الطالب تقدر وتطور اللغة العربية كنز الثقايف الفكري. (و 
 

 

 للغة العربيةفي الكفاءة اختبار معيار دورة ا .د 

ويذكر بعض الكتابات أن تعريف دورة يف قرار مدير العام من مدرسة التعليم 
 KEP-105/E/L/1990 رقم (Kepdirjen Diklusepora)والشباب والرياضة 

رسة اليت قام باجملتمع تعٍت دورة، ىي وحدة التعليم خارج وىي: دورة تعليم خارج ادلد
ادلدرسة اليت تعد أنواع ادلعرفة وادلهارة وادلوقف العقلي للمتعلمُت ادلختلفة الذين 
                                                           

37
 Ahmad fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, 

(Malang: Misykat, 2009), hlm. 177. 
38

 M. Abdul Hamid, dkk., Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: 

Misykat, 2008), hlm. 159. 



15 

حيتاجون إىل مؤونة لتطوير أنفسهم ويعملون لقمة العيش ومواصلة تعليمهم إىل 
ع بادلساعدة الذاتية والتمويل ادلستوى األعلى. وذبري الدورة من اجملتمع وإىل اجملتم

 الذايت.

IMKA اللغة العربية. يف قاموس اللغة العربية   يف يعٍت اختبار معيار الكفاءة
خترب دبعٍت إمتحان أو زلاولة وكلمة معيار دبعٍت االختبار  ىو مصدر من كلمة اكلمة 

ة أي الكفاء -كفاية-يكفي -ادلعيار،حينما كلمة الكفاءة ىي مصدر من كلمة كفي
 االختبار تعٍت  IMKAدبعٍت القدرة. وبالتايل إختبار معيار كفاءة اللغة العربية أو 

 الذي يستخدم لقياس مهارات الطلبة يف اللغة العربية.

 Arabic Language Proficiency Test العرب يوجد ويسم  بالديف 

(ALPT)  درجة الطلبة أي اختبار كفاءة اللغة العربية ىو معيار العادلية ليقيس كفاءة
يف بالد العربية, و انو يستخدم الشارة  اىل كفاءة الطلبة يف مخس ادلهارات اللغوية 

29منها االستماع و الكالم والقراءة والكتابة والقواعد.
 

فيستنتج الباحث أن اختبار معيار   االختبار ذالك تعريف وأىداف  علىوبناء 
نفس الًتكيب من اختبار الكفاءة. يقصود بو (Imka/toafl) كفاءة اللغة العربية

 .تو دون ارتباط دبنهاجليقوم التقومي بطابقة الكفاءة اإلنسانية يف رلالو أو مهار 

وىي  اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربيةلذلك ديكن أن خيلص إىل أن دورة 
معيار كفاءة اللغة تعٍت  االختبار تعليم خارج ادلدرسة اليت تعد ادلعرفة وادلهارات يف 

 اختبار قدرة اللغة العربية.
 

 

 

                                                           
39

 http://www.arabacademy.com/alpt yang  diakses pada tanggal 21 

april 2016 pukul 13.00 WIB. 

http://www.arabacademy.com/alpt
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 الدراسة السابقة .ه 

أمحد توفيق معمون" ربت ادلوضوع "فعالية أوال البحث العلمي الذي كتبتو "
 BISAيف برنامج  WhatsApp  تعلم اللغة العربية بوسائل االعالم االجتماعية

". ىذه الدراسة دراسة وصفية اليت 0205)دراسة اإلسالمية واللغة العربية( سنة 
 يف برنامج WhatsAppتبحث فعالية تعلم اللغة العربية بوسائل االعالم االجتماعية 

BISA ونتيجة ىذه الدراسة ىي حصلت على أن مستوى فعالية تعلم اللغة العربية ،
 رجو متخ 00 رجمتخ BISAمشًتكة برنامج  02من  09بادلئة. قال  95تصل إىل 

اليت يتكون مراسل أن تعلم اللغة العربية بوسائل االعالم االجتماعية  00
WhatsApp .والفرق بينهما فهي البحث العلمي  31فعالية وىم يشعرون بالراحة

قبل  ختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربيةافرق نتيجة حث يف الذي كتبو الباحث يب
وإذا البحث السابقة يبحث يف فعالية تعلم اللغة العربية بوسائل االعالم  الدورة وبعدىا

وادلساوى بينهما يبحث يف تعليم . BISA يف برنامج WhatsApp  االجتماعية
 اللغة العربية.

جينج وحيوين" ربت ادلوضوع "العوامل ثانيا البحث العلمي الذي كتبتها  "أ
 ادلؤثرة يف صلاح طالب كلية العلوم الًتبوية وتأىيل ادلعلمُت يف إكتساب نتيجة 

IKLA  اختبار كفاءة اللغة العربية( يف مركز تنمية اللغة العربية جبامعة سونان(
ىذا البحث يبحث العوامل ادلؤثرة  40".۲203كاليجاكا اإلسالمية احلكومية سنة 

تستخدم ربليل العوامل الداخلية )العامل البيولوجي,  "IKLA"نتيجة يف الوصول إىل 
                                                           

40
 Ahmad Taufiq Makmun, “Efektivitas Pembelajaran Bahasa Arab 

Melalui Media Sosial Whatsapp di Program BISA (Belajar Islam dan Bahasa 

Arab)”, Skripsi, (Yogyakarta: Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015). 
41

Ajeng Wahyuni, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi  Ketercapaian 

Skor IKLA Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di Pusat 

Pengembangan Bahasa UIN Sunan Kalijaga Tahun 2014”, Skripsi 

(Yogyakarta: Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015). 
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العامل الدافعي, العامل اإلجتهادي( وربليل العوامل اخلارجية )البيئة العائلية, والبيئة 
ادلدراسية, واجلانب األسلويب( إىل مدى أثرىا وزبطيط احلل يف رفع إمكانية الوصول 

ا فهي البحث العلمي الذي كتبو الباحث . أما الفرق بينهم"IKLA"إىل نتيجة 
وإذا  قبل الدورة وبعدىا ختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربيةافرق نتيجة يبحث يف 

البحث السابقة يبحث يف العوامل ادلؤثرة يف صلاح طالب كلية العلوم الًتبوية وتأىيل 
 نتيجة وادلساوى بينهما يبحث يف إكتساب . IKLAادلعلمُت يف إكتساب نتيجة 

IKLA/ IMKA. 

ثالثا البحث العلمي الذي كتبتو "سلاطب محزة" ربت ادلوضوع "مشكالت  
العلوم  لكلية(IMKA) لكفاءة اللغة العربية الطلبة  يف مواجهة اختبار ادلعيار

والتكنولوجي يف قسم تعليم الرياضية جبامعة "وايل سوصلوا" اإلسالمية احلكومية 
يبحث مشكالت  الطلبة  يف مواجهة اختبار ". ىذا البحث 0206بسمارانج 

معيارالكفاءة اللغة العربية وإجتهادىا لنقص ادلشكالت يف مواجهة اختبار 
معيارالكفاءة اللغة العربية. ونتيجة ىذا البحث يعٍت أن الطالب يف قسم تعليم 

( التباس 3( علم اللغة )0( خلفية )0الرياضية ذلا ادلشكالت الداخلية منها بسبب: )
( عدم وقت 3( بيئة )0( االقتصاد )0)الدافع(.مث ادلشكالت اخلارجية منها بسبب: )

.( ادلعلم4اإلعداد )
أما الفرق بينهما فهي البحث العلمي الذي كتبو الباحث  31

وإذا  قبل الدورة وبعدىا اءة يف اللغة العربيةختبار معيار الكفافرق نتيجة يبحث يف 
البحث السابقة يبحث يف مشكالت  الطلبة  قسم تعليم الرياضية يف مواجهة اختبار 
معيارالكفاءة اللغة العربية. وىناك أيضا الفرق يف زلسوستهما أما البحث السابقة 

ر معيار ختباافرق نتيجة يف  الذي كتبو الباحث يبحثالبحث و  االختبار يبحث 

                                                           
42

 Mukhotob Hamzah, “Problematika Mahasiswa SAINTEK Prodi 

Pendidikan Matematika Dalam Mengahadapi Tes Standar Kemampuan 

Bahasa Arab (IMKA)  di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang”, 

Skripsi, (Semarang: Program Sarjana UIN Walisongo Semarang, 2016). 
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. وادلساوى بينهما يقوم بالبحث يف مركز اقبل الدورة وبعدى الكفاءة يف اللغة العربية
 ساعا اإلسالمية احلكومية مساراع.تنمية اللغة جبامعة وايل 

 

 الفرضية .و 

الفرضية ىي إجابة مؤقتة دلشاكل الدراسة إىل أن يتم إثبات ذلك من خالل 
 ينتهيمل الذي االستنتاج لرأي أعاله من فرضية البيانات اليت مت مجعها. حىت مع ا

 بحث، فرضية أن يطلب من الباحث ىييبقى النهائي إلثباهتا. يف ىذا الو حىت اآلن 

 الدورة قبلتبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية خا نتيجة ُتب ادلعتدل فرقاليوجد  "
 ".  ىاوبعد
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 الباب الثالث
 مناهج البحث

 

 نوع البحث .أ 

ي و  ماوحي ثو ث  ex post facto يهوع البحو  الوعا   البحو  هو  نوع 
ي الوعا  احي ب   احلو ث. نن البحو  حيلبح  بب   العا عم. ه ا البح  يسمى أيًضحي 

اع املتغريات املستقلة ي   ال ي مل البحيح   الت حيال به    ح ثال ي البح  هع 
43ايبيوووة.انفووواا بحيل  ا وووة الت لووو لذ هووو ا ال  ا وووة و بوووحيالءاا ات ق و وووا ال  ا وووة  

  
املقحي نة السوببية. ق ا ا ة و ، وهي ا ا ة ا تبحيطية  نععنينىل ي العا  م البح  نقست

ة ح وم أو اتوت   املتغوريات الو  هو   نىل ا ا وا ا وة املقحي نوة يه ا ال  ا ة هوع 
 ة.يال  ا  يت لق عليهحي الكحيئن أو املعضع 

سووتقلة عنوو احي املغووريات حوو ث  يهووحي اتالوو ي هووع البحوو   البحوو  الووعا  ي
حو ث  و  ، ق هو ا البحو  44 ال  ا وة.مب حظة املتغوريات التحيب وة ق  يب أ البحيح 

تغووريات املسووتقلة وكوو لذ بووني اتغووريات املسووتقلة ، اال تبووحيب بووني اتغووريات املسووتقلة وا
 اوحي هوع ال حياول السولي أن يبحو  البحيحو  التحيب ة بشكل طبي ي. ويايو تغريات ااع 

 .نذا يتمكن ان ء ي 

 

 

 

 

                                                           
43

 Syamsuddin dan Vismaia S. Damaianti, Metode Penelitian 

Pendidikan Bahasa, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 164 
44

 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan 

Praktiknya, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), hlm 165. 
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 مكان البحث .ب 

، ق مسوحي ا  3اإل و اية احلكعايوة  قع ه ا البحو  ق ءحيا وة واس  وحيعحيي
 .مسحي ا ن حيعحيلي 03-04شحي    او  ال كتع  هحياكحي   م 

 

 وقت البحث .ج 

 ق  ووونة ووفتم   11اووون تووحي ي   ايووحيم 34 حووعاىلو وو  أءووا  هوو ا البحووو  

 . 7417ق  نة  كتعبااا  74حىت  7417

 أاحي اااحل كمحي يلي: 

 ليطلب احلصعل على تصايح البح . ئيس ااكز تنمية اللغةىل   املنهج ن .1

 البح .اعضع     األول ليطلب على وصف عحيم ان اإل تط .7

 حعل اعضع  البح .و التعثيق املقحيب ت حيملاا بة و يبح  ب .3

 حتليل البيحينحيت وي للهحي. .0

 

 مصادر البينات .د 

يبحووو . نذا  اصووو   بيحينوووحيت البحووو  امليووو او هوووع الشووو   أو امل  سوووة أن
بيحينوحيت اون ناا ة امل  سوة. ولو لذ أن  مصو  ياتبط الكوحيئن اوع ا  سوة ت ليميوة،  
 جت ل ان امل  ين ق ه ا البح  هي:

 .مسحي ا اإل  اية احلكعاية   حيعحيق ءحيا ة واس اللغة ئيس ااكز تنمية  .1

اإل  اية  حيعحيجبحيا ة واس اللغةق ااكز تنمية  IMKAاحملحيضا او ة  .7
 .مسحي ا عاية احلك

  حيعحيجبحيا ة واس  اللغةق ااكز تنمية  IMKAالط ب ال ين يشحي كعان او ة  .3

 .مسحي ا اإل  اية احلكعاية 
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اتتبحي  ا يحي  الكفحي ة ق اللغة كمنف ين  اللغةب ض املعظفني ق ااكز تنمية  .0
 .ال ابية

 

 بؤرة البحث .ه 

تتبوحي  ا يوحي  انتي وة فوا  ال ي و  التحقيوق يبحو  هوع ق ه ا البح  ب  ة
 وحيعحي جبحيا وة واس  ق ااكوز تنميوة اللغوة  بول الو و ة وب و هحي الكفوحي ة ق اللغوة ال ابيوة
 .مسحي ا اإل  اية احلكعاية 

 

 السكان .و 

، 05، مالسكحين هع كل املعضع  ان البح  مأ يكعنطحي لسعهحي  يميو قحي 
أاوووحي  وووعءحينحي ي طوووي ت ايوووف مالسوووكحين هوووع ميوووع أعضوووحي   مععوووة كحيالوووة وواضوووح أن 

أاوحي يقصوو   اون السووكحين  06لو يهحي ب وض ااصووحيئ  الو  تايو  أن تووت لم تصحيئصوهم.
ا يوحي  الكفوحي ة  اتتبوحي يشوحي كعان او ة ه ا البح  هع ال  ا ميوع  املشوحي كني الو ين 

ق  مسوحي ا اإل  اية احلكعايوة   حيعحيجبحيا ة واس  ق ااكز تنمية اللغةق اللغة ال ابية 
 .7417 نة 

 
 عينة ال .ز 

هوووع أتووو  ال ينوووحيت نن أ ووولعب أتووو  ال ينوووحيت املسوووت  م ق هووو ا البحووو  
ال نقعاية، أي أن تقنية اال وجءحي  ال تسوتن  نىل الفواا، بول ت تمو  علوى اأمععوة أو 

                                                           
45

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006), hlm.130 
46

 Sudjana, Metode Statistika (Bandung: Tarsito, 2002), hlm.5 
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 ا البحو  هوع ق هوال ينوة  07املنطقة أو  مععة ان املعاضيع الو  جتموع طبي يوحي ا وحي.
ق ا يحي  الكفحي ة ق اللغة ال ابية  اتتبحي ال  ا ميع  املشحي كني ال ين يشحي كعان او ة 

 7417ق  نة  مسحي ا اإل  اية احلكعاية   حيعحيجبحيا ة واس  ااكز تنمية اللغة

 

 متغيرات ومؤشرات البحث .ح 

 املتغري البح  هع مسوة أو صوفة أو  يموة اون الش صوية، كوحيئن أو النشوحيب
أن يكوعن ب وض املتغوريات احملوو اة اون البحيحاوة ل  ا وة حووىتى احلصوعل علوى ا لعاووحيت 

 08حعل اال تنتحيءحيت مث ا ت  صهحي.
 تغريات املستقلةا .1

 ثا و ان تكعن  بب تغيري أو تغريات ال  تاتغريات املستقلة هي ا
املستقلة( ق ه ا تغريات احينية )اأتغريات ظهع  املتغري التحيبع )ت تم (. ا

، كمحي ا يحي  الكفحي ة ق اللغة ال ابيةتتبحي  هع اتغريات الطايقة او ة االبح  
 يلي:

 الط ب ل يهم االفية ق الت  يس اللغة ال ابية (أ 

 نشطة الت لم.الط ب يشحي ك ابحيشاة ق أ  (ب 

 الط ب تفهم عن تسليم املعاا ان احملحيضا. (ج 

 الط ب تكا  الت لم ال  أعطي حمحيضاهم ق الفصل. (ا 

 الط ب ت حيجل العاءبحيت املنزلية كل أ بع   (ه 

 الط ب    ش اوا بحيلتغيري زيحياة الكفحي ة ق ا ا تهم (و 

                                                           
47

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, 

(Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 81 
48

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif , dan R&D,  hlm. 61.  
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ا يحي  الكفحي ة حي  الط ب يستطيع ان يأت  انحي ع ان ت لم او ة نتتب (ز 
 .ق اللغة ال ابية

 تغري التحيبعا .7

تغري ال ي يتأثا أو يصبح استحقة للمتغريات التحيبع هع اتغري ا
هع أن يكعن التغيري  ق ه ا البح  املستقلة. ق ه ا البح ، واملتغري التحيبع

 ااكز تنمية اللغة ق هحيوب   ا يحي  الكفحي ة ق اللغة ال ابيةتتبحي  او ة ا  بل

 ب  نتي ة . امل شاات: التغيريات مسحي ا اإل  اية احلكعاية   حيعحيواس حيا ة جب

 ال و ة.

 

 طريقة جمع البيانات .ط 

الطايقووة مووع البيحينووحيت هووي األكاوووا تطووعة ا ووجاتي ية ق  ووحيل البحوووعث، 
طوووا  موووع  09ألن اهلووو   الائيسوووي اووون هووو ا ال  ا وووة هوووع احلصوووعل علوووى البيحينوووحيت.

البيحينوووحيت املسوووت  اة للحصوووعل علوووى البيحينوووحيت ال زاوووة،  وووعا  ذات الصووولة ل  ا وووة 
 األاب والبيحينحيت املستم ة ان البيحينحيت الت ايبية.

األو ا  والعثووووووحيئق  حوووووو  البحيحوووووو  يوووووو  ا  الكتووووووب واألو ا ،  ق األاب
ال لميوووة ا لقوووة مبعضوووع  البحووو  لزيوووحياة مباحيبوووة ملاءوووع وأااة  ئيسوووية ملمحي  وووة البحوووعث 

 ست  م الطاائق:نسبة للبيحينحيت الت ايبية، البحيح  ياملي انية. أاحي بحيل
 طايقة املاا بة .1

املاا بة هوي تقنيوة عموع البيحينوحيت يوتم عون طايوق نءواا  البحوعث ب  وة، 
ه ه   على تصحيئ  ا ى ال نحيصا املجابطوة كبورية اون وتس يل ب  ة، ول ي

                                                           
49

Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 224. 
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 54السوووووولعك البشوووووواي ق اءتمووووووحيعي  مووووووع الظووووووعاها ق أ ووووووحيب ثقحي ووووووة حموووووو اة.
البيحينوحيت املي انيوة املت لقوة بت لويم البحيح  هب ا طايقة ا حظوة للحصوعل علوى 

جبحيا وووة واس اللغةق ااكوووز تنميوووة  ا يوووحي  الكفوووحي ة ق اللغوووة ال ابيوووة او ة نتتبوووحي 
 .مسحي ا اإل  اية احلكعاية   حيعحي

 طايقة املقحيبلة .7
املقحيبلة هي احل ي  ال  تسته   علوى اشوكلة حمو اةذ هو ا السو ال 

 نععحينأكاا ملعاءهة ءس يحي. كحين  ، وال  ش صني أواللسحينواععاب ال ملية 
ان األطاا  امل تلفة ق عملية املقحيبلة. الطا  األول ملقحيبلة، والطا  الاحينيوة 

 51للم لعاحيت)اأهز امل لعاحيت(.
التفحيعوول الووو   وبنووحي  علووى الت ايوووف اوون  وووتيعا ت وءووحي ، اقحيبلووة هوووي

تعءوووو   يهووووحي تبووووحيال أو  عاعوووو ، واملسوووو وليحيت، واملشووووحيعا وامل تقوووو ات والوووو وا ع 
 احلعا وامل لعاحيت. املقحيبلة ليسا النشحيطحي و ححيلة الش   ال ي يقعم / يب أ 

 و األتاين يستمحيععن  قط.
ق البحوو  النووععي املقووحيب ت تصووري الع وويلة الائيسووية عمووع البيحينووحيت. 

ت ل املقحيب ت،  يوتمكن علوى تقنيوحيت املقحيبلوة. واملهوم  احلصعل ا ظمهحي ان
  املعضوع تنظا البحيح  ق املقحيبلة، ال ش ات احملققني املعضععحيت، ألنه ميكون 

. ال يشوو اون ان يسووجثعن  أل ووحي ق املقحيبلووة حتتووعى علووى عنحيصووا اوون الضووغعب

                                                           
50

 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Pratik, 

(Jakatra: Bumi Aksara, 2015), hlm. 143   
51

Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan 

Praktik,..hlm. 160 . 
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 نذا حت ثا،  حيلص   والصااحة ق ه ا املعضع  ان ت ثا على احلصعل صوحة
57البيحينحيت.

 

يسووت مل هوو ا الطايقووة حلصووعل علووى ا لعاووحيت عوون البيحينووحيت املت لقووة 
ب والوو ا ع واملاا ووق وتلفيوة الطو اتتبوحي  ا يوحي  الكفووحي ة ق اللغوة ال ابيوة  و ة بو

، ححيلوة أعضوحي  واملوعظفني ق اتتبحي  ا يحي  الكفحي ة ق اللغوة ال ابيوة او ة ملتحيب ة
 .اال  اية احلكعاية مسحي ا   حيعحيجبحيا ة واس  اللغةااكز التنمية 

 طايق التعثيق  .3
الطايووق التعثيووق هووع كوول عمليووة اووون األالووة القحيئمووة علووى نووع  اووون أي 

 53ايوووووق الفوووووم، أو الصوووووع ة، أو األثايوووووة.اصووووو  ،  وووووعا  كحينوووووا بحيملكتعبوووووة، الط
اتتبوووحي  ا يوووحي  وتسوووت  م هووو ا التقنيوووة للكشوووف عووون البيحينوووحيت املت لقوووة بووو و ة 

 ، اع ع الت لم، وغريهحي.الكفحي ة ق اللغة ال ابية

 

 طريقة تحليل البيانات .ي 

 طايقة التعثيق أاة املقحيبلة و لبحيح  ق حتليل البيحينحيت أن جيتمع، يست  م ا
، مسحي ا اإل  اية احلكعاية   حيعحيجبحيا ة واس  او ةمباحيبة مع البيحينحيت لتح ي  

. ان احلصعل البيحينحيت، ثلل هحيوب   ال و ة ال ي ي ا  ان    ة الط ب  بل
 البحيح  البيحينحيت بتشمل ث ثة اااحل:

 

 

 

 

                                                           
52

 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-

ilmu Sosial, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 118 
53

Imam Gunawan, Metode Penelitian..., hlm. 175. 
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 التحليل األول .1

 ةطايقأاة املقحيبلة و البحيح  بحيح  يست مل ق التحليل األول، ال
البيحينحيت ال  مت م هحي ان البح ، مث حتليل البيحينحيت بحيلتح ي  ق  التعثيق

 شكل الكمي.
 الفاضية  جتابةحتليل  .7

ه ا التحليل ان الطبي ة املستماة ان التحليل األول. ويه   
حة ق ه ا البح  التتبحي  الفاضية املقجحة ق ه ا البح .أاحي الفاضية املقج 

بني ان نتي ة اتتبحي  ا يحي  الكفحي ة ق اللغة ال ابية فا  الكبري الهي مكحين 
م. أاحي لنسبة الفاضية تست  م الااز اإلحصحيئي نتتبحي   هحيو ب   ال و ة  بل

 التحيلية: test t–مالتحيئيم

 

    
  

    
  

 امل او :

 : t0ال اللة. و يتم اتتبحي  الس ا على امل حظحيت الطحيلب استعى 

 MD :Mean of difference  (. وب  هحي  ال و ة)الفا  بني احي  بل 

 : SDMD وب  هحي  ال و ةاالحناا  امل يحي ي للفا  ق ااحلة  بل .) 

،  ق م البح  عن (t-test) االتتبحي   بل نتصحي  متم 
standar eror  انmean of difference  وهيSEMD بحي ت  ام ،
 الصيغة التحيلية:

1


N

SD
SE D

MD 
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 ممحي يلي: t-test و بحيلتحيس، أاتلا تلذ البيحينحيت نىل صيغة

MD

D
test

SE

M
t  

 

 التحليل اال تماا ي .3

أو جتابتهحي، هل كحينا النتي ة ا ت لة أم غري  t-testوامل ا ة نتي ة 
 ”degrees of freedom“ا ت لة ان الت ابة  بحاا ال  ءة احلاية 

 بحي ت  ام الصيغة التحيلية:
df = N -1 

df = 31-1 

df = 33 

ان  t)حصلا  ttان ال  ( اع  t)حصلا toيقعم املقحي نة بني  مث
 اع ول( اع امل شا على النحع التحيس:

، وهي الفاضية ال  م  اا عض و الفاضية الب يلة ا ت ل tt ≤ toلع  (أ 
 اقبعل ) النتي ة الفاضية على البح  اقبعل(.

ية الب يلة اقبعل و الفاضا ت ل، وهي الفاضية ال  م  غري tt ≥ to لع  (ب 
50اا عض ) النتي ة الفاضية على البح  اا عض(.
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 Anas Sudijiono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2010),  hlm. 305-312 
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 الباب الرابع 
 نتائج البحث و تحليلها

 

 لبحثوصف بيانات ا .أ

يف  دورة اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية نظرة عامة على التعليم  .1
 مساراعاإلسالمية احلكومية  ساعامركز تنمية اللغات جبامعة وايل 

يف هناية  اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية بدأ برنامج دورة  
معيار  اختبار . خلفية برنامج دورة2102ويفتتح يف عام  2102عام 

العربية ادللموس اللغة كفاءة الكفاءة يف اللغة العربية ىذا لتحسُت  
 وادلستهدفة. إستند إىل جهود لتحسُت جودة اللغة العربية, هتد ىذه دورة

إىل توفَت أربعة مهارات يعٍت مهارة  اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية 
 الكتابة. ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة ستماع اال

 ىي: ختبار ادلعيار لكفاءة اللغة الاألىداف الرئيسية لدورة إ
 اللغة العربية العامةيف تقدًن ادلؤونة عن الكفاءة  (أ

اختبار معيار الكفاءة يف اللغة بدورة  تقدًن اإلعداد الفٍت تتعلق (ب
 العربية 

55حتقيق أربعة مهارات بنشاط.  (ج
 

دورة اختبار معيار الكفاءة يف اللغة ولذالك فإن اذلدف احلقيقي 
على شهادة التخرج فقط، ولكن دلساعدة الطالب  للحصولليس  العربية 

 .بعة مهارات بنشطةويعطيهم الكفاءة العامة للغة العربية ، أي حتقيق أر 

                                                           
55

 9ومية مساراع تاريخ االسالمية احلك يف مركز تنمية اللغة جبامعة وايل ساعا زأستاذ عبد العزي ادلقابلة مع 
 .8108مارس 
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 تستعمل التقنية دورة اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية م يتعل

اختبار معيار الكفاءة يف اللغة اليت تشبو ب اختباريعٍت بتقدًن  اخلاصة 
األصلي، لكي الطالب تعود على التدريبية. وال يعطى األستاذ   العربية 

 ية أوال. التدريبية يف كل اجتماع، ولكن تعطيها نظر 
كل معلم تتعلم فصل سلتلفة وكل معلم لديو طرق سلتلفة، ويوافق 

مع أن طرق التعليم سلتلفة، ولكن ال يزال يف  .على قدرة كل فصل دراسي
دورة اختبار معيار الكفاءة نفس ادلنهاج الدراسي ىو ادلنهاج التكاملي 

 .يف اللغة العربية 

 :ىي كما يلي يف اللغة العربية دورة اختبار معيار الكفاءة  مراحل تعليم

 األولادلرحلة  (أ

اختبار معيار الكفاءة يف اللغة مجيع الطالب يف دورة 
تعطى اختبارًا أوال قبل يبدء التعليم يف الفصل. واذلدف ىو  العربية 

، تنقسم األول اختبارحتديد القدرة األولية للطالب يف الدورة. بعد 
إىل  7ات. كل رلموعة تتكون من الطالب يف الدورة إىل عدة رلموع

 شخص الذي يرافقهم معلم واحد. 9
 اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية  يبدأ التعليم دورة

بادلادة التمهيدية أوال, يبدأ ادلعلم التعليم بعقد اتفاق الدراسي مع 
الطالب. ىذا مهم جدا ألنو يهدف إىل ترتيب جدول االجتماعات 

اليت تنطبق خالل الدورة. إذا كانت الدورة  وجها لوجو يف الفصل
تدور يف يوم نشط يف الكلية، يساعد عقد األتفاق الدراسي على 
جتنب الصدام بُت الصفوف والدورة. ألن الطالب يف الدورة تتكون 

 .من  أنواع الطالب عرب أعضاء ىيئة التدريس والتخصض
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 ةدور  بعد أن يكون ادلعلم عقد الدراسي, يقدم ادلعلم عن
بادلادة التمهيدية وكيفية التعامل  اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية 

اختبار الدورة, لكي ال يفاجأ الطالب يف الدورة عندما يواجهون  مع
 .ألول مرة معيار الكفاءة يف اللغة العربية 

 ادلرحلة الثانية (ب

جدول مث  ذلا رلموعة الطالب منيف ىذه ادلرحلة، لكل 
 .يف احملدد والذي مت االتفاق عليو يف بداية االجتماعب الطاليدخل 

ادلواد  الطالب إىل فصلهم, تعطي ادلعلمبعد دخول  
توافق  . ولكل معلم طرق سلتلفةاختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية 

 قدرة الطالب يف دورتو.على 

كان معلم الذي يبدأ الدراسة من مهارة الكالم, مث القرأة, 
ترتيبا. ىناك أيًضا ادلعلم يستخدمون منهج  ستماع ابة، واالمث الكت

الدراسة النشطة, الذي يبدأ بالنظرية األساسية مث يتطورىا إىل 
 .التمرينات اليت تركز على نشاط الطالب يف الدورة

 ادلرحلة النهائية (ج
الغرض من  .اختبارلتقييم صلاح الدرسة الذي يتم فيو إجراء 

يف ىذه  .فة قدرة الطالب على فهم ادلادة واتقاهناىذا التقييم ىو معر 
 مرحلة التقييم ، تُعقد مرحليت إختبار، على النحو التاىل:

 85الذي تفعل قبل الدورة( حتقيق يف  اختبار) األول ختباراال (1
 .8107أغوستوس 

 7الذي تفعل بعد الدورة( حتقيق يف  اختبارالثاين ) ختباراال (2
 .8107نوفمرب 
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 ول التنفيذجد (د

حضر مجيع الطالب يف الدورة مخسة عشر درًسا دلدة بُت 
 .شهرين وثالثة أشهر ، وفًقا لعقد الدراسة يف بداية الدورة مع ادلعلم

 والكالم والقراءة مث الكتابة. ستماع واليت تشمل تعليم اال
 

 دهاقبل الدورة وبع فرق نتيجة اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربيةيل تحل .ب
 .سماراع االسالمية الحكومية ساعامركز تنمية اللغات بجامعة والي  في

 حتليل مقدمة .1

البيانات اليت مت احلصول عليها ىي من متغَت لكفاءة الطالب 
وقفا على نتائج  اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية يف تطبيق التعليم 

 ، أما مقياس التقييم ىو:األول ختباراال

 0 جدول

 اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية تقييم المقياس 

 النتيجة مقياس

 511 – 051 ممتاز

 004 – 011 جيد جدا

 244 – 251 جيد

 204 – 211 مقبول

 244 – وأدناىا راسب

تلك ادلقايس، عرف أن مجلة النتيجة من مقايس  وقفا على
 األتى:النتيجة علي نتيجة الطلبة يستطيع أن يرى من ادللحق 
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 8جدول 
 الدورةنتيجة قبل 

 0الفرقة 
 الدورةالنتيجة قبل  العينات الرقم

 201 0العينة  0

 210 8العينة  2

 211 3العينة  2

 041 4العينة  0

 042 5العينة  5

 080 6العينة  6

 068 7العينة  1

 6831 االجمال 

 693 المتعادل 

مل  األولن اجملموعة م الدورة، أن نتيجة قبل دولاجل وقفا على
. ختتلف اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية تبلغ إىل معايَت تسجيل 

الدرجة أيًضا بُت الطالب مع بعضهم البعض. درجة احلد األدىن 
 .098مبتوسط  841نتيجة القصوى ىي وال 068ىي  األولللمجموعة 

8الفرقة   

الدورةالنتيجة قبل   الرقم العينات 
8 العينة 220  0 

9العينة  228  2 

 2  01العينة  201



00 

00العينة  041  0 

08العينة  041  5 

03العينة  064  6 

 1  04العينة  026

05العينة  020  8 

  االجمال 6743

  المتعادل 637441

للمجموعة الدورة نتيجة قبل ، فإن استناًدا إىل تلك جدول
اختبار معيار الكفاءة  تسجيل الثاين مل تبلغ بعد إىل ادلستوى األدىن دلعايَت

. من بُت الطالب الثمانية يف الدورة ، ىناك طالبان يف يف اللغة العربية 
نفس النتيجة ، لكن ىذا ال يعٍت أهنما يتمتعان بنفس ادلهارات األساسية. 

درجة   834و  084وحبد أدىن  084.75الدورة النتيجة قبل متوسط 
 كحد أقصى.

 3الفرقة 
 الرقم العينات دورةالالنتيجة قبل 
06العينة  221  0 

07العينة  221  2 

08العينة  220  2 

09العينة  202  0 

81العينة  211  5 

80العينة  082  6 

88العينة  001  1 
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83العينة  021  8 

84العينة  42  4 

  االجمال 6187

  المتعادل 6364111

مجموعة للالدورة  نتيجة قبل، فإن وبناًء على اجلدول ادلذكور
اختبار معيار الكفاءة يف اللغة الثالثة مل تبلغ أيًضا إىل معايَت تسجيل 

ودرجة قصوى قدرىا  98. تتنوع النتيجة أيًضا مع درجة أدىن من العربية 
 األساسية، فإن القدراة الدورةنتيجة قبل  . إذا مالحظتها استناًدا إىل831

والثانية. وميكن مالحظة  األولذلذه رلموعة الثالثة تقع حتت اجملموعتُت 
. كما يشَت أيًضا إىل 080,555ذلك يف متوسطة رلموعة الثالثة، وىي 

مركز تنمية يف  اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية أن ادلشاركة يف دورة 
 لديهم قدرات متنوعة. اللغة

بُت رلموعات، فستحصل الدورة كل النتيجة قبل   إذا جيمع
اختبار دورة  تقبل بدء ا ىو القياس األول. ىذ087.48وسط على مت

 يار الكفاءة يف اللغة العربية.مع

 

 3جدول 
 الدورةنتيجة بعد 

 0الفرقة 
 الدورةالنتيجة بعد  العينات الرقم

 264 0العينة  0

 251 8العينة  2
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 212 3العينة  2

 212 4العينة  0

 261 5العينة  5

 022 6العينة  6

 204 7العينة  1

 6381 مالاالج 

 2124231 المتعادل 

 األوللمجموعة لالدورة نتيجة بعد ، فإن وبناًء على اجلدول
بُت الطالب السبعة ، ىناك طالبان تصل  تصبح جيدة للغاية. من

اختبار يف تقييم معايَت مقبول  يف وطالبجيدة ادلعايَت  نتيجتهما إىل
ون ة طالب فقط ينجحعٍت أن ىناك ثالثي .معيار الكفاءة يف اللغة العربية 

فقط إىل  098ن يف األصل يف ىذه اجملموعة. ارتفع ادلعدل الذي كا
868،886. 
 

8الفرقة   

الدورةالنتيجة بعد   الرقم العينات 
8العينة  212  0 

9العينة  212  2 

 2  01العينة  222

00العينة  208  0 

08العينة  262  5 

03العينة  222  6 
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 1  04العينة  210

05عينة ال 202  8 

  االجمال 2261

  المتعادل 2414341

للمجموعة الدورة نتيجة بعد  ، تطورتواستنادا إىل اجلدول
، نتيجة كل طالببشكل جيد. وميكن مالحظة ذلك من خالل  الثاين
. من 876.875فقط إىل  084.75ادلتعادل الذي كان يف األصل وزاد 

ثالثة طالب فقط الذين ، ىناك ىذه اجملموعةبُت الطالب الثمانية يف 
اختبار معيار  إىل احلد األدىن من معايَت تسجيلالدورة هم بعد نتيجتتصل 

 .مقبولمع مسند  الكفاءة يف اللغة العربية 

 

 3الفرقة 

 الرقم العينات الدورةالنتيجة بعد 
06العينة  212  0 

07العينة  081  2 

08العينة  206  2 

09العينة  022  0 

81العينة  210  5 

80العينة  201  6 

88العينة  222  1 

83العينة  226  8 

84العينة  212  4 
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  االجمال 6992

  المتعادل 2664888

 

 ةثلاللمجموعة الثالدورة نتيجة بعد تزال  الوقفا على اجلدول،
. ىذا يعٍت أن اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية  أقل من معيار خترج

اختبار معيار الكفاءة يف اللغة  ينجحون يفمل  ة من ىذه اجملموعةالطلب
، والذي يف األصل قبلأفضل من ادلتعادل . وعلى الرغم من ذلك العربية 

 نتيجة . ىذا يدل على زيادة800،333إىل ترتفع فقط  080،555

 .ولو قليال، اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية 

،  يف اللغة العربية  دورة اختبار معيار الكفاءةم يقبل تطبيق تعل
، ولكن بعد إعطاء الطالب 087.48ة ثوعة الثاللمجمادلتعادل لكان 
، ارتفع ادلعدل إىل اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية دورة تعليم 

يف الدورة  ادلشاركةكفاءة . ىذا يشَت إىل أن ىناك مؤشرًا لزيادة  848.14
 .كفاءة يف اللغة العربية اختبار معيار الم دورة يالتدريبية بعد تعل

الدورة نتيجة قبل  فإن بيانات اجلدول التالية ىي الفرق بُت
 رلموعة واحدة: موحداليت  جلميع اجملموعة وبعدىا

 

 

 

 

 4جدول 

 الدورة و بعدىاالفرق بُت النتيجة قبل  
  D  Dالنتيجة بعد النتيجة قبل  العينات الرقم
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 الدورة الدورة

 800 24- 264 201 0العينة   0

 20.206 006- 251 210 2العينة   2

 4 2- 212 211 2العينة   2

 26 6- 212 041 0العينة   0

 21884 061- 261 042 5العينة   5

 2110 52 022 080 6العينة   6

 22810 050- 204 068 1العينة   1

 0620 68- 212 220 8العينة   8

 0426 00- 212 228 4العينة   4

 26 6- 222 201 01ة  العين 01

 20460 058- 262 041  00العينة  00

 5080 12- 262 041  02العينة  02

 22014 052- 222 064  02العينة  02

 20410 008- 210 026  00العينة  00

 1100 88- 202 020  05العينة  05

 180 28 212 221  06العينة  06

 2214 01 081 221 01العينة  01

 60 8 206 220  08 العينة 08

 6011 81 022 202  04العينة  04

 0 0- 210 211  21العينة  21

 2260 58- 201 082  20العينة  20
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 6884 82- 222 001  22العينة  22

 00880 014- 226 021  22العينة  22

 22011 081- 212 42  20العينة  20

 N=28 Σ=79793 Σ=19918 ΣD =  

-6711 

ΣD
2 

= 

229839 
 

 - - 273497 634472 المتعادل 

, الدورةوبعد الدورة النتيجة قبل بعد معرفة الفرق بُت وبالتايل 
يف ىذا التحليل التمهيدي، اخلطوات و يبدأ يف حتليل البيانات يعٍت 

 ادلستخدمة ما يلي:
باستخدام (mean of difference)البحث عن فرق ادلتعادل  .أ

 الصيغة التالية:

   
  

 
  

 :روفادلع

ΣD = 0.055 

N = 20 

 إذا,

   
  

 
  

 
0055

20
  

= 61,62 

( لو و بعدىاالدورة ففرق ادلتعادل )ادلتعادل من تفريق قبل ، وبالتايل
 .61,62قدار: ادلتعادل مب

 باستخدام الصيغة التالية: deviasi (SDD)البحث عن فرق معيار  .ب

    √
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 :ادلعروف 

ΣD  = 0.055 

ΣD  = 224.284 

N  = 20 

     √
    

 
 

     

   
  

 √
224284

20
 

 0055  

 20 
  

 √4551  2615  

 √5880  

          16 64  

)االضلراف deviasi وىكذا فإن االضلراف ادلعياري للفرق 
 .76.69( ىو ىاو بعد الدورةقبل  ادلعياري لالختالفات

 

 حتليل اختبار الفرضية .2

يف قدرة  دم لتجربة صداقية وجود فرقالتحليل التفريقية مستخ
 اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية  الطلبة يف الدورة على فهم مواد

مركز يف  معيار الكفاءة يف اللغة العربية اختباربينما قبل إقامة التعليم دورة 
قام ىذا التحليل بطريقة اإلخصاء من ملحق التحليل . ىاوبعد اللغة تنمية

 IMKAتعليم الأم ال يف فهم مادة  قدرة الطلبةفريق وجود التمهيدي لت
و بعدىا. و ذلذا التحليل دورة إختبار ادلعيار لكفاءة اللغة بينما قبل إقامة 

 أستخدم الصيغة التالية:
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، فقدم البحث عن (t- test) ختباراالقبل إخصاء "ت" 
standar eror  منmean of difference  باستخدام  ،وىي

 الصيغة التالية:
    

  
   

√  0
  

 
16 64

√20  0
 

 
16 64

√22
 

 
16 64

0 14
 

    
 06 10 

أدخلت تلك  مث mean of differenceمن  standar eror بعد وجدو 
 شلا يلي: t-test البيانات إىل صيغ 

      
  

    

  

       
61 62

06 10
  

  2 18   

 

 

 لتحليل االستمراريا .3

أو جتربتها، ىل كانت النتيجة معتدلة أم غَت معتدلة  t-testو دلعرفة نتيجة 
باستخدام ”degrees of freedom“من التجربة فبحثت الدرجة احلرية 

 الصيغة التالية:
df = N – 0 
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df = 20 – 0 

df = 22 

ا ، و أم22على مقدار  "df"بناء على اإلخصاء يف األعلى أن نتيجة 
. و حيصل من ادللحق مستوى "tدلعرفة مستوى ادلعتدل زلصول من ملحق "

 "df"% من 5. أما دلستوى ادلعتدل 802,مبقدار  df" 22"% من 0ادلعتدل 

 . 12,1مبقدار  22

 أكرب من  t to)-حساب(أما تعميد استخدام ادللحق ىو إذا كان 
مة مقبول. و العكش، إذا ىذا مبعٌت معتدل و التجربة ادلقد  t-)ttادللحق( ادللحق
ىذا مبعٌت التجربة ادلقدمة مردود. لذلك،  tt (t-tabel) من ) -tحساب(كان 

 فتعترب النتيجة كما يلي: 

 %0مستوى ادلعتدل  (أ
       to =  2,18 

       tt = 2,80 

       to > tt = متعدل 
 %5مستوى ادلعتدل  (ب

    to = 2,18 

       tt = 2,11 

       to > tt = متعدل 
يف مستوى  ttأكرب من  toبناء علي جتربة الفرضية يف األعلى، يشَت أن 

حىت كان كلتا مها معتدلتُت. و  %5كان أو يف مستوى ادلعتدل   %0دل ادلتعا
ختبار معيار الكفاءة يف ا نتيجة ُتب فرقاللذلك، الفرضية اليت تعرب أن "ىناك 

 ساعا مركز تنمية اللغات جبامعة واىل يف ىاوبعد الدورة قبلاللغة العربية 
 اإلسالمية احلكومية مساراع" مقبول.

 

 مناقشة نتائج البحث .ج
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 ةادلسبق الدورةنتيجة قبل دل ادلتعا، كان استناًدا إىل التحليل األول
أن ميكن  لكلذاو . 201نتيجة وأعلى  98نتيجة بأدىن  087،48ٍت تع

اختبار معيار ال يزال أقل من معايَت خترج  الدورةنتيجة قبل  ادلتعادل أن ج يستنت
 .الكفاءة يف اللغة العربية 

ة على العالج ، حيصل ادلشاركون يف الدور يف وقت عملية التعلم
سًتاتيجيات أو أساليب تعليمية سلتلفة وفًقا باستخدام  من معلمهم )العالج(

الكفاءة يف  اختبار معيارحول  اختبارعلى  متعودلقدرة ادلشاركُت يف الدورة. و 
اختبار معيار  األسئلة ، حبيث يكون ادلشاركون يف الدورة على درايةاللغة العربية 

 جلسة. 05 حىت مي. حيث يستغرق تنفيذ التعلالكفاءة يف اللغة العربية 

النهائي )بعد  اختبار، فإن دلشاركُت يف الدورةا التعليمبعد إعطاء 
الفعلي.  كفاءة يف اللغة العربية اختبار معيار اللة امتحان ( ىو مسئالدورة

مع أدىن  848.14 اليت مت احلصول عليها ادلتعادلالدورة د استناًدا إىل نتائج بع
 كفاءة. لذلك ميكن استنتاج أن ىناك زيادة  361نتيجة وأعلى  038 نتيجة

 .اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية دورة تعليم يف الدورة يف تطبيق  الطلبة

بحث الذي يقام بو ىناك زيادة يف نتائج التعلم ادلعريف للطلبة. من ال
عند مقارنتو مع الدورة قيمة نتائج ما بعد ويشهد من خالل زيادة متوسط 

 087.48ادلسبق  ختباركان متوسط اال.الدورةقيمة نتائج ما قبل متوسط 
لكافية اليت مع أنو مل يصل إىل ادلعايَت ا .848.14إىل فقط, وارتفع ادلتوسط 

وضعتها بل يشعر بعض الطلبة قد أهنم اكتسبوا إتقانًا متزايًدا من الكفائة 
 .االربعة الذين تعليمهم

 ,”t“الذي يستخدم الختبار الفرضية وىو اختبار إحصائي ختباراال
 :الفرضية ادلستخدمة ىي

Ho: to ≤ tt 
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Ha: to > tt 

 tإذا  مقبول Haجدول و t <حساب  tمقبول إذا  Hoعيار ادل
, يف 2,18= حساب tحساب. التحليل األخَت حصل على  t<  جدول

حساب  tحصل على  22= (dk)الدرجة احلرية ب 0و% 5متعدل %
 Hoجدول مث  tحساب أكرب من  t. ألن 8,80= 0و% 8,17= %5

 مقبول Ha مردود و
اجملموعة أدىن مجيع  متعادل، ال يزال نتائج احلساب ادلذكورة بناء على

أربعة وعشرين  . من بُتاختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية َت خترج من معاي
اإلمتحان بعد ققون معايَت النجاح يف اليت حت ىناك ستة طالب فقططالًبا, 
اختبار معيار الكفاءة يف يف ينجح طالًبا مل  08ىناك  . ىذا يعٍت أنالدورة

 عدة عوامل:. ىذاه بسبب اللغة العربية 

جبامعة وايل   عدم جتانس الطالب بسبب ، وىذاب ادلختلفةكفاءة الطال .1
. ىناك متخرج من مدرسة اإلسالمية مساراع االسالمية احلكومية ساعا

 مدرسة العالية و متخرج من معهد. ومتخرج من،

ال يذىب الطالب  حىت، التناقض بُت جدول الدورة مع جدول احملاضرات .2
لرغم من أن التغيب يف الدورة مهم دون إذن. على ابيف كثَت من األحيان 

يتخلف للغاية إذا مل يتمكن من الدخول مرتُت أو ثالث مرات ، ميكن أن 
 .عن الدروس

كونون يف الفصل الدراسي أو أقل تركيزا ة أقل انضباطا عندما تبيكون الطل .3
أقل فهمًا بادلواد اليت  ةبمادة مؤقتة. حبيث أدى إىل أن الطلإعطاء  ماعند

 يسها.يتم تدر 

 

 البحث اقتصار .د
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 يف ىذا البحث الذي قد حبث الباحث لو اقتصار كثَتة وىي :
 اقتصار مكان البحث .1

ىو يف مركز تنمية اللغات. كان اقتصار يف مكان البحث و 
ولذلك، يستوىف ىذا ادلكان دلكان البحث. و إذا كانت النتيجة يف 

ئج البحث اليت ادلكان األخر ختتلف، فاإلمكانيات لن تبعد من نتا
 قام الباحث.

 اقتصار وقت البحث .2

طول كتابة البحث العلمي. و بالوقت  البحثاعتمد ىذا 
القصَت يضيق عملية البحث حىت تؤثر إىل نتيجة البحث قامت. فقد  

القبل وىي قبل  اختباركان الباحث يف ىذا البحث يقوم بعملية 
وعملية  اللغة العربية اختبار معيار الكفاءة يف يتعلم الطلبة يف دورة 

اختبار معيار الكفاءة يف البعد وىي بعد يتعلم الطلبة يف دورة  اختبار
 كلها.   اللغة العربية 
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 الخامس الباب
 ختتاماال

 إىل وصل قد و. البحث كتابة يف ملوع الباحث أمت لقد. هلل محدا شكرا
 .بحثال من هناية

 االستنتاجات .أ 
وضح الباحث يف الفصول السابقة,  قد ا اليتى املناقشة بناء عل

 التالية: ىذ البحث ستنتاجاتفا
قبل  نتيجة اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية بني قد يوجد الفرق .1

بري يف قدرة . ىناك اختالف كاللغةيف مركز تنمية  متعادلالدورة وبعدىا 
اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية  ، قبل دورةاملشاركني يف الدورة

= toمركز تنمية اللغات. ىذه يظهر من نتيجة البحث أن  يف وبعدىا
 5%أو متعدل  (1,31) 1%ا يف متعدل م, إtt أكرب من 3,,8

 قبولة.لذالك النتيجة متعدل, ومعنها الفرضية م (,,,1)
 

 االقتراحات .ب 
 التدريس، ىيئة وأعضاء الطالب) اجملتمع إىل الباحث من االقرتاحات

 اإلسالميةساعا  وايل جبامعة اللغات تنمية مركز يف( املرتبطة واملؤسسات
 :يلي فيما, مساراع احلكومية

أن جاىد يف تعلم اللغة العربية يف دورة إختبار املعيار جيب على الطالب  .1
م وجود غياب متكرر يف كل اجتماع. مع أن عدة اللغة العربية بلكفاء

 تتحملها املنحة الدراسية. الرسوم الدورة
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من أجل خلق  أن حتسني توجيو كل اجتماع,جيب على احملاضرين  .1
التوجيو لتحسني  اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربيةدورة  االنطباع بأن

ليس جمرد وسيلة أو اختصار و بالطبع ة القدرة على التحدث باللغة العربي
 .اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية لتخرج من

أن يكون أكثر أمانا يف عملية التعلم من على مركز تنمية اللغات ينبغي  .8
القائمة ، حبيث  الطروقباستخدام  إختبار املعيار لكفاءة اللغة العربيةدورة 

 ار معيار الكفاءة يف اللغة العربيةاختب دورة حتقيق األىداف يف عملية
 .بالطبع

 
 االختتام  كلمة .ج 

 املهتمددني لسددائر نافعددا يكددون أن تعدداىل اهلل وأدعددو البحددث، انتهددى وقددد
و السدالم علدى مدن قدد سداعد الباحدث مدن األفعدال  .العربيدة اللغة وتعلم  بتعليم

 واألقوال. واحلمد هلل أحسن القول.

 

 



 
 

 المراجع

 

مصر: دار املعارف،  -القاهرة  الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية عبد العليم إبراهيم،
 ، د.ت.01ط

 0591، )بريوت : مكتبة العصرية،  جميع الدروس العربية، الشيخ مصطفى الغالييىن

Dokumen Pusat Pengembangan Bahasa UIN Walisongo Semarang. 

Efendi, Ahmad Fuad, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Malang: 

Misykat, 5002. 

Gunawan, Imam, Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik, 

Jakatra: Bumi Aksara, 5002. 

Hamid, M. Abdul, dkk., Pembelajaran Bahasa Arab, Malang: 

Misykat, 5002. 

Hamzah, Mukhotob, “problematika mahasiswa SAINTEK prodi 

pendidikanmatematika dalam mengahadapi Tes Standar 

Kemampuan Bahasa Arab (IMKA)  di Universitas Islam 

Negeri Walisongo Semarang”, Skripsi, Semarang: Program 

Sarjana UIN Walisongo Semarang, 5002. 

Herdiansyah, Haris, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu 

Sosial, Jakarta: Salemba Humanika, 5000.  

Iskandarwassid, dkk, Strategi Pembelajaran Bahasa, Bandung: 

Rosdakarya, 5003. 

Izzan, Ahmad, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung: 

Humaniora, 5002. 

J.S. Badudu, Pintar Berbahasa Indonesia 0: Petunjuk Guru Sekolah 

Lanjutan Tingkat Pertama, Jakarta: Balai Pustaka, 0332. 

Makmun, Ahmad Taufiq, “Efektivitas Pembelajaran Bahasa Arab 

Melalui Media Sosial Whatsapp di Program BISA (Belajar 

Islam dan Bahasa Arab”, Skripsi, Yogyakarta: Program 

Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 5002. 



 
 

Makruf, Imam, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, Jakarta: 

Need’s Press, 5003. 

Mufidah, “Kegiatan Berbahasa Arab di Pondok Pesantren Modern 

Islam ASSALAM”, Penelitian, Semarang: UIN Walisongo 

Semarang, 5002. 

Muhaimin, dkk., Strategi Belajar Mengajar (Penerapannya Dalam 

Pembelajaran Agama), Surabaya. CV. Citra media, 0332.  

Mustofa, Syaiful, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, 

Malang: UIN Maliki Press, 5000. 

Neolaka, Amos, Metode Penelitian dan Statistik, Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 5002. 

Purwadinata dalam Widyawati, Belajar dan Pembelajaran, Padang: 

Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang, 5000. 

Rahyubi, Heri, Teori-Teori Belajar dan Aplikasi Pembelajaran 

Motorik, Bandung: Nusa Media, 5005 

Sanjaya, Wina, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum 

Berbasis Kompetensi, Jakarta: PT. Kencana Prenada Media 

Group, 5002. 

SK. Rektor No. 01 thn 5005 tentang pemberlakuan nilai IMKA dan 

TOEFL sebagai persyaratan ujian  komrehensif. 

Soeparno, Dasar-dasar Linguistik Umum, Yogyakarta: PT Tiara 

Wacana Yogya, 5005. 

Subur, “Pendekatan dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab”, 

Insania, Vol. 00, No. 5, tahun 5002. 

Sudarmin, “Pengembangan Model Pembelajaran Kimia Organik dan 

Keterampilan Genetik sains (MPKOKG) Bagi calon guru 

kimia,” Skripsi, Bandung: Universitas Pendidikan 

Indonesia,5001. 

Sudijiono, Anas, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 5000. 

Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D, 

Bandung: Alfabeta, 5000. 



 
 

Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan 

Praktiknya, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 5002. 

Supardi, Sekolah Efektif Konsep Dasar dan Praktiknya, Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 5002. 

Syamsuddin dan Vismaia S. Damaianti, Metode Penelitian 

Pendidikan Bahasa, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 5000. 

Tim Penyusun, Panduan PIB (Program Intensif Bahasa) Untuk 

Program S0 dan D2 UIN Walisongo Semarang, Semarang: 

UIN Walisongo Semarang 5002. 

Wahyuni, Ajeng, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi  Ketercapaian 

Skor IKLA Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

di Pusat Pengembangan Bahasa UIN Sunan Kalijaga Tahun 

5002”, Skripsi Yogyakarta: Program Sarjana UIN Sunan 

Kalijaga, 5002. 

Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, Jakarta: 

Rajawali Pers 5002. 

“Pentingnya Bahasa Arab di era Globalisasi”, 

https://elfaiznamjha.wordpress.com/5002103101/pentingnya-

bahasa-arab-di-era-globalisasi/  diakses pada 5 Agustus 5001 

pukul 50:23 WIB. 

Rijal03, “Cara Mengukur dan Mengetahui Efektivitas Pembelajaran”, 

http://www.rijal03.com/5002105/cara-mengukur-dan-

mengetahui-efektivitas-pembelajaran.html diaskses 20 Juli 

5001. 

http://www.arabacademy.com/alpt yang  diakses pada tanggal 50 april 

5002. 

 

 

 

 

 

https://elfaiznamjha.wordpress.com/2013/09/17/pentingnya-bahasa-arab-di-era-globalisasi/
https://elfaiznamjha.wordpress.com/2013/09/17/pentingnya-bahasa-arab-di-era-globalisasi/
http://www.rijal09.com/2016/12/cara-mengukur-dan-mengetahui-efektivitas-pembelajaran.html
http://www.rijal09.com/2016/12/cara-mengukur-dan-mengetahui-efektivitas-pembelajaran.html
http://www.arabacademy.com/alpt


 السيرة الذاتية
 

 
 

 : امحد ضحى مستجاب   االسم
 4997مايو  6: دماك،   املكان وتاريخ امليالد

 : فجاان كاديالغو دماك  العنوان احلايل
 : سوباندي   اسم األب
 : أسيه يوليياين   اسم األم

 46654357:   رقم الطالب
 ليم اللغة العربية: علوم الرتبية والتدريس/تع  الكلية والقسم

 319953897946:   رقم اهلاتف
 nduka941@gmail.com:   بريد اإلليكرتوين

 (5339)اإلبتدائية "رمحة اهلل" ماكالنج  درسةامل. 4: يةالسرية الرتبو 
 قدس. املدرسة الثناوية "تشويق الطالب سلفية" 5

(5343) 
 قدساملدرسة العلية "تشويق الطالب سلفية"  .6

(5346) 
 (5349) –قسم تعليم اللغة العربية ل. إحتاد الطلبة 4: ت اجلمعياتخربا


