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باب األول ال

قدمة امل

خلفية البحث.أ

مي عنصر مهم ومرحلة جيب أن يتخذها املعلم لتحديد فعالية التعلم. و التق

ميكن استخدام النتائج اليت مت احلصول عليها كتغذية مرتدة (تغذية مرتدة) للمعلمني 

ا ١.يف حتسني برامج وأنشطة التعلم وإتقا

مي مناسبة  و تكون عملية التقعملية. جيب أنمي حيتوي دائما على  و يف التق

لنوع اهلدف الذي يتم التعبري عنه عادة بلغة السلوك. نظرًا ألنه ال ميكن التعبري عن 

ستخ مي يعد أمرًا صعًبا وصعًبا و مي، فإن التقو دام نفس أداة التقمجيع السلوكيات 

٢٠ونيسيا رقم  جيب أن يكون املعلمون على دراية به. وفًقا لقانون مجهورية إند

مي و )، يتم إجراء التق١الفقرة (٥٧بشأن نظام التعليم الوطين، املادة٢٠٠٣لعام  

يف إطار مراقبة جودة التعليم على املستوى الوطين كشكل من أشكال املساءلة عن 

٢. تقدمي التعليم إىل األطراف املهتمة من طالب ومؤسسات وبرامج تعليمية

١ Zainal Arifin, “Evaluasi Pembelajaran”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, ٢٠٠٩), hlm. ٢
٢ Sukardi, “Evaluasi Pendidikan”, (Yogyakarta: Bumi Aksara, ٢٠٠٨), hlm. ١.



٢

ايالتعل  يقوم  عملية  هو  يف م  جديد كلًيا  تغيري  على  للحصول  األفراد 

م هو عملية حتتوي  يالتعل ٣السلوك، نتيجة لتجربة الفرد اخلاصة يف التفاعل مع بيئته.

على جمموعة من األنشطة التفاعلية بني الطالب واملعلمني واليت حتدث يف املواقف  

كن املعلم من م إذا متيالتعليمية لتحقيق أهداف معينة. سيتم حتقيق أهداف التعل 

.حتديد الطريقة الصحيحة لتعليم الطالب 

مي التعلم هو عملية أو نشاط منهجي ومستمر وشامل يف سياق مراقبة  و تق

ت التعلم املختلفة، بناًء   وضمان وحتديد جودة (القيمة واملعىن) للتعلم على مكو

حتمل خارج على اعتبارات ومعايري معينة، كشكل من أشكال مسؤولية املعلم يف  

٤التعلم. 

لطاملا مت تدريس اللغة العربية كلغة أجنبية يف إندونيسيا، بشكل رمسي وغري  

رمسي، من االبتداء إىل اجلامعات. هذا ألن اللغة العربية هلا وظيفة كبرية جًدا لشعب 

إندونيسيا، وهي كلغة دين وثقافة وعلم، فضالً عن لغة اتصال مع الدول العربية.

ا دروس  الداخلية كانت  املدارس  إنشاء  منذ  أساسًيا  درًسا  العربية  للغة 

واملدارس اإلسالمية. على عكس املدارس الداخلية اإلسالمية اليت تضع دروًسا يف 

٣ Tutik Rachmawati, Daryanto, “Teori Belajar dan Proses Pembelajaran yang Mendidik”,
(Yogyakarta: Gava Media, ٢٠١٥), hlm. ٣٩.

٤ Zainal Arifin, “Evaluasi Pembe..., hlm. ٩- ١٠



٣

جًدا   بنسبة كبرية  العربية  اليت -اللغة  اإلسالمية  الداخلية  املدارس  يف  سيما  ال 

و شرف منذ إنشائها   اللغة العربية يف يتم تضمني مواد  - شددت على تدريس 

القرآن، احلديث،  الدينية اليت تتكون من  الدينية يف جمموعة مواد الرتبية  املدارس 

ريخ الثقافة / احلضارة اإلسالمية، واللغة العربية. ال يتم جتميع  املذاهب، الفقه، 

دروس اللغة العربية يف املدارس يف جمموعة التعليم األساسي العام ، وهذا يعين ليس 

أجنبية أخرى (مثل اللغة اإلجنليزية)، ولكن كلغة الدين اإلسالمي، واليت جيب كلغة

لعربية.  دراستها من أجل فهم القرآن، واحلديث. النبوية والك تب الدينية اإلسالمية 

لو   التعلم، حىت  صعبة  لغة  العربية  اللغة  يعتربون  الطالب  معظم  يزال  ال 

ملثل، فيما يتعلق بتنفيذ التدريس، يتم مواجهة كانت جماًال دراسًيا غري مرحب به.   و

٥العديد من املشكالت، بدًءا من املستوى االبتدائي إىل املستوى الثالث. 

مي اليت ُتستخدم لتطوير درس و مي، هناك العديد من مناذج التقو يف علم التق

مج. يتم جتميع مناذج التق اذج مي والغرض منه. أحد منو مي وفًقا هلدف التقو أو بر

مي هذا هو النموذج األكثر شهرة وتطبيًقا و ، منوذج التقCIPPمي  و مي هو منوذج تقو التق

.p،  ١٩٧٤،  Stufflebeam(الذي طوره  CIPPمن قبل املقّيمني. منوذج   هو اختصار  )  ٥٩

٥ Ubaid Ridlo, “Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab”, Arabia, Vol ١, No ١, Kudus,
٢٠١٨, hal ١٧٢



٤

مي املدخالت و تق، مي السياق)و املكونة من أربع كلمات، وهي: تقلألحرف األولية  

٦مي النتائج. و تقو مي العملية و تق،املدخالت)مي و (تق

الباحث مقابلة  نتائج  على  يف  ةبناًء  العربية  اللغة  دروس  معلمي  أحد  مع 

بنجرماسني، يقوم ١الثانوية اإلسالمية احلكومية  درسة  املالفصل الثاين عشر من  

ستخدام القرآن وقراءات الصالة   اليومية كمواد هذا املعلم بتدريس اللغة العربية 

٧. تعليمية إضافية وإرشادات لتعلم اللغة العربية

ملعرفة ما إذا كانت أهداف اسرتاتيجية تعلم املعلم قد حتققت أم ال ، من  

تق إجراء  تقو الضروري  منوذج  الباحث  استخدم  إتقان CIPPمي  و مي.  مدى  ملعرفة 

الطالب للمهرة العربية مما تعلموه من خالل هذا املعلم.

تعليم  علىتقوميال"إجراء حبث بعنوانةالكاتبأرادت أعاله ، بيانمن ال

بنموذج   العربية  يف CIPP)Context, Input, Proccess, Productاللغة   (

"بنجرماسني١املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

٦ Arikunto, S. (٢٠٠٩). Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
احلكومية  ٧ اإلسالمية  الثانوية  املدرسة  يف  عشر  الثاين  فصل  العربية  اللغة  املدرس  مع  املقابلة  ١نتيجة 

لواتسأب: األحد،  ٢٠٢١ديسمرب ٢٠بنجرماسني 



٥

أسئلة البحث .ب

بناًء على اخللفية املذكورة أعاله ، ميكن صياغة املشكالت الرئيسية اليت 

:جيب دراستها يف هذه الدراسة على النحو التايل

الثانوية اإلسالمية  درسة  امليف  اللغة العربيةم  يتعل علىسياق المي  و ائج تقما هي نت .١

؟بنجرماسني١احلكومية 

تق.٢ نتائج  هي  العربيةم  يتعل علىدخالت املمي  و ما  الثانوية  درسة  امليف  اللغة 

؟بنجرماسي١اإلسالمية احلكومية 

الثانوية اإلسالمية  درسة  امليف  اللغة العربيةم  يتعل علىعمليةالمي  و تائج تقهي نما.٣

؟بنجرماسني١احلكومية 

الثانوية اإلسالمية  درسة  امليف  اللغة العربيةتعليم  علىنتجاملمي  و تائج تقما هي ن.٤

؟بنجرماسني١احلكومية 



٦

التحديد اإلجرائي .ج

ميقو ت.١

، ويف اللغة Evaluationيةللغة اإلجنليز evaluasiقال أريكونتوا أن الكلمة 

للغة اإلندونيسية. كلمات اجلذر هي  " "penilaian، وتعين"ومي التق"العربية

value العربية، و من اللغة اإلجنليزية، والقمة منnilaiمن اإلندونيسية.

مي األنشطة املخطط هلا لتحديد و يعين التقأنهsakniومعىن اصطالحا يرا  

أجل  النتائج مبعايري معينة من  وتتم مقارنة  األدوات  ستخدام  الكائن  حالة 

٨. احلصول على استنتاجات 

تعليم اللغة العربية .٢

عمليات، وهي التخطيط ٣خالل  م اللغة العربية عادة من  يمير تعل 

، و  Protaم، يف شكل حتديد الوقت الفعال واألسبوع، ووضع خطط  يللتعل 

Promes م، يف شكل الفصول  ي، وخطط املنهج الدراسي والدروس؛ تنفيذ التعل

م من خالل تقومي نتائج  يالدراسية وإدارة الطالب وإدارة املعلم؛ وتقومي التعل 

م اللغة العربية.يملية تعل تعلم اللغة العربية وتقومي ع

٨Joko Widiyanto, Evaluasi Pembelajaran, Cet. Ke-١, (Madiun: UNIPMA PRESS, ٢٠١٨), h.
٩



٧

CIPPمنوذج.٣

CIPPج تقو هو منوذج تق مي موجه حنو اإلدارة أو يشار  و مي يستخدم 

مج. يعتمد منوذج و التقإليه كشكل من أشكال   على CIPPمي يف إدارة الرب

ن اهلدف األكثر أمهية لتقوجهة النظر الق مج ليس اإلثبات، بل  و ائلة  مي الرب

يتم تص لذلك،  تقالتحسني.  ج  أيًضا يف  النموذج  موجه إىل  ميو نيف هذا 

مج (التق مي و التحسني)، أو شكل من أشكال التقمي املوجه حنو  و حتسني الرب

منوذج أن  أي  التنمية.  أجل  التطوير CIPPمن  دعم  أجل  من  تطبيقه  يتم 

املدخال على  احلصول  يف  وموظفيها  املنظمة  قادة  ومساعدة  ت التنظيمي 

واستخدامها بشكل منهجي حىت يكونوا أكثر قدرة على تلبية االحتياجات  

٩. املهمة أو، على األقل، العمل قدر اإلمكان مع املوارد املوجودة

بنجرماسني١املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية .٤

احلكومية  يقع   اإلسالمية  الثانوية  واملعروف  بنجرماسني١املدرسة   ،

MANسم  ١ Banjarmasinالشارع، يفKampung Melayu Darat ٣١رقم ،

٩ Ihwan Mahmudi, “CIPP: Suatu Model Evaluasi Program Pendidikan”, At-Ta’dib, Vol. ٦,
No. ١, Jakarta ٢٠١١, hal. ١١٩-١١٨



٨

RT. املسجد،١١ مقابل  ب الوسطىبنجرماسنيحية ،  مدينة  جرماسني، ن، 

. باحثة. ستكون هذه املدرسة موقع حبث الاجلنوبيةكاليمانتان

أهداف البحث. د

األهداف اليت يتعني حتقيقها يف وفًقا لصياغة املشكلة املذكورة أعاله، فإن  

:هذه الدراسة هي

الثانوية اإلسالمية  درسة  امليف  اللغة العربيةميتعل علىسياقالمي  و ملعرفة نتائج تق.١

بنجرماسني١احلكومية 

تقنتاملعرفة.٢ العربيةتعليم  علىدخالت املمي  و ئج  الثانوية  درسة  امليف  اللغة 

بنجرماسني١اإلسالمية احلكومية 

الثانوية اإلسالمية  درسة  امليف  اللغة العربيةم  يتعل علىعمليةالمي  و تائج تقنملعرفة.٣

بنجرماسني١احلكومية 

الثانوية اإلسالمية  درسة  امل يف  اللغة العربيةتعليم  علىنتجاملمي  و تائج تقنملعرفة.٤

بنجرماسني١احلكومية 



٩

أمهية البحث.ه

الفوائد النظرية.١

املتوقع أن تقدم نتائج هذا البحث مدخالً يف تطوير العلوم، خاصة تلك من  .أ

.اليت ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتحسني طرق تدريس املعلمني

ميكن أن يكون دافًعا لتحسني عملية التدريس  نتائج هذه الدراسة متوقعة .ب 

التعل  دة مشاركتهم يف عملية  للمعلمني ز لتشجيع  م  يوالتعلم، حبيث ميكن 

.الطالب على أن يكونوا أكثر نشاطًا وأن يشاركوا بشكل أفضل

الفوائد العملية من .٢

ملعرفة حول التقاملتوقع أن يكون هذا البحث مفيًدا كمواد لإل مي  و هلام للمسامهة 

.مي الطالب و م وتقيمي عملية التعل و إذا أراد أي شخص تق

الدراسات السابقة. و

:الصلة بتقييم تعلم وتعلم مهارة كالم ما يليتتضمن بعض األحباث ذات 

Evaluasi Pembelajaran Tematik Dilihat Dari Hasil Belajarحممد عبده،  .١

Siswa  ،Indonesian Journal Of Curriculum An Education Technology



١٠

Studies  .لد ا التشابه يف هذا ٢٠١٤، سيمارانج  ١، ال.  ٢،  . تكمن أوجه 

حم حبث  مع  يف:  البحث  عبده  تق١مد  يناقش  التعل و ) كالمها  يكمن  يمي  م. 

لة ختترب طالب املدارس االبتدائية، حبثت عن طالب  ١االختالف يف:  ) هذه ا

MAN  ،لة يناقش املوضوعات، حبثي يناقش دروس اللغة ٢ ) البحث يف هذه ا

١٠العربية.

فريدة،  .٢ Penerapan Evaluasi Model CIPPكون  (Conteks, Input, Proces,

Product) Terhadap Hasil Belajar Pada Program Pembelajaran Fiqih

Materi Zakat dan Hikmahnya di Kelas X Madrasah Aliyah Paradigma

Palembang  ،UIN Raden Fatah Palembang  ،Palembang . تكمن أوجه ٢٠١٧

م، يمي التعل و ) مناقشة تق١ن فريدة يف: ت به كو التشابه بني هذه الدراسة وما قام

. تكمن  MAN) كالمها يبحث عن طالب  ٣،CIPPمي منوذج  و ) مناقشة تق٢

تائج التعلم بينما يناقش حبثي  مي نو ) تناقش هذه األطروحة تق١:  االختالفات يف

) تناقش هذه الرسالة دروس الفقه أثناء مناقشيت لدروس  ٢مي العملية التعليمية،  و تق

١٠ Muhammad Abduh, ”Evaluasi Pembelajaran Tematik Dilihat dari Hasil Belajar Siswa”,
Indonesian Journal of Curriculum an Education Technology Studies, vol. ٢, no. ١, Semarang ٢٠١٤



١١

دراسة طالب  X) تتناول هذه الرسالة طالب الفصل  ٣اللغة العربية،   بينما أ

١١الفصل احلادي عشر.

٣.Iskandar Tsani  ،Addin Arsyadana dkk  ،Evaluasi Model CIPP Pada

Pembelajaran Pai Dan Budi Pekerti Di Sma Negeri 7 Kota Kediri  ،Al-

Tadzkiyyah  ،vol. . أوجه التشابه يف هذه الدراسة مع  ٢٠٢١،  Kediri،  ١، ال.  ١٢

Iskandar Tsaniحبث   dkk  :مي منوذج  و ) مناقشة تق١. يفCIPP  ،كالمها  ٢مًعا (

االختالفات هي:   الثانوية.  املدارس  ل١يبحثان عن طالب  ا تناقش هذه  ة  ) 

قشBudi PekertiوPAIدروس   ) تفحص هذه ٢دروس اللغة العربية.  بينما أ

لة الدرجات  ١٢بينما أحبث عن الفصل احلادي عشر فقط.XIو Xا

٤.Annisa Nurjannah  ،Evaluasi Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas Iii B

Di Mi Muhammadiyah Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat

Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2018/2019  ،IAIN Purwokerto  ،

Purwokerto نورجا. تكمن أوجه التشابه بني هذا البحث وحبث أنيسة٢٠١٩

تق١يف:   يناقش  التعل و ) كالمها  االختالفات يف:  يمي  تكمن  هذه  ١م.  تتناول   (

١١ Kun Faridah, “Penerapan Evaluasi Model CIPP (Conteks, Input, Proces, Product)
Terhadap Hasil Belajar Pada Program Pembelajaran Fiqih Materi Zakat dan Hikmahnya di Kelas X
Madrasah Aliyah Paradigma Palembang”, UIN Raden Fatah Palembang, Palembang, ٢٠١٧

١٢ Iskandar Tsani, Addin Arsyadana dkk, “Evaluasi Model CIPP Pada Pembelajaran Pai”, Al-
Tadzkiyyah, vol. ١٢, no. ١, Kediri, ٢٠٢١



١٢

) تناقش هذه الرسالة  ٢،MANأثناء قيامي بفحص طالب  MIالرسالة طالب  

١٣دروس اللغة اإلندونيسية بينما يناقش حبثي دروس اللغة العربية. 

هيكل البحث.ز

من  العديد  على  فصل  حيتوي كل  فصول.  إىل مخسة  الكتابة  منهجيات  تنقسم 

ه :املشاكل واملناقشات كما هو موضح أد

التحديد  و األسئلة البحثو البحثتوجد اخللفية باب األول هو مقدمة حيث  ال

اهليكل البحث.و ةالسابقدراسات الاألمهية البحث و هداف البحث و اإلجرائي واأل

بنمذج م اللغة العربيةيمي تعل و النظري الذي يوجد فيه فهم لتقطارالثاين هو اإلالباب  

CIPPمي،  و مي، أنواع التقو التقي، وظائف  و مي، أهداف التقو والذي يتكون من: فهم التق

ت التعل يتعريفات التعل  م اللغة العربية، تنفيذ يم اللغة العربية، ختطيط تعل يم، تعل يم، مكو

.CIPPم ومنوذج يمي التعل و م اللغة العربية وتقيتعل 

ومواقع بحث حيث توجد أساليب وأنواع من البحث،  المنهجيةباب الثالث هو  ال

ت  ت، أساليب، و هاومصادر البحث، البيا ت مجع البيا . وحتليل البيا

١٣ Annisa Nurjannah, “Evaluasi Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas Iii B Di Mi
Muhammadiyah Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran
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