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 الباب الثاني

 اإلطار النظري 

 

 فعاليةتعريف  .أ

شرط يوضح مستوى النجاح أو تحقيق األهداف كما تم قياسه من حيث الجودة  يالفعالية ه 

 والكمية والوقت ، كما هو مخطط له مسبًقا.

يوجد أيًضا تفسير ملعنى الفعالية ومستوى النجاح الذي يحققه الشخص أو املنظمة بطريقة  

من الخطط ، تم النظر في  معينة وفًقا لألهداف املراد تحقيقها. وبعبارة أخرى ، كلما تحقق املزيد

 األنشطة األكثر فعالية

( ، فإن الفعالية هي االستخدام واألنشطة باإلضافة إلى KBBIوفًقا للقاموس اإلندونيس ي الكبير ) 

 1األهمية في األنشطة بين شخص يقوم باملهام واألهداف املراد تحقيقها

 

 الكتاب املدرس .ب

مجاالت معينة من الدراسة ، والتي هي الكتب القياسية الكتاب املدرس هوالكتب املدرسية في 

، جمعها خبراء في هذا املجال ألغراض وأغراض تعليمية ، متناغم وسهل الفهم من قبل املستخدمين في 

 2 .املدارس والكليات حتى يتمكنوا من دعم برنامج تعليمي

 

 نوع الكتاب املدرس  .ج

 استخدامها في تصنيف الكتب املدرسية ، وهي: هناك أربعة قواعد ، أو عالمات مرجعية يتم  

 بناء على املوضوعات أو مجاالت الدراسة .1

 بناًء على مجال املوضوع املعني )كان في الكلية( .2

 بناء على كتابة كتاب مدرس ي .3

 بناء على عدد من مؤلفي الكتب املدرسية  .4

 

 
1 https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-efektivitas.html di akses pada tanggal 23 januari 
2020 
2 Tarigan 13:1986 

https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-efektivitas.html
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 املواد التعليمية  .د

مواد تعليمية، طرق وقيود وطرق تقييم تلك املواد التعليمية هي أدوات تعليمية تحتوي على 

املصممة بشكل منهجي ومثير لالهتمام من أجل تحقيق األهداف املتوقعة ، أي تحقيق الكفاءة أو 

  3الكفاءة الفرعية أو بكل تعقيداته

 نوع املواد التعليمية  .ه

 انواع املواد التعليمية، هي : ٧وجد 

 كتب .1

وم النتائج تحليل املنهج في شكل مكتوب يتم ترتيب الكتب واملواد التعليمية هي كتب العل

الكتب بكلمات بسيطة ومثيرة لالهتمام ، تكتمل بالصور والتعليقات التوضيحية ومحتوى الكتب 

 واملراجع.

 وحده  .2

الوحدات التعليمية عبارة عن مواد تعليمية تهدف إلى أن يتمكن الطالب من التعليم بشكل 

وجيه منه. لذلك يجب أن تحتوي الوحدة التعليمية على تعليمات مستقل دون توجيه املعلم أو بت

التعليم ، الكفاءات الواجب تحقيقها ، ومحتويات املوضوع ، واملعلومات الداعمة ، والتدريب على 

حل املشكالت ، وتعليمات العمل ، والتقييم ، والتعليقات على التقييم. من خالل توفير وحدات ، 

 كل مستقل دون إشراف املعلم. يمكن للطالب التعليم بش 

  (LKS) ورقة عمل الطالب .3

أوراق عمل الطالب عبارة عن مواد تعليمية تم تعبئتها بطريقة من املتوقع أن يحصل عليها 

الطالب سيحصلون على املواد ويمكنهم أيًضا العثور على توجيهات (LKS)في     الطالب بشكل مستقل.

 منظمة لفهم املواد املقدمة وفي الوقت نفسه يتم إعطاء الطالب املواد واملهام املتعلقة باملواد. 

 كتاب التعليم .4

يمكن أيًضا تعريف الكتب املدرسية على أنها كتب مدرسية في مجاالت معينة من الدراسة 

س ي جمعه خبراء في هذا املجال للغرض واألهداف التعليمية املجهزة بمرافق تعليمية ،وهو كتاب قيا

موحدة وسهلة الفهم من قبل املستخدمين في املدارس والكليات حتى يتمكنوا من دعم برنامج 

  تعليمي.

 كتاب التعليم .5

الكتب املدرسية هي تسهيالت يمكن استخدامها في املدارس والكليات لدعم برنامج 

 هومة بشكل شائع.ومف

 

 
3 Widodo dan januardi dalam lestari 2013:1  
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 وظيفة املواد التعليمية .و

بشكل عام ، تتمثل وظيفة املواد التعليمية للمعلمين في توجيه جميع أنشطتهم في عملية 

. وظيفة املواد التعليمية للطالب  التعليم باإلضافة إلى مادة الكفاءة الفعلية التي يتم تدريسها للطالب

 في عملية التعليم وهي جوهر
ً

 الكفاءة الذي يجب تعليمه.  لتكون دليال

تعمل املواد التعليمية أيًضا كأداة تقييم لتحقيق نتائج التعليم. تتضمن املواد التعليمية 

الجيدة ، على األقل ، تعليمات التعليم والكفاءات الواجب تحقيقها ومحتوى الدروس واملعلومات 

 والردود على نتائج التقييم.الداعمة والتمارين وتعليمات العمل والتقييمات 

 

 املواد التعليمية للغة العربية .ز

مواد تدريس اللغة العربية هي مواد باللغة العربية وهي مزيج من مهارات املعرفة والعوامل 

السلوكية التي يتم ترتيبها بشكل منتظم بحيث يمكن استخدام املعلمين والطالب في عملية تعليم اللغة 

 .العربية

يم اللغة العربية ، تعد املواد التعليمية مهمة للغاية لكل من املعلمين والطالب. في عملية تعل

 فيما يلي بعض فوائد املواد التعليمية في عملية التعليم:

 فوائد للمعلمين: .1

 كفاءة الوقت في عملية التعليم .أ

  .ب
ً
 تغيير دور املعلم من التدريس ليصبح ميسرا

 فاعلية وتفاعلية.يصبح تحسين عملية التعليم أكثر  .ج

 فوائد للطالب: .2

 يمكن للطالب التعليم بشكل مستقل .أ

 يمكن للطالب التعليم وفقا ملا يريدون  .ب

 4يمكن للطالب التعليم وفقا لقدراتهم .ج

 

في الئحة وزير األديان " يذكر أن "نطاق تعليم اللغة العربية في املدرسة الثانوية يشمل 

حوار بسيط حول الهوية والحياة واملدرسة  موضوعات في شكل خطاب شفهي ومكتوب في شكل

 والحياة األسرية ومهنة املنزل. األنشطاة الدينية والبْيية."

 
4 Taufiqurrahman “pengembangan komponen kurikulum-kurikulum bahasa arab”, lisania 

volume 2, No 1, juni 2011 hlm 101 
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 ةويثان مدرسة في العربية اللغة تعليم نطاق" أن ُيذكر ، Ri no T. T األديان وزير الئحة في

 والحياة الهوية حول  بسيط حوار شكل في ومكتوب شفهي خطاب شكل في موضوعات يشمل

 5.والبيئية الدينية األنشطة.  املنزل  ومهنة األسرية والحياة واملدرسة

 

 العربية اللغة كتاب .ح

 تعريف كتاب املدرسية .أ

 مادة  على  يحتوي   كتاب  إلى  العربية  للغة  وفًقا  مدرس ي  كتاب  أو  مدرس ي  كتاب  مصطلح  يشير

 تحت  بهم  الخاص  التعليم  عملية  في  بسهولة  املوضوع  يفهمون   الطالب  تجعل  بطريقة  مرتبة

 6.املعلم إشراف

 

 التعليم عملية في املدرسية الكتب أهمية .ب

 ومع الفصل في فقط ليس الطالب يتعليم أن املتوقع من ، املدرس ي الكتاب خالل من

 ٧.منازلهم في أيًضا ولكن أصدقائهم

 العربية املدرسية الكتب مواد .ج

 تقتصر ال تجميعها تم التي املواد ، العربية اللغة كتاب في القاسمي علي  الدكتور  حسب

 .جرا وهلم  ، الكتب وقراءة ، التمارين كتب تشمل بل ، املوضوع على

 

 :  اللغةالعربية يجب أن تشمل  مادة كتاب املدرسية

 قراءات .1

كون القراءة في شكل حوار ، يرتبط بحياة يبحيث تكون أكثر تواصلية ، فمن األفضل أن 

 الطالب.

 القواعد العربية .2

تم صياغة القواعد باستخدام اللغة العربية فقط ، ألنه إذا لم يكن ذلك ممكًنا ، تال 

 فسيؤدي ذلك إلى إبطاء فهم الطالب ، وال يوجد أي ضرر في استخدام لغة طالب املعنيين.

 بعض املمارسة .3

 
5 Ibid, hlm 106 
6 Syamsyudin asyrofi, metodologi pengajaran bahasa arab, analisis teks book pengajaran 

bahasa arab, (Yogyakarta : sumbangsi,1988) hlm 9. 
7 Ibid, hlm 10 
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واالختبارات املكتوبة التي  كل من التدريب اللفظي )في شكل نطق الصوت أو املفردات( 

 8يجب القيام بها من قبل الطالب وتوجيه من قبل املعلم املعني 

 مراحل العرض في الدروس .4

يجب مالحظة مراحل العرض التقديمي في الدرس حًقا بحيث ال يوجد أي لبس في مراحل 

ختيار عرض املادة التي تم الحصول عليها.  لذلك ، في عرض املادة يجب أن يكون هناك اال 

 املناسب والتدرج

 قاموس قصير .5

قاموس قصير يحتوي على كلمات جديدة وصعبة الواردة في كتاب مدرس ي.  يمكن وضع 

 .9املفردات مباشرة بعد القراءة أو وضعها على صفحة النص

 

 

 مادة دعم  .ط

 بشكل عام تشمل املواد الداعمة:

 التدقيق .أ

 كتب التمرين   .ب

 قراءة الكتب   .ج

 كتيب للمعلمين  .د

 

 جيد ةخصائص الكتاب عربي .ي 

ا محددة 
ً
قال روبرت إف. مورغر إنه عند إعداد الكتب املدرسية يجب أن تكون أهداف

 10بوضوح.  لذلك من السهل أن نفهم من قبل املستخدمين.

ميزة أخرى من الكتب املدرسية هي أنها يجب أن تكون وفقا ملستوى وإمكانات الطالب الذين 

  يمكنك تحقيق ذلك عن طريق:سيتعليمون.  لتحقيق ذلك ، 

 هو ذلك من الهدف  للطالب اللغوي  التحليل إلى املدرس ي الكتاب محتويات تستند أن يجب .1

 هذا .الطالب لغة جوانب لبعض سابقة دراسة بإجراء املترجمين قيام حالة في الكتاب تجميع

 .تعليمه تم ملا وفًقا الكتاب يكون  أن إلى يهدف

 
8 Ibid hlm 9 
9 Ibid hlm 20 
10 Syamsudin, teks book pelajaran bahasa arab, (Yogyakarta :sumbangsih, 1998) hlm 22 
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ن أ يجب املترجم أن يعني وهذا  ثقافية واجتماعية لغوية غير جوانب هناك تكون  أن يجب .2

 الثقافة عن تختلف التي الخصائص وبعض للطالب والثقافية االجتماعية الحياة يدرس

 بحالة الصلة ذات واملواد التقديم وطرق  واألساليب النهج أن هو ذلك من الهدف  .العربية

 11ومفيًدا مناسًبا الكتاب يكون  بحيث ، الطالب

 مع .واملدرسين الطالب مع الكتاب ضبط هي املهمة النقطةو  التربوي  التحليل إلى الحاجة .3

 ومستوى  ، اللغات تعليم على ،قدرتها العمرية االعتبارات على الكتب تستند أن يجب الطالب

 جودة  وتقييم  تخيل  املترجم  على  يجب  ،  املعلم  مع  .اللغات  تعليم  إلى  الطالب  وميل  ،  اللغة  معرفة

 يكون   أن  هذا  من  الهدف  يكن  لم،    صحيح  بشكل  املدرس ي  الكتاب  سيستخدمون   الذين  املعلمين

 مدرسون  هناك يكن ولم ، الخاصة معاييره بسبب مثالًيا كان الكتاب أن هو ذلك في السبب

 .يستخدمونه

 املؤلف تحليل .4

 أنه على الكتاب تصنيف يمكن أنه بمعنى النتائج الباحث يستخلص ، أعاله نظريات عدة من

 سواء حد على واملعلمين للطالب املقدمة املواد وفوائد دور  توفير يمكنه كان إذا تعليمية مادة

 تستخدمه التي العربية اللغة ومؤسسات املدارس ، الطالب لظروف وفقا واألساليب املواد

 عمل بإرشادات الكتاب تزويد تم ، تعليمية كمواد الستخدامه مناسًبا الكتاب يكون  بحيث

 وله .باستخدامه الطالب سيقوم من يذكر الكتاب أن جانب إلى ، املعلم وإرشادات الطالب

 على  املدرس ي  الكتاب  فإن  ،  ذلك  من  أي   وجود  عدم  حالة  في   الكتاب  استخدام  كيفية  على  دليل

 .تعليمية مادة بأنه يقال لم الكثافة شديدة مادة على يحتوي  أنه من الرغم

 الوصف العام .أ

 ببيوكياكرتا تاريخ املحمدية .ك

 من حركة اجتماعية دينية ، وهي املحمدية. بتأسست جامعة املحمدية  
ً
بيوكياكرتا في البداية ، بدءا

. مع مرور الوقت 1912أحمد دحالن في عام  كياى الحاج  تأسست املحمدية في مدينة بيوكياكرتا على يد  

 إنشاء 
ً
، شهدت املحمدية أخيًرا تقدًما سريًعا، ال سيما في مجال التعليم. أراد نشاط املحمدية أخيرا

 .امعة املحمدية في بيوكياكرتاج

في الواقع ، كانت الرغبة في جعل جامعة محمديه بيوكياكرتا  طويلة ولم تتحقق بعد. لذلك ،  

، تم افتتاح  1960نوفمبر  18اهر مزكر عن رأيه في تأسيس جامعة محمدية. في ك  الدكتور  البروفيسور 

بيوكياكرتا من قبل مجلس تعليم املحمدية. نتيجة لذلك ، تم ( في FKIPكلية تعليم املعلمين وتدريبهم )

  56( كجزء من جامعة املحمدية. FKIPتوضيح أن امليثاق تضمن كلية تدريب املعلمين وتعليمهم )
ً
بدءا

 
11 Ibid. hlm 34 
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. في املرة 1981مارس    1رسمًيا في      بيوكياكرتا  محمديهجامعة    .(FKIPمن دخول كلية التدريس والتعليم )

، كان املستشار هو الشخص الذي يثق به >في محمدية بيوكياكرتا ست فيها جامعة األولى التي تأس

منصب املستشار. املستثمر الوطني. )متقاعد( الدكاترة. حميد بكري سهيل. في ذلك الوقت ، العميد. 

بلد سنن االسالم وقته كمستشار لجامعة  "بكري شهد"املستثمر الوطني. )متقاعد( الدكاترة. قض ى 

في جامعة  ”بكري شهد "بعد فترة بريجين. املستثمر الوطني. )متقاعد( الدكاترة.  في بيوكياكرتا. اكاليجاغ

جامعة محمديه بيوكياكرتا   قد انتهت صالحيتها ، ثم تم تقديم رئيس الجامعة للفترة القادمة إلى 

IR.H.M.dasrron Hamid M.Sc    بعد ، فقد أدى ومع ذلك ، نظًرا ألن عملية طلب إذن الوزير لم تكتمل

، الذي كان رئيس الجامعة في ذلك الوقت. من أجل  IR.H.M.dasrron Hamid M.Scذلك إلى تأخر 

االنتظار حتى تكتمل عملية طلب إذن الوزير ، كان مستشار جامعة محمديه بيوكياكرتا   في ذلك الوقت 

ا ملحمدية. ثم بعد وصول طلب إذن الوزير ، ت H.MHardiهو 
ً
م تعيين الذي كان شيخ

IR.H.M.DasronHamid  ماجستير ، رئيًسا لجامعة املحمدية في بيوكياكرتا. كان هذا هو ،

ا ب ةجامعة محمديت تاريخ تأسيس جامعة محمديه بيوكياكرتا   ، وحتى اآلن أصبح
ً
بيوكياكرتا   معروف

 الة.لديها رؤية ورس ببيوكياكرتا محمدية بشكل متزايد وسعى إليه املجتمع األوسع. جامعة

 رؤية ورسالة جامعة يوجياكرتا املحمدية .1

الرؤية أن تكون جامعة متفوقة في تطوير العلوم والتكنولوجيا القائمة على القيم اإلسالمية  .أ

 ح الناس.ال لص

 املهمة .2

 زيادة كرامة اإلنسان في محاولة لتعزيز قيم اإلنسانية والحضارة. .أ

 العمل كمركز لتطوير املحمدية.  .ب

 دعم تطوير يوجياكرتا كمنطقة تحترم التنوع الثقافي.  .ج

 تنظيم التعليم والبحث وتنمية املجتمع بطريقة مهنية.  .د

تطوير الطالب ليصبحوا خريجين يتمتعون بمعرفة نبيلة وثاقبة وقدرة عالية في العلوم   .ه

 والتكنولوجيا.

 

 هدفال .3

 العام الهدف .أ

ن املسلمين النبيل والقادر والثقة والقادر على تطوير العلوم والتكنولوجيا تحقيق الخريجي

 .ويكون مفيًدا للشعب واألمة واإلنسانية

 خاصال   هدفال .ب
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اتقان وتطوير وممارسة العلوم والتكنولوجيا املشبعة بالقيم اإلنسانية واألخالق واألخالق  (1

اإلخالص ، وتنفيذ عمار معروف ناهي منكر ذي املستمدة من التعاليم اإلسالمية وتعزيز 

 الصلة باحتياجات التنمية الوطنية.

ا على الصعيدين الوطني والدولي (2
ً
 إنتاج البحوث العلمية والعمل الذي يعد هدف

تطوير حياة مجتمع أكاديمي تدعمه القيم اإلسالمية التي تدعم الحقيقة والعدالة  (3

 للتغيير.والصدق واإلخالص واالستجابة 

 خلق مناخ أكاديمي يمكن أن يشجع األفكار املفتوحة واملبتكرة والحرجة. (4

 .توفير نظام خدمة مرضية ألصحاب املصلحة (5

إنتاج الخريجين الذين يتمتعون بسالمة الشخصية واألخالق اإلسالمية في سياق الحياة  (6

 12الفردية واالجتماعية

 العربية قسم تعليم اللغة .ل

 الدراسة ببرامج مقارنة جًدا شاًبا 2011 عام إنشاؤه تم الذي العربية اللغة تعليميزال قسم  ال

التعليم  عالم في الواقع مع محمديه بيوكياكرتا. والدة قسم تعليم آلن خلفية  الجامعي الحرم في األخرى 

العربية.  ولذلك ، بما فيه اللغة  الدراسة مجال احتياجات تناسب التي املعلم حصة وجود عدم وهو

األساس ي.  الدرس مادة اللغة العربية في بعض مدرسة اإلبتدئية و لثناوية في بعض املناطق أصبح

 للتعليم  مؤسسة  توجد  بيوكياكرتا ال  منطقة  بسبب  ملحة  العربية  اللغة  ملعلمي  امللحة  الحاجة  وأصبحت

العربية  اللغة دراسة برنامج تفتتح التي يةالوطن التربية وزارة ، العالي للتعليم العامة املديرية من العالي

 بيوكياكرتا في فقط واحدة مؤسسة افتتحت .العربية اللغة تعليم مجال في األكفاء للمعلمين كمبدع

  .العربية اللغة لتعليم قسًما

 اللغة دراسة برنامج تنفيذ أن يوجياكارتا في املحمدية جامعة تعتقد ، االعتبارات هذه على بناءً 

ا يرتبط العربية
ً
 13.التدريس هيئة أعضاء احتياجات تلبية في الحكومية بالبرامج وثيًقا ارتباط

 قسم اللغة العربية رؤية ورسالة .أ

 املجال في اإلسالمية القيم أساس على  العربية اللغة تعليم في الرائد التعليمي البرنامج يكون  أن (1

 الوطني

 رسالة .ب

 .اإلسالمية القيم على يقوم والذي  العاملي التوجه ذي  بالتعليم القيام (1
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في  وتكنولوجيا العربية اللغة دراسة على تركز والتي العربي التعليم مجال في البحوث إجراء (2

 .وتقييمها والتعليم واملنهجية العربية اللغة تعليم

 العربية  اللغة  تعليم  خالل  من  املجتمع  واحتياجات  باملناقشة  الصلة  ذات  املجتمع  خدمة  تنفيذ (3

 .اإلسالمية القيم أساس على

 متطلبات  في  واملساهمة  املحمدية  تعاليم  قيم  وممارسة  نبيلة  خريجين  ليصبحوا  الطالب  تطوير (4

 14املحمدية

 هدف .ج

 مجال في الكفاءة احتياجات يلبون  الذين الخريجين إلنتاج ، الجامعي التعليم برامج تنفيذ (1

 العاملة القوى  احتياجات تلبي التي املبادرة روح ولديهم ، التعليم وإدارة ، العربية اللغة تعليم

 .والدولي الوطني الصعيدين على

 أن   يمكن  والتي  العربية  واللغة  العربية  اللغة  تعليم  مجال  في  العلمي  العمل  أو/   و  البحوث  إنتاج (2

 .والدولي الوطني الصعيدين على مرجعا تكون 

 والبحث بالتعليم للنهوض والدولية الوطنية املؤسسات مختلف مع تعاون  شبكة تطوير (3

 .والخدمات واإلدارة املجتمع وخدمة

 الحياة سياق في اإلسالمية واألخالق الشخصية بسالمة يتمتعون  الذين الخريجين إنتاج (4

 .واالجتماعية الفردية

 15والحرجة. واملبتكرة املفتوحة األفكار يعزز  أن يمكن أكاديمي جو خلق (5
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