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الثاني باب  

النظري الهيكل  

  السابقات تساالدرا .1

 املنهاج تنفيذ: يوه. تالرساال الباحث وجد البحث، ذا املتعلقة املراجع الباحث جيمع 
 اليت م 2007/2008 الدراسية السنة كندال الدينية" السالمة" مدرسة يف العربية للغة الدراسي

 حممد أجراه الذي البحث ونطاق تركيز. 2008/  3101353 الطالب رقم براري حممد أعدها
 الدراسية السنة كندال الدينية" السالمة" مدرسة يف العربية للغة الدراسي املنهاج تنفيذ براري

 التعليم مناهج هي درسةامل تعتمدها اليت املنهج أن إىل تشري النتائج هذه وتبني. م 2007/2008
  .الوحدة مستوى على

يف تعليم اللغة العربية يف  ةياملدرسعلى مستوى الوحدة  املنهجتنفيذ  يفه الثانية الرسالة ماوأ  
ناصر الدين  مهام هااليت أعد 2008/2009العالية احلكومية الثانية مسارنج  املدرسةالفصل الثاين ب

تنفيذ ناصر الدين  مهام . وكان تركيز ونطاق البحث الذي أجراه3103263/2009 الطالبرقم 
العالية احلكومية  املدرسةيف تعليم اللغة العربية يف الفصل الثاين ب املدرسية على مستوى الوحدة املنهج

  .2008/2009 الثانية مسارنج

الثانوية اإلسالمية املمهدة  املدرسةللغة العربية يف فصل  املنهجتنفيذ  ما الرسالة الثالثة فهيوأ  
مفاخري اليت أعدها  2011/2012الثانوية اإلسالمية احلكومية قندال  املدرسةب يف الدرجة الدولية

 املنهجتنفيذ  مفاخريوكان تركيز ونطاق البحث الذي أجراه  73211053/2011 طالبالرقم 
الثانوية اإلسالمية  املب الثانوية اإلسالمية املمهدة يف الدرجة الدولية املدرسةللغة العربية يف فصل 

  2011/2012 احلكومية قندال
ىف مدرسة  الذي تنفذ املنهجيبحث عن منوذج أن احث الب أرادث و لك البحبناء على ت  

عند نظام وزير  اللغة العربية منهجتنفيذ " برفع عنوان، فروارجا برجانثانوية اإلسالمية، "النووى" ال
    ."فروارجا برجانثانوية اإلسالمية، ىف مدرسة "النووى" ال 2008سنة  2رقم  الّشؤون الّدينية
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  وتنفيذه المنهج تطوير  .أ 

 منهجلل األساسي فهومامل .1

 املاضي القرن من حوايل منذ التعليم عامل ىف كمصطلح "املنهج" كلمة عرف  
 القدمي اليوناين الزمن يف الرياضة عامل يف وجد ”Curriculum“ املنهج من صطالحاإل .1تقريبا
 عيني ”Ulums“ وأ ”Ula“و ”Currere“ وأ”Curro“  الكلمة من مشتقة الذي

“Racecourse” القاموس يف. 2ذلك وغري السباق عربة أو السباق مضمار أو احلقل يعىن 
3هو املنهج Webster 1812 ريوبست

:  
“(1) A race course, a place for running; a chariot، (2) A course, in general; 
applied particulary to the course of study in university”.  

  

 Webster 1812 وبسرت القاموس يف السابق كما كتب املنهجتعريف املقصود من    
 التعريف له و ،العدائني قبل من ؤخذت أن جتب اليت لسباقل سافةاملله تعرفان، مها 

“Chariot” النهاية اىل البداية من اإلنسان حلمل أداة هي القدمي الزمان يف احلفز هو عربة. 
 ىف كتب كما التعليم و الرتبية عامل يف مستحدم املنهج مصطلح التالية التطورات يف

  :1955 سنة وبستري القاموس
“A course, especially a specified fixed course of study, as in a school or college, 
as one to a degree”. 

 اجلامعة أو درسةامل ىف سدر ال جمموع هو املنهج أن املعىن التعريف هذا يشتمل    
من        لحمصط ”Curriculum“ املنهج .دبلوم أو درجة واتؤخذ أن التالميذ على وجب

مبفهومه احلديث يشمل  املنهج. 4سلكه املعلم واملتعلمتيين يعين الطريق الذي ياالصل اال
مؤسسة شراف لتالميذ حتت إمية اليت مير ا او التعل اط واملواقف التعليمية أنواع النشأمجيع 
  .5وخارجها املدرسةخل جدران اد ةاملدرس

                                                           

  1S. Nasution, Asas-Asas Kurikulum, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 2. 

 2Saifuddin Sabda, Model Kurikulum Terpadu Iptek dan Imtaq, (Ciputat: Quantum 
Teaching: 2006), hlm. 21. 

 3Syafruddin Nurdin, M. Basyiruddin Usman, Guru Professional dan Implementasi 
Kurikulum, (Jakarta: Ciputat Press: 2003), hlm. 33. 

 .159. ص (بدون مكان، بدون ناشر، بدون تاريخ)،  الرتبية (مدخل اىل الرتبية)،مقدمة يفناصر،  ابراهيم4

، )1998 ،لبانن: دار النفائس - (بريوت ،ئص اللغة العربية وطرائق تدريسهاخصا ،نايف حممود معروف5
 .34ص. 
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. الســــابق التعريــــف مــــن األوســــع احملتــــوى و املعــــىن يعطــــى التعلــــيم خــــرباء مــــن أكثــــر  
 كـل ىف حسـن مـنهجلل الميكـن و. دائما يتغري و يتطور املنهج من التفاهم ذلك، على وعالوة
 نظــام عنــد املــنهجمــا تعريــف أ .6والتكنولوجيــا العلــوم بتبــع دائمــا يتغــري و ريتطــو  املــنهج. أوقــات

 البـاب يف الرتبـوي الـوطين معيـار عـن 2005 سـنة 19 رقـم اإلندونسـية اجلمهوريـة احلكومـة
 التعلـقُ  والتنظـيم اخلطـة جممـوع هـو املـنهج أن إىل يفسـر مـا 13 الفقـرة األوىل املـادة مـن األول

 لتحقيـق الـتعلم أنشـطة تنفيـذ كتوجيـه املسـتخدمة يقـةوالطر  الـدرس وحمتـوى ،واملـادة باهلـدف

  .عيّنةامل الرتبية فده
 جلعل احلافز توفر أن كنمت ألا ،قلقت ال املنهج من املختلفات التفاسري وجود    

 هاعطيت املنهج عن ختلفاتامل املفاهيم. ديدةاجل املناهج أشكال عن والبحث االبتكارات
   .7ستمرامل ساساألب تفكري يف ديناميكيةال
 املنهج وهي ،تعريفه يف األبعاد ثالثة املنهج كان ،السابق املنهج مفهوم على بناء    

 .8التعلم برنامج تخطيطك املنهجو  التعلم، كتجربة املنهج ،كالدرس

 الدراسية كاملادة املنهج  )أ 

 هاتشينز م روبرت طرحها اليت تعريف من وجدت واحملتويات دروسكال املنهج فهم   
)Robert M Hutchins ()1936 (على تنص اليت:  

"The curriculum should include grammar, reading, theoric and logic, and 
mathematic, and addition at the secondary level introduce the great books of 
the western world". 

 على وعالوة والرياضيات، واملنطق، والنظرية والقراءة القواعد تشمل أن املنهج على ينبغي(
 موجه املنهج الرأي هذا يف). الغريب العامل يف العظيمة الكتب إدخال الثانوية املرحلة يف ذلك
 التمكن ،املنهج هذا فاهيممب ةستخدمامل املدرسة يف التعلم عملية. دروسال أو احملتوى إىل

  .الرتبية لعملية النهائي اهلدف هو احملتوى من
 التعلم كتجربة املنهج  )ب 

 ل هوليس رأى كما ،التعلم كتجربة املنهج أن اعربو  الذين برييناخل من عديد      
  هو املنهج أن على )1935( (Campbell) وكامبل) Hollis L. Caswell( كاسويل

                                                           
 6  S. Nasution, Asas-Asas Kurikulum, hlm. 3. 
 7S. Nasution, Asas-Asas Kurikulum, hlm. 10. 
 8Wina Sanjaya,  Kajian Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 4. 
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"…All of the experiences children have under the guidance of teacher"9. 
  .)املعلم إرشاد حتت  األطفال خربات مجيع وجب(

 تنص اليت) Murray Lee( )1940( يل وموراي )Dorris Lee( يل دوريس    
 :التايل النحو على املنهج على

"Those experience of the child which the school in any way utilizes or 
attempts to influence".  

 .)للتأثريه هاتستخدم اليت والتجربات حماوالت أي ويف املدرسة يف الطفل جتربة(

 .William H)  ندارسو ويليام ه. اليك (J.G. Taylor) ج. غ. تيلوريف حني     

Alexander) )195610) حيددان التايل: 
“The curriculum is the sum total of school’s effort to playground or out of 
school” 

 أو الفصل ىف كان سواء األطفال تعلم على للتأثري املدرسة به قومت عمل كل هو املنهج(
  .)خارجه

 وظيفةال نتشارإ سببت التجربة اىل دروسال مجع من املنهج معىن يف لالتحو     
 جمال يف كتشافإ سيما وال ،اجلدود اءر آو  كتشافاتإ بكون ذلك سوى ،ةياملدرس سؤوليةاملو 

 ولكن املعرفة جمموع جلمع ال تعلم أن فرتضي النفس علم يف اجلديد الرأي .التعلم النفس علم
 .التعلم جتربة لديهم التالميذ عند السلوك تغري سوف. التالميذ سلوك يف التغيري عملية

 .11املعرفة جمموع تكديس جمرد من أهم تعترب التجربة التعلم، عملية يف ولذلك

 التعلم ختطيط ربنامجك املنهج   )ج 

  :طابا وقال ،)1962( طابا هيلدا الرأي هذا عن وأعرب   
"A curriculum is a plan for learning: therefore, what is known about the 
learning process and the development of the individual has bearing on the 
shaping of curriculum"12. 

                                                           
 9 Wina Sanjaya,  Kajian Kurikulum dan Pembelajaran, hlm. 6. 
 10Syafruddin Nurdin, M. Basyiruddin Usman, Guru Professional dan Implementasi 
Kurikulum, hlm. 34. 
 11Wina Sanjaya, Kajian Kurikulum dan Pembelajaran, hlm. 7. 
 12Wina Sanjaya, Kajian Kurikulum dan Pembelajaran, hlm. 8. 
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 على تؤثر الفرد تطويرو  التعلم عملية عن معروف هو ما فإن وبالتايل للتعلم خطة املنهجو "

  ".املنهج صياغة
 قبل من ذكرت وكما الدراسة خطة أو كربنامج املنهج يعترب الذي الرأي    

 (Laurel Tanner) تانر ولوريل (Daniel Tanner) تانر دانيال مثل أخرى شخصيات

 التالميذ تعلم توجيه على حيتوي الذي التخطيط هو املنهج أن على تنص اليت) 1975(

 :املنهجب تانر وقال. املتوقعة والنتائج

"…The planned and guided learning experiences and intended learning 
outcomes, formulated through the systematic reconstruction of knowledge 
and experiences under auspices of the school, for the learner's continous 
and willful growth in personal sosial competence". 

 بنظام 2003 سنة 20 رقم القانونب مناسب ميالتعل ختطيط أو ربنامجك نهجملا    
 التعليم ومادة توىاحملب عّلقالت نظيموالت اخلطط جمموع هو املنهج أن يقال ةالوطني الرتبية

 الدرس ومادة باحملتوى املقصود ماأ .والتعلم ميالتعل أنشطة تنفيذ كتوجيه املستخدمة يقةوالطر 
 اجلهود إطار يف املتعلقة الرتبية وحدة تنفيد يف اهلدف لتحقيق ةالدراس مادة و تكوينال فهي
 .الوطين يالتعليم فاهلد حتقيق إىل

 املنهج مكونات .2

  :13هىي ،فيها رئيسية عناصر أربعة كان ،املنهج هيكل وصف إىل ينظر      
 املنهج أهداف )1

 ألن ،التالميذ يعطي الذي التعليم مجنابر  لكل فاهلد هو املنهج هدف ،قيقةح      
  :أنواع ثالثة إىل املنهج أهداف وتنقسم. التعليمية األهداف لتحقيق أداة املنهج

 املؤسسي فداهل  .أ 

 يعىن التعليمية، املؤسسات قبل من ققحي أن نبغيي يالذ فاهلد وه منه املقصود      
 من انتهائهم بعد التالميذ ميلكه أن جيب ما يعين حتقيقه، أن الرتبية مؤسسة هبجي الذي ما

 بعد التالميذ هامتلك أن ترجئ اليت القدرة هو ؤسسيامل اهلدف ولذلك. الرتبية مؤسسة
 متيز هتمي نأ املؤسسي فاهلد على وينبغي. املؤسسة يف الدراسة برنامج من نتهائهما

                                                           

 
13 Syafruddin Nurdin, M. Basyiruddin Usman, Guru Professional dan Implementasi 

Kurikulum, hlm. 51-54. 
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 وغري ةعامال الرتبية ومؤسسة املهين الرتبية مؤسسة :املثال سبيل على نفسها، الرتبية مؤسسة
  .معينة جوانب على تركيزا أكثر هي اليت كذل
 ياملنهج فداهل   .ب 

 من أخص ياملنهج فداهلو  ،املؤسسي فاهلد من يحوضتال هو ياملنهج فداهل      
 عليه وحب الذي سالدر  أو الدراسة جمال فهد هو ياملنهج فداهل. املؤسسي فداهل
 فداهلف عمليته ناحية من ينظر إذا .سالدر  يف يكون الذي العلم طبيعة تعكس أن

 جمال تعلم يف نتهائهما بعد التالميذ هامتلك أن ترجى اليت القدرة ةغاصي هو ياملنهج
 دفاهل  لكمي التعليمية ؤسساتامل يف كوني الذي الدروس من كل. ةسدر ال أو الدراسة

  .املؤسسي
 التعليمي فداهل  .ج 

 شيئ هو التعليمي فداهل. ياملنهج فداهل من توضيحال هو التعليمي فداهل      
 لكمت الدراسة صةح يف تقدم اليت املواد كل. والتعلم التعليم يف مباشرة التالميذ به إتصل

  . عليهم تعطي اليت املادة نتهاءا بعد التالميذ هاققحت اليت القدرة ورتص أن وينبغي اهلدف،
 Tujuan Instruksional( العام التعليمي اهلدف مها نوعان، التعليمي اهلدف      

Umum(  اخلاص التعليمي اهلدفو )Tujuan Instruksional Khusus( .دفاهل 
 صورفي اخلاص التعليمي اهلدف ماأ ،طبيعته األوسع و األعم القدرة صوري العام التعليمي

  .القياس كنومت احملدودة و احملددة و التشغيلية القدرة
  

 املنهج وهيكال احملتوى )2

 تعطيها أن هاجتب اليت يةالتعليم رباتاخلو  العلمية عرفةاملب تعلقي املنهج من احملتوى      
 درجة يناسب أن عليه وجب املنهج حملتوىا حتديد يف .يةالرتب األهداف حقيقلت التالميذ
 فصل ال ذلك، سوى ،والتكنولوجيا العلوم ريتطو  و اتمع يف والتطورات التعليم ومستوى
  .التعليم مستويات كل يف التالميذ نفسيةب العالقة

 حتديد يف خيرت أن حيتاج ملاذا أسباب أربعة ،Nana Sudjana سوجانا نانا رأي      
  :14وهي منهجلل توىاحمل

                                                           

 
14Syafruddin Nurdin, M. Basyiruddin Usman, Guru Professional dan Implementasi 

Kurikulum, hlm. 55-56. 
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 حيث من كان سواء ،حمدودة التالميذ يذكى يف املدارس ومسؤوليات واجباتال )1
 .املتاحة واملصادر الوقت

  الرتبية تستطيع ال .آلخر وقت من دائما يتطور للمجتمع حتياجاتاالو  املطالب )2
 تغري عندما املستحيل من ألن وذلك اتمع، من مطالبو  تطويرال سرعة تتبع أن

 .املنهج يف تغيري يتبعه أن وجيب فجأة الناس احتياجات

 حىت التالميذ تطوير وطبيعة اهلدفب املوافقة التعليم ومراحل مستويات عدة هناك )3
 .التعليم وطبيعة ستوىامل لكل دف املناسبة للمناهج احملتوى اختيار امهية تسبب

 الرتبية يعين .احلياة طول التعليم نظام من فرعي هو املدرسة يف الرمسي التعليم )4
 .مها مفصولة ال اتمع يف والتعليم املدارس يف والتعليم

  :سوجانا نانا قال كما منهجلل احملتوى اختيار يف املعايري كان و
 .التالميذ لتطور عىنامل ذو و ودقيق يناسب أن املنهج حمتوى على البد   .أ 

 مبطالب مناسب يعىن االجتماعي، الواقع تعكس أن املنهج حمتوى على البد  .ب 
 .اتمع يف الواقعة املعيشة

 على يتضمن يعىن الشاملة، العلمية املعرفة يتضمن أن املنهج حمتوى على البد   .ج 
 .بالتوازن ةواالجتماعي األخالقية، و الفكرية اجلوانب

 .هاختبار  جتيازإلا العلمية جوانب يتضمن أن املنهج حمتوى على البد  .د 

 واملبادئ والنظريات الواضحة املواد على يتضمن أن املنهج حمتوى على البد  .ه 
 .فقط واقعية معلومات فيها ليست اليت واملفاهيم

 .التعليم فهد حتقيق دعم على ار قاد كوني أن املنهج حمتوى على البد  .و 

 املنهج تنفيذ يف اإلسرتاجتية )3

 املنهج. املدرسة يف املنهج تنفيذ كيف دالئلال تعطي املنهج تنفيذ يف اإلسرتاجتية   
 يف تتجلى أن عليه البد الذي التخطيط أو األمل مرحلة يف تزال ال الرتبية برنامج تعريف يف

 عنصر ولذلك، .التعليمية األهداف إىل التالميذ موتقدّ  تؤثر أن كنمت حبيث املدرسة
  .التعليمية هدافألا لتحقيق مهم دور له التعليم تنفيذ إسرتاجتية
 :هي املنهج تنفيذ يف االعتبار إيل حتتاج اليت اجلوانب

 . التعليمية واملراحل املستويات  ) أ
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 اهلدف حيث من الفرق فهناك التعليمية واملراحل املستويات بكون   
 ،املنهج تنفيذ إسرتاتيجية يف قوالفر  التعليمي، يكلاهلو  احملتوي يف والفرق املؤسسي،

  .التقييم ونظام املناهج وسائل يف والفرق
 تعلمالو  التعليم عملية   ) ب

 التالميذو  ،املواد لمرسك املعلم أنشطة هو تعلمالو  التعليم عملية   
 التفاعل إىل أدى مما ،انشط ايكون أن التلميذو  املعلم على البد. نيابلقمك

 شكل يف املخطط أو احملدد املنهج شكل هي التعليم فهد. ةاملنسجم واالتصاالت
 اليت املنهج تفعيل أو احلقيقي النشاط هو التعلم عملية أخرى، وبعبارة. تعليمال الربنامج
 .15تعيينها

 طريقة) 2 الدرس مادة) 1: وهي أربعة، التعليم عملية يف الواردة العناصر   
 عملية يف مرتابطة األربعة العناصر هذه. التقييم) 4 اإلعالم ووسائل أدوات )3 تعليمال

 .املكتوب املنهج جناح ستحدد التعليم عملية. والتعلم التعليم

 املنهج تقييم )4

 أو البيانات وتفسري البيانات تحليلالو  البيانات جتميع من املنهجية العملية هو      
  .16التالميذ حققوه الذي التعلم هدف مدى حديدلت املعلومات

 :التايل دحيد أن فيمكن التعلم يف كالنظام املنهج رأى إذا  

 من أثر هي اليت الفعل ردود) 4( إنتاج) 3( الربنامج تنفيذ عملية) 2( اإلدخال) 1(
  .17املوجودة الربامج

 الربامج تدعم أن ميكن الىت املوارد تقييم شتملي املنهج إدخال على تقييمال      
 وتقييم االجتماعي، والسياق والقوى، واملرافق األموال: املثال سبيل على الرتبية، التعليمية
 املعلق تنفيذه يف املنهج إسرتاتيج تقدير لعمليةا ةقييمتال تشتمل .الربنامج اختاذ قبل التالميذ

 تقييمو  تعليمال قائوطر  املراقبة إداريةو  يةرشادواإل يهالتوجيهو  يةالتعلمو  يةميالتعل عمليةالب
  .التعلم نتائج

                                                           

 
15Syafruddin Nurdin, M. Basyiruddin Usman, Guru Professional dan Implementasi 

Kurikulum, hlm. 56-57. 
  16 Rusman, Manajemen Kurikulum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 93. 
 17 Syafruddin Nurdin, M. Basyiruddin Usman, Guru Professional dan Implementasi 
Kurikulum, hlm. 58. 
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 ووظيفته املنهجدور  .3

 دورو   اإلبداع دورو  احملافظ دور: هي ،التالميذ تربية يف ةمهم رادو األ له املنهج  

 .18التقييمو  اسماحل

 احملافظ دور )1

 والثقافة القيم على تورث هو يةالرتب كمؤسسة املدرسة من املسؤولية ىاحد  
 يرتبط أنه لو .املاضي من كإرث الثقايف القيم على احلفاظ هو املنهج حمافظ دور .للتالميذ

 التأثريات بسهولة متكن اليت والتكنولوجيا العلوم يف التقدم نتيجةك اإلصالح عصر مع
 من عنده املعىن املهم. املنهجاحملافظ ىف  دورف ،احمللية الثقافات تقويض اخلارجى الثقافية
 ضرر تلحق أن كنمت اليت املختلفات التأثريات درء يف دور له املنهج دور ،احملافظ دور خالل

 . جيد حنو على اتمع يف واهلوية الثبات ستبقى حبيث اتمع، يف النبيلة ةالقيم

 بدعامل دور )2

 ادمخت أن متكن اليت اجلديدة األشياء املنهج يتضمن نأ اإلبداعي دورال على ينبغي    
 االجتماعية احلياة يف نشطا دورا تلعب أن أجل من مإمكانا كل تطوير على التالميذ

 .حيوي بشكل األمام إىل باستمرار تتحرك اليت مجتمعلل

 

 

 

 والتقييم اسماحل دور )3

 وفقا ليسهما اأحيان ألن ،دائما القدمية والثقافة ةقيمال كل حفظ على واجب ال    
 للقيم وفقا تليس ديدةاجل ةثقافوال ةقيمال احيانا العكس، وعلى ،اتمع تطوير متطلبات مع

 ةوالثقاف ةالقيم أي إلختيار يدور املنهج وهكذا، .العصر ومتطلبات ظروفب املناسبة القدمية
 من مملوكة تكون أن جتب اليت اجلديدة ةالثقاف و ةالقيم أي و احلفاظ، إىل حتتاج اليت القدمية

  .التالميذ قبل
 اليت جديدة ةثقاف أو قيمةو  إليها، حتتاج اليت والثقافة القيمة ختيارال املنهج دور    

 أعلى يف الثالثة األدوار املنهج تطوير عملية يف .التالميذ قبل من مملوكة تكون أن ينبغي

                                                           
18Oemar Hamalik, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2008), hlm. 11-12. 
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 1990Mc Ncil( جنيل ملاكوفقا  اهلدفو  النطاقينظر اىل  .التوازن يف السري اىل يضطرون

 ،، وهي وظيفة التعليم العامأن يكون من أربعة وظائف املنهجحمتوى على  البد ،)
 .19التخصصاتو   كتشافاتواإل  واملكمالت

 )Common and General Education( ةالعام يةتعليم وظيفة  )أ 

 مسؤوال عضوا ونصبحلي التالميذ عدادستال املنهج وظيفة هي ةالعام يةتعليم وظيفة    
 كل التعليم جتربات يعطي أن منهجلل ينبغي .ومسؤولني صاحلني كمواطنني اتمع يف

 يف أعضاءك الواجبات و احلقوق يفهمون و احلياة، يف القيم إلدخال يقدروا أن التالميذ
 .اجتماعي وخملوق اتمع

 )Supplementation( املكمالت   )ب 

 لتطوير عمل لديهم يكون أن ينبغي املتوسط فوق قدرةال لديهم التالميذ أن يعين    

 أيضا وجيب املتوسط من أقل قدرة لديهم الذين التالميذ فإن وإال األمثل، الوجه على القدرة

 .لقدرام وفقا عمال هلم يكون أن

 

 )Exploration( االستكشاف  )ج 

 اكتشاف على قادرا يكون أن جيب املنهج أن معىن لديها اإلستكشاف وظيفة    
 يقدروا أن التالميذ يرجئ الوظيفة، هذه خالل من .طالب كل ومواهب مصاحل وتطوير
 .إكراه دون سيتعلمون املمكن من جيعل مما واملواهبهم باملصاحل وفقا التعلم

 )Specialization( اخلربة  )د 

 التالميذ مصاحل على تقوم اليت للخربة وفقا التالميذ قدرة لتطوير املنهج وظيفة    

  .ومواهبهم

 التعليمو  املنهج .4

 وظيفة. همامواقف يف نيخمتلف مها كان ولو ينفصالن ال نشيئا امه عليمالتو  املناهج    
 أن وجبت احملتوياتو  ،التعليم من واهلدف االجتاه يعطي أن على دليلك مبثابة هي املنهج
 نياملعلم بني والتعليم التعلم تفاعالت يف حتدث اليت العملية هو التعليم أن حني يف. هاتعلم

 مثلك تقريبا ينفصم حيث متشابكةو  التعليم وطرق املنهج أن Saylor سايلور عرب .التالميذو 

                                                           
19Wina Sanjaya, Kajian Kurikulum dan Pembelajaran, hlm. 12-13. 
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 فعال تعليم يكون ال ميكن ،خطة أو منهج دونو   ،ورومي اوجولييت اصاليد و تريستان اسم

  ."الكثري املعىن ليس املناهج تعليم بدونو 
 عن احلديث يعين وهذا. جولييتو  روميو مثل تعليمهاو  املنهج عن سايلور وعند    

 تكون لن التعليم أو التعلم اخلطة،و  املنهج دون .والعكس جولييت عن أيضا ونتحدث روميو
  .معىن له ليس املنهجف خطة تنفيذو  تعليمال أو تعلم دونبو  .ةيفعال

يتعلق باملواد اليت املنهج  والتعليم هلما عالقة متينة. املنهج أن  Olivaايفاول وعرب    
يتعلق  املنهجا وليفهكذا، عند أ .تعليمبكيفية اليتعلق  تعليمال، و مَ لّ عَ تُـ  وجبت عليها أن

 تعليميتعلق بالطريقة و تنفيذ ال تعليموجتربة التعليم، وال ةادة الدراسياملبالربنامج والتخطيط و 
  والتقدم.

 اخلفي املنهجالفعلي و  املنهجو  املثايل املنهج .5

  الفعلي املنهجو  املثايل املنهج  . أ

 عملية يف املعلمني توجيهل دفايو  هنفذت يوقع الذي املنهج هو املثايل املنهج    
 هو الفعلي املنهجو  .الكتايب نهجامل أو الرمسي نهجاملب أيضا ويسمى ،والتعلم التعليم

 أيضا ويسمى ،القائمة واألحوال ظروفبال وفقا املعلمني قبل من تنفيذه الذي املنهج
  .20احلقيقي املنهجب

  
  

 اخلفي املنهج  . ب

 خارج تظهر السلوك يعىن .خمطط ليس الذي التعليم عملية من نتيجةال    
 .21ماملعل قبل من وصف اهلدف

 

 املنهجقوم عليها ت اليت األسس .6

 املنهج تطوير طبيعة  ) أ

 أن وجبت اليت الدراسة ةاداملو  احملتوي عن التخطيط إعداد عملية هي    
 ،املهمة و الرؤيةب بدأ املنهج حمتوى حتديد على وجب .اهمُ تعلّ  يف يةوكيف ُتعّلم

                                                           
20Wina Sanjaya, Kajian Kurikulum dan Pembelajaran, hlm. 22-24. 
21Wina Sanjaya, Kajian Kurikulum dan Pembelajaran, hlm. 25. 
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 واحتياجات ةلقيما بنظام يتعلق اهلدف حتديد ويف .حتقيقها املتعني واألهداف
 .اتمع

 املتعمدة العملية هو التصميم ،)،1980David Pratt( فريت ديفيد عند    

 أو اهلدف مَ ظ نَ تَـ  اليت واإلجراءات والتقنيات ألقساما واختيار  والتخطيط التفكري عن
 Curriculum development atau( املنهج تطوير األساس، ذلك على .التجريب

Curriculum planning( يف كدليل املنهج لوضع فكراملو  املتعمد النشاط أو العملية هو 
 .22درسةامل يف املعلمني قبل من وتنفيذه التعلم عملية

 املنهج تطوير يف بادئامل    ) ب

  .23عدد من املبادئ يف عملية التنميتها فهناك دليال املنهجن و كلي  
 املالءمة مبدأ  .أ 

 ما وهذا .اتمع اجاتحب مناسبة كونت أن بجت املنهج يف املنظمة التعلم خربات  
  .املالءمة مبدأ يسمى

 املرونة مبدأ  .ب 

  .القائمة للظروف وفقا تنفيذه جيب املنهج يأ مرونة املنهج يكون أن وينبغي    
  
  
 

 .ستمرارياإل بدأامل  .ج 

 مادة بني املتبادلة رهاواستمرا العالقات مواصلة إىل حاجة هناك هأن املبدأ هذا  
 .التعليمية الربامج من وأنواع املختلفات املستويات على ةالدراس

 الفعايل أدبامل  .د 

 التعليم أنشطة يف وحتقيقه هتنفيذ ميكن الذي املنهج يف باخلطة يتعلق الفعايل بدأامل  
 .والتعلم

 الكفاءة مبدأ  .ه 

                                                           
22 Wina Sanjaya, Kajian Kurikulum dan Pembelajaran, hlm. 32. 
23Wina Sanjaya, Kajian Kurikulum dan Pembelajaran, hlm. 39-42. 
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 نتائجب املخروج والتكلفة والصوت والوقت القوة بني باملقارنة يتعلق الكفاءة مبدأ  
  .لو صحم

 :وهي ،أسس ثالثة املناهج تطوير يف  

  الفلسفي األساس .1

 هو )Philos( فلوس ”Shopia“ . و "Philos" هي القدمية يونانية من فلسفةال    
 كما حرفيا فلسفةال تفسري ميكن وهكذا،. احلكمة هو )Shopia( سوفيا و ،العميق احلب
  .للحكمة العميق احلب

 ةأربع وكانت .املنهج تطوير عملية يف مهم دور هلا ساسيةاأل قاعدةالك فلسفةال    
. الرتبية فوهد اجتاه تحديدل الفلسفة متكن أوال، .املنهج تطوير عملية يف فلسفةال وظائف

 متكن ثالثا، .حتقيقها املراد فللهد وفقا املواد أو احملتوى حتدد أن متكن الفلسفة ،ثانيا
 أن متكن ،فلسفةال خالل من رابعا، .فاهلد حتقيق كيفية أو اسرتاتيجية تحديدل الفلسفة

 .التعليم عملية يف النجاح قياس كيف دحتد

 النفسي ألساسا .2

 واملصاحل املواهب حيث من والفرق التفرد لديهم التالميذ النفسية ناحية من    
 على يهتم أن املنهج على ينبغي السبب، تلك من .التنميتها من مبرحلة وفقا واإلمكانات

    .24التالميذ تعلم نفسية و نفسيةال تطوير حالة
 رضاءإ عن يقل ال حاجاته رضاءوإ احلياة يف قيمة له ومثني هام شيء الطفلو     

 وميوله حاجاته معرفة يأ ،الطفل نفسية معرفة من بد ال. فيه يعيش الذي اتمع حاجات
  .25احلياة يف مهمته وتسهيل منوه وكيفية التعلم ىلإ ودوافعه ورغباته

  التكنولوجي االجتماعي األساس .3

 يناسب أن عليه وجب و ،املدرسة يف التعليم لعملية توجيه و كأداة هو املنهج    
 اتمع قيم جمموعة على توىحي منهجلل ليس ذلك، وعلى .اتمع ومطالب احتياجاتب

 .اتمع يف ُحيَْتاج الذي ما كل على حيتوي لكن و ،فقط

                                                           
24Wina Sanjaya, Kajian Kurikulum dan Pembelajaran, hlm. 48. 

 .166 .ص ،(مدخل يف الرتبية) مقدمة يف الرتبية ،ابراهيم ناصر25
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 املنهجؤثر على ميكن أن يي القوى االجتماعي الذ  )أ 

 يتغري ،والتكنولوجيا العلم تقدمب جنب إىل جنبا ،ساكنا ليس اتمع    
 نظام يف حتدث ال التغيريات. هتعقيد تزداد اليت تطويرال إىل التحرك تحركوي دائما اتمع
 ومتطلبات وحاجات االجتماعية، والبنية احلياة، منط على أيضا ولكن ،فقط القيم

 عليهم جيب ، لكنة ليحل هذه املسألةالصعب تطورين يشعرونم من الرغم على .اتمع
علومات اليت امل . ولذلك، معرفةي مطالب وضغوط اتمع املختلفةاىل أ اأن يهتمو 

، . يف هذا السياقاملنهجخطوات هامة يف عملية تطوير إحدى من  هي تمعها اجاتحي
 توىحم يف حتديد يامسدور احلالو  التقييمي دورال جيري أن إىل حيتاج املنهج رُ ُمَطوّ 

  .26املنهج
 املنهج لتنظيم النظر كمادة والتكنولوجيا العلم تقدم  )ب 

 اىل اإلنسانَ  محل اإلنسان تفكري قدرة كنتيجة والتكنولوجيا العلم تقدم  
 النقل وسائل مثلك التكنولوجيا منتجات خلق .املاضى الوقت يف يتخيل مل الوقت

 وميكن العامل، أركان من ركن كل ستكشافا الشخص كنمت واالتصاالت واملعلومات
  .العامل أحناء مجيع يف سكن الناس مع مباشرة يتصل أن

 ظهور .نفسهمأ الناس قلقت السلبية اآلثار من العديد هناك الواقع يف    
 ال املدرسة وأحيانا ،تعقيدا تزداد للمدرسة يةالرتب وظائف تسبب ديدةاجل املشكالت

 ليست اليت الوظائف ،الزمن تغريب وفقا. اتمع مطالب مجيع هاذنفت أن ستطيعت
 أيضا ولكن فقط، املعرفة نقل ليست املدرسة. للمدرسة اآلنو  ،املاضى يف للمدرسة

  .احلسن والقيم اخللق وغرس معينة، مهارات توفر أن بجت
 حتديثهو  الرتبية أداة يكون أن املنهج على ينبغي السريعة، للتغيريات وفقا    

 واملعلم املنهج مطور. والعمليةأ احملتوى من كان سواء ،التغيريات مع وافقمت باستمرار

  املنهج يف وضعت اليت واالسرتاتيجية اتاحملتوي ليكون ،التغيريات يفهم أن جيب
  .مناسب

 املنهج  تصميم .7

                                                           
26Wina Sanjaya, Kajian Kurikulum dan Pembelajaran, hlm. 55. 



22 

 

 تطوير أو نموذجال تنظيم املنهج تصميم. رازطال أو النمط هو التصميم تعريف    

 .املدرسة ومهمة رؤيةب وفقا النموذجي املنهج

 العلم ختصص منهجميم صت  .أ 

هو  املنهج ، التصميم من هذا)Longstreet )1993 يترت عند لوعس    
 على ُمَصممُ  (The knowledge centered design) املعرفة على قائم املنهجتصميم 

 منهج بنموذج يسمى تصميمال هذا منوذج ولذلك ،ختصص العلم من يكلهلا أساس
 هذا أن املنهج خرباء رأى. لتالميذا تفكري تطوير على الرتكيز األكادميي وضوعامل
 خالل �� التالميذ تفكري مهارات تطوير أو املعرفية عمليةال لتطوير مستخدم تصميمال

من  تنظيم املنهج كان. العلمية البحوث عملية وإجراء فكرة باستخدام التدريبات
 Subject centered)املركز املنهج موضوع أشكال، وهي ثالثة ختصص العلم

curriculum)  املنهج ترتبطو (Correlated curriculum)  املتكامل املنهجو 

)integrated Curriculum.( 
 اتمع على املنحى املنهج تصميم  .ب 

 خلدمة املدرسة من اهلدف أن هي الشكل هذا على املؤسس االفرتاض    
 حتديد يف اأساس اتمع احتياجات كون على ينبغي ولذلك،. اتمع احتياجات

  .املنهج يف احملتوى
 التالميذ على املنحى  املنهج تصميم  .ج 

 ملساعدة تُنفذ التعليم أن هي التصميم هذا عليها قومت اليت االفرتاضات    
   .التالميذ من يفصل ال التعليم يكون أن الواجب من ولذلك، .التالميذ

 نتائج على بناء .املعينة اخلصائص وهلم ،ونفريدال ونالبشر  هو التالميذ    
 مواهب موهل دائما ونطور يت نالذي خملوق مه ميذالتال بأن جُ ُيْستَـنْ  أن ميكن البحوث
 ،منظورين من األََقلّ  على هو التالميذ على املنحي املنهج تصميم. متنوعة ومصاحل

ومنظور  (The child in society perspective) اتمع يف األطفال حياة منظور :مها
 .(The psychological curriculum perspective) النفس

 التكنولوجي املنهج تصميم  .د 
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 والطريقة الربنامج فعالية على التكنولوجي املنهج تصميم منوذج يركز    
: مها ،اجلانبني من يرى أن ميكن املنهج التكنولوجي يتأثر .فاهلد لتحقيق تعترب واملواد
 .كنظام التكنولوجيا تطبيق جانب و التكنولوجيا النتائج تطبيق جانب

 نهجامل تطوير مدخل .8

 عملية على شخص من نظر وجهة أو نطالقا كنقطة ريفس أن ميكن دخلامل    
 وهكذا، .العامة زالت ما اليت العملية وقوع عن النظر إىل يشري دخلامل صطالحا .معينة

 .نهجامل تطوير عملية عن عامة نظر وجهة أو نطالقا نقطة إىل شريي نهجامل تطوير دخلم

 يعين أن ميكن نهجامل تطوير ،)2000( سوكماديناتا عند. الواسع املعىن له نهجامل تطوير 
 احلايل املنهجيكمل  أو ،(Curriculum construction) اجلديد جهنامل إعداد

(Curriculum improvement) . ركز يعين وهو نهجامل تطوير يف جانب ةحدو بني أيضا و 
 الكبرية واخلطوات ،الدروس توزيعو  وهيكل ،نهجامل أساسيات من بدأ نهجامل مكونات كل

  .املنهج لتنفيذ التوجيه مبادئ و التعليم ربنامجل

 

 املنهج تطوير مناذج .9

 هو نموذجال ،)1973( Travers ترفريس و) Good )1972 غود عند  
 والرسوم الرياضية، و السرد، شكل يف نظام أو املعقدة األحداث متثيل أو احلقيقي عامل جتريد

 الذي النموذج هو يداجل نموذجالأن ) Nadler )1988 نضلري ربوع .األخرى الرموزو  البيانية،
   .والشاملة األساسية العملية وفهم ملعرفة املستعمل ساعدي أن ميكن
 :27املنهج تطوير يف ستخدامهاإ كنمت اليت النماذج  

 )Tyler( لتايلر املنهج تطوير منوذج )1

 :وهي ،املنهج لتطوير أساسية تعترب اليت أشياء أربعة تايلرهناك جانب من  
 .والتقييم ،التعلم جتربة تنظيمو  ،التعلم جتربة حتديدو  ،األهداف حتديد

 )Taba( لطابا املنهج تطوير منوذج )2

                                                           
27Wina Sanjaya, Kajian Kurikulum dan Pembelajaran, hlm. 82-96. 
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 كيفية اىل يشري )Hilda Taba( طابا هيلدا عند املنهج تطوير خطوات  
   .والتكميل التحسني ةيكعمل تطوير

  )Oliva( ألوليفا املناهج تطوير منوذج )3

 .اينهجوم وشامال ابسيط يكون أن ينبغي املنهج منوذج نأ ألوليفا وفقا 
  وهي:  ،البعض بعضها مع رتبطت اصرعن عشر اثنا املنهج تطوير يف
 تنبع وكلها التعليمية املؤسسات من واملهمة والرؤية ،واهلدف ة،فلسف صياغة )1

 .احمللي اتمع احتياجات وحتليل التالميذ إحتياجات حتليل من

 .املدرسة تلك يف  اتمع احتياجات حتليل )2

 .هجللمن العامة األغراض على حتتوي )3

 .هجللمن اخلاصة األغراض على حتتوي )4

  .املنهج وتنفيذ تصميم تنظيم كيفية )5
 . العام اهلدف صياغة شكل يف املنهج عرب )6

  .اخلاص اهلدف صياغة شكل يف املنهج عرب )7
 .هدافاسرتاتيجيات التعلم املمكن لتحقيق األ حتديد )8

 .مهاتدستخ التقييمو  االسرتاتيجيات حول أولية دراسة )9

 .يةميسرتاتيجية التعلإلا تنفيذ )10

 .التقييم وتقنيات أداة تكميل )11

  .املنهج وتقييم التعليم تقييم )12

 )Beauchamp( لبوشامب املنهج تطوير منوذج )4

  :املنهج تطوير عملية يف مراحل مخس هناك ،بوشامب عرب
 املنهج تغيري جتعل اليت ااالت حتديد  .أ 

 املنهج تطوير عملية يف يشاركون الذين الناس حتديد  .ب 

 .تنفيذها اليت اإلجراءات حتديد  .ج 

 املنهج نفيذ  .د 

  املنهج تقييم تنفيذ  .ه 



25 

 

 (Wheeler) لويلري املنهج تطوير منوذج )5

 املنهج تطوير عملية .دائرة تشكل عملية هي املنهج تطوير ويلري، رأى  
   :مراحل ةمخس على تكونت املنهج تطوير عملية أن ويلري رأى. باستمرار حيدث

 اخلاص اهلدف العام اهلدف حتديد .1

 املخطط األهداف لتحقيق قادرة التالميذ يكون أن ميكن الذي التعلم جتربة حتديد .2
 األوىل املرحلة يف

 التعليم بتجربة وفقا التعليم مادة حتديد .3

 التعليم مبادة التعليم جتربة ديوحو  تنظيم .4

 .اهلدفتقيم كل مرحلة التطوير و حتقيق  .5

 (Nicholls) نيخالل املنهج تطوير منوذج )6

 لويلري كنمودج الدوري دخلامل يستخدم نيخالل املنهج تطوير منوذج 
(Wheeler).   

  :هي مراحل ةمخس من تتألف املنهج تطوير عملية أن (Nicholls) نيخال رأي
 احلالة حتليل .1

 اخلاص اهلدف حتديد .2

 املوضوع حمتوى وتنظيم حتديد .3

 الطرق وتنظيم حتديد .4

 التقييم .5

  

 

 اللغة العربية في تعليم المنهج تنفيذ  .ب 

 املنهج تنفيذ مفهوم .1

كالتقييم.  يفسر ) التنفيذMajon dan Wildavsky )1979اجون و ولدفسكي مل قاوف    
ع النشاط يوست هو التنفيذأن ) Browne dan Wildavsky  )1983بروين و ولدفسكي وفقا

التنفيذ هو نظام اهلندسة. هذه ) أن Schubert )1986سجوبريت  عرب آخر. ويف رأي ةاملرابط
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 اآلليات من العبارة. نظام آلية أو  العمل و النشاط إىل يؤدي سوف" تنفيذ " لفظ أن يتبنيم يفاهامل
 على تستند و جبد ونفذ له طخيط ما النشاط ولكن فقط نشاطا ليس التنفيذ أن املعىن تضمنت

 على يتأثر ولكن بنفسه يقوم ال التنفيذ ولذلك، .نشاطال أهدف لتحقيق املعينة القواعد من املراجع
  .28املنهج

 لتنفيذ عمليةالتنفيذ هو ) Fullan )1982 فلن حدد. املنهجتنفيذ" فسر اخلرباء بعبارة "    
 ليتوود حدد. تغيريات وإجراء نْ مَ  يقبل أن بأمل اجلديدة األنشطة موعةجم أو الربنامج أو الفكرة

Leithwood سيلر و ميلر حدد .عمليةال هو التنفيذ أن Miller  dan Seller  عملية هو التنفيذ أن 
 إذا و ،ارمستمر بإ ووقع التصميم نهجم يف تصب اليت األمل حتقيق لتحسني اولةاحمل وأ السلوك تغيري
 .يتلغبها أن فيمكن العقبة كان

 وفقا. التعليم عملية هو التنفيد أن Saylor dan Alexander اليكساندير و لسيلور وفقا    
 شكل يف تعليمال األنشطة يشتمل الذي التصميم منهج تنفيد هو تعليمال يف العادة نأ كالمها
  .املدرسةحتت رعاية  التلميذو  املعلم بني التفاعل

. العملية يف الضغط يعطي السابق يف املذكور كما خلااملد ،املنهج تنفيذ سياق يف   
 شكل يف صب الذي التأمل أو الربامج و األفكار لنقل ستخدمةامل عمليةال هو التنفيذ من وهراجل

  .هتصميمب وفقا لتنفيذه املكتوب التصميم منهج

 هذا يف" العملية" لفظ. التصميم منهج نشر قبل يستعمل التنفيذ ريصو  األول املدخل    
 قائطر  ظهارةو  اجلديدة، املصادر ويبني ،الربنامج هدف من بالبيان تتعلق االنشطة هو املدخل

  .املستخدمة تعليمال
 التفاعل فضلي املدخل هذا يف" العملية" لفظ. التكميل لمرح على دأكت الثاين، املدخل    

 دخلوإ اجلديدة املصادر و ةاملخطوط اجلديد برنامج على املتطور يستعمل. املعلم و املتطور بني
 املتطور بني التفاعل .املعلم وجتربة امليدانية يف بةالتجر  نتائج على بناء القائمة الربامج اجلديدة املواد

. الإلقرتاحات لنيل باملعلمني حبث وأ ورشةال تطور جيري الربنامج، ستكمالإ أجل يف دثحي املعلمو 
  .الشامل اجلديد الربنامج حتسني عملية عند كامال يعترب تنفيذال

                                                           

 28Syafruddin Nurdin, M. Basyiruddin Usman, Guru Professional dan Implementasi 
Kurikulum, hlm.70. 
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 التطور لتباعاب يـُْفَعل التنفيذ عملية .املنهج برنامج من كجزء التنفيذ رىي الثالث، املدخل    
 على يفسر املدخل هذا يف العملية. التصميم منهج شكل يف املنظمة و خططامل الربامح اعتماد و

  . املدرسة رعاية حتت التلميذ و املعلم بني التفاعل

 بعملية فُ رَ عْ تُـ  البحث هذا يف املنهج تنفيذ من تعريفال ،السابقة مداخل ثالثة على بناء    
 املثايل وأ ياحملتمل املنهج ليةالفع عملية آخر مبعىن أو ،املدرسة حالة يف املوجود املنهج تنفيذ يف املعلم

 بني التفاعل على دلت احلال هذا يف العملية. التعليم عملية يف نياملعلم من الفعلي املنهح كونلي
 املعهد، شخشية علي تشتمل املكونات تلك. والتعلم ةاملدرس نطاق يف التعليمية املكونات

      .29اآلخر الدعم وسائل و التعليم، مصادر و ،التالميذو 
. يف أنشطة التعلم كل املفاهيم واملبادئ املنهجالتعلم يف الصف هو املكان لتنفيذ واختبار     
يف  احلقيقي املنهج يكونني ُاختِرب يف شكل العمل املعلمقدرة واملعارف واألساليب واألدوات و  والقيم
 ،املنهج تنفيذ على تؤثر اليت العوامل من العديد هناك. )Actual Curriculum in Action( العمل
 ،املنهج حول املعلمني ومعرفة التقييم، وخصائص التنفيذ، واسرتاتيجيات ،املنهج خصائص: وهي

 واملعلمني وبدعم زمالئه، وبدعم املدرسة رئيسوإعطاء الدعم من  ،املنهج توجيه ومهارات واملواقف
 .30املعلمني انفسهم هو العنصر الرئيسيدعم من داخل ، ودعم اآلباء و التالميذ

 هتكالمشو  املنهج تنفيذ .2

 املستخدمة ةقيوالطر  سرْ الدّ  ومواد باحملتوى املتعلقة مظُ والنّ  اخلطط جمموعهو  املنهج    

 على نيتضم املنهج التعريف، هذا على بناء. 31والتعلم التعليم األنشطة تنفيذ يف ا لالسرتشاد
 املدرسة يف والتعلم التعليم عملية لتنفيذ التشغيلي يساساأل توجيه املنهج بأن يصور أوال. أمرين

  .حتديدها مت اليت الرتبية ومهة اهلدف لتحقيق ووسيلة كأداة ثانيا ،اتتدريب و التعليم مؤسسو 
 Nana Syaodih سوكماديناتا شوده نانا قال. املنهج تنفيذ يف املهم دور له املعلم    

Sukmadinata  "قالوا التعليم خرباء من". الصف يف للمعلم الرمسي املنهج تنفيذ هو احلقيقي املنهج 
  .الصف يف التالميذو  املعلمني قبل من يفعل ما على عتمادإ املنهج نتيجة أن

                                                           

 29Syafruddin Nurdin, M. Basyiruddin Usman, Guru Professional dan Implementasi 
Kurikulum, hlm.74. 
 30Rusman., Manajemen Kurikulum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 74-76. 

 31Syafruddin Nurdin, , Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum, hlm. 67. 
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 ويصنع سعيو و  صفليو  يستطيع أن هو واجباته تنفيذ يف علمملا جناح ؤشراتم من واحد    
 جمال يف التطور نرى إذا اآلن،. والتكنولوجيا العلم دموتق وتطور التالميذ باحتياج املنهج عالقة
 هذه. الواقعة على حنزن و فنخيب التعليم جمال يف والعاملني املعلمني قطاعات يف وخاصة التعليم
 هذه .يراد مل التالميذ من الدراسى اإلجناز معظم أن يظهر اآلن حدثت اليت الواقعة ألن احلالة
 التعليم لوزارة اندونيسية اجلمهورية احلكومة قبل من به القيام مت اليت البحوث نتائج من عززت الواقعة

 التسويةو  الكمية) 1(هي و التعليم، جمال يف الواقعة املركزية مشكالت أربع"  ذكرت اليت فةاالثق و
  .كفاءةالو  فعاليةالو ) 4( العالقةو ) 3( اجلودة) 2( التعليم فرصةل

 أما. املشكلة هذه لتحل اخلاصة واألطراف واتمع احلكومة حاول ،1970 عام منذ    
 ةيمالك زيادةو  املنهج وتغيري تكيفالو  لتعلما فرصة لنيل مساوية هي احلكومة تستعمل اليت املراحل
  .ذلك وغري املدرسة مرافق وحتسني إصالح حىت التعليم ال األموال
 مالحظ على بناء ولكن احلكومة، قبل من اختذت اليت املختلفة اجلهود من الرغم على  

 التعليم يف وأ األساسي ستوىامل على سواء الرتبية تنفيذ يف النقص و الضعف تزال ال األحزاب
 مهارة و القدرة معظم مل وهي املنهج تنفيذ يف األساسي النقص أو الضعف نقاط من واحدة. العايل

 .املنهج تنفيذ يف املعلمني

  :32التايل النحو على املنهج تنفيذ يف يلم أن جيب يالذ املعلمني قدر  
 .املنهج يف حتقيقها املراد هدافاأل جوهر فهم )1

 .حتديدا أكثر لغرض املنهج يف هدافاأل هذه رتمجةال قدرة )2

 .التعلم أنشطة إىل خاص لغرض ترمجة على قدرة )3

  : 33هي هالكمي أنعلى املعلمني  جيب اليت كفاءةال Sudarman A.M. م.أ سودارمن رأي  
 ن املواداتقإ )1

 .تعلمالو  ميتعلالبرامج  تدير )2

 .و التعلم ميتعلالبرامج تنفيذ  )3

 .التالميذقدرة  ةعرفم )4

 .التعليم أسس على ناتقإ )5

 .التعلم و التعليم تفاعل تدير )6

                                                           

  32Rusman, Manajemen Kurikulum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 74-75. 

 33Syafruddin Nurdin, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum, hlm. 58. 
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 .تعليمال صاحلمل التالميذ إجنار تقييم )7

 درسةامل يف املشورة و التوجيه وبرنامج الوظيفة ةعرفم )8

  .املدرسة إدارة أجراء و عرفم )9

 .تعليمال ألهداف يةالرتب البحوث نتائج وتفسري املبادئ فهم )10

 :34هي املنهج تنفيذ يف املواجهة املعوقات

هج  جم الكلي واجلزئي حىت تنفيذ املنيف تشخيص احتياجات كل من احلما زالت ضعيفة  )1
 .رادغالبا ال يناسب بامل

 .املتطورة التعليمي فاهلدب غري مناسبة صياغة الكفاءة يف مرحلة الصغرية )2

َُطورُ  فما زال غري مناسب باهلد يمالتقيو إختيار خربة التعلم املطور  )3
 .التعليمي امل

  :فهي املشكالب هذه لتسوية احلل
 املدرسة جلان من ماوإ املدرسة السجم من ماإ محتياجاإ تشخيص  اتمع على وينبغي )1

 .البداية من ويشاركون

 .التعليمية واملواد التعلم اسرتاتيجيات تطبيق يف الكاملة السلطة لديه املعلم املنهج تنفيذ يف  )2

 وحدة وتصري التقييم إىل حىتصة الدرس حمن اخلظة يف شكل  ُنظَمْت صياغة املواد وبُِدأَ  )3
 .الصلة ذات واحدة

  
 املنهج تنفيذ ذجمنا .3

 إىل جاملنه تنفيذ يف النماذج نيصنفا وسلري ميلر هو املنهج تنفيذ بنماذج يتعلق فيما    
 :وهي ثالثة،

 املستندة املخاوف التكيف منوذج )1

 على املعلمني وعي مستوى حتديد طريق عن تطويره مت الذي وصفي منوذج هو النموذج هذا

  .املنهج بتكارإ
   ليتوود منوذج )2

  .املعلمني من النموذجويركز هذا 
 توري منوذج )3

                                                           

 34Rusman, Manajemen Kurikulum, hlm. 76-79. 
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 .التغيريات إجراء يف العام الرأي إثارة إىل النموذج هذا ويهدف

 35املفهوم األساسي يف التعليم .4

 إليصال مادة الدرسالتعليم كعملية  )1

  خصائص كما يلي:، وله الدرس مادة إليصالالتعليم كعملية 
 عملية التعليم املنحي إىل املعلم  )أ 

وجب  ، له ثالثة ادوار اليتاملعلم له دور مهم يف عملية التعليم. ولذلك    
  .ومقيم املعلومات وموصل كمخطط عليه أن ينفذه، وهي

 ميذ ككائن التعليمالتال  )ب 

الذي عملية إليصال الدرس هو وضع التالميذ ككائن المفهوم التعليم يف   
  الدرس. دور التالميذ كمقبل املعلومات من املعلم. اعليهم أن يقدرو  وجب

 عملية التعليم وقع يف مكان و وقت معني  )ج 

قع يف مكان و وقت معني، علي سبيل املثال وقع يف عملية التعليم و   
  الفصل جبدول معني.

 الدرس مواد اهلدف األساسي يف التعليم هو قدر  )د 

 ايقدرو  أن التالميذ ميكن مدى أي إىل يف عملية التعليم يقيسالنجاح   
 .املعلم اليت علمهم املواد

  
  ئةالتعليم كعملية يف تنظيم البي )2

  وله خصائص كما يلي:التعليم كعملية يف تنظيم البيئة، 
 التعليم املتمحور على التالميذ  )أ 

املعلم كمساعد للتلميذ يف  لتلميذ، يعىن بأنوهو املعلم يدور كميسر ا    
املعيار من جناح التالميذ لذلك،  التعلم. اهلدف الرئيسي من التعليم هو لتعلم التالميذ.

 أي من يقيس هولكن الدرس، مواد ايقدرو  أن التالميذ ميكن مدى أيال يقيس من 
  .التعلم عملية انذفو  قد التالميذ ميكن مدى

                                                           
35 Wina Sanjaya, Kajian Kurikulum dan Pembelajaran, hlm. 207-228. 
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 التعلم كشخص التالميذ  )ب 

 كرتكيب يعتربون ال التالميذ البيئة لتنظيم كعملية التعليم مفهوم يف    
 اإلمكانية ميلكون الذين عملي عضويّ  كرتكيب يعتربون ولكنهم سليب، عضويّ 

 .لنمول اإلمكانية املكو  الذين شخصا التالميذ وكان. لنمول

 مكان اي يف حتدث التعلم عملية  )ج 

 أن متكن التعلم عملية أن التالميذ، على املنحي التعلم خبصائص وفقا    
  .للتعلم اوحيد امكان ليس الفصل. مكان اي يف حتدث

 اهلدف حتقيق على املنحي التعليم  )د 

 سلوك لتغيري عملية ولكنه الدرس، مادة من يقاس ال التعليم هدف    
  .املمعني باهلدف املوافق التالميذ

 

 والتعلم التعليم .5

املنهج الدراسي على مستوى الوحدة املدرسية ليس  تنفيذ سياق يف التعليم      
  .التالميذ يتعلم حبيثإليصال املواد فقط، ولكنه كعملية لتنظيم البيئة ايضا 

  :وهي خصائص، التعلم يف
 التعلم هو عملية التفكري )1

 ووجدها تعلم التفكري هو ضغط العملية لطلب املعرفة .التعلم هو عملية التفكري      
تربية ال ضغط على مجع يف تعليم التفكري عملية  بني شخص و بيئة.من خالل التفاعل 

   .وىلة التالميذ لنيل معرفتهم بنفسهم أمهار يف  امعرفة مواد الدرس فقط، ولكنه
 ثالثة أقسام. علي ينقسم تعليم التفكري  (La Costa)القستا عملية التعلميف       

 املهارةاليت يوجهها لتشكيل  التعلم عملية هو (Teaching of thinking) التفكري ميتعل األول
 وانباجل مالتعل هذا غطوض ،واإلبداعي النقدي تفكري املعينة، علي سبيل املثال مهارة العقلية

اليت  عملية التعلم (Teaching for thinking) لتفكري التعليم والثاين. ميالتعل أهداف من
 العملية التعلم هذا وضغط ،املعريف النموحيرضه على أن يوجهها سعيا لصنع بيئة التعلم ميكن 

 بتفكري التعليم الثالث .الدميقراطية احلالة لصنع املثال سبيل على ،املعينة والبيئة ةاحلال لصنع

(Teaching about thinking)يكون أن علىالتالميذ الذي يوجهه سعيا ليساعد  هو التعلم 
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 عملية يف املستخدم امليتودولوجيا التعلم هذا وضغط .التفكريهم عملية على وعيا أكثر
 .التعلم

 دماغال إمكانع نتفهي ت يةعملية التعلمال )2
 تعلم التفكري اإلنتفاع واإلستخدام الدماغ باملعظم.   

 التعلم مستمر طول احلياة )3

التعلم هو عملية طول احلياة وليس تنفيذه يف الفصل فقط. هذا احلال بناء على   
 أقرتاض أن طول حياة اإلنسان يـَُوجُهُهْم باملشكالت او األهداف اليت تريدهم لتحقيق. 

 
 التعليميف بادئ امل .6

 وهي:املبادئ يف التعليم كتنفيذ املنهج 

 جه على اهلدفمو  )1

كل النشاط من املعلم وجب على   رئيسي.العنصر اليف نظام التعلم اهلدف هو       
 اهلدف. يئ مهم ألن التعليم هو عملية لهاملعني، وهذا ش باهلدف ققأن حيوالتالميذ 

 نشاط )2

ة املعني املوافق باهلدف حلفظ معلومات فقط، ولكنه الفعل لنيل اخلرب التعلم ال     
  . املرجو

 فرديةشخصية  )3

 ةرقيف املدرسة املعلم علم الف .ذمن التالمي كل شخص  و السعي لينموالتعليم ه      
 من  التالميذ، ولكن املراد هو تغيري السلوك من كل التالميذ.

  
 زاهةت )4

كسعي لينمو كل شخص من التالميذ. اهلدف من  جب ان يـُْعِربَ يف التعليم و       
  .احلركيةو  الوجدانيةو  املعرفية لينمو جانب التعلم

 تفاعلية )5

تعىن أن التعليم ال إليصال املعرفة من املعلم إىل التالميذ فقط،  املبدأ التفاعلي      
  .تعلمال يف راغبني تالميذ جتعل أن ولكن التعليم يعرب كعملية لتنظيم البيئة اليت متكن

  ملهمة )6
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  العملية امللهمة اليت متكن التالميذ أن جيربو وفعل شيئ. هو عملية التعلم    
 أفرح )7

مجع إمكانية اللتالميذ. وكل اإلمكانية متكن أن  هي عملية لتنمو عملية التعلم      
  تنمو حينما جتري عملية التعلم باألفرح.

  َحتدي )8
 تحفزل التفكري يعين املتحدى للتالميذ لتنمو القدرة علي عملية التعلم هي عملية      

 والتفكري التجربة األنشطة طريق على تنمو أن متكن القدرة تلك .باملعظم الدماغ حركة
  .واالستكشافية بديهيةالب

 حافز )9

   .تعلملل القوي احلماس ميلكون التالميذ حافز بكونو . التعلم يف مهم شيئ هو اجلافز
  

 اللغة العربية ميتعلو  متعلل املفهوم .7

 ميتعلو  ملتعل األساسي املفهوم )1

 ونشاط ذايت يصدر عن املتعلم نفسه، وقد يكون كذلك يجمهود شخص مالتعل  
 .36ى التعلمآخر علاما التعليم فهو جمرد جمهود شخص ملعونة  .املعلم وارشاده منمبعونة 

 
  

 العربية اللغة تعريف )2

 حذفت ،ةعَ فُـ  ووزا ،ورضي ىوسع دعى باب من ،لغو اصلها ،ككرة اللغة  
 ،والسقط ،واخلطأ ،مطلقا الصوت: اللغة ومعىن. التأنيث هاء ،عنها وعوض ،المها

 .37والباطل ،واهلذيان ،والنطق

 عن قوم كل  ا يـَُعبـرُ  الفاظ هي اللغة أن العربية، الدروس جامع كتاب يف قيلو   
 املعىن، حيث من متِحدة اللفظ، حيث من خمتلفة وهي ،كثرية اللغات و .مقاصدهم

                                                           

 .94 ص: ،مقدمة يف الرتبية (مدخل اىل الرتبية) ،ابراهيم ناصر 36    

(ماالنق: مطبعة جامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية  ،فقه اللغة العربيةاوريل حبرالدين, 37  
 3ص:  ،)2009ماالنق, 
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 بلفظ عنه يعربون قوم كل ولكن واحد، الناس ضمائر خياجل الذي الواحدَ  املعىن أن: أي
  . اآلخرين لفظ غري

 إلينا وصلت وقد .أغراضهم عن العرب ا يعرب اليت الكلمات هي العربية واللغة  
 من الثقات روه وما ،الشريفة واألحاديث الكرمي القرأن لنا وحفظها .النقل طريق من

  .38ومنظومهم العرب منثور
 العربيةاللغة خصائص  )3

 إمتداد على تبوأا، اليت الرفيعة للمكانة أّهلتها فريدة خصائص هلا العربية اللغة إن  
 املتحدثني أهلها عند واألفئدة العقول يف السامية املنزلة وأنزلتها املكان، واتساع الزمان،

     .39ا

  :40ت األخريمزايا اليت المتلك من اللغا للغة العربية كان األشياء
 .اللغات األخري اليت المتلكها احلروف مبخارج احروف وعشرين يةمثان األجبدية كان )1

 ،اخلاصة الظروف على االخرية الكلمة وجود يتطلب الذي األمر أنه يعين اإلعراب، )2
 .الفعل وكلمة اإلسم كلمة يف كانتو   ،جرا وأ وجزماأ صبانو أ رفعا كان سواء

 .كامال تطويرا يطور الشعر العلم، ذا. الشعر تدوين علم هو العرض علم )3

 يف التصاالت أو وشراء بيع تفاعل يف تستخدم العامية اللغة. الفصحى و العامية اللغة )4
  .الطباعة و والتعلم األدبية اللغة يف تستخدم الفصحى واللغة .رمسي ال حاالت

 .األخري اللغات يف ليس الذي" ضاض" حرف هناك )5

 .الفعل بكلمة يتعلق الذي بالفاعل مناسبة دائما تغريت املستخدمة والقواعد الفعل كلمة )6

   .صعب بشكل ُمَشكلة كلمةال تليس )7

 .مباشرة ساكنني حرفني كانت كلمةال تليس )8

 ،2 ،1 تزاد مث الثيالث احلرف من أكثر على ،قليل الثـَناِئي اللفظ من الكلمات بنيت )9
 .حروفا 4 ،3

                                                           

    
38

 7. ص ،)2008 ،لبنان: دار الفكر-(بريوت ،جامع الدروس العربية ،الشيخ مصطفى الغاليين 

 .14. ص ،)تاريخ بدون ناشر، بدون: مكان بدون( ،اسيساأل العريب املعجم وآخرون، العايد أمحد39

 40Umi Machmudah dan Abdul Wahab Rosyidi, Active Learning Dalam Pembalajaran 
Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 7-8.  
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 .مستمرة ُمَتَحرَكةُ  حروف ةأربع تليس )10

 هايمتعل وأهداف العربية اللغة وظائف )4

 كأداة هي اللغة من األوىل وظيفةال إىل يعود أن العربية اللغة تعلم على وينبغي  
 اهلدف وفهم الكرمي القرآن لقراءة املثال سبيل على كتبّيا أو وياشف كان ءسوا ،تصالإلا

 أما ،والكالم اإلستماع مهارة وهي جانبني على الشفوي تصالاإل ملتويش .هاومعن
  .41والكتابة القراءة مهارة على يشتمل الكتايب اإلتصال

  :يلي ما امهها ولعل ،والباحثون العلماء رصدها مهمة ظائف و  لغة اية للغة   
 يف وما ،افكار من اإلنسان خاطر يف يدور عما التعبري وسيلة اا كما ،التفكري داةأ اللغة -

 .جوانية وخلجات واحاسيس مشاعر من وجدانه

 .والشعوب واجلماعات األفراد نطاق يف وذلك ،الناس بني والتفاهم اإلتصال وسيلة اللغة -

 والتعليم التعلم اداة اللغة -

 وفيها ،العلمية نشاطااالو  ،الثقايف وتراثها ،الدينية عقائدها لألمة حتفظ اليت اخلزانة اإ -
 .الناشئة لألجيال واألماين األمال صور

 ومن األبناء اىل األباء من املعارف و األفكار نقل وواسطة اإلنسانية ذاكرة هي اللغات نإ  -
 وحينذاك. بعض عن بعضها األجيال النقطعت لوالها واليت ،األخالف اىل األسالف
 طفولتها مهد يف اإلنسانية تبقى وبذلك ،الصفر نقطة من يبداء ان جيل كل سيضطر
 .واملعرفية العلمية

 هذا ولكن. والتفاهم اإلتصال عليهم تسهل اذ ،ا الناطقني بني الروابط احدى اللغة متثل -
 والقيم فكارأ نإ .اللسان هذا هلأ بني احلسن التوصل حتتم الواحدة اللغة نأ يعىن ال

 .أشتاتا جتعلهم او واحد صعيد على الناس جتمع الىت هي واإلجتاهات

 وبدائعهم مواهبهم ابراز من قوم كل يف والعبارة املوهبني متكن اليت األدة هي اللغة نإ ،خرياوأ -
  .42وعلماءها ومفكريها األمة قادة ليكون

                                                           
41Suja’i, Inovasi pembelajaran Bahasa Arab; Strategi dan Metode Pengembangan Kompetensi, 
 (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 14. 

 .32-31 ، ص.هادريستالعربية وطرائق  خصائص ،نايف حممد معروف 42
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 الذي األدىن احلد متثل ،مرحلية أهدافا العربية البالد يف يةالرتب هجاملن حددت 
 يتحقق نأ) واملتوسطة اإلبتدائية( اإللزامية املرحلة هدفأ من فجعلت. اليه الوصول ينبغي

  :يلي ما ايته يف للتلميذ
 حتدثا-ناجحا ستعماالإ الفصحى العربية اللغة اإلستعمال على القدرة يكتسب نأ  .أ 

 .واللغوي العقلي تطوره مع متالئم مستوى ويف واستماعا

 الفكري منوه حدود يف وذلك ،الصامتة اإلستعابية القراءة على القدرة يكتسب نأ  .ب 
 .واللغوي

 ،السليم األداء ىف تتمثل واليت ،السليمة اجلهرية القراءة على القدرة يكتسب نأ   .ج 
 ومتثيال ،مناسبة وهلجة ،مواقعها يف للحركات وضبطا ،خمارجها من للحروف نطقا

 .مواقعه يف للوقف ومراعة ،للمعىن

 مقروء واضح خبط السليمة الكتابة على القدرة يكتسب نأ  .د 

 فنون تتطلبه مبا القيام من متكنه اليت احلياتية واخلربات اللغاوية باملهارات يزود نأ  .ه 
 ،اهلادف احلوار يف واإلسهام ،واملذكرات الرسائل لكتابة ،الوظيفي) اإلنشاء( التعبري

 .وحنوها ،يةالشفو  األسئلة عن واإلجابة

 اجلمال مواطن من فيها ما ادراك وحماولة ،األدبية النصوص تذوق على يتدرب نأ  .و 
 .اإلنسانية والقيم

 يف منه رغبة ،احلرة القراة على- قبذاتيان-يقبل حبيث ،املطالعة اىل ميلة ينمو نأ  .ز 
 هذا عند وقف ما اذا ،األجبدية األمية اىل عودته لعدم وضمانا ،الكتاب جمالسة

 .املنظم التعلم من احلد

 والفهارس املعاجم استخدام على يتدرب نوأ ،للبحث الدافع لديه يتكون نأ  .ح 
 .43ذلك اىل احلاجة تدعو حينما اليها ليعود ،املبسطة

 

 العربية اللغة تعليم طرائق .8

، وهي: طريقة القواعد طرائق ةأربع العربية اللغة تعليم يف ةاملشهور  الطرائق      
 .44والطريقة االنتقائية ،فويةاملباشرة، والطريقة السمعية والش والرتمجة، وطريقة  

                                                           

 .34-33 .ص ،هاتدريسالعربية وطرائق  خصائص ،نايف حممد معروف 43

 44Muhammad Ali al-Khuli, Asalibu Tadrisi al-Lughah al- Arabiyah, terj. Hasan Saefullah 
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 طريقة القواعد والرتمجة  .أ 

 وهناك ،)القدمية الطريقة( الكالسيكية الطريقة عليها يطلق .أمساء هلا الطريقة هذه    

  :لديها اليت الرئيسية اخلصائص من العديد هناك. التقليدية الطريقة إىل دعوة أيضا
  ملهارات االهتمام من أقل ولكن والرتمجة والكتابة، القراءة مهارات على تركز أا )1

 .الكالم

 تستخدم أخرى، وبعبارة. والتعلم التعليم تنفيذ يف تعليمال كلغة األم لغة باستخدام )2
 .التعليم يف االبتدائية سرتاتيجيةإلا بوصفها ترمجة الطريقة هذه

 .األجنبية اللغة تعلم كوسيلة بالنحو االهتمام )3

 يف .دراستها جتري اليت اللغة من اجلمل يف النحوية حتليل على يركزوا غالبا واملعلمون )4
 .التحليل ألداء التالميذ من املعلمون طلب الواقع،

   :أخرى أمور بني من االنتقادات، بعض هناك األقل على الطريقة هذه مع اتصال يف
 .ستبعادهاإ نبغيت ال اليت أساسية مهارات أا مع الكالم مهارات جتاوز الطريقة هذه )1

الطريقة تشري نادرة جدا  هذهاستخدام لغة األم يف تنفيذ التعليم والتعلم  يفاإلفراط  )2
 ملمارسة استخدام اللغة. للتالميذها وعدم السماح تعليمتستخدم اللغة اليت جيري 

 سبيل على النحوي التحليل .نفسها اللغة تعليم على اللغة من كثرا  تعلم الطريقة هذه )3
  .45اللغوية املهارات إلتقان حماولة وليس اللغوي التحليل من جزء هو املثال،

 طريقة املباشرة  .ب 

 مزايا هلا الىت املباشرة تسمى طريقة تظهرطريقة القواعد والرتمجة  رفض على رد يف    

  :وهي معينة،
 هذه أنصارأولويات مهارات الكالم أكثر من مهارات القراءة والكتابة والرتمجة.  )1

 .حمادثة هو اللغة تلك أساس نأ جتادل الطريقة

 خطري أمر هو فائدة، أقل هو اجلانب على. جنبيةأ لغة تعلم يف الرتمجة استخدام بعادا )2
 .االجنبية اللغات تعليم سياق يف أيضا

                                                                                                                                                               

(Yogyakarta: Basan Publishing, 2010), hlm. 23-24. 

 

 45Muhammad Ali al-Khuli, Asalibu Tadrisi al-Lughah al- Arabiyah, terj. Hasan 
Saefullah, hlm. 23-24. 
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 .جنبيةاأل لغةال تعلم يف طالقاإل على دور له ليس األم لغة الطريقة هذه يف )3

َعلمُ  الكلمة بني باشرةم يستخدم الشرح )4
ُ
 ،ولذلك .بالسياق اجلملة وبني ،املقصود مبا امل

 باشرة.املطريقة ب الطريقة هذه يسمى 

إتقان أقل فائدة  الطريقة هذهالنحو ألن قواعد النحو يف رأي دعاة  قواعد أولوية ال )5
 .األجنبية قد َعلمَ مهارة اللغة 

الن حفظ اجلمل املختلفة، واألغاين أو احلوار يف . والتسجيل للمتابعة تقنية ستخدامبا )6
 لغة أجنبية مفيد إتقان اللغة.

  :نتقاداتاإل هلا أيضا الطريقة هذه
 اللغوية املهارات إىل لتفاتاإل وعدم فقط التحدث مهارات الطريقة هذه تعترب )1

 .األخرى

 الوقت إهدار إىل تؤدي وهذه. تعليمال يف األم لغة استخدام إنكار الطريقة وهذه )2
 تكون فقد معينة حدود يف فقط األم لغة تستخدم  الطريقة هذه كانت إذا. والطاقة

  الطريقة هذه نأ اىل وانظر  اللغويني بعض لذلك،. الوقود استهالك يف كفاءة أكثر

 .احملمول االسمب  نقيض

للتعرف على جوهر أمناط اجلمل اليت  للتالميذي العرقلة من نظام النحو أ االستبعاد )3
 .46يسرتشد ا يف إعداد اجلمل

 يةالطريقة السمعية والشفو     .ج 

هي الطريقة اليت توجب يف تعلم اللغة األجنبية أن يبدأ بتعليم الوحدة الصوتية     
 استخدام املعينات الصوتيةكتابة، وتوجب واألمناط الصوتية قبل حماولة تعليم القراءة وال

والبصرية من أشرطة تسجيل وأفالم تعليمية وغريها، وال تستبعد هذه الطريقة االستعانة باللغة 
 .47اللغة األصلية، أو اللغة الوسيطة

 هذه .املباشرة والطريقة والرتمجة اللغة قواعد طريقة كرد الطريقة هذه ظهرتو   
 ولأ يف يسمى حىت. اللغويات األساليب أو الفم طريقة عن طريقة مثل عدة أمساء هلا الطريقة

                                                           
46Muhammad Ali al-Khuli, Asalibu Tadrisi al-Lughoh al- Arabiyah, terj. Hasan Saefullah، 

hlm. 23-25. 
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 األسلوب هذا استخدم من أول كان ألا "جيشيا اسلوبا"  الطريقة هذه من ظهورها وقت

  .الثاين العاملي احلرب بعد اخلارجية اللغة دراسة يف االمريكيني اجلنود قبل من
  ية:الطريقة السمعية والشفه والدة تكمن اليت األساسية االفرتاضات بعض يلي وفيما

 جزء أو للتعبري واحدة طريقة سوى ليست الكتابة حني  التعبري هي واللغة األساس، يف )1
 القراءة من االجنبية اللغات تعليم يف أولوية التكلم صرعن كانو . التصرحيات هذه من

 .والكتابة

تباع نظام معني، أي ابتداء من االستماع والتحدث وينبغي أن تعلم اللغات األجنبية ا )2
 ،مسع ما على قولي مث أوال، تسمع أن جيب ميذالتل أن يعين وهذاوالقراءة والكتابة. 

  .قرأ ما على  تكتب مث و قيل ما على قرأ مث قالته، ما وقرأ

 من تبدأ اإ. لألطفال األم اللغة اكتساب بطريقة مماثلة األجنبية اللغة تعلم كيفية )3
 القراءة لتعلم املدرسة اىل الذهاب ذلك بعد. مسعته ما تقليد مث االستماع، خالل

 .والكتابة

 .الكلمة أمناط ممارسة خالل من اللغة عادات خلق هو أجنبية لغة لتعلم طريقةال أفضل )4
 النحوية حتليل أن يعين وهذا. اللغة هذه تعلم ال األجنبية اللغة تعلم اىل جونحيت ألم

 .النطق تدريب مضاعفة الضروري ومن ،للتالميذ فائدة أقل هو

 والتقابلي مقارنة دراسة الضروري من ليست ألا ،نفسها اللغة نظام لديها لغة كل )5

 .اللغة بني

 .تفعل أن حتتج ال الرتمجة  ولذلك،. أجنبية لغة تعلم يف الرتمجة ضرر )6

 .يتدربون الذين الناطقون هم األجنبية اللغات تعليمل املعلمني أفضل )7

 بعض وجهت .هارفض األخر ومن. النقد الطريقة هذه كانت االخرى، الطريقة مثل

 الشكل هو ليس احلديث أن املذكورة فويةالطريقة السمعية والش فرتاضاتإ يف االنتقادات
 دون يكتب اليت الكتب من الكثري .كتابة هناك أخرى ناحية من. اللغة أشكال من الوحيد

  . مباشرة اللغوي التعبري وهو. كتابته قبل احلديث مرحلة عرب رورم
 مهارات على االهتمام من كثرية واللغات السمعية الطريقة فإن ذلك، على وعالوة

 .48ةأمهي تقل ال األخرى اللغوية املهارات من واستبعاد التحدث

                                                           

 48Muhammad Ali al-Khuli, Asalibu Tadrisi al-Lughoh al- Arabiyah, terj. Hasan 
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 الطريقة االنتقائية  .د 

 على  الطريقة هذه وتستند .السابقة الثالثة الطرق على كرد الطريقة هذهنشأة     

  .افرتاضات عدة
 .والتعلم التعليم يف تستخدم أن متكن املزايا هذه. مزايا هلا الطريقة كل )1

 .كلها أواخلاطئ والكمال املثايل الطريقة شيئ ال )2

 ال. اآلخر يكمل شيء كل. إجيايب بشكل السابقة ةالثالث الطرق إىل النظر ينبغي )3
 .املعارضة كالطريقة أيضا ينظر

 برنامج أنواع ومجيع واملعلمني التالميذ ومجيع التعلم، أغراض جلميع مناسبة طريقة ال )4

 .االجنبية اللغات تعليم

 طريقة على السيطرة من بدال واحتياجام، الطلبة على تركز التعلم عملية يف األهم )5

 .حمددة

 حوالبأ تناسب اليت االسرتاتيجيات اختيار يف يرتددوا ال ان املعلمني على ينبغي )6

 .49عنيامل سلوباأل إجراء بتطبيق املتعلقة الشروط يرتكزوا ال و الطالب

 هاتعليم وطرائق العربية القواعد )5

  واإلعراب النحو مهيةأ  )أ 
  :العريب النحو تعليم أهداف

 العربية اللغة سالمة على حرصا ،اللحن من اللسان عصمة يف النحو امهية ادراك -
 العابثني عبث من وصوا

 باوجه اإلنساين الكيان ميثل يدوره الذي العام اللغوي النظام من النحو موقع ادراك -
 .املختلفة

 التكامل لتحقيق األخرى اللغة وفروع الوظيفي النحو بني العضوية الصلة ادراك -
 .اللغوي
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 من ذلك يتبع ما مع ،الفكرية مضامينها ستيعابوا احيانا اللغوية الدالالت فهم -
 .املتكافئة املعاين يف اإلستداليل لدوره القارئ لدى رتياحإ

 مستواهم تدرج مع يتالءم بشكل وكتابة وقراءة حديثا ،لغتهم ضبطل التالميذ تدريب -
 .التصاعدي التعلم سلم يف واللغوي العقلي

 او ،اذنا مساعه او نظرا مكتوبا مشاهدته عند اللغوي اخلطاء اكتشاف على القدرة -
 يستدعي املوقف كان ذاإ ،تصحيحه ىلإ املبادرة مث. منه قصد غري عن فيه الوقوع عند
 .ذلك

 خالل من ،وامناط وتراكيب مفردات من يكتسبوه مبا اللغوية التالميذ ثروة اثراء -
 والتمرينات والتطبيقات الدروس يف تستخدم اليت النصوص

 واإلستقراء ،والرتكيب التحليل من لدراسه حيققه مبا السليم التفكري على القدرة تطوير -
 .50والقياس

  
 

  )النحو( العربية القواعد تعليم طرائق  )ب 
 مهما جيد الغاية هلذه املؤلفة الكتب يف املعتمدة القواعد تعليم طرائق يف الناظر نإ
  :51مها ،اثنتني طريقني من خترج ال اأ ووسائلها ساليبهاأ تنوعت

 القياسية الطريقة )1

 يف ستخدمتا طريقة أقدم وهي األمثلة، مث القاعدة طريقة أحيانا وتسمى  
 وزعته الذي اإلستفتاء أن إال الطريقة هذه قدم من الرغم وعلى. العريب النحو تعليم

 بوزارات العربية اللغة تعليم عن املسئولني على والعلوم والثقافة للرتبية العربية املنظمة
 من أثبت العربية، البالد مجيع يف العام التعليم مبراحل املعنية الوزارات من وغريها الرتبية
 تزال ال القياسية الطريقة أن العربية الدول يف املعنية اجلهات ردود حتليل حالل

  .العريب الدول مدارس بعض يف تستخدم
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 ومطالبة أوال، القاعدة عرض أساس على الطريقة هذه يف التعليم ويقول  
 أن هذا ومعىن القاعدة، هذه لتوضيح ذلك بعد األمثلة تعرض مث حبفطها التالميذ
 حيث من الطريقة هذه يف القياس فكرة وتأيت. اجلزء إىل الكل من فيها ينتقل الذهن

 أوالتالميذ املعلم يقيس مث ومن أذهام يف ووضوحها العامة للقاعدة التالميذ فهم
 . عليها القاعدة وتطبيق الواضحة، األخري األمثلة على الغامضة اجلديدة األمثلة

 اإلستقرائية الطريقة )2

 وذلك ،هربارت طريقة أو اإلستنباطية، أو اإلستنتاجية، الطريقة وتسمى    
 إىل طريقها تأخذ الطريقة هذه بدأت وقد. اخلمسة هربارت خلطوات ستخدامهاإل

 .52القرن هذا مطلع يف أورباء من التعليمية البعثات عودة بعد العربية الدول مدارس
 األمثلة، غرض على تقوم ألا القياسية الطريقة عكس فيها التعلم أسلوب ويسري

 والبذء عليها التدريب مث القاعدة، واستحالص. بينها واملوازنة فيها، التلميذ ومناقشة
  .الكل أو العام القانون إىل منها للوصول باجلزئيات

 التفكري فيها يسري اليت القدمي الطريق أا الطريقة هذه أنصار ويرى    
 واستقراء اجلزئيات على بالتعرف الغامض واستبانة اهول، وكشف املعرفة إىل للوصول
 القانون أو العامة القاعدة إىل الوصول حىت والتدرج بنظريه النظري احلاق املفردات
 فيها املعلم دور ويقتصر إجيايب فيها التلميذ موقف بأن الطريقة مؤيدو وانتصر. الشامل

 االمثلة مناقشة بعد القاعدة إىل يتوصلون نالذي هم يذفالتالم واإلرشاد، التوجيه على
 طول ميذالتال وقت وتشغل التطبيق، حبل يقومون الذين هم والتالميذ بينها، واملوازنة
 . الدرس عن واالنصراف الذهن لشرود فرصة مهل تتبح وال اخلصة

  
 2008 سنة 2 رقم  الّدينية الّشؤون وزير نظام مفهوم  .ج 

معيار  عن بحثي الذي نظام هو 2008 سنة 2 رقم الّدينية الّشؤون وزير نظام 
 .املدرسة يف العربية غةللاو  ةياإلسالم الدراسة تعليملاحملتوى و معيار كفائة املتخرج 

 معيار احملتوى )1
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 كفاءة عن معيار يف املسكوبة الكفاءة مرحلةو  ةادامل نطاق فضاء هو احملتوى معايري  
 هاتتحقق أن بجت اليت التعليم ومناهج ،الدروس وكفاءة اإلمتحان، ةادم كفاءةو  املتخرج،

  .53املعني التعليم نوع و مرحل يف ملتعلمنيا
 يف املتخرج كفاءة لتحقيق الكفاءة مرحلة و ةادامل نطاق على تشتمل احملتوى معايري  

نظام احلكومة اجلمهورية  يف كتب كما احملتوى معيار. 54املعني التعليم ونوع مرحل
تشتمل على  1الفقرة  5املادة  ر الوطىن الرتبويمبعيا 2005سنة  19ة رقم ياإلندونيس

 وحدةال املستوى على الدراسي املنهجو عبء التعلم و  املنهجطار األساسي و هيكل اإل
  .55كادميياأل تقوميال أو التعليم وتقومي املدرسية

  
  
  التخرج كفاءة معيار )2

 .56واملهارات واملعارف املواقف تشمل املتخرج قدرة مؤهل هو املتخرج كفاءة معيار  
 حتديد يف التقييم توجيهك يستخدم الثانويو  االبتدائي التعليم حدةلو  تخرجامل كفاءة معيار

 حدةتخرج األقل لو املشتمل على معيار كفاءة معيار كفاءة املتخرج ي. 57التالميذ متخرج
معيار  و  ،دروسال موعةتخرج األقل املمعيار كفاءة و  ،سطىو ال تعليمو  االبتدائي التعليم

  . 58الدرسأقل كفاءة متخرج 
 واملعرفة استخبارات لتحسني دف ةالعام الثانوية التعليم حدةمعيار كفاءة املتخرج لو   

  .59األعلي التعليم ويتبع املستقل تعيشل واملهارة الكرمية واألخالق والشخصية
                                                           

 .5الفقرة  1املادة  1الباب  مبعيار الوطىن الرتبوى 2005سنة  19رقم  نظام احلكومة53    

    
54

 .1الفقرة  5 املادة 3الباب  مبعيار الوطىن الرتبوى 2005سنة  19رقم  نظام احلكومة 

   .2الفقرة  5 املادة 3الباب  مبعيار الوطىن الرتبوى 2005سنة  19رقم  نظام احلكومة55    

    
56

 .4 الفقرة 1 املادة 1 الباب الرتبوى الوطىن مبعيار 2005 سنة 19 رقم احلكومة نظام 

 اإلبتدائي التعليم وحدةل املتخرج كفاءة مبعيار 2006 سنة 23 رقم الوطنية الرتبية وزير نظام 57    
 .1 الفقرة 1 املادة طىوالوس

 اإلبتدائي التعليم لوحدة املتخرج كفاءة مبعيار ،2006 سنة 23 رقم الوطنية الرتبية وزير نظام 58    
 .2 الفقرة 1 املادة والوسطى

 .2 الفقرة 26 املادة 5 الباب الرتبوي الوطين مبعيار 2005 سنة 19 رقم احلكومة نظام 59  
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 :60شتمل علىالثانوية في املدرسةمعيار كفائة املتخرج يف ما أ

 اإلستماع  .أ 

 العائلة حياةو  التعارف عن احلوار أو التعرض أشكال من الشفوي اخلطاب فهم      
 ثقافةوال اإلسالمية قصصالو  والتماش العمومية السهولةو  والصحة والشباب والعمل واهلواية

 .اإلسالم يف الكبرية ياموأ العربية ثقافةوال يةاإلسالم

 الكالم  .ب 

 والعمل واهلواية العائلة حياةو  التعارف عن احلوار أو التعرض شكلب شفويا عرب      
 يةاإلسالم ثقافةوال اإلسالمية قصصالو  والتماشى العمومية السهولةو  والصحة والشباب

  .اإلسالم يف ةكرب ال وايام العربية ثقافةوال
  
 

 القراءة  .ج 

 حياةو  التعارف عن احلوار أو التعرض شكل من املكتوب النص معىن وفهم قراءة      
 اإلسالمية، قصصالو  والتماشى العمومية سهولةو  والصحة والشباب والعمل واهلواية العائلة

  .اإلسالم يف ةري كبال ايام و العربية ثقافةوال يةاإلسالم ثقافةوال
 

 الكتابة  .د 

 والعمل واهلواية العائلة حياةو  التعارف عن احلوار أو التعرض شكلب كتابيا عرب      
 يةاإلسالم ثقافةوال اإلسالمية قصصالو  والتماشى العمومية السهولةو  والصحة والشباب

 .اإلسالم يف ةري كبال يامأ و العربية ثقافةوال

 اإلسالمية الثانوية درسةامل يف العربية اللغة تعلم أهداف )3

 تطويرو  القدرة، وتعزيز وتطوير إرشادو  لتشجيع املوجه الدرس هو ربيةعال اللغة سدر   
 لفهم القدرة هي التقبلة القدرة. اإلنتاجية أو تقبال إما العربية اللغة على اإلجيايب وقفامل

 التصالية كأداة اللغة ستخدملت القدرة هي اإلنتاجية القدرة. القراءة وفهم األخر ممن الكالم
 انشيئ مها عليها اإلجيايب وقفامل و العربية اللغة تكلم يف رةالقد. باملكتوب أو بالسان إما
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 اليت والكتب احلديث، و القرآن وهي ةاإلسالمي يةدر التعاليمصاامل فهم يف لتساعد مهمان
  .61للمتعلمني باإلسالم املرتبطة العربية باللغة تستخدم

 األساسية كفاءةال لتحقيق تستعد اإلسالمية الثانوية مدرسة ىف العربية اللغة ولذلك،  
 الكالم،و  اإلستماع، :وهي باملتكاملة، تـَُعلمُ  باللغة مهارات ربعةأ على تشتمل اليت ةاوياللغ

 مهارة يف متأكد األساسية الرتبية رحلةم يف ذلك، من الرغم على. الكتابة و القراءة،و 
 مهارات ربعةأ كل من الثانوية، الرتبية رحلةم يفو . باللغة كاألساسي الكالم هارةوم اإلستماع

 القراءة مهارات يف العربية اللغة كزرت ف ةاملتقدم الرتبية مرحلة يف ماأو  .باملتوازن يـَُعلمُ  باللغة
 .العربية باللغة ختلفاتامل املراجع إىل وصولل قادرة وايكون نأ ونيـُْرَجئُ  املتعلمني حىت والكتابة

    :62يلي كما اإلسالمية الثانوية مدرسة يف العربية للغةا الدرس من فاهلد  
 ربعةأ على تشتمل الىت كتاب وأ سانبل كان سواء العربية، اللغة لواصت ىف املهارة ريتطو  -

  .األستماع مهارةو  الكتابة مهارةو  القراءة مهارةو  الكالم مهارة: وهي مهارات
 والسيما للتعليم، الرئيسية الوسيلة لتصبح جنبيةاأل غةللاك العربية اللغة بأمهية الوعي تنمية -

  .اإلسالمي ليمالتع مصادر تدريس يف
 يتأملون التالميذ هكذا، و. ثقافيةال فاقاآل وتوسيع والثقافة اللغة بني لتفاعلبا فهمال ريتطو  -

 .الثقايف التنوع يف النفس واالخنراط الثقافات بني انتبصر  اميلكو  أن

 اإلسالمية ثانويةال مدرسة يفللغة العربية ا جمال )4

 اخلطاب افيه اليت املادة علي شتملي اإلسالمية ثانويةال مدرسة يف العربية للغةا دروس  
 العمالةو  واهلواية العائلة احلياةو  التعارف عن واراحل أو التعرض، شكل يف والكتابة الشفوي،
 األيامو  اإلسالمي البصريةو  اإلسالم قصصو  السياحةو  العامة املرافقو  والصحة والشباب
 وهي اللغوية القدرة من جوانب أربعة لتدريب نيسلمامل قاداتو و  السالمإ يف املقدسة

 .63والكتابة والقراءة، والكالم، االستماع،
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  الثاين املستوى على عشر فصل يف  (KD) األساسية الكفاءةو  (SK) الكفاءة معايري )5
 :64يلي كما

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

الكفاءة معايير   األساسية كفاءاتال 

 إستماع

 حوار أو التعرض شكل يف اللفظية املعلومات فهم .1
 .األعمال و اهلوايات حول

 

 

 الكلمات( والكالم األصوات تعرف 1.1
 باملناسب سياق يف) اجلمل أو والعبارات

  .األعمال و اهلوايات عن
 خمتلفة من الفكرة أو املعىن فهم 1.2

 عن باملناسبة الشفوية اخلطاب األشكال
 .األعمال و اهلوايات
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الكفاءة معايير   األساسية كفاءاتال 

 كالم

 حوار أو التعرض شكل يف شفويا املعلومات كشف. 2
  .األعمال و اهلوايات عن

 

 

 

 مع شفويا اآلراء أو األفكار يصل 2.1
  .األعمال و اهلوايات عن املناسب النطق
 يف شفويا اآلراء أو األفكار يصل 2.2

 و اهلوايات عن املناسب بالنطق السياق
  األعمال

 باملناسب للسياق وفقا حياور 2.3
  األعمال و اهلوايات عن والناعم

 
 
 

 قراءة

 احلوار أو  التعرض شكل يف الكتايب اخلطاب فهم. 3
  .واألعمال اهلوايات  عن

 

 

 

 

نطق أو يقرأ الكلمة بصوت عال  3.1
واجلملة و اخلطابة الكتابة  باملناسبة  

   .واألعمال اهلوايات  عنصحيحة 
 اخلطاب وموضوع الشكل حتديد 3.2

 اهلوايات عن صحيح باملناسب
  .واألعمال

 اخلطاب واألفكار املعىن إجياد 3.3
  .واألعمال اهلوايات عن باملناسبة املكتوبة
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الكفاءة معايير   األساسية كفاءاتال 

 كتابة

 احلوار أو التعرض بشكل املكتوبة املعلومات عرب .4
 .األعمال و اهلوايات عن

  

 واجلمل والعبارات الكلمات كتب 4.1
 املناسب الشكل و واإلمالء باحلرف،
 واألعمال اهلوايات عن الصحيح

 يف باملكتوبة اآلراء أو األفكار عرب 4.2
 والعبارات الكلمة باستعمال اجلملة

  .واألعمال اهلوايات عن الصحيح واهليكل
 

 

 

 

 


