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  الباب الثانى

  الهيكل النظري

 الدراسة السابقة  .أ 

قد وجدت الباحثة ما قد حبث عنه السابقون من البحوث العلمية املتعلقة مبوضوع   

  هذا البحث، وهي:

للغة اج الدراسي حتت املوضوع تنفيذ املنه 2008نة ) س3101353حممد براري ( .1

م. وحصل هذا الباحث أن 2007العربية يف مدرسة "السالمة" الدينية كندال الدراسية 

تستعملها املدرسة "السالمة" الدينية  2007املنهاج الدراسي للغة العربية يف سنة 

اإلسالمية كندال كأساس يف تنفيذ عملية تعلمية وتعلم لدروس اللغة العربية مل حيقق 

على حدي األقص. وذلك يدل على اية العمالية اية كمالية، قليل من املعلم على 

إستعمل الوسائل الكائنة، املعلم مل يصنف اإلستعداد التعليم، وقليل الوقت املستعداد 

  لرتكيز على مهارة اللغة العربية.

) حتت املوضوع املشكالت يف تعليم 2004) سنة (3199197نور فاطرة اخلفيفة ( .2

اللغة العربية وحلها باالجتاه الفكري التقابلي اللغوي (دراسة حتليلية عن املفردات العربية 

واإلندونسية). وحصل هذا البحث قد جيد املتعلم اإلندونسي بعض الظواهر يف عملية 

بينما جيد بعضها األخر غاية يف صعوبة. والعناصر املشاة  تعليم اللغة العربية يسرية

 للغته تكون سهلة يف حني تصعب على تلك العناصر اليت ختتلف عما يف لغته. 

) حتت املوضوع تنفيذ املنهج الدراسي للغة 2011) سنة (073211053مفاخري ( .3

ولية باملدرسة الثانوية العربية يف فصل املدرسة الثانوية اإلسالمية املمهدة يف الدرجة الد

اإلسالمية كمدال. وحصل هذا البحث يستخدم املدرسون لغة التدريس يف تطوير 

يف املئة ولكن مل تزل خمتلطة.  100العملية التعليمية مل يتم استخدام اللغة العربية 

تستخدم أساليب التعلم لتحقيق أهدف التعلم تتفق مع املادة، وأهداف التعلم. يف 

ات القراءة يستخدم املدرس طريقة القراءة. ويف عملية التعلم من املعلمني ال تدريس مهار 

 يركزون اهتمامهم على أسلوب واحد.
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، أما الفرق ةالباحث هاوتلك البحوث السابقة خمتلفة بالبحث العلمي الذي كتب  

 ةثالباح اكتبتهو تنفيذ املنهج الدراسي للغة العربية بينهما فهي كون البحث العلمي الذي 

 املدرسيةالوحدة  باملنهج الدراسي على مستوىملعرفة مشكالت تعليم اللغة العربية 

(KTSP) ي فوجاء واجناإلسالمية  عاليةال" مطالع اهلدىدرسة "مب عاشريف الصف ال

)Pucakwangiباطي (.  

    

 تعليم اللغة العربية  الهيكل النظري   .ب 

 تعليم اللغة العربية .1

 ةيالوحدة المدرس الدراسي على مستوى المنهجتعليم اللغة العربية ب  )أ 
(KTSP)   

  ةيعلى مستوى الوحدة املدرس الدراسي املنهجعن  ةالباحث ةبحثت أن قبل

(KTSP) الدراسي ملنهجا مفهوم تقدمسي.   

املنهج من اللغة اليونان الذي إبدأه باستخدم يف جمال الرياضة وهي 

Currere مسافة اجلرى. مسافة من البداية اىل النهاية هي  يعىنCurrere . من

  .1بيةرت ذكور التعريف املنهج يف جمال الأساس امل

املنهج  :منها كثرية، تعاريف هناك صطالحاسي اااملنهج الدر  وأما

الدراسي هو كل اعمال املدرسة لتأثري على اطفال على التعلم، يف الفصول 

املدرسية يف املناهج الدراسية، يتضمن املنهج ما يسمى الدراسية أو خارج 

  الالصفية.

املنهج الدراسي اليقتصر على الدراسي، بل الدراسية يشتمل على أنشطة 

  .2أخرى، داخل وخارج الفصول الدراسية، والىت هي حتت املسؤولية املدرسة

خطيط والتنظيم عن األهداف واملواد الدراسية التهو  هج الدراسياملن

  تمل لتوحية عملية تعليم للتوصيل اهداف الرتبية الوطنية املعينية.شالطريقة تو 

                                                             

 1   Subandijah, Pengembangan dan Inovasi Kurikulum, (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 1996), cet 2, hal 1  
 2   S. Nasution, Asas- Asas kurikulum, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hal. 4-5  
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ومن التعريفات املذكورة، يلخص الباحثة أن مفهوم املنهج الدراسي هو 

تمل لتوحية شخطيط والتنظيم عن األهداف واملواد الدراسية والطريقة تالت

وللتأثري على الطالب،  عملية تعليم للتوصيل اهداف الرتبية الوطنية املعينية

  يف الفصول الدراسية وخارج املدرسة حتت مسؤولية املدرسة.    

املنهج الدراسي على  يعىن حدى من املنهج الدراسيوأما إ     

املركب  هج التعليمي العملياملن فهو (KTSP) ةياملدرسمستوى الوحدة 

مستوى املنهج الدراسي على  ملتوتستعملها يف كل وحدة الرتبية يش

على أهداف الرتبية يف مرحلة وحدة الرتبية وتركيبها (KTSP)ةيالوحدة املدرس

 3.الرتبية وتقومي الدراسي واملخطط يف مرحلة وحدة اهج التعلميوشحنة املن

 عن العرب يعربها اليت الكلمات هيف العربية اللغة وأما    

 األحاديث القرآن وحفظها النقل طريقة من إلينا وصلت وقد .أغراضهم

   4.منظومام العرب منشورات من الثقات رواه وما الشريفة
تعملها يف كل تش املركب التعليمي العملي هي العربية اللغة تعليم   

 أذهان إىل العربية اللغة عن واملعلومات واملعرفة العلم إيصاليف  وحدة الرتبية

 به يراد نشاط أو. املنشودة األهداف لتحقيق ومناسبة قومية بطريقة التالميذ

 معرفة بواسطتها املعلم ويكتسب املتعلم إىل املعلم من املعلومات إيصال

 كلغة العربية تعليم أن حيث. وثقافتها املعينة اللغوية واملهارات العربية اللغة

 على يتعرف وأن اللغة، عن نعّلمه وأن اللغة، الطالب نعّلم أن يعىن أجنبية

 .ثقافتها

 ىاملنهج الدراسي على مستو  من خالل العربيةتعليم اللغة     

 .جماالت عملهم واملختصة يف حقا املهنية املعلم يتطلب الوحدة املدرسة

إذا   الكفاءات تحقيقف  .تعليم اللغة العربية يف املتعلمني تشكيل اختصاص

 :على النحو التايل وهي .الشروط التالية مت استيفاء

 .معرفة اللغة تليس املهارات اللغوية املعلمنيعلم  )1
                                                             

 
3
  Zainal Arifin, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2001),  ha 184. 
 .7 .ص ،)2004 العلمية، الكتب دار: بريوت( األول، زءاجل ،العربية الدروس جامع الغالييىن، مصطفى4
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 .لغوية تليس تكفاءال التعليم أهداف )2

 .واملتعليم كاملشاهد كخطيب عمليال  املعلمني )3

 .نشيطا ومسرورا الفصلحالة  )4

تدريب كالرتكيبب باملثري  تيف اللغة املستهدفة ليس طالبال تدريب )5

 أو اإلجيابة.

 تطبيقها يفمث واملعىن  من حيث الرتكيب احلوارعلى  الطالب  فهم )6

 .ا والتصرف فظ، وليس احلخالية املناقشات سياق

 النص املكتسبة منخربات التعلم و  مواد للقراءة فهم باملوقع لطالبا )7

 .النص وترمجة  للمعلم االستماع ليس

 .احلقيقية احلياة ��ترتبط التعلم و  مرافقوتتنوع  )8

على الطالب  ودعم العربيةاللغة  لتعلممواتية  وغري الرمسية الرمسيةبيئة  )9

 5.الكفاءات املتوقعة حتقيق

  

 ةيالوحدة المدرس المنهج الدراسي على مستوى خصائص  )ب 

)Karakteristik KTSP( 

العناصر  الديه )KTSP(ةيالوحدة املدرس املنهج الدراسي على مستوى    

  :وهي ،ةيالوحدة املدرس على مستوى املنهج الدراسي خصائص تشكل اليت

 قياس أكثر ةيالوحدة املدرس مستوى املنهج الدراسي على جناحمعايري  )1

 على مواد الدراسية.قدرة ال

 املنصوص النجاح النظام ينظر إىل  . هذا احلالاستيعاب املواد الطالب على )2

  .الوطنية االختبار حمتوى احلد األدىن من معايري إتقان يف

تنمية  إىل املوجه املنهج وه ةيالوحدة املدرس الدراسي على مستوىاملنهج   )3

 ىاملنهج الدراسي على مستو   م يفيالتعل مبادئ من احلال هذا. الفرد

                                                             

 
5
 Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005), 

hal. 163-164   
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من  املواد وجتد نفسك للحصول النشاط الطاليب تؤكد اليت الوحدة املدرسة 

 fortofolio من على سبيل املثالالذي مقرتح  دخل وطريقة التعليمم خالل

,Inkuiri, CTL  
 أمهية الوصول إىل نهجم هو ةيالوحدة املدرس على مستوىاملنهج الدراسي  )4

 املنهج الدراسي على مستوى بادئبعض امل  يظهر من. هذا احلال ملناطقا

ة وألمهية واالحتياج القوة والتنميةحول  ترتكز، واليت الوحدة املدرسة

 .تهوالبيئ املتعلمني

هذا  .التكنولوجي املنهج وه ةيالوحدة املدرس املنهج الدراسي على مستوى  )5

 مؤشرات مواضح مث الكفاءة األساسية، الكفاءة معايرياحلال ينظر من 

 6.املواد املقياس السلوكي من عدد، واليت نتائج التعلم

 

 طرق تعليم اللغة العربية   )ج 

هناك طرق متنوعة لتعليم اللغات األجنتة ومنها اللغة العربية. ولقد جرى 

حول كل منها جدال طويل، كما انتصر لكل طريقة بعض املختصني، فأبرزوا 

 كما ذكره  مخسةمزايا طريقة ما و عيوب الطرق األخرى. ومن أهم هذه الطرق 

ة، والطريقة السمعية والرتمجة، والطريقة املباشر  لنحووهي: طريقة ا 7أمحد طعيمة

وستعطي فيما يلي وصفا موجزا  والطريقة املعرفية. ،القراءةوالشفوية، والطريقة 

 لكل طريقة.

 و الرتمجة نحوطريقة ال )1

هذه الطريقة أقدم طرق تعليم اللغات الثانية وتعود إىل عصر النهضة يف  

البالد األوروبية، حيث نقلت اللغتان اليونانية والالتينية للرتاث اإلنساين 

الكثري إىل العامل الغريب، مما أشعر أهلها باحلاجة إىل تعلم هاتني اللغتني. 

 ساليب فاشتد اإلقبال على تعليمها. واتبعت يف ذلك األ

                                                             
 6 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran:teori dan Praktik pengembangan 
kurikulum tingkat satuan pendidikan(KTSP), ( Jakarta: Prenada Media Group, 20110), hal. 130-
131 

 127ص.  لغير الناظقين بها مناهجه وأساليبه،تعليم العربية رشدي أمحد طعيمة، 7
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اليت كانت شائعة يف تدريس اللغات الثانية يف العصور الوسطى. ولقد  

كان املدخل يف تدريسها هو شرح قواعدها واالنطالق من هذه القواعد 

إىل تعليم مهارات اللغة األخرى اخلاصة بالقراءة، والرتمجة. مث صار 

 تدريس النحو غاية يف ذاته.  

 الطريقة املباشرة )2

هذه الطريقة أن يصل املتعلم يف أقصر وقت اىل التفكري بااللغة األجنبية 

دون حاجة إىل الرتمجة من وإىل اللغة القومية وذلك عن طريق تعليم 

اللغة يف مواقف حمسوسة هلا معىن، حبيث يربط بني الرمز اللغوي وحمتواه 

 مباشرة دون وساطة من لغته القومية. وأكد دعاة هذه الطريقة على

ضرورة حتدش املدرس ا منذ أول حلظة يف الدرس، والرتكيز على تدريب 

  املتعلمني على نطقها واستخدامها. 

رس اللغة األجنبية اهذه الطريقة تستدعي أن يستخدمها املد

بطالقة وكفاءة تامتني فقد عجز الكثري من املدرسني اللذين ال يتقنون 

ن السلطات التعليمية عانت اللغة األجنبية عن اتباعها بأمانة، كما إ

الكثري من املشكالت يف توفري املدرسني الذين يرقى مستواهم إىل ما 

 8يتطلبه استخدامها هذه الطريقة.

 الطريقة السمعية الشفوية  )3

اللغة وسيلة لالتصال الكتايب فقد أو نقل الرتاث اإلنساين فحسب، بل 

الستماع أصبحت أداة لتحقيق االتصال الشفهي. أوال مبهارته ا

والكالم. يليه االتصال الكتايب مبهارته القراءة والكتابة. وترتب على هذه 

النظرية إىل اللغة ويف ظل الظروف اجلديدة أن ظهرت طريقة حديثة 

لتعليم اللغات األجنبية مسيت بالطريقة السمعية الشفوية. أو نظرا 

روكس لصعوبة نطق هذه االصطالح وكثرة اخللط بني جزئيه، استبدله ب

                                                             

(القاهرة: اجلميعة األمريكية، بدون تعلم اللغة الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيق، صالح عبد ايد العريب،  8  

   42 - 41السنة)، ص. 
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ليعين متاما ما يعنيه االصطالح  Audio-lingualباصطالح اخر هو 

 9السابق.

 لقراءة الطريقة ا )4

وقد تناول يف هذا الكتاب قضية تعليم اللغة اإلجنليزية يف اهلند. وبني أن 

الناس يف اهلند أشد حاجة لتعليم القراءة واالنطالق فيها من غري حاجة 

إىل أا أيسر يف التعليم. وقد بدأ وست للتحدث باإلجنليزية باإلضافة 

 بالفعل يف تأليف كتب تعليم القراءة مستندا إىل قائمة ثور نديك

Teacher’s Word Book   يف إختيار مفرداته وضبط عددها. ولقد

كانت رابطة تعليم اللغات احلديثة يف أمريكا قد أعدت تقريرا حول 

نه للحديث عن طؤيق تعليم الغة األجنبية خصص اجلزء الثاين عشر م

) سنة Colmenتعليم هذه اللغات. ولقد كتب هذا اجلزء كوملان(

. وفيه اقرتاح إعداد برنامج للقراءة املوسعة باعتبار أن القراءة  1929

ميكن تنميتها بطريقة  أسرع، كما ميكن الوقوف على مدى التقدم فيها 

       10بطريقة أدق.

  الطريقة املعرفية  )5

ولقد بدأ التفكري يف هذه النظرية يف منتصف الستينات كرد فعل 

األمرين: أوهلما النقد الشديد الذي وجه للطريقة السمعية السفوية. 

وثانيهما ما استجد من دراسات لغوية خاصة يف جمال النحو التحويلي 

التوليدي ومن دراسات نفسية خاصة يف جمال علم النفس املعريف. ولقد 

 MLJ( Modern(ول يف دراسة موسعة لع نشرت يف جملة استعرض كار 

Language Journal  مث صدرت يف كتاب قالدمان 1965سنة 

Trends in Language teaching  تقول إن كارول استعرض يف دراسة

تلك إسهامة نظريات علم النفس والبحث الرتبوية يف جمال تعليم 

                                                             

  133ص.  تعليم العربية لغير الناظقين بها مناهجه وأساليبه،رشدي أمحد طعيمة،  9  

  136ص.  تعليم العربية لغير الناظقين بها مناهجه وأساليبه،رشدي أمحد طعيمة،  10  
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النظرية املعرفية لتعليم اللغات األجنبية. وقدم يف هذه الدراسة فكرة 

11الرموز.
  

أن يف تعليم اللغة العربية   ةوعالوة على ذلك يستنتج الباحث

كإحدى اللغات األجنبية طرقا عديدة ميكن املعلم استخدامها واختارها 

اليت تناسب باملواد الدراسية واألهداف املنشودة يف عملية التعليم. وتلك 

  ن يالحظها املعلم.الطرق هلا مزايا ونقائص اليت البد أ

 

 )Tujuan KTSP(المدرسية الوحدة ىمستو  على الدراسي لمنهجاأهداف    )د 

 هو  الوحدة املدرسة املنهج الدراسي على مستوى تنفيذ  اهلدف العامو   

على مؤسسة  عطاء القدرة (إستقالل داخلي) من خالل بيةالرت حدات و و مستقل 

 رجع دفعي مستوي الوحدة املدرسةاملنهج الدراسي على  من خالل بالتايلالرتبية. 

  .تطوير املناهج الدراسية يف التشارك يف صنع القرار على إجراء ةرساملد

 املدرسيةالوحدة  ملنهج  الدراسي على مستوىا  تنفيذاهداف  ،بشكل اخلاص

(KTSP) كما يلى: 

، هج الدراسياملن يف تطوير متهيدية املدرسةو  اعتمادب مير يةزيادة نوعية التعليم )1

 وينفع يف استكشاف رساكل مداستقالل  و  .املوارد املتاحة قدرةو ، العملو 

الوحدة  الدراسي على مستوى ملنهج .املدرسة حتديد نوعية واملوارد اإلمكانات

 لتطوير كل مدرسةيف   فرصةال عطيي التشغيلية املنهج (KTSP) املدرسية

 .املدرسة وطبيعة احمللية االحتياجات علىاملناسبة   املنهج

 على اخدا تطوير املناهج الدراسية من خالل واتمع املدرسة وعيزيادة  )2

 هو (KTSP) املدرسيةالوحدة  الدراسي على مستوى  املنهج .صنع القرار

تطوير املناهج  املسؤولية عن، مشاركة اتمع يتطلب الكاملة التشغيلية املناهج

وبالتايل تطور املدرسة إذا ، املدرسة، ولكن يف يف احلكومة مل يعد الدراسية

 تمع.اوجود التعاون عن 

                                                             

  140 -139ص.  تعليم العربية لغير الناظقين بها مناهجه وأساليبه،رشدي أمحد طعيمة،  11   
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ملنهج  با ةاملدرس .كيفية التعليمعلى تبليغ   التعليم وحدة بني صحة كفاءة  زيادة )3

 املناهجنافع التنفيذ  مل يعد (KTSP) ةاملدرسي الوحدة الدراسي على مستوى

املناهج  وتنفيذ فيما يتعلق بتطوير صنع القراراخدا  املركز، ولكن نظيمت

كل   ورجملا ةاملدرسي الوحدة ملنهج  الدراسي على مستوىامير  .الدراسية

  12.سابق يف تنفيذهتنظيم مناهج الربنامج وت يف سابقت رسامد

 

  المدرسيةالوحدة  الدراسي على مستوى المنهج اساس  )ه 

)Landasan KTSP( 

نظام التعليم  على 2003 عام 20 رقممن إندونيسيا  القانون مجهورية )1

 .الوطين

 الفقرة 1 هي املادة،  ”KTSP“ نظام قانون يف نظام احلكومة    

الفقرة  32؛ املادة  )4)، (3)، (2)، (1الفقرة ( 18 املادة؛ )19(

)، 2)، (1الفقرة ( 36) ؛ املادة 2الفقرة ( 35) ؛ املادة 3)، (2)، (1(

)، 1فقرة ( 38) ؛ املادة 3)، (2)، (1الفقرة ( 37) ؛ املادة 4)، (3(

)2 .( 

عن  2005عام  من 19 رقم إندونيسيا جلمهورية التنظيم احلكومي )2

   .)SNP(التعليم الوطنيةمعاير 

 هي املادة ”KTSP“ الذي ينظم 19/2005التنظيم احلكومي   

)؛ 2)، (1فقرة ( 5)؛ املادة 15)، (14)، (13)، (5( )،1فقرة ( 1

)، 6)، (5)، (4)، (3)، (2)، (1فقرة ( 7)؛ املادة 6فقرة ( 6املادة 

)، 2)، (1فقرة ( 10)؛ املادة 3)، (2)، (1فقرة ( 8)؛ املادة 8)، (7(

)، 1فقرة  ( 13)؛ املادة 4)، (3)، (2)، (1فقرة ( 11)؛ املادة 3(

  )؛  املادة3)، (2)، (1(فقرة  14)؛ املادة 4)، (3)، (2(

                                                             
 12  Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran:teori dan Praktik pengembangan 
kurikulum tingkat satuan pendidikan(KTSP), hal. 132-133  
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)؛ 2)، (1فقرة ( 17)؛ املادة 5)، (4)، (3)، (2)، (1(فقرة  16

 .20)؛ املادة 3)، (2)، (1فقرة ( 18املادة 

 )Standar Isiير احملتوى (معا )3

 الكفاءة بليغلتالكفاءة و  ةاملاد يشتمل على تغطية توىاحملر ايمع    

 اإلطار األساسي هو معايري احملتوى .التعليم مستوى ونوع علىالنجاح 

 األساسية والكفاءة، (SK)معايري الكفاءة املناهج الدراسية، و  وهيكل

(KD) ، التعليم  نوع ومستوى كل من دراسي فصل يف كلاملادة

 الوطين التعليم وزير تنظيم اليت وضعها احملتوىير معا .االبتدائي والثانوي

)Permendiknas( 2006عام   يف 22 رقم. 

 (Standar Kompetensi lulusan) النجاح الكفاءة رييمعا )4

على  اليت تشملهو اهلية القدرة   النجاح الكفاءة معايري   

 الوطين التعليم وزير تنظيم يف املهاراتواملعرفة و  وقفامل

)Permendiknas( 2006.13عام  23 رقم 

 

  المدرسيةالوحدة  الدراسي على مستوى المنهج مبادئ تطوير  )و 

)Prinsip-Prinsip perkembangan KTSP( 

  البيئةو  تعلمنيامل  إمكانيات وحتياجات وتقدمتركز على  )1

مبدأ أن املتعلمني  املدرسيةالوحدة  املنهج الدراسي على مستوى     

 ، وصحية والكرميةاالميان بااهللا منلديها القدرة على تطوير قدرام 

تقلة من الدميقراطية اإلبداعية، وتصبح مسإلبكاري ، واةاملعرفة وذكيو 

م اليت تركز على يأنشطة التعل هو . وسائل إمكانية املركزيؤوليةواملس

 .املتعلم

 متنوعة ومتكاملة  )2

 الظروفو  تنوع خصائص املتعلمنيالدراسي باهتمام تطوير املنهج            

  واحرتام  ختالف املميزاو  وأنواعه التعليم احمللية ومستويات

                                                             
 13  Zainal Arifin, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum, hal. 101- 102.  
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 واحلالة االجتماعي اقتصادي املرعية والثقافة والعاداتوالقبيلة  التنوع الديين

جوهر مكون املسؤول عن احملتوى، على . جيب املناهج تشمل وحترر املرأة

وينقسم إىل اتصال  يف التنمية الذاتية املتكاملة واملناهج الدراسية احمللية

 هادفة واالستمرارية.

 االستجابة للعلوم والتقنية والفنية  )3

والتكنولوجيا  ومبأن العل الوعي على أساس ةاملناهج الدراسي تطوير   

يعطي  املناهج الدراسية ضمونمحاسة امل ألنهفعال، بشكل تزايد و الفن و 

والتكنولوجيا  العلم تطويراالستفادة من ملتابعة و  خربة تعليمية الطالب

 .الفنو 

  ياجات احلياةذات الصلة الحت )4

 أصحاب املصلحة من خالل إشراك ةتطوير املناهج الدراسي          

عامل احلياة االجتماعية و لك تيف  ،احلياة احتياجاتالرتبية ب مالءمة  لضمان

  .عامل العملو األعمال 

  الشاملة واملستدامة  )5

 جمال الدراسة مت التخطيط، الكفاءة أبعاد يشمل مجيع املنهج جوهر

  .مستويات التعليم يف مجيع على أساس مستمر، وقدم املادةو  العلمية

 التعلم مدى احلياة )6

اليت  املتعلمني ومتكني والثقافة ،التنمية يف عملية ةاملناهج الدراسي توجه       

التعليم  بني عناصر الروابط تعكس املناهج الدراسية .تستمر مدى احلياة

تتطور  بيئة ومتطلبات وفقا للشروطغري الرمسي و  الرمسي، وغري الرمسي

  .كامل للشخص تطوير واجتاه باستمرار

   متعادل على املصلحة الواطىن واملنطقة  )7

باهتمام املصلحة الوطين واملصلحة املنطقة ملبىن  تطوير املنهج الدراسي           

  14حياة اإلجتماعية واألمة والدولة.

                                                             
 14 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktik Pengembangan 
Kurikulum Tingkat Satuan Penddikan,  cet. 3, hal. 139 -140.  
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 Standar Kompetensi)وحدة المدرسيةالنجاح كفاءة معاير    )ز 

Lulusan Satuan Pendidikan) 
اهلية القدرة اخلرجيي يشتمل  هو وحدة املدرسية النجاح كفاءة يرمعا  

التقييم يف تعيني على تنظيم  يستعملاملواقف اليت املعارف واملهارات و  على

يستمل املواد  النجاح كفاءة يرمعااملتعلمني من الوحدة املدرسية. النجاح 

  الدراسية.

 الذكاء زيادة هو الثانوية العامة التعليم يف النجاح الكفاءة مستوى    

مواصلة واتبع  ستقلة،امل لعيش ةمهار و أخالق الكرمية، و ، والشخصية، واملعرفة

، والشخصية، واملعرفة الذكاء هو زيادة املهين التعليم الثانوي أهداف .التعليم

 .15وقفا باملهين مواصلة التعليمواتبع  ستقلة،امل لعيش ةمهار و  ،أخالق الكرميةو 

 المدرسيةالوحدة  الدراسي على مستوى المنهجعناصر   )ح 

  )Komponen –komponen KTSP ( 

 اىل أربعة(KTSP) املدرسيةاملنهج الدراسي على مستوى الوحدة ينقسم 

 املدرسيةاملنهج الدراسي على مستوى الوحدة   التعليمية األهداف :عناصر هي

(KTSP) املدرسيةاملنهج الدراسي على مستوى الوحدة   وبرنامج البناء ورسوم 

(KTSP) ط تنفيذ التعليمخطو  وتقومي التعليم.  

 )Tujuan Pendidikan( بيةأهداف الرت  )1

  ،  واملعرفة ذكاءال وضع أساس هو األساسي بيةالرت  أهداف) (أ

مواصلة  اتبعو  ستقلة،امل لعيش ةمهار و  ،أخالق الكرميةو  والشخصية،  

  .التعليم

أخالق و ، والشخصية، واملعرفة الذكاء هو زيادة الثانوي بيةالرت  أهداف (ب) 

  .مواصلة التعليمواتبع  ستقلة،امل لعيش ةمهار و الكرمية، 

                                                             
 15 E. Mulyasa,  Kurikulum tingkat satuan Pendididkan, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2009), hal. 91 
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، والشخصية، واملعرفة الذكاء هو زيادة املهين الثانوي بيةالرت  أهداف (ج)

وقفا  مواصلة التعليمواتبع  ستقلة،امل لعيش ةمهار و  ،أخالق الكرميةو  

  لقسم.  

 Sruktur Program dan Muatan) املنهج الدراسيشحنة و  الربنامجهيكل  ) 2

Kurikulum)        
  (KTSP) املدرسيةالوحدة  مستوى على املنهج الدراسي حمتوىهيكل و      

مخس  على املعايري على النحو املنصوص حمتوى التعليم االبتدائي والثانوي يف

  :كما يلي من املوضوعات جمموعات

 القيم األخالقيةالدين و  موضوعات )1(

 .والشخصيات املواطنية وضوعامل من جمموعات  )2(

 .والتكنولوجيا يف جمال العلوم من املوضوعاتجمموعات  )3(

 .اجلمايل املوضوع جمموعات )4(

  16املدرج النفس والصحة، والرياضة، البدنية املوضوع جمموعات )5(

 )Kalender Pendidikan( الرتبيةتقومي  )3

حتياجات املنطقة، وفقا ال التعليم تقومي تنظيم ميكن وحدات التعليم      

 يفتقومي التعليم  مباهتما ،واتمع املتعلمنيواحتياجات  ،املدرسة وخصائص

  .ير احملتوىمعا

 )RPP( التعليم تنفيذ خطةو  )Silabusخمطط( )4

هذا  يف األساسيةالكفاءات و  الكفاءات يراملعا هو ترمجة خططامل      

 وقد مت إعداد .الكفاءة اإلجناز لتقييم ومؤشرات، أنشطة التعلمو  املوضوع،

 اليت  (RPP) تعليمال تنفيذ خطة تتطور إىل ميكن أن املعلمني القائم املنهج

  17لطالا.أنشطة التعلم التدريس و  يف سيتم تطبيقها
 

                                                             

 16
 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktik Pengembangan 

Kurikulum Tingkat Satuan Penddikan, hal. 143 
 17   Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktik Pengembangan 
Kurikulum Tingkat Satuan Penddikan, hal. 148. 
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 المدرسيةبالمنهج  الدراسي على مستوى الوحدة  مشكالت تعليم اللغة العربية .2
(KTSP) 

مشكالت مجع مشكلة وهي حالة حرية وشك وتردد تتطلب حبثا أو عمال جيري   

واملراد هنا املشكالت . 18إلستكشاف احلقائق اليت تساعد على الوصول اىل احلل

لغة ألجنيب عنها إن تعليم أية و  األمور الصعبة وامللتبسة يف عملية تعليم اللغة العربية.

 ينقسم مشكالت تعليم اللغة العربية 19مشكلة تستحق التفكري والبحث واإلهتمام.

ملعلم يعىن من اواجهان  إىل (KTSP) املدرسيةالوحدة  املنهج  الدراسي على مستوى

  .واملتعلم

 املعلم كما يلى: يواجهها  ) أ

عن الشاملة ليس  (KTSP) املدرسيةالوحدة  املنهج  الدراسي على مستوى )1

 كفاءاتال رييااملع املعلمني يعطأ، (GBPP)تدريسال برنامج تقريبية خطوط

 ات كفاءو  اتمعايري الكفاء .معايري احملتوى الواردة يفالكفاءات األساسية و 

طط وجيعل يف شكل خطط تنفيذ خممرجوا على  املعلمني األساسية

 حول كيفية، من عن املخطط املعلم كل فهم ولكن احلقيقة .)RPP(التعليم

 حىت التعليم غري متنوعة. .ليست موحدة يف تعلممعىن تصنيع و 

والتسهيالت التعليمية. مثل معمل ليس الكاملة وزهيد زهيد الوسائل  )2

 دة.الكتب طبعة جدي

، (KP)التعلم أنشطة، (MP)املواد األساسية، )KD(األساسيةالكفاءة  )3

 (KTSP)املدرسية الوحدة  ىاملنهج  الدراسي على مستو عناصر يف  ومؤشر

 املشكلة  .الطالب املدرسة وخصائص احلالة  وفقا رساوميكن تطوير كل مد

إذا كان األمر  املناهج الدراسية، و  املكتوبة يف دةاملدرسة الوح تنفيذإذا كان 

 لن تكون خرىاملعايري األ خيرج من شك يف أن لديه بالوهو طكذلك 

 .قادرا على اإلجابة

                                                             

   
   718ة: دار املعارف، دون تاريخ)، ص. الت(مكالتربية والطرق التدريس، صاحل عبد العزيز عبد ايد، 18

 .3 ص. ، مشكلة تعليم اللغة العربية لغير العرب علي احلديد،  19
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 تكون مكتوبة جيب أن، و احلركيةو  ،الوجدانيةو ، عرفيةامل من، تقييمال نظام )4

 ريدتكنا  ألنه إذا هذا اال، مشكلة يف هذه .توثيقهاالتقييم و  ةعمليميع جل

 ىاملنهج  الدراسي على مستو لتنفيذ يف  ريدتو ،  أن تصبح معلمة املثالية

ثالثة  تقييم على املعلم ان جيب، فإنه متاما (KTSP)املدرسية الوحدة 

 .20دائما جوانب

ال يستعمل فائدة تعلم اللغة العربية، ألنه اللغة العربية التعترب حتديا  لطالبا )5

وخمتلفا من املوضوعات األخرى مثل الفيزياء والرياضيات والكمياء وام 

 مازالوا يعتقدون أن اللغة العربية هي للغة الدين. 

  علم كما يلى:تامل يواجهها  ) ب

 خائفون الدراسة اللغة العربية ألا من بداية يشعرون اال يفهموا  تعلمامل )1

ويعرفون اللغة العربية حبيث يشعرون بأن اللغة العربية هي لغة صعبة جدا 

 للتعلم. 

املتعلم اليرغبون يف اللغة العربية. ألم يرون أن اللغة العربية هي اللغة  )2

   كبري ووقت طويل.الصعبة، ولفهمها أو استيعاا حيتاج إىل جهد  

 بشرح املعلمني الذي يتم بسرعة واملثالية.  يرتدد املتعلم )3

 .قلة الطريقة واالسرتاتيجية الفعالية املستخدمة )4
 

بالمنهج  الدراسي على مستوى الوحدة  مشكالت تعليم اللغة العربيةحل  .3

 (KTSP) المدرسية
 

مع  حل ليستطيع احلالة املناسبةحل مشكالت هي اجياد     

ينقسم . يف عملية تعليم اللغة العربية اجياد حل راد هناواملاملشكالت  حل21التوقعات

                                                             

 
20

  Das Salirawati, “KTSP dan Sertifikasi Guru antara harapan dan Kenyataan”, 
http://www. sertifikasi.com/antara harapan/dan kenyataan rabu/28082012/jam  21.25 

 
21

 http://id.shvoong.com/business-management/management/1943083-

pemecahan-masalah-dalam-kelompok/#ixzz2DWnN5LYs/28092012/ jam 21.34 
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 املدرسيةالوحدة  املنهج  الدراسي على مستوىب مشكالت تعليم اللغة العربيةحل 

(KTSP) ملعلم واملتعلم.يعىن من اواجهان  إىل  

 املعلم كما يلى:يواجهها كالت حل مش  )أ 

، (KTSP)املدرسية الوحدة  ىالدراسي على مستو  املنهجيف تنفيذ لا )1

 )RPP( التعليم تنفيذ خطةو ، املخطط يف تطوير وخاصة فيما يتعلق

بني  اختالفات كبرية عدم وجود مث، مدرسة كل سيعتمد على

 الالزمة توياتاحملهو  مدينةمنطقة  يف املنطقة اليت ال تزال املدارس

 .لعقد اجتماعام

حىت املتعلم اسهل الوسائل احملتاجة يف تعليمها زيد للمدرسة  نبغيي )2

 لفهم تعلم اللغة العربية.

)ليجعل التنوع MGMP(املواد الدراسيةمشاورة املعلمني تطوير  )3

مالحظة عن الصيغة يف املنهج الدراسي على مستوى الوحدة 

 املدرسية.

ليفعل مصلحة الرتبية ملك وخصائص املساويا  رسااملد مجيع وجود )4

 يف مكان، حىت قدرة املدرسة يف عني استنشر. 

جيعل املعلم األهلية وتنفيذ املنهج الدراسي على مستوى الوحدة إذا  )5

 .النواحي ثالثةب تقييم درةق على املعلم )جيبKTSPاملدرسية(

 كما يلى:  املتعلميواجهها شكالت حل م ) ب 

حب اللغة  ىالطالب عليف هذه املشكلة جيب على معلم حتفيز  )1

العربية، من خالل إعطاء معىن هلم أن اللغة العربية هي اللغة اليت 

 هي سهلة ومفيدة يف الدنيا واآلخرة.

ينبغي على املتعلمني يقدم املمادة ببط، واإلسرتخاء والتمتع حبيث  )2

تشعر بالراحة. وباإلضافة اىل ذلك املعلمون ال تركز اهتمامها أيضا 

   وضعت.مع املناهج اليت
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جيب على املعلمني أن حيلوا هذه املشاكل من خالل منح االجتاه  )3

هلم أن اللغة العربية ليست جمرد لغة الدينية، وجيعلون عملية تعلم 

 اللغة العربية مع كامل التحدي واملرح.

ينبغي ان املعلم مستخدم االسرتاتيجية الفعالية اجلذابة واملفرحة  )4

وال يهتمون شرح املعلم اهتماما كبريا. للتالميذ حىت يشعروا بامللل 

 تعلق بنجاح الطريقة املستخدمةجناح عملية التعليم ي مع أن

وتستطيع الطريقة الناجحة أن تعاجل كثريا من النواقص اليت ميكن أن 

 .تكون يف املنهج أو الكتاب أو التلميذ

  


