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الباب األول
مقدمة
أ .خلفية البحث
التطور والبنيان واالزدىار،
إن للًتبية ٌ
دور ٌ
مهم يف حياة اجملتمعات والشعوب ،فهي عماد ّ
وىي وسيلةٌ أساسيّةٌ من وسائل البقاء واالستمرار ،على النحو ادلنصوص عليو يف القانون
رقم .قانون ٕٓ لسنة ٖٕٓٓ يف شأن سيسدكناس وىي :التعليم ىو جهد واع وادلخطط ذلا خللق
جو من التعلم و عملية التعلم حىت يتمكن الطالب بنشاط على تطوير إمكاناهتم لديك القوة
الروحية ،وضبط النفس ،والشخصية ،والذكاء ،والطابع النبيل ،وادلهارات اليت زنتاجها أنفسهم
واجملتمع واألمة والدولة.
فإن التعليم أمر رنب أن شنتلكو اجلميع للتعامل مع ادلشاكل يف ىذا العصر األلفي  ،والتعليم
ىو أحد العوامل اليت حتدد ما إذا كانت األمة تتقدم يف بلد ما أم ال .حبيث يتم إعطاء األولوية يف
برنامج التخطيط والتحكم يف جودة التعليم يف إندونيسيا .ومن مصادر التعليمية اجليدة ىي لتكوين
اجليل اجليد ٔ.وىي جزء من مكونات التعليمية ادلعروفة ،إلذا كان ادلواد التعليمية جيدة ،فمن اتحمتمل
تقدما .إن ادلواد التعليمية وىي دلكونات .و دلكونات ىي جزء من نظام لو دور
ً
جدا أن حترز الدولة ً
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يف التقدم العام للعملية لتحقيق أىداف النظام .فإن التعليم اجليد البد من ان يشتمل على األمور
التالية :أىداف التعليمية ،الطالب ،ادلدرس ،ادلواد ،الطريقة ،الوسائل ،ادلصادر والتقييم.

ٕ

يركز ىذه الرسالة على ادلواد التعليمية ادلنهج الدراسي عام ٖٕٔٓ .و أما ادلواد التعليمية ىي
ادلمواد اللغوية الىت نقدم ادلتعلمى اللغة ،سواء أكامت مسموعة أو مقرورة كالكتب نواعها والصحف
واجملالت واألشرطة واألفالم و يدخل يف ذالك اخلطط وادلناىج .لتحسُت نتائج تعلم الطالب ،من
الضروري توفَت الكتب ادلدرسية الكاملة يف أيدي الطالب وتطبيق الطرق اجليدة لدراسة الكتب
ادلدرسية .شنكن توفَت الكتب ادلدرسية الكاملة يف أيدي الطالب بواسطة :األشخاص يقوم اآلباء
بشراء الكتب ادلدرسية اليت تناسب احتياجات أطفاذلم ،وتوفرت مكتبة ادلدرسة الكتب ادلدرسية وف ًقا
الحتياجات الطالب ،وتوفرت مكتبة ادلدرسة أفضل خدمة للطالب.
ادلواد ا لتعليمية ىي ادلمواد اللغوية الىت نقدم ادلتعلمى اللغة ،سواء أكامت مسموعة أو مقرورة
كالكتب نواعها والصحف واجملالت واألشرطة واألفالم و يدخل يف ذالك اخلطط وادلناىج.

ٖ

ادلواد التعليمية ىي مجيع أشكال ادلواد ادلستخدمة دلساعدة ادلعلمُت يف القيام بأنشطة التدريس
والتعلم يف الفصل .شنكن أن تكون ادلادة ادلعنية إما مادة مكتوبة أو مادة غَت مكتوبة .ادلواد التعليمية

ٖ
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ىي ادلعلومات واألدوات والنصوص اليت زنتاجها ادلعلم لتخطيط ومراجعة تنفيذ التعلم ٗ.من ىذا
الفهم شنكن الفهم أن الكتاب ادلدرسي ىي شكل من أشكال ادلواد التعليمية ادلكتوبة.
معتمدا على العبارات السابقة فادلواد التعلمية إذن ىي كتب حتتوي على أوصاف مادية
دلوضوعات أو رلاالت دراسة معينة ،يتم ترتيبها بشكل منهجي ومت اختيارىا بناءً على أىداف زلددة
وتوجو التعلم وتطوير الطالب ،حبيث يتم استيعاهبا ٘.كما نقلت  AJ Loveridgبيانًا مشاهبًا على
النحو التايل :الكتاب ادلدرسي عبارة عن الكتب ادلدرسية حتتوي على مواد سلتارة تتعلق مبجال معُت
من الدراسة ،يف شكل مكتوب يليب متطلبات معينة يف أنشطة التعليم والتعلم ،ويتم ترتيبو بشكل
منتظم الستيعابو.
ذكرت وزارة الًتبية العامة أن الكتاب ادلدرسي أو الكتب ادلدرسية ىي رلموعة من الكتابات
اليت تكتب بشكل منهجي من مادة معينة ،من إعداد ادلؤلف باستخدام مراجع ادلناىج الدراسية
ادلعمول هبا .تستمد ادلادة ادلوجودة يف الكتاب من الكفاءات اليت رنب أن يتقنها القارئ (يف ىذه
احلالة الطالب).

ٙ

يقصد من ادلواد العربية التعليمية للمنهج الدراسي ٖٔ ٕ.سنة ٕٗٔٓ لوزارة الشؤون الدينية
وفقا للبيانات السابقة ىو مجيع ادلواد أو الدروس العربية الرئيسية اليت يستخدمها مدرسو اللغة العربية
4
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وطالب الفصل السابع بادلدرسة ادلتوسطة يف التعلم .وىي زلتوية على مواد احلوار ،والقراءة،
والًتكيب ،والكتابة ،مث ادلفردات.
وادلواد التعليمية بناءً على شكلها يف أربع فئات  ،وىي ادلواد ادلطبوعة وادلواد التعليمية الصوتية
ومواد التدريس السمعية والبصرية وادلواد التعليمية التفاعليةٚ.
أ .المواد التدريس على أساس شكلها
وف ًقا لشكل مواد التدريس بناءً على شكلها  ،شنكن جتميعها يف أربع فئات  ،وىي ادلواد
التعليمية ادلطبوعة  ،وادلواد التعليمية السمعية  ،وادلواد التعليمية السمعية وادلواد التعليمية التفاعلية.
أ

.المواد التعليمية المطبوعة (المطبوعة) ىي عدد من ادلواد اليت مت حتضَتىا وإعدادىا يف

شكل ورق  ،واليت شنكن أن تعمل لتعلم وتسليم ادلعلومات.مثال:
ٔ ) النشرات  ،وف ًقا دلصادر  Andi Prastowoىي مواد تعليمية موجزة للغاية  ،يتم
احلصول عليها من العديد من اآلداب ذات الصلة بالكفاءات األساسية وادلوضوعات اليت يتم
تدريسها للطالب.
ٕ) الكتب ادلدرسية  ،وكتابة الدروس يف عام ادلادي الذي يقدم ادلعرفة أو األفكار من ادلؤلف
واليت رتبت على أساس منتظم على ادلنهج ادلعمول بو.
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ٖ) الوحدة الدراسية  ،كتاب مت إعداده هبدف أن يتمكن الطالب من التعلم بشكل مستقل بدون
أو بتوجيو من ادلعلم
ٗ) أوراق عمل الطالب  ،ىي أوراق ادلهام اليت رنب أن يقوم هبا الطالب .عادة ما تكون
أوراق النشاط يف شكل تعليمات أو خطوات إلكمال مهمة.
٘) الكتيب  ،معلومات مكتوبة عن مشكلة يتم ترتيبها بشكل منهجي أو مطبوع يتكون من بضع
صفحات فقط ويتم طيها بدون منشورات ملزمة أو مطبوعة حتتوي على معلومات موجزة ول
كنها كاملة عن الشركة أو ادلؤسسة
 )ٙالصور  /الصور  ،ذلا معٌت أفضل من الكتابة .تتطلب الصور  /الرسومات كمواد تعليمية
جيدا حبيث أنو بعد االنتهاء من رؤية واحدة أو سلسلة من الصور /
بالتأكيد
تصميما ً
ً
الرسومات  ،شنكن للطالب القيام بشيء يتقن يف هناية ادلطاف واحدة أو أكثر من الكفاءات
األساسية.
ب.

المواد السمعية (الصوتية) ىي أي نوع من مواد التدريس اليت تستخدم نظام إشارة صوتية
مباشرة  ،شنكن تشغيلو أو مساعو من قبل فرد أو رلموعة من األشخاص.ٛعلى سبيل ادلثال:
شرائط كاسيت وراديو وسجالت فينيل وموزع مدمج.
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ج

.المواد السمعية والبصرية ،واليت غالبًا ما تكون مع ادلواد التعليمية  ،أي أن كل شيء
يُعرف غالبًا باسم ادلواد التعليمية ىو شيء يسمح بدمج اإلشارات الصوتية مع الصور
ادلتحركة بالتسلسل .مثال :مقطع فيديو مدمج وفيلم.

د

.المواد التدريس التفاعلية (مواد التدريس غير النشطة) ىي مواد تعليمية يتم درلها من
اثنُت أو أكثر من الوسائط الصوتية والرسومات والصور والرسوم ادلتحركة والفيديو .التالعب
يف استخدامها أو تلقي العالج للسيطرة على النظام.
يف ىذه ادلناسبة اختار الكاتب مواد تعليمية مطبوعة لتحليل زلتويات كتاب الطالب للغة

العربية للصف السابع بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الذي مت وضعو لدعم التعلم ادلنهج الدراسي عام
 ۰۲ٔ۳والذي مجعتو وزارة الشؤون الدينية يف مجهورية اندونيسيا الذي نشر يف عام  .۰۲ٔ۶ىذا
الكتاب ىو يستخدم الكتاب ادلدرسي ادلطلوب كمرجع يف تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة
اإلسالمية يف اندونيسيا لتنفيذ ادلنهج الدراسي  .۰۲ٔ۳تتميز مواد التعليمية بالعديد من اخلصائص ،

وىي التعليم الذايت  ،واالحتواء الذايت  ،بذاهتا  ،والتكيف  ،وسهولة االستخدام.
ٔ .التعليم الذايت  ،أي أن ادلواد التعليمية شنكن أن جتعل الطالب قادرين على تعلم أنفسهم
باستخدام ادلواد التعليمية ادلتقدمة .لتحقيق الشخصية التعليمية الذاتية  ،رنب أن يكون
للمادة التعليمية أىداف زلددة بوضوح  ،أىداف هنائية ومتوسطة .باإلضافة إىل ذلك ،
ستسهل ادلواد التعليمية الطالب على الدراسة بدقة من خالل توفَت ادلواد التعليمية اليت يتم
حتديدا.
جتميعها يف وحدات أو أنشطة أكثر ً
ٕ .ادلضمنة بذاهتا  ،أي مجيع ادلواد من وحدة الكفاءة أو الكفاءة الفرعية اليت دتت دراستها واردة
يف مادة تعليمية واحدة بأكملها .لذلك رنب أن حتتوي ادلادة التعليمية على مجيع األجزاء يف
كتاب واحد ككل لتسهيل تعلم القراء للمواد التعليمية.

2

ٖ .ال تعتمد القائمة بذاهتا( أي ادلواد التعليمية ادلستقلة اليت مت تطويرىا) على مواد تعليمية أخرى
أو ال رنب استخدامها مع مواد تعليمية أخرى .ىذا يعٍت أنو شنكن استخدام ادلواد التعليمية
وحدىا دون االعتماد على ادلواد التعليمية األخرى.
ٗ .التكيف أي ادلواد التعليمية رنب أن يكون ذلا قدرة تكيفية عالية لتطوير العلوم
والتكنولوجيا .رنب أن حتتوي ادلواد التعليمية على مواد شنكن أن تزيد  ،إن أمكن  ،من
حتديدا تطور العلوم والتكنولوجيا.
معرفة القارئ ادلتعلقة باألوقات أو بشكل أكثر ً
٘ .سهل االستخدام وىو كل تعليمات وتعرض للمعلومات اليت تبدو مفيدة وودية مع مرتديها ،
مبا يف ذلك سهولة ادلستخدم يف االستجابة والوصول حسب الرغبة .لذا رنب أن تكون ادلواد
التعليمية موجودة لتسهيل حصول القراء على ادلعلومات بأكرب قدر شلكن من الوضوح.
ومن أىداف الًتبية الوطنية وفقا للقنون رقم ٕٓ لعام ٖٕٓٓ ىو تطوير إمكانات الطالب
بشرا يؤمنون باهلل وسنافونو  ،ونبيل  ،وصحي  ،ومعلم  ،وقادر  ،ومبدع  ،ومستقل ، .وأن
ليصبحوا ً
ومسؤوال .وبالتايل  ،مت تصميم منهج ٖٕٔٓ هبدف إعداد اإلندونيسيُت
يصبح مواطنًا دشنقراطيًا
ً
ليكون لديهم القدرة على العيش كأفراد ومواطنُت سللصُت ومنتجُت ومبدعُت ومبدعُت وعاطفُت
وقادرين على ادلساذنة يف حياة اجملتمع واألمة والدولة واحلضارة العادلية .ادلنهج ىو أداة تعليمية لتكون
قادرة على جعل اإل ندونيسيُت لديهم مواقف الكفاءة وادلعرفة وادلهارات حىت يتمكنوا من أن يصبحوا
أفرادا ومواطنُت منتجُت ومبدعُت ومبدعُت وعاطفُت.
أما ادلناىج التعليمية ىي رلموعة من التخطيط واإلعالم لتقدمي ادلؤسسات التعليمية يف حتقيق
األىداف التعليمية ادلنشودةٜ.ادلفردات مت تضمُت ادلناىج الدراسية يف ادلفردات اإلندونيسية  ،مع

Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir. 2101. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media,
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معٌت ترتيب خطة التدريسٔٓ.شنكن تفسَت ادلصطلحات العديدة للمفردات ادلتعلقة بادلنهج من
اضحا
حيث اللغة  ،أن ادلنهج ىو خطة أو مناقشة التدريس  ،حبيث يصبح اجتاه األنشطة التعليمية و ً
وواضحا .حسب القانون رقم ٕٓ .لعام ٖٕٓٓ :ادلنهج عبارة عن رلموعة من اخلطط والًتتيبات
ادلتعلقة باألىداف واتحمتوى ومواد التعلم واألساليب ادلستخدمة كدليل إرشادي لتنفيذ أنشطة التعلم
لتحقيق أىداف التعليم الوطنية .وف ًقا لـ  ، Nurgiantoroفإن ادلناىج الدراسية ىي أداة لتحقيق
أىداف معينة يف التعليم .ادلناىج والتعليم شيئان مرتبطان ارتباطًا وثي ًقا  ،وال شنكن فصلهما عن
بعضهما البعض .(Nurgiantoro.

ٔٔ

واما ادلواد التعليمية منهج ٖٕٔٓ باخلصائص التالية:
ٔ.

تطوير التوازن بُت تنمية ادلواقف الروحية واالجتماعية  ،والفضول  ،واإلبداع ،
والتعاون مع القدرات الفكرية واحلركية ؛

ٕ.

ادلدارس جزء من اجملتمع الذي يوفر جتربة تعليمية سلططة حيث يطبق الطالب ما
تعلموه يف ادلدرسة على اجملتمع ويستخدمون اجملتمع كمصدر تعليمي ؛

ٖ.

تنمية ادلواقف وادلعارف وادلهارات وتطبيقها يف ادلواقف ادلختلفة يف ادلدارس واجملتمعات

ٗ.

توفَت الوقت الكايف لتطوير ادلواقف وادلعارف وادلهارات ادلختلفة ؛

٘.

يتم التعبَت عن الكفاءات يف شكل الكفاءات األساسية للفئة واليت يتم تفصيلها
بشكل أكرب يف الكفاءات األساسية للموضوعات ؛

Abuddin Nata. 2101. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group hal. 020
Tim Pengembang Ilmu Pendidikan. 2112. Ilmu & Aplikasi Pendidikan. Bandung: IMTIMA
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كفاءات الفئة األساسية ىي العناصر ادلنظمة للكفاءات األساسية  ،حيث يتم
تطوير مجيع الكفاءات األساسية وعمليات التعلم لتحقيق الكفاءات ادلنصوص
عليها يف الكفاءات األساسية ؛

.ٚ

يتم تطوير الكفاءات األساسية على أساس مبدأ الًتاكمي والتعزيز ادلتبادل وادلثري
بُت ادلوضوعات ومستويات التعليم (التنظيم األفقي والعمودي).

ٕٔ

بناءً على الوصف أعاله  ،شنكن استنتاج أن خصائص منهج ٖٕٔٓ ىي أن كل دراسة هتدف
إىل تطوير ادلواقف الروحية واالجتماعية وادلعرفية وادلهارية حىت يتمكن الطالب من تطبيقها يف احلياة
اليومية  .مع خربة التعلم ادلكتسبة  ،سيقوم الطالب بتطبيقها يف مواقف سلتلفة يف ادلدرسة
واجملتمع .ستعزز ادلواد يف منهج ٖٕٔٓ دروس بعضها البعض وتثريها بشكل متبادل  ،باإلضافة إىل
كل مستوى تعليمي سيعزز ويثري بشكل متبادل ادلعرفة الواردة فيها.
ادلنهج عبارة عن رلموعة من اخلطط والًتتيبات ادلتعلقة باألىداف واتحمتوى وادلواد التعليمية
واألساليب ادلستخدمة كدليل إرشادي لتنفيذ أنشطة التعلم لتحقيق أىداف تعليمية معينة .كل منهج
لو خصائصو وخصائصو . KTSPىو منهج عملي يتم جتميعو وتنفيذه يف كل وحدة تعليمية .ويف
الوقت نفسو  ،يعد منهج ٖٕٔٓ جزءًا من مواصلة تطوير ادلنهج القائم على الكفاءة )(KBK
الذي بدأ يف عام ٕٗٓٓ والذي يتضمن الكفاءة يف ادلواقف وادلعرفة وادلهارات بطريقة
متكاملة .زنتوي منهج ٖٕٔٓ و  KTSPعلى اختالفات مثل موضوعات  KTSPادلصممة
Ma’as Shobirin, Konsep dan implementasi Kurikulm 2105 di Sekolah Dasar, (Yogyakarta: Deepublish, 2102), hlm 52-11

11

11

بشكل مستقل وذلا كفاءات أساسية خاصة هبا  ،بينما مت تصميم منهج ٖٕٔٓ ليكون مرتبطًا
ببعضو البعض ولو كفاءات أساسية مرتبطة بالكفاءات األساسية لكل فصل .باإلضافة إىل ذلك ،
شنكن مالحظة اختالف آخر يف منهج  KTSPلطالب ادلدارس الثانوية  ،فهناك قسم منذ الصف
احلادي عشر  ،بينما يف منهج ٖٕٔٓ ال يوجد طالب ثانويون متخصصون يف ادلناىج
الدراسية .ىناك مواد إجبارية  ،وختصصات  ،ومصاحل مشًتكة  ،وتعميق للمصاحل .فإن فرق بُت
منهج ٖٕٔٓ و KTSPيف استعراض العملية وىي
ٔ .يف  ، KTSPتكون عمليات التعلم األكثر ىيمنة ىي اجلوانب ادلعرفية والنفسية احلركية
والعاطفية  ،بينما يف منهج ٖٕٔٓ يف عملية التدريس والتعلم  ،كانت الغلبة ىي العاطفية
والنفسية احلركية وادلعرفية .ىذا يعٍت أن الطالب يف ىذه العملية يؤكدون على عاطفتهم
ونفسهم احلركية.
ٕ .يركز منهج ٖٕٔٓ على ادلوازنة بُت اجلوانب ادلعرفية (الفكرية) والنفسية احلركية (احلركة)
والوجدانية (ادلوقف ).على عكس خطة  KTSPلعام  ، ٕٓٓٙواليت دتيل يف مرحلة
التنفيذ إىل الًتكيز أكثر على اجلوانب ادلعرفية
ٖ .اجلوانب القياسية للمحتوى .اخنفض عدد ادلواد يف كل مستوى يف منهج ٖٕٔٓ .مثال:
للمدارس االبتدائية  ،اليت أصبحت ٓٔ مواد يف البداية  ٙمواد  ،ولكن يبقى اجلوىر
ادلتوقع من كل درس  ،وبالتايل فإن الطريقة ادلستخدمة يف منهج ٖٕٔٓ ىي دمج عدة
دروس يف مواد أخرى .ىذا التكامل يسمى التعلم ادلوضوعي .ومع ذلك  ،فإن تقليل عدد
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الدروس يف منهج ٖٕٔٓ لو تأثَت على زيادة وقت التعلم .دلستوى ادلدرسة اإلبتدائية
إضافة ٗ ساعات يف األسبوع.
ٗ .معايَت عملية التعلم .حتدث تغيَتات كبَتة يف هنج التعلم ادلتبع .التعلم  ،الذي استخدم يف
البداية مقاربات السلوكية وادلعرفية  ،بدأ اآلن يف التحول حنو البنيوية .سيكون ذلذا تأثَت
على ادلعلمُت يف الفصل الذين شنيلون يف البداية إىل استخدام ادلعلم كمصدر تعليمي
(ادليول اليت تركز على ادلعلم)  ،ويصبحون طالبًا وبيئتهم كمصدر (ميول تتمحور حول
الطالب)
٘ .التغيَتات يف معايَت التقييم .يف منهج  KTSPلعام  ، ٕٓٓٙدتيل التقييمات اليت يتم
إجراؤىا إىل استخدام التقييم النهائي دون أي تقييم لعملية التعلم .يف ىذا ادلنهج اجلديد ،
أيضا تضمُت التقييمات يف عملية التعلم .يف وقت الحق سيكون ىناك تقييم زلفظة
سيتم ً
للمحفظة الشخصية للطالب.
يف منهج ٖٕٔٓ  ،يتم وصف ىيكل ادلنهج على أنو توضيح لتصور زلتوى ادلنهج يف شكل
مواد  ،وموقع اتحمتوى  /ادلواد يف ادلنهج  ،ومساذنة اتحمتوى  /ادلواد يف فصل دراسي أو عام  ،واحلمل
أيضا تطبيق دلفهوم تنظيم
الدراسي للمواد ومحل الدراسة يف األسبوع لكل طالب .ىيكل ادلنهج ىو ً
اتحمتوى يف نظام التعلم وتنظيم أمحال التعلم يف نظام التعلم .بينما يف  ، KTSPفإن ىيكل ادلنهج
ىو دنط وترتيب للمواد اليت رنب أن يأخذىا الطالب يف أنشطة التعلم .يتم حتديد عمق زلتوى
ادلنهج يف كل مادة يف كل وحدة تعليمية يف الكفاءات اليت رنب على الطالب إتقاهنا وف ًقا لعبء

11

التعلم ادلدرج يف ىيكل ادلنهج .تتكون الكفاءات ادلعنية من معايَت الكفاءة والكفاءات األساسية اليت
مت تطويرىا بناءً على معايَت كفاءة اخلررنُت.
بناءً على ىذين التعريفُت  ،ال سنتلف تعريف ىيكل ادلناىج يف منهج ٖٕٔٓ و KTSP
كثَتا .الفرق ىو أن تعريف منهج ٖٕٔٓ ال يذكر معايَت الكفاءة والكفاءات األساسية .ومع ذلك ،
ً
يف منهج ٖٕٔٓ  ،ستكون ىناك الكفاءات األساسية والكفاءات األساسيةٖٔ .و يربط الكاتب
مقارنة بُت منهج مستوى الوحدة التعليمية و منهج ٖٕٔٓ.
اجلدوال ٔٓ
ادلقارنة بُت منهج مستوى الوحدة التعليمية و منهج ٖٕٔٓ
منهج ٖٕٔٓ

منهج مستوى الوحدة التعليمية

ٔ.منهج موحد من ادلركز .حبيث يريح أعضاء

أ .منح السلطة (االستقالل) للمؤسسات

ىيئة التدريس من إعداد ادلادة وإعداد اإلدارة

التعليمية وتشجيع ادلدارس على اختاذ

التعليمية.

قرارات تشاركية يف تطوير ادلناىج الدراسية.

ٕ.زيادة اإلمكانات والذكاء واالىتمامات
حسب مستوى تنمية وقدرات الطالب.

ب .تتمحور حول إمكانات الطالب
وتطورىم واحتياجاهتم واىتماماهتم وبيئتهم

Abdullah Idi, Pengembangan Kurikuulum, Teori & Praktek, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2101), hlm. 201.
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ٖ.إتاحة الوقت الكايف لتنمية االجتاىات
وادلعارف وادلهارات ادلختلفة .ويتضح ذلك من
خالل إضافة ساعات تعلم يف مواد الًتبية
اإلسالمية بواقع ٖ ساعات تعليمية يف أسبوع

ج .عدم إعطاء الوقت الكايف لتنمية

واحد.

ادلواقف وادلعارف وادلهارات ادلختلفة

ٗ.يتم التعبَت عن الكفاءات يف شكل
الكفاءات األساسية للفئة واليت يتم تفصيلها
بشكل أكرب يف الكفاءات األساسية
للموضوعات .حيث

يتم

تطوير

مجيع

الكفاءات األساسية وعمليات التعلم لتحقيق
الكفاءات ادلنصوص عليها يف الكفاءات
األساسية واليت تشمل :كفاءة ادلوقف الروحي

د .زيتم التعبَت عن الكفاءة يف شكل

 ،وكفاءة ادلوقف االجتماعي  ،وكفاءة ادلوقف

معايَت الكفاءة ) (SKوالكفاءات

ادلعريف  ،وكفاءة موقف ادلهارات.

األساسية (دينار كوييت)
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بناءً على ىذه ادلقارنة  ،احتار الباحث منهج ٖٕٔٓ لدراسة ادلواد التعليمية باللغة العربية ،و
الًتكيز يف ىذه الرسالة ىي كيف حتليل ادلواد العربية للمنهج الدراسي ٖٕٔٓ لفصل السابع بادلدرسة
ادلتوسطة اإلسالمية عند شؤون الدينية جلمهورية إندونيسيا سنة ٕٗٔٓ.
الكتاب ادلدرسي الذي دتت دراستو ىو كتاب الطالب .عند عرضو يف تحمة ،يعد ىذا الكتاب
شلتعا للغاية ألنو مزود برسوم توضيحية أو صور متعلقة بكل موضوع يف الدرس .من حيث ادلواد،
ً
زنتوي ىذا الكتاب على مواد صديقة للواقع ،واليت تستند إىل أحداث يف بيئة الطالب تتوافق مع
ادلنهج الدراسي  .۰۲ٔ۳على الرغم من أن ىذا الكتاب ال شك فيو وقد مت استخدامو كدليل
مرجعي إلزامي ،إال أن ىناك بعض الصعوبات اليت يواجهها ادلعلمون يف تقدمي ادلواد يف الكتاب
ادلدرسي .بادلناسبة ،فإن الباحثة نفسها ىي مدرسة اللغة العربية للصف السابع من ادلدرسة ادلتوسطة
اإلسالمية ،وأحيانًا جتد الباحثة صعوبة يف ذلك ألن الطالب تعال من خلفيات سلتلفة ،أي أن بعض
الطالب ىم متخرجون من ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية والبعض اآلخر متخرجون من ادلدرسة
اإلبتدائية ،واليت يف الواقع مل ينل مطل ًقا مواد اللغة العربية.
فيما يتعلق بإحلاح ادلواد التعليمية لعملية تعلم اللغة العربية ،فإن السؤال الذي يطرح نفسو ىو
ىل كانت الكتب ادلدرسية لتعلم اللغة العربية ،وخاصة على مستوى ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية وف ًقا
دلعايَت الكتب ادلدرسية اجليدة؟ دلعرفة ذلك اعتربت الباحثة ىذه الدراسة مهمة ،من ادلتوقع أن يساعد
ادلعلمُت واألولياء والطالب لتحديد واستفادة الكتب ادلدرسية للغة العربية اجلودة لدعم عملية تعلم
اللغة العربية يف ادلدارس ،وخاصة يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية.
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أما يف ادلواد العربية للمنهج الدراسي ٖٕٔٓ لفصل السابع بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية
عند شئون الدبدينية جلمهورية إندونيسيا ٕٗٔٓ ىناك مخسة مكونات و منها ادلفردات و احلوار و
التكيب و القراءة و الكتابة .عالوة على ذلك ،رنب أن تستويف ادلواد التعليمية (الكتب ادلدرسية)
اليت سيتم تسليمها للطالب ادلعايَت التالية )ٔ :ذات صلة مبعايَت الكفاءة (الكفاءات األساسية حاليًا
) ادلواد التعليمية والكفاءات األساسية اليت رنب على الطالب حتقيقها )ٕ ،ادلواد التعليمية ىي
زلتوى التعلم وترمجة معايَت الكفاءة والكفاءات األساسية )ٖ ،حتفيز الطالب دلعرفة ادلزيد )ٗ ،متعلقة
بادلواد السابقة )٘ ،يتم ترتيب ادلواد بشكل منهجي من البسيط إىل ادلعقد )ٙ ،عملي )ٚ ،مفيدة
للطالب )ٛ ،وفقا بتغيَت الزمن )ٜ ،شنكن احلصول عليها بسهولة )ٔٓ ،جذب االىتمام بالطالب،
ٔٔ) زنتوي على رسوم توضيحية جتذب الطالب )ٕٔ ،النظر يف اجلوانب اللغوية اليت تتوافق مع
قدرات الطالب )ٖٔ ،ذات صلة وثيقة بالدروس األخرى )ٔٗ ،حتفيز األنشطة الشخصية للطالب
الذين يستخدموهنا )ٔ٘ ،جتنب ادلفاىيم الغامضة حىت ال ختلط بُت الطالب )ٔٙ ،لديو منظور
واضح وثابت )ٔٚ ،دتيز ادلواد التعليمية لألطفال والكبار )ٔٛ ،احًتم االختالفات الشخصية
للطالب وادلستخدمُتٔٗ.
و يف اختيار وإعداد ادلواد التعليمية  ،ىناك عدة مبادئ رنب حتقيقها  ،وىئ٘:
ٔ .مبدأ الصلة يعٍت االرتباط  .رنب أن تكون ادلواد التعليمية ذات صلة أو ذلا صلة أو ذلا عالقة
بتحقيق معايَت الكفاءة والكفاءات األساسية .على سبيل ادلثال  ،إذا كانت الكفاءة اليت يُتوقع
Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2100), h.
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Ali Mudhofir, Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Bahan Ajar Dalam
Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2100), hlm. 051.
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أن يتقنها الطالب يف شكل حفظ احلقائق  ،فيجب أن تكون ادلادة التعليمية اليت يتم تدريسها
يف شكل حقائق أو مواد عن ظهر قلب ؛
ٕ .مبدأ التناسق يعٍت االتساق .إذا كانت ىناك أربع كفاءات أساسية رنب على الطالب إتقاهنا ،
أيضا أربعة أنواع ؛
فيجب أن تتضمن ادلواد التعليمية اليت رنب إعدادىا ورنب تدريسها ً
.3

مبدأ االكتفاء  ،أي أن ادلادة اليت يتم تدريسها رنب أن تكون كافية دلساعدة الطالب على إتقان
الكفاءات اليت يتم تدريسها.
بعد القيام بتحليل مواد العربية للمنهج الدراسي ٖٕٔٓ لفصل السابع بادلدرسة ادلتوسطة

اإلسالمية عند شئون الدينية جلمهورية إندونيسيا ٕٗٔٓ ،واعتمادا على مؤشرات ادلواد التعليمية
ادلالئمة يف ادلفردات و الًتاكيب وجد الباحث بعض األخطاءء فيها .فسيأيت بياهنا كما اجلدوال كما
التايل :

12

الجدوال 20
النقصان/األخطاء المواد العربية للمنهج الدراسي 0202
رقم

مواد
ادلفردات

مؤشرات
عدد ادلفردات اجلديدة يف
الدرس الواحد مناسب

مزايا
عدد ادلفردات اجلديدة يف
الدرس الواحد مناسب

نقصان/اخطاء

بيانات

ٔ .عدم بعض ادلفردات عن
ادلذكر وادلؤنث ادلورودة يف
اجلدوال دلوضوع " العاملون
ىف ادلدرسة" للدرس الثاين ص

زنتاج إىل بعض
اإلصالحات يف عدد
ادلفردات

،ٔٙحيث أ ّن فيو ادلفردات
عن البواب والسائق فحسب.
وادلشروع أن يكتب فيو البوابة
و السائقة.
التدريب على ادلفردات اجلديدة اخلطأ يف تزويج معاين ادلفردات
يتم التدريب على ادلفردات
اجلديدة وتثبيت معناىا بصورة وتثبيت معناىا بصورة جيدة .ادلوجودة يف التمرينات( ب)
للدرس الثاين ص ٕٓ وىو:
جيدة.

زنتاج إىل بعض
اإلصالحات يف
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خادم = pembantu
اإلصالح
خادم = pembantulaki-
laki
يتم عرض ادلفردات بتدرج
مقبول
يتم تعزيز ادلفردات السابقة
بدرجة كافية.

يتم عرض ادلفردات اجلديدة

التدريب على
ادلفردات

يتم عرض ادلفردات بتدرج
مقبول
زنتاج إىل بعض

ادلفردات السابقة بدرجة كافية .عدم ادلفردات عن (ليلتك سعيدة
و هنارك سعيدة)
اإلصالحات يف تعزيز
يف الدرس الثاين ص : ٔٚ

عرض ادلفردات اجلديدة

حيث أ ّن فيو ادلفردات عن
,
السالم عليكم
اخلَت ,
أىالوسهال,صباح
مساءاخلَت ,شكرا ,كيف حالك
 ,إىل اللقاء فحسب.

ادلفردات

ٔ .النقصان يف عرض ادلفردات

زنتاج إىل بعض
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بًتاكيب معروفة.

بًتاكيب معروفة.

اجلديدة بًتاكيب معروفة عن (أنا
 +إسم = إمسى ) namaku
يف الدرس األول ص ٕ :
حيث أ ّن فيو ادلفردات عن )إمسي
=( namaku
ٕ .اخلطأ يف حاركات ادلفردات
(وساَدة) ادلوجودة يف الدرس
َ
السادس ص : ٜٙ
اإلصالح ٍ :و َس َادة

ٖ .اخلطأ يف حاركات ادلفردات
عن األرقام (اِثنَا ٌن) ادلوجودة
يف الدرس اخلامس ص : ٜٚ
اإلصالح  :اِثناَ ِن

اإلصالحات يف
عرض ادلفردات
بًتاكيب معروفة
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التعريف بادلفردات اجلديدة
يتم التعريف بادلفردات
اجلديدة بوسائل حتقق اذلدف .بوسائل حتقق اذلدف.

ٔ .مساوات ألوان الوسائل
دلفردات أسود و برتقايل يف
الدرس الرابع ص . ٘ٙ

ختتار ادلفردات يف ادلوضوع
الواحد بناء على الشيوع

ختتار ادلفردات يف ادلوضوع
الواحد بناء على الشيوع

ٔ.ىناك ادلصطالح اجلديد غَت
شائع عند الطالب يف الدرس
الرابع ص .٘ٙ
ٌت = coklat
فهو بـُ ىٌّ
أما ادلصطالح ادلشهور بُت

يتم تقدمي الًتاكيب بناء على
مبدأ الشيوع

الًتاكيب بناء على مبدأ الشيوع

الطالب فهو أمسر= coklat

الًتاكيب

زنتاج إىل بعض
اإلصالحات يف
الوسائل دلفردات
زنتاج إىل بعض
اإلصالحات يف
إختار ادلفردات
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عدد الًتاكيب اجلديدة يف
الدرس الواحد مناسب.

الًتاكيب اجلديدة يف الدرس
الواحد مناسب

يتم عرض الًتاكيب بتدرج
مقبول

عرض الًتاكيب بتدرج مقبول

اخلطأ يف إختيار بُت الكلمتُت
ادلناسبتُت يف التمرينات "ب"
للدرس الرابع ص ٖ ٙفهو بُت
الكلمات (أسود -بيضاء)
اإلصالح:
(أسود -سوداء)

زنتاج إىل بعض
اإلصالحات يف عدد
الًتاكيب اجلديدة

ٔ ٔ .يف الصفحة  ۸۴الدرس

زنتاج إىل بعض

ك َم ْكتَبَةُ
الثالس مكتوبة تِلْ َ

اإلصالحات يف

الْ َم ْد َر َسةُ على الرغم من أن

عرض الًتاكيب

الكلمة ادلدرسة يف اجلملة

بتدرج مقبول

ىومضاف

إليو

اليت
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يفًتضرلرور بالكسرة ألنو
اسم مفرد حبيث شنكن أن
يسبب اختالفات يف القصد
أيضا على
وادلعٌت وسيؤثر ً
فهم الطالب
ٕ .اخلطأ يف حاركات عن إحًت
أصح األجبية (باً) ادلوجودة
ّ
يف الدرس الرابع ص ٕ.ٙ
اإلصالح( :باَ)
ٖ .اخلطأ يف حاركات عن إحًت
أصح األجبية (باً) ادلوجودة
ّ
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يف الدرس الرابع ص ٕ.ٙ
يتم التدريب على الًتاكيب
بصورة كافية

التدريب على الًتاكيب بصورة
كافية

اإلصالح( :باَ)
ٔ .األحطأ يف التدريبات

زنتاج إىل بعض

عدة إجابات ال تتطابق

اإلصالحات يف

مع السؤال كما يف

التدريب الًتاكيب

الصفحة

 ۰۶الدرس

الثاين مكتوب ( ىل -
ك
صلُ َ
من  -ما ) َى َذا فَ ْ
ِ
صلِي
يَا َعل ُّي؟ َال َى َذا فَ ْ

ٕ .يف الدرس الثاين الصفحة
ِِ
َخ ْو
 ۰۲مكتوبة َىذه أ ُ
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ُزلَ َّم ٍد اِ ْس ُم ِ ...سيت
َى َجر ،ىذه ىو اإلسم
اإلشارة أو كلمات
مرجعية لنوع االسم
َخ ْو
ادلؤنث يف حُت أ ُ
ُزلَ َّم ٍد االسم ادلذكر و
ِس ِىت ّى َج ْر اسم الشخص
ادلؤنث
تقدم الًتاكيب اجلديدة
مبفردات معروفة.

الًتاكيب اجلديدة مبفردات
معروفة.

يتم تعزيز الًتاكيب السابقة
بدرجة كافية

 .تعزيز الًتاكيب السابقة
بدرجة كافية

يتم التدريب على الًتاكيب
وظيفياً يف أوائل الدروس

التدريب على الًتاكيب وظيفياً
يف أوائل الدروس

يق ّدم النحو نظرياً مبرحلة

يق ّدم النحو نظرياً مبرحلة مناسبة
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مناسبة
يغطي كتاب القواعد
والًتاكيب اللغوية األساسية
ادلناسبة للمستوى

ٗ.

يغطي كتاب القواعد والًتاكيب
اللغوية األساسية ادلناسبة
للمستوى
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أجرىالباحثهذااحلالبمقابلةمفصلةمنأجلتحقيقاألسبابفيالفحصدراسةادلوادالدراسـ ـ ــيةةدلالءمةادلوادىامعأ
بية،فمنادلهمجدالناكادلدرسصفالسابعبادلدرسةالثانويةإذاحتسينهذىادلوادالدراس ـ ــيةباللغةال
حدادلدرساللغةالعر
ً
بيةدائمالتسهيالألمرادلدرسوالطلبةفيعمليةالتعليموالتعلمباستخداشلنهجٖٕٔٓ
عر ً
ليسمنشكلذلكفحسب،ولكنالطلبةالذينليسوامنمدرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةاالبتدايةزنتاجون
الىشرحوفهمادلوقفباإلضافةوزيادةادلوادالدراسيةةمتنوعةتش ــملعدةادلهارات)اإلس ــتماعوالقراءة،والكتابة،والك
الم،والقويد،وغَتىا(التيصعوبةذلم ويف بعض األحيان حنتاج إلزيادةادلرجعادلواد لتسـهيل فهمهـم .لـذلك،
بالنســبة لن ــا كادل ــدرس اللغةالعربي ــة يف الص ــف الس ــابع داع ــم جــدا ى ــذه الكتاب ــة م ــن أج ــل تس ــهيل لن ــا
فىالتعليم والتعلم الطلبة.
استنادا إىل أمثلة الصعوبة و ادلقابلةالسابقة ،شعر الباحث أن ىذه الرسالة مهم للقيام بو من أجل
ً
اعطاءالسعادةللمدرســكيتتمكن م ــن اختيــار,واإلستخدامواإلس ــتفاداة الكتــب الدراس ــية بشــكل نق ــدي
أمثال ،وادلساذنة دلؤلف الكتاب كتحسُت يف كتابة زلتويات الباحث.
وأفضل وأكثر ً
و ىنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك بع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض الرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة العلمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيت
درسواساب ًقاعنتحليلموادالدراسيةاللغةالعربيةكمواددراسيةلألدب،مبافيذلك :
رسالة العلمية بإعداد حفسة نورليل  HafsahNurlailaقسم التعليم اللغـة العربيـة كليـة الًتبيـة
والتعل ـ ــيم ٕ٘ٔٓ ,مبوض ـ ــوع دراسةموادالدراس ـ ــيةاللغةالعربية ٔ ادلتقدم ـ ــةمبنهج ٖٕٔٓ ص ـ ــف العاش ـ ــر
بادلدرســة العاليــة .حبثــت ىــذه الرســالة العلميــة عــن حتليــل البح ـث مالءمةادلوادوعرضاللغةوالرســومات.
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اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوفت تلكادلوادالدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيةمبعايَتجودةادلوادالتعليمية .إناحلكممنادلؤلفينالس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابقُت
ذلمامتشاهبان،وىوفحصموادالدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيةمبنهج ٖٕٔٓ ولكنلديهماختالفاتفيطريقةالكتاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة.
قامتالباحثةالسابقةبفحصاألىدافمنحيثادلالءمةوالعرضواللغةوالرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــومادتعالكتابةالنوعيةو
بينماكاناالختالفمعالباحثاحلاليهوحتديدمالءمةموادالدراسـ ـ ـ ـ ــيةمبنهج ٖٕٔٓ فيمكوناتادلوادالدراسـ ـ ـ ـ ــيةمن
الًتكيب وادلفردات.
رس ــالة العلمي ــة بإع ــداد أم ــر اهلل  Amrullahقس ــم التعل ــيم اللغ ــة العربي ــة كلي ــة الًتبي ــة والتعل ــيم
ٖٕٔٓ .مبوضـ ـ ـ ــوع موادالدراسـ ـ ـ ــية اللغـ ـ ـ ــة العربيـ ـ ـ ــة بادلدرسـ ـ ـ ــة زلمديـ ـ ـ ــة اإلبتدائيـ ـ ـ ــة صـ ـ ـ ــف السـ ـ ـ ــادس
(حتلياللنسبادلئويةدلوادالدراسية) ىذه الرسالة العلمية ذلا تشابو واإلختالفات .أما تشابو الباحث احلايل
بتلك الباحث(أمر اهلل  )Amrullahكالذنا حبـث موادالدراسـية .واإلختالفهـا ىـذه الرسـالة العلميـة
تبح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
حتليلجودةادلوادالدراسيةأوالكتبادلدرسيةمنمنظورالنسبةادلئويةللموادالدراسيةفيتعليماللغةالعربيةادلســتخدمةبادل
درسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة زلمديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اإلبتدائية،بينمايقومالباحثاحلاليتحديدمالءمةموادالدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيةمبنهج ٖٕٔٓ
فيمكوناتادلوادالدراسيةمن الًتكيب وادلفردات.
رس ــالة العلمي ــة بإع ــداد ش ــيف ادل ــاهلل  SaefulMilahقس ــم التعل ــيم اللغ ــة العربي ــة كلي ــة الًتبي ــة
والتعلــيم ٕٔٔٓ .مبوضــوع حتليــل كتــاب التعلــيم اللغــة العربيــة صــف التاســع بادلدرســة الثانويــة زلاولــة
الـدكتور د .ىدايـة .حبثــت تلـك رســالة العلميـة عــن كتـاب التعلــيم زلاولـة الــدكتور د .ىدايـة ىف مالئمــة
ادلواد ,عرضكتباللغةورسوماتالكتب .والكن فيها تستخدم بنظرية تعليم اللغـة العربيـة ,مـنهج KTSP
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ىي نظرية عن التدريس دون ذكر نظرية النتيجة الكتاب بشـكل زلـدد .أمـا التشـابو بالباحـث قبلـو ىـو
ىف كتاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ادلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواد الدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية ,واخلتالفه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حتديدمالءمةموادالدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيةمبنهج ٖٕٔٓ
فيمكوناتادلوادالدراسيةمن الًتكيب وادلفردات.
ب.إطار البحث
إستنادا على خلفية البحث السابقة تقدم الباحثة إطار البحث تركيزا ذلذه الرسالة كما التايل :
كيف حتليل ادلواد العربية للمنهج الدراسي ٖٕٔٓ لفصل السابع بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية عند
شئون الدينية جلمهورية إندونيسيا ٕٗٔٓ ،وفعالتو يف الدرس ادلفردات و الًتاكيب.
ج .مشكلة البحث
أما ادلشكالت ذلذه الرسالة ىي  :كيف يكون التحليل ادلواد العربية للمنهج الدراسي ٖٕٔٓ
من الصف السابع بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية عند وزارة شؤون الدينية جلمهورية إندونيسيا للعام
ٕٗٔٓ م من حيث ادلفردات والًتاكيب؟
د .أهداف البحث
إن من أىداف ىذه الرسالة اعتمادا على مشكالت البحث السابقة ىي  :إلرناد توافق ادلواد
ادلفردات والًتاكيب
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ه .فوائد البحث
لفائدة نتائج البحث شنكن تصنيفها إىل نوعُت ،وذنا فائدة من الناحية النظرية والعملية.
ٔ .الفائدة النظرية
أ .أضف إىل اخلطاب واخلزينة العلمية خاصة يف ادلواد العربية للمنهج الدراسي ٖٕٔٓ
ب .توفَت معايَت ادلعرفة ادلتعلقة بالكتب ادلدرسية وتنفيذىا يف ادلواد العربية للمنهج الدراسي ٖٕٔٓ.
 .۰الفائدة العملية
أ .كمساذنة يف معلومات حول الكتب ادلدرسية ودناذج تنفيذه ألصحاب السياسة

التعليمية

وادلمارسُت التعليمية.
ب .كمقابل للمعلمُت يف تطوير ادلواد العربية للمنهج الدراسي ٖٕٔٓ.
ج .كحافز يف اإلعداد اإلضايف ادلواد العربية للمنهج الدراسي ٖٕٔٓ الذي يؤكد على مبادئ التعلم
و مؤشراتو.

03

الباب الثاني
اإلطارالنظري
أ.

المواد التعليمية
 .1تعريف المواد التعليمية
ادلواد التعليمية ىي ادلمواد اللغوية الىت نقدم ادلتعلمى اللغة ،سواء أكامت مسموعة أو مقرورة

كالكتب نواعها والصحف واجملالت واألشرطة واألفالم و يدخل يف ذالك اخلطط وادلناىج.

1

ادلواد التعليمية ىي مجيع أشكال ادلواد ادلستخدمة دلساعدة ادلعلمٌن يف القيام بأنشطة التدريس
والتعلم يف الفصل .ميكن أن تكون ادلادة ادلعنية إما مادة مكتوبة أو مادة غًن مكتوبة .ادلواد التعليمية
ىي ادلعلومات واألدوات والنصوص ال ي تحتاهها ادلعلم لتخطيط ومراهعة تنفي التعلم 2.من ى ا
الفهم ميكن الفهم أن الكتاب ادلدرسي ىي شكل من أشكال ادلواد التعليمية ادلكتوبة.
معتمدا على العبارات السابقة فادلواد التعلمية إذن ىي كتب حتتوي على أوصاف مادية
دلوضوعات أو رلاالت دراسة معينة ،يتم ترتيبها بشكل منهجي ومت اختيارىا بناءً على أىداف زلددة
وتوهو التعلم وتطوير الطالب ،حبيث يتم استيعاهبا 3.كما نقلت  AJ Loveridgبيانًا مشاهبًا على
النحو التايل :الكتاب ادلدرسي عبارة عن الكتب ادلدرسية حتتوي على مواد سلتارة تتعلق مبجال معٌن
1

عبد لعزيز إبرىيم لفصيلى ،طرائق تعليم اللغة العربية للناطقٌن للغة األخرى ( الرياض :مكتبة ادللك فهد،)3002 ،ص 342
2

Ali Mudlofir, Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dan Bahan Ajar Dalam
Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2102), h. 021
3
Masnur Muslich, Textbook Writing: Dasar-Dasar Pemahaman, Penulisan dan Pemakaian Buku
Teks, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2101), h. 51

03

من الدراسة ،يف شكل مكتوب يليب متطلبات معينة يف أنشطة التعليم والتعلم ،ويتم ترتيبو بشكل
منتظم الستيعابو.
وأوضح  Chamblissو  Calfeeمبزيد من التفاصيل .الكتاب ادلدرسي ىي أداة للطالب
لفهم األشياء ال ي يتم قراءهتا وفهم العامل والتعلم منها (خارج أنفسهم) .الكتاب ادلدرسي لديو قوة
ىائلة لتغيًن أدمغة الطالب .ميكن أن تؤثر الكتاب ادلدرسي على معرفة األطفال وقيم معينة.
ذكرت وزارة الرتبية العامة أن الكتاب ادلدرسي أو الكتب ادلدرسية ىي رلموعة من الكتابات
ال ي تكتب بشكل منهجي من مادة معينة ،من إعداد ادلؤلف باستخدام مراهع ادلناىج الدراسية
ادلعمول هبا .تستمد ادلادة ادلوهودة يف الكتاب من الكفاءات ال ي جيب أن يتقنها القارئ (يف ى ه
احلالة الطالب).

4

يوضح قانون الئحة وزير الرتبية والتعليم والثقافة جلمهورية إندونيسيا رقم  8لسنة  2016أن
الكتب ال ي تستخدمها وحدة التعليم ،سواء يف شكل كتب مدرسية أو كتب مدرسي غًن نصية ،ىي
وسيلة لعمليات التعلم للمعلم وادلتعلم حىت يتمكن ادلتعلم من حتسٌن ادلعرفة األساسية للمستويات
التعليم العايل .ادلواد ادلعرفية ال ي يتم إعالمها من خالل الكتب ادلدرسية و الكتب ادلدرسية غًن نصية
مهمة للغاية .ل لك ،جيب ترتيب عرض ادلواد بطريقة مثًنة لالىتمام وسهلة للفهم ،لديو مستوى
عال من القراءة ،وتفي بالقيم  /ادلعايًن اإلجيابية ال ي تنطبق يف اجملتمع ،مبا يف ذلك عدم احتوائها

Satuan Kerja Direktorat Menengah Umum Nomor 0054/D5.3/KU 2102 Tentang Penyususnan Bahan

4
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على عناصر إباحية ،وفهم التطرف ،والتطرف ،والعنف ،والتعصب العنصري ،والتحيز بٌن اجلنسٌن،
و ال تحتوي على اضلرافات أخرى5.
وفقا للمفهومات ادل كورة ،ميكن الفهم أن الكتاب ادلدرسي ىو نوع من ادلواد التعليمية ادلكتوبة
مرتبة بطريقة كاملة ومنتظمة تستند إىل مبادئ وأىداف التعلم ادلستخدمة من قبل ادلعلمٌن والطالب
يف عملية التعلم لتحقيق أىداف التعلم.
أىم مو ّاد التعليم؛ ومن
قال عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان يف كتابو ....والكتاب ادلدرسي ّ
يعد ّ
ىنا فإ ّن ادلربٌّن يوصون بالعناية بإعداده ،والسيّما تلك ادلو ّاد ال ي تعىن بتعليم اللغة العربية لغًن
ويظل التسليم بأمهية الكتاب ادلدرسي أمرا ال تحـتاج إىل تقرير ،فبالرغم شلا قيل ويقال
الناطقٌن بـهاّ ،
عن تكنولوهيا التعليم وأدواتو وآالتو اجلديدة ،يبقى للكتاب ادلدرسي مكانتو ادلتفردة يف العملية
التعليمية .فعملية التدريس أياً كان نوعها أو منطها أو مادتـها وزلتواىا تعتمـد اعتماداً كبًناً على
الكتاب ادلدرسي ،فهو ميثل بالنسـبة للمتعلّم أساساً باقياً لعملية تعلّم منظمـة ،وأساساً دائمـاً لتعزيز
ى ه العملية ،ومرافقاً ال يغيب لالطـالع السابق وادلراهعـة التالية .وىو بـه ا ركـن مهم من أركان
عملية التعلم ،ومصـدر تعليمي يلتقي عنده ادلعلّم وادلتعلّم ،وترمجـة حية دلا يسمى باحملتوى األكادميي
ادلدرسي من أىم األمور ال ي تشغل بال ادلهتمٌن
للمنهـج ،ول لك تعترب نوعية وهـودة الكتاب
ّ
باحملتوى وادلـادة التعليمية وطريقة التدريس.

6
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الدكتور موفق عبداهلل القصًني يقول يف كتابو أن الكتاب التعليمي ركن ىام من أركان العملية
الرتبوية تعلما وتعليما يلتقي عنده ادلعلم وادلتعلم .كما أنو تعبًن حي دلا يُدعى باحملتوى االكادميي
للمنهج .وحىت يؤدي الكتاب التعليمي دوره على أفضل وهو وهب التزامو بالعلمية وبادلوضوعية لكي
تحقق االىداف ادلطلوبة منو.

7

ب

.أنواع المواد التعليمية

.1

ادلواد التعليمية حسب شكلها
بناءً على شكلها  ،ميكن جتميع ادلواد التعليمية يف أربع فئات  ،وىي ادلواد ادلطبوعة وادلواد

التعليمية الصوتية ومواد التدريس السمعية والبصرية وادلواد التعليمية التفاعلية.

8

أ .مواد التدريس على أساس شكلها
وف ًقا لشكل مواد التدريس بناءً على شكلها  ،ميكن جتميعها يف أربع فئات  ،وىي ادلواد
التعليمية ادلطبوعة  ،وادلواد التعليمية السمعية  ،وادلواد التعليمية السمعية وادلواد التعليمية التفاعلية.
أ

.المواد التعليمية المطبوعة (المطبوعة) ىي عدد من ادلواد ال ي مت حتضًنىا وإعدادىا يف

شكل ورق  ،وال ي ميكن أن تعمل لتعلم وتسليم ادلعلومات.مثال:
 7الدكتور موفق عبداهلل القصًني ,اشرتاطات مقرتحة إلعداد الكتاب التعليمي يف اللغة العربية كلغة أهنبية ( ,كوال دلبور
ماليويا) ص0 ،
Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif (Yogyakarta: Diva Press, 2102), hlm. 41.
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 ) 1النشرات  ،وف ًقا دلصادر  Andi Prastowoىي مواد تعليمية موهزة للغاية  ،يتم
احلصول عليها من العديد من اآلداب ذات الصلة بالكفاءات األساسية وادلوضوعات
ال ي يتم تدريسها للطالب.
 )2الكتب ادلدرسية  ،وكتابة الدروس يف عام ادلادي ال ي يقدم ادلعرفة أو األفكار من
ادلؤلف وال ي رتبت على أساس منتظم على ادلنهج ادلعمول بو.
 )3الوحدة الدراسية  ،كتاب مت إعداده هبدف أن يتمكن الطالب من التعلم بشكل مستقل
بدون أو بتوهيو من ادلعلم
 )4أوراق عمل الطالب  ،ىي أوراق ادلهام ال ي جيب أن يقوم هبا الطالب .عادة ما تكون
أوراق النشاط يف شكل تعليمات أو خطوات إلكمال مهمة.
 )5الكتيب  ،معلومات مكتوبة عن مشكلة يتم ترتيبها بشكل منهجي أو مطبوع يتكون من
بضع صفحات فقط ويتم طيها بدون منشورات ملزمة أو مطبوعة حتتوي على معلومات
موهزة ولكنها كاملة عن الشركة أو ادلؤسسة
 )6الصور  /الصور  ،ذلا معىن أفضل من الكتابة .تتطلب الصور  /الرسومات كمواد تعليمية
هيدا حبيث أنو بعد االنتهاء من رؤية واحدة أو سلسلة من الصور /
بالتأكيد
تصميما ً
ً
الرسومات  ،ميكن للطالب القيام بشيء يتقن يف هناية ادلطاف واحدة أو أكثر من
الكفاءات األساسية.

03

ب

.المواد السمعية (الصوتية) ىي أي نوع من مواد التدريس ال ي تستخدم نظام إشارة صوتية
مباشرة  ،ميكن تشغيلو أو مساعو من قبل فرد أو رلموعة من األشخاص.9على سبيل ادلثال:
شرائط كاسيت وراديو وسجالت فينيل وموزع مدمج.

ج

.المواد السمعية والبصرية) ،وال ي غالبًا ما تكون مع ادلواد التعليمية  ،أي أن كل شيء
يُعرف غالبًا باسم ادلواد التعليمية ىو شيء يسمح بدمج اإلشارات الصوتية مع الصور ادلتحركة
بالتسلسل .مثال :مقطع فيديو مدمج وفيلم.

د

.المواد التدريس التفاعلية (مواد التدريس غير النشطة) ىي مواد تعليمية يتم درلها من
اثنٌن أو أكثر من الوسائط الصوتية والرسومات والصور والرسوم ادلتحركة والفيديو .التالعب يف
استحدامها أو تلقي العالج للسيطرة على النظام.

 .2مواد التدريس حسب كيفية عملها
وف ًقا لكيفية عملو  ،ميكن تقسيم التدريس إىل مخسة أنواع  ،كما ىو موضح على النحو التايل :
أ

.ادلواد التعليمية غًن ادلتوقعة  ،أي ادلواد التعليمية ال ي ال تتطلب ههاز بروهيكتور لعرض
زلتوياهتا  ،حىت يتمكن الطالب من استخدام ادلواد التعليمية مباشرة (قراءة  ،رؤية ،
ومالحظة ).على سبيل ادلثال :الصور والرسوم البيانية والشاشات والنماذج وما إىل ذلك.
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2

03

ب

.ادلواد التعليمية ادلتوقعة  ،وىي ادلواد ال ي تتطلب ههاز عرض يف توصيل ادلواد التعليمية
للطالب.أمثلة :الشرائح  ،وشرائط الفيلم  ،والشفافية الزائدة ) (OHPوإسقاط الكمبيوتر.

ج

.تدريس ادلواد السمعية،ىو يف شكل إشارات الصوتية ال ي مت تسجيلها يف وسط التسجيل.
الستخدامو ،جيب علينا أن يتطلب العب أداة (العب) من وسائل اإلعالم تسجيل ،مثل
تيمبو كومبو ،مشغل أقراص ليزرية ،VCD ،مشغل الوسائط ادلتعددة ،وغًنىا.
على سبيل ادلثال :كاسيت  ،قرص مضغوط  ،قرص فالش  ،إخل.

د

مشغال يكون عاد ًة على شكل
.مواد التدريس بالفيديو  ،وىي ادلواد التعليمية ال ي تتطلب ً
نظرا ألن ى ه ادلادة التعليمية تشبو تقريبًا مواد
مشغل شريط فيديو ومشغل  VCDوغًنىا ً .
أيضا وسائط تسجيل  ،فقط ى ه ادلواد
التدريس الصوتية  ،فإن ى ه ادلادة التعليمية تتطلب ً
التعليمية رلهزة بالصور .حىت يف العرض  ،ميكن احلصول عليها عن طريق عرض الصورة
والصوت يف وقت واحد.على سبيل ادلثال :مقاطع الفيديو واألفالم وغًنىا.

ه

.مواد تدريس الكمبيوتر  ،وىي أنواع سلتلفة من مواد التدريس غًن ادلطبوعة ال ي تتطلب
أههزة كمبيوتر .على سبيل ادلثال :التعليمات بواسطة الكمبيوتر والوسائط ادلتعددة القائمة
على الكمبيوتر أو الوسائط ادلتعددة.

10
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.3

المواد التعليمية حسب طبيعتها
بناءً على طبيعتو  ،ميكن تقسيم ادلواد التعليمية إىل أربعة أنواع  ،كما ىو موضح أدناه.

أ

11

)مواد تعليمية قائمة على الطباعة  ،مثل الكتب والنشرات وأدلة دراسة الطالب وادلواد التعليمية
وكتب مصنفات الطالب واخلرائط والرسوم البيانية ومواد الصور من اجملالت والصحف وما إىل
ذلك.

ب

)مواد التدريس القائمة على التكنولوهيا  ،مثل أشرطة الصوت  ،والبث اإلذاعي  ،والشرائح
 ،وأشرطة األفالم  ،واألفالم  ،وأشرطة الفيديو  ،والبث التلفزيوين  ،ومقاطع الفيديو
التفاعلية  ،والربامج التعليمية القائمة على الكمبيوتر  ،والوسائط ادلتعددة.

ج

)ادلواد التعليمية ادلستخدمة يف ادلمارسة أو ادلشاريع  ،مثل رلموعات العلوم وأوراق ادلراقبة
وأوراق ادلقابلة وما إىل ذلك.

د

)ادلواد التعليمية الالزمة الحتياهات التفاعل البشري (خاصة للتعليم عن بعد)  ،على سبيل
ادلثال اذلاتف  ،واذلاتف اخللوي  ،وعقد مؤدترات الفيديو  ،وما إىل ذلك.

ج

.وظيفة مواد التدريس
ووف ًقا للمبادئ التوهيهية لتطوير ادلواد التعليمية يف وزارة الرتبية الوطنية ( ، )2007فإن ادلواد

التعليمية تعمل على النحو التايل:
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.1

إرشادات للمعلمٌن ال ين سيوههون مجيع أنشطتهم يف عملية التعلم  ،باإلضافة إىل كوهنم
هوىر الكفاءات ال ي جيب تدريسها للطالب.

.2

إرشادات للطالب ال ين سيوههون مجيع أنشطتهم يف عملية التعلم  ،باإلضافة إىل كوهنم
هوىر الكفاءات ال ي جيب تعلمها  /إتقاهنا . 3أداة تقييم لتحقيق  /إتقان سلرهات التعلم.

.3

وبالتايل  ،ستكون وظيفة ادلواد التعليمية مرتبطة بقوة بقدرة ادلعلمٌن على اختاذ القرارات
ادلتعلقة بالتخطيط ( التخطيط )  ،وأنشطة التعلم وتنفي ( التنفي )  ،والتقييم
(التقييم  ).وف ًقا لديفيد أ .هاكوبسن وآخرون يف كتابو " طرق التدريس "أوضح أنو يف عصر
معايًن التدريس  ،فإن النهج ال ي يتبعو ادلعلمون يف تطوير أي نشاط تعليمي  ،ما جيب
عليهم فعلو أوالً ىو التخطيط  ،مث تنفي اخلطط ال ي مت وضعها  ،وأخًنا تقييم صلاح أنشطتها.

د.

خصائص المواد التعليمية
وف ًقا لكتابة الوحدة الدراسية الصادرة عن مديرية التعليم ادلهين ادلتوسط ادلديرية العامة للتعليم

االبتدائي والثانوي بوزارة التعليم الوطين يف عام  ، 2003تتميز مواد التدريس بالعديد من اخلصائص

 ،وىي التعليم ال ايت  ،واالحتواء ال ايت  ،ب اهتا  ،والتكيف  ،وسهولة االستخدام.
 .1التعليم ال ايت  ،أي أن ادلواد التعليمية ميكن أن جتعل الطالب قادرين على تعلم أنفسهم
باستخدام ادلواد التعليمية ادلتقدمة .لتحقيق الشخصية التعليمية ال اتية  ،جيب أن يكون
للمادة التعليمية أىداف زلددة بوضوح  ،أىداف هنائية ومتوسطة .باإلضافة إىل ذلك ،

03

ستسهل ادلواد التعليمية الطالب على الدراسة بدقة من خالل توفًن ادلواد التعليمية ال ي يتم
يدا.
جتميعها يف وحدات أو أنشطة أكثر حتد ً
 .2ادلضمنة ب اهتا  ،أي مجيع ادلواد من وحدة الكفاءة أو الكفاءة الفرعية ال ي دتت دراستها واردة
يف مادة تعليمية واحدة بأكملها .ل لك جيب أن حتتوي ادلادة التعليمية على مجيع األهزاء يف
كتاب واحد ككل لتسهيل تعلم القراء للمواد التعليمية.
 .3ال تعتمد القائمة ب اهتا أي ادلواد التعليمية ادلستقلة ال ي مت تطويرىا) على مواد تعليمية أخرى
أو ال جيب استخدامها مع مواد تعليمية أخرى .ى ا يعين أنو ميكن استخدام ادلواد التعليمية
وحدىا دون االعتماد على ادلواد التعليمية األخرى.
 .4التكيف أي ادلواد التعليمية جيب أن يكون ذلا قدرة تكيفية عالية لتطوير العلوم
والتكنولوهيا .جيب أن حتتوي ادلواد التعليمية على مواد ميكن أن تزيد  ،إن أمكن  ،من
حتديدا تطور العلوم والتكنولوهيا.
معرفة القارئ ادلتعلقة باألوقات أو بشكل أكثر ً
 .5سهل االستخدام وىو كل تعليمات وتعرض للمعلومات ال ي تبدو مفيدة وودية مع مرتديها ،
مبا يف ذلك سهولة ادلستخدم يف االستجابة والوصول حسب الرغبة .ل ا جيب أن تكون ادلواد
التعليمية موهودة لتسهيل حصول القراء على ادلعلومات بأكرب قدر شلكن من الوضوح
ىناك ثالثة عناصر رئيسية للمواد التعليمية ال ي تتميز هبا ادلواد التعليمية ،مبا يف ذلك يف ى ه
احل الة مواد التعليم اللغة العربية ،وىي :ادلكونات الرئيسية ،التكميلية ،وتقييم نتائج التعلم .تشمل
ادلكونات الرئيسية ادلعلومات أو ادلوضوعات الرئيسية ال ي سيتم إيصاذلا للطالب ،أو ال ي جيب أن
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يتقنها الطالب ،وتشمل ادلكونات التكميلية معلومات إضافية أو ادلوضوعات ال ي يتم درلها مع ادلواد
التعليمية الرئيسية ،أو موضوعات إثراء الطالب البصًنة ،مثل مواد اإلثراء ،والقراءة اإلضافية ،واجلداول
الزمنية ،وادلناىج و ادلواد الداعمة غًن ادلطبوعة األخرى ،ويتضمن مكون تقييم نتائج التعلم
االختبارات وغًن االختبارات ال ي ميكن استخدامها لالختبارات التكوينية والتلخيصية للطالب أثناء
عملية التعلم.

12

المنهج الدراسي 2113

ب.


 .1مفهوم ادلنهج الدراسي 2013
ادلنهج مشتق من اللغة اليونانية  ،وىو  curirشلا يعين عداء و  curareشلا يعين مكان العرق.
ل ا  ،فإن مصطلح ادلناىج يأيت من عامل الرياضة يف العصور الرومانية القدمية يف اليونان  ،شلا يعين
مسافة جيب أن يسافرىا العدائون من خط البداية إىل خط النهاية  13.فقط يف عام  1955مت
استخدام مصطلح ادلناىج الدراسية يف رلال التعليم مبعىن عدد من ادلواد يف التدريس .يف قاموس
ويبسرت عام  ، 1856مت تعريف ادلنهج يف نوعٌن  ،مها:
.1

عدد من ادلواد ال ي جيب على الطالب ال ىاب إليها أو الدراسة يف ادلدرسة أو

الكلية للحصول على دبلوم معٌن.

02

Khairi Abu Syairi, Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab, Jurnal Dinamika Ilmu Vol. 03. No.0,
Juni 2103, h. 55
03
Ramayulis. 2102. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kalam Mulia, hal. 231
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.2

عدد من ادلواد ال ي تقدمها مؤسسة أو قسم تعليمي.

14

ادلناىج ىي رلموعة من التخطيط واإلعالم لتقدًن ادلؤسسات التعليمية يف حتقيق األىداف
التعليمية ادلنشودة15.ادلفردات مت تضمٌن ادلناىج الدراسية يف ادلفردات اإلندونيسية  ،مع معىن ترتيب
خطة التدريس16.ميكن تفسًن ادلصطلحات العديدة للمفردات ادلتعلقة بادلنهج من حيث اللغة  ،أن
اضحا وواضحا.
ادلنهج ىو خطة أو مناقشة التدريس  ،حبيث يصبح اجتاه األنشطة التعليمية و ً
يركز منهج  2013على تعليم الشخصية  ،خاصة يف ادلرحلة االبتدائية  ،وال ي ستكون أساس
ادلستوى التايل .من خالل تطوير منهج  2013القائم على الشخصية والكفاءة  ،نأمل أن تصبح
ى ه األمة أمة كرمية  ،وقد أضاف شعبها قيمة ) ،وقيمة البيع ال ي ميكن تقدميها ألشخاص آخرين يف
العامل  ،حىت نتمكن من ادلنافسة والتنافس وحىت التنافس مع الدول األخرى يف التنظيم العادلي .ى ا
أشخاصا منتجٌن ومبدعٌن ومبتكرين
شلكن  ،إذا كان تنفي منهج  2013ميكن أن ينتج بالفعل
ً
ومتميزين.17
يهــدف تعلــيم الشخصــية يف مــنهج  2013إىل حتســٌن هــودة العمليــة التعليميــة والنتــائج  ،شلــا
يؤدي إىل الشخصية والطابع النبيل للطالب ككل ومتكامل ومتوازن وف ًقا دلعايًن الكفاءة للخـرجيٌن يف
ك ــل وح ــدة تعليمي ــة .م ــن خ ــالل تنفيـ ـ م ــنهج  2013الـ ـ ي يعتم ــد عل ــى الكف ــاءة وعل ــى أس ــاس

Ahmad Tafsir. 2102. Ilmu Pendidikan Islami. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, hal 11
Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir. 2101. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media,

04
05

hal.022

Abuddin Nata. 2101. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group hal. 020

06

Mulyasa, 2103, Pengembangan dan implentasi pemikiran kurikulum. rosdakarya bandung.hlm. 5
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الشخص ــية  ،م ــع ال ــنهج ادلواض ــيعي والس ــياقي  ،يُتوق ــع م ــن الط ــالب أن يكون ـوا ق ــادرين عل ــى حتس ــٌن
معرفتهم واستخدامها بشكل مستقل  ،ودراسة واستيعاب وختصيص قيم الشخصية والشخصية النبيلة
حبيث تتجلى يف السلوك اليومي.
يف تنفي منهج  ، 2013ميكن دمج تعليم الشخصية يف مجيع التعلم يف كل رلال من رلاالت
الدراســة ادلوهــودة يف ادلــنهج .جيــب تطــوير ادل ـواد التعليميــة ادلتعلقــة بادلعــايًن أو القــيم يف كــل رلــال مــن
رل ــاالت الدراس ــة  ،وتوض ــيحها  ،وتتعل ــق بس ــياق احلي ــاة اليومي ــة .وبالت ــايل  ،ف ــإن تعل ــيم الق ــيم وبن ــاء
الشخص ــية ال ي ــتم فق ــط عل ــى ادلس ــتوى ادلع ــريف  ،ب ــل مي ــس االس ــتيعاب وادلمارس ــة احلقيقي ــة يف احلي ــاة
اليومية  .يؤدي تثقيف الشخصية على مستوى الوحدة التعليميـة إىل تكـوين ثقافـة ادلدرسـة  /ادلدرسـة ،
أي القيم ال ي تكمن وراء السلوك والتقاليد والعادات اليومية والرموز ال ي ميارسها مجيع أعضـاء ادلدرسـة
 /ادلدرسة واجملتمع احمليط .ثقافة ادلدرسة  /ادلدرسة ىي مسة شليزة

 .2األهداف للمنهج الدراسي سنة 2113
إن ىدف الرتبية الوطنية كما ىو منصوص عليو يف القانون رقم  20لسنة  2003ىو تطوير
بشرا مؤمنٌن وسللصٌن هلل سبحانو وتعاىل  ،ولديهم نبيلة  ،وصحية ،
إمكانات الطالب ليصبحوا ً
ومسؤوال .باختصار  ،يأمل القانون
ومعرفة  ،ومهرة  ،وخالقة  ،ومستقلة .وأن يكون مواطنًا دميقراطيًا
ً
أن جيعل التعليم الطالب أكفاء يف رلاالهتم  ،حيث جيب أن تتضمن ى ه الكفاءة  ،مبا يتماشى مع

30

أىداف التعليم الوطنية ادل كورة أعاله  ،الكفاءات يف رلال ادلواقف وادلعرفة وادلهارات كما ىو موضح
يف شرح ادلقالة  35من القانون.
دتشياً مع توهيهات القانون  ،مت وضع رؤية التعليم يف عام  ، 2025وىي إنشاء شعب
إندونيسي ذكي وتنافسي .وال كاء ادلشار إليو ىنا ىو ذكاء شامل  ،ذكي روحي واهتماعي /
عاطفي ذكي يف عامل ادلوقف  ،فكري ذكي يف عامل ادلعرفة  ،وال كاء احلركي يف عامل ادلهارات.
وىك ا  ،مت تصميم منهج  2013هبدف إعداد الشعب اإلندونيسي ليكون لديو القدرة على
العيش كأفراد ومواطنٌن سللصٌن ومنتجٌن ومبدعٌن ومبدعٌن وعاطفٌن وقادرين على ادلسامهة يف حياة
اجملتمع واألمة والدولة واحلضارة العادلية .ادلنهج ىو أداة تعليمية لتكون قادرة على هعل الشعب
اإلندونيسي لديو مواقف ومعرفة ومهارات كفؤة حىت يتمكنوا من أن يكونوا منتجٌن ومبدعٌن
ومبدعٌن ومؤثرين.
 .3.الخصائص للمنهج الدراسي سنة 2013
خيتلف منهج  2013بشكل واضح عن ادلنهج السابق  ،وىو  KBKيف  2004و
KTSPيف  .2006وتشمل ى ه االختالفات.

18
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Badang Pengembangan Sumberdaya Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu
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 .1يف عام  KBK 2004و  KTSPيف عام  ، 2006مت اشتقاق معايًن كفاءة اخلرجيٌن من
معايًن احملتوى  ،بينما يف عام  2013مت اشتقاق معايًن خرجيي الكفاءة يف ادلناىج
الدراسية من االحتياهات ؛
 .2يف  KBKو  KTSPلعام  2004يف عام  ، 2006دتت صياغة معايًن احملتوى بناءً على
أىداف ادلوضوع (معايًن الكفاءة خلرجيي ادلواد) مقسمة إىل معايًن الكفاءة وكفاءات ادلواد
األساسية  ،بينما يف منهج عام  ، 2013مت اشتقاق معايًن احملتوى من معايًن كفاءة اخلرجيٌن
من خالل الكفاءات األساسية ادلواضيع حرة.
 .3يف عام  KBK 2004و  KTSPيف عام  ، 2006كان ىناك فصل بٌن ادلواقف ال ي
تشكل ادلواد  ،وصناع ادلهارات  ،وصناع ادلعرفة  ،بينما يف منهج  ، 2013كان على مجيع
ادلواد أن تساىم يف تكوين ادلواقف وادلهارات وادلعرفة ؛
 .4يف  KBK 2004و  KTSPيف عام  ، 2006مت اشتقاق الكفاءة من ادلواد  ،بينما يف
منهج  ، 2013مت اشتقاق ادلواد من الكفاءات ال ي سيتم حتقيقها
 .5يف  CBCيف عام  2004و SBCيف عام  ،2006م آتا الدروس مرة واحدة أخرى ،مثل
قطيع من ادلوضوعات عيسى ،بينما يف عام  2013ق ادلناىج الدراسية ملزمة الكفاءات
األساسية (لكل فئة).
ىناك سبع خصائص دلنهج  2013ال ي جيب أن يفهمو ادلعلمون على أنو تنفي ادلنهج يف
طليعة العملية التعليمية بأكملها .إن عمق فهم خصائص منهج  2013باإلضافة إىل التزام ادلعلم
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القوي بتنفي ىا سيؤثر بشكل كبًن على ادلواقف والسلوك يف تنفي أنشطة التعلم .ذل ا السبب ،
يتعٌن علينا كمعلمٌن زلاولة فهم منهج  2013واحلفاظ على االلتزام بتنفي ادلهام قدر
اإلمكان .اخلصائص السبع دلنهج  2013ىي

19

 .1تطوير التوازن بٌن تنمية ادلواقف الروحية واالهتماعية والفضول واإلبداع والتعاون مع
القدرات الفكرية والنفسية
 .2ادلدارس هزء من اجملتمع ال ي يوفر خربات تعلم سلططة حيث يقوم الطالب بتطبيق ما
يتم تعلمو يف ادلدرسة على اجملتمع واستخدام اجملتمع كمصدر للتعلم ؛
 .3تطوير ادلواقف وادلعرفة وادلهارات وتطبيقها يف ادلواقف ادلختلفة يف ادلدارس واجملتمعات.
 .4إتاحة الوقت الكايف لتطوير ادلواقف وادلعارف وادلهارات ادلختلفة ؛
أيضا يف
 .5يتم حتديد الكفاءات يف شكل الكفاءات األساسية للفصل وال ي يتم حتديدىا ً
الكفاءات األساسية للمواضيع ؛
 .6تصبح الكفاءات الطبقية األساسية عناصر تنظيمية للكفاءات األساسية  ،حيث يتم
تطوير مجيع الكفاءات األساسية وعمليات التعلم لتحقيق الكفاءات ادلنصوص عليها يف
الكفاءات األساسية ؛
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 .7يتم

تطوير

الكفاءات

األساسية

على

أساس

مبادئ

الرتاكمي

 ،والتعزيز ادلتبادل ( ادلخصب ) وادلثري( بٌن ) مستويات التعليم والتعليم (التنظيم األفقي
والرأسي).
مهما للغاية مبا يتماشى مع استمرار التقدم يف العلوم
أمرا ً
يعد تطوير ادلناىج الدراسية ً
والتكنولوهيا والفنون الثقافية باإلضافة إىل التغيًنات يف اجملتمع على ادلستويات احمللية والوطنية
واإلقليمية والعادلية يف ادلستقبل .خلقت ى ه التطورات والتغًنات ادلختلفة حتديات داخلية وخارهية
يف رلال التعليم الرتبوي .ل لك  ،يعد تطبيق منهج  2013خطوة إسرتاتيجية يف مواههة العودلة
ومطالب الشعب اإلندونيسي يف ادلستقبل.
مت تنفي تطوير منهج عام  2013على أساس عدة مبادئ رئيسية .أوالً  ،معايًن كفاءة
اخلرجيٌن مستمدة من االحتياهات .ثانيًا  ،يتم اشتقاق معايًن احملتوى من معايًن كفاءة اخلرجيٌن من
خالل الكفاءات األساسية اخلالية من ادلوضوعات .ثالثًا  ،جيب أن تساىم مجيع ادلواد الدراسية يف
تكوين اجتاىات الطالب ومهاراهتم ومعارفهم .رابعاً :ادلوضوعات مستمدة من الكفاءات ادلطلوب
حتقيقها .خامساً  ،تلتزم مجيع ادلوضوعات بالكفاءات األساسية .سادساً :مواءمة متطلبات كفاءة
اخلرجيٌن واحملتوى وعملية التعلم والتقييم .يعد التطبيق ال ي يلتزم مببادئ ى ه ادلبادئ ضروريًا لتحقيق
التنفي الناهح دلنهج 2013
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ج.

المواد العربية للمنهج الدراسى لعام 2113

.1

المواد المفردات

أ.

تعريف المفردات
إن ادلفردات عنصور من عناصر اللغة اذلامة حبيث يتضمن عليها ادلعاىن واستخدام يف اللغة من

ادلتكلم نفسو أو من الكاتب ،والشخض تزدادلو مهاراتو يف اللغة إذا ازدادت مفرداتو .ألن كفاءة
مهارة لغة الشخص متوقف على ادلفردات ال ي استوعب معانيها اللفطية.

20

يف تسليم الرسائل باللغة ،واختيار ادلفردات السديدة شيئ مهم للتعبًن عن ادلعىن ادلطلوب.
الفهم الصحيح للرسائل نقلها باللغة ،ويتم حتديدىا من قبل الفهم الصحيح مفردات ادلستخدمة يف
ذلك 21.أما للكلمات أو ادلفردات ىي إحدى من مهارات ال ي جيب أن يلم يف مهارة اللغة،
وبالتايل يصبح تعلم اللغة شيء مهم هدا لتنفي ىا .

22

عند ىورن ( )Hornادلفردات ىي مجع من كلمات لشكل اللغة .دور ادلفردات ىي أمر
مهم لرتقية أربع مهارات اللغة ،كما قال فليت ( )Valletأن قدرة الطالب لفهم أربع مهارات اللغة
توقف على كفائة ادلفردات ال ي دتلك هبم.

23

ادلفردات واحدىا مفردات  :اللفظية أو الكلمة الىت تتكون من حرفٌن فأكثر وتدل على معىن،
سواء أكانت فعال أو امسا أو أدات 24.و ادلفردات يف صطالح القاموس العام للغة األندونيسية ىي
Handri Guntur Tariga, Pengertian kosakata: Jakarta, 0221. 2
20

21

Abdul Wahab, Media Pembelajaran…, hal. 54
Ahmad Fuad Effendi dan M. Fachrudin Djalal, Pendekatan Metode dan Teknik Pengajaran Bahasa
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قائمة الكلمات25.ويعرف ادلفردات بقائمة الكلمات مع القواعد ،هبا ترتكب تركيبا و تتوحد يف اللغة
توحيدا.
أما ادلفردات ذلا معاين :
 -1عنصور من عناصر اللغة الشاملة على ادلعارف عن ادلعاىن واستخدمها يف اللغة،
 -2الكلمات ال ي يستوعب عليها ادلتكلم والكاتب،
 -3قائمة ادلكلمـات ادلنظمة مع البيـان ادلوخز مثـل القاموس.
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ب .أنواع المفردات
ىناك عدة تقسيمات للمفردات منها :
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 .1تقسيمها حسب المهارات اللغوية ،و هي :
أ)

مفردات للفهم  ،Understanding Vocabularyوى ه تنقسم إىل نوعٌن :
( )1االستماع ويقصد ب لك رلموع الكلمات الىت يستطيع الفرد التعرف عليها وفهمها
عندما يتلقاىا من أحد ادلتحدثٌن.
( )2القراءة ويقصد ب لك رلموع الكلمات الىت يستطيع الفرد التعرف عليها وفهمها عندما
يتصل هبا على صفحة مطبوعة.

24ناصر عبد الغاىل و عبل محيد عبداهلل ،اسس إعداد الكتب التعليمية الغير الناطقين بالعربية) ،دار الغاىل :الرياض78(1991،
Purwadaminta, Kamus Besar bahasa Indonesia.(Jakarta: balai pustaka, 0225), 552
)Kridalaksana Harimakti،. Kamus linguistic. (Jakarta.: PT. Gramedia، 0212

25

26

25رشدي أمحد طعيمة ,المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى ,القسم الثاين (هامعة أم القرى معهد اللغة العربيةوحدة

البحوث وادلناىج سلسلة دراسات يف تعليم العربية) ،ص.218-216 .
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ب)

مفردات للكالم  ،Speaking Vocabularyوى ه أيضا تنقسم إىل نوعٌن:
( )1عادية  ،Informalويقصد هبا رلموع الكلمات الىت يستخدمها الفرد يف حياتو
اليومية.
( )2موقيفية  ،Formalويقصد هبا رلموع الكلمات الىت تحتفظ هبا الفرد وال يستخدمها
إال يف موقف معٌن أو عندما تكن لو مناسبة.

ت)

مفردات للكتابة  ،Writing Vocabularyوى ه أيضا تنقسم إىل نوعٌن:
( )1عادية ويقصد هبا رلموع الكلمات الىت يستخدمها الفرد يف مواقف االتصال الكتايب
الشخصى مثل أخ م كرات ،كتابة يوميات ...اخل.
( )2موقفية ويقصد هبا رلموع الكلمات الىت يستخدمها الفرد يف مواقف االتصال الكتايب
الرمسى مثل تقدًن طلب للعمل أو استقالة أو كتابة تقرير....اخل

ث)

مفردات كامنة  ،Potential Vocabularyوتنقسم ك لك إىل نوعٌن :
( )1سياقية  ،Contextويقصد هبا رلموع الكلمات الىت ميكن تفسًنىا من السياق
ال ى وردت فيو.
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( )2حتليلية  ،Analysisو يقصد هبا رلموع الكلمات الىت ميكن تفسًنىا استنادا إىل
خصائصها الصرفية كأن نرى ما زيد عليها من حروف أو ما نقص ،أو يف ضوء اإلدلام
بلغات أخرى). (Strick- land, R. 49, P:231
 .2تقسيمها حسب المعنى ،وهي :
أ) كلمات احملتوى  ،Content Vocabularyويقصد هبا رلموع ادلفردات
األساسية الىت تشكل صلب الرسالة مثل األمساء واألفعال....اخل.
ب)

كلمات وظيفية  ،Function Wordsويقصد هبا رلموع ادلفردات الىت تربط
ادلفردات واجلمل الىت يستعان هبا على إدتام الرسالة مثل حروف اجلر والعطف وأدوات
اإلستفهام وأدوات الربط بشكل عام.

ت) كلمات و عنتودية  ،Cluster Wordsويقصد هبا رلموع ادلفردات الىت ال تنقل
معىن معينا وىى مستقلة ب اهتا وإمنا حتتاج إىل كلمات أخرى مساعدة تنقل من خالذلا
إىل ادلستقبل معىن خاصا مثل (رغب) فه ه الكلمة تكون مبعىن أحب يف قولنا :رغب
يف وتكون مبعىن انصرف يف قولنا :رغب عن.
 .3تقسيمها حسب التخصص ،وتنقسم أيضا إلى نوعين:
أ)

كلمات خادمة  ،Service Wordsويقصد هبا رلموع الكلمات العامة الىت
يستخدمها الفرد يف مواقف احلياة العادية أو استخداماتو الرمسية غًن التخصصية.
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ب)

كلمات ختصصية  ،Special Content Wordsويقصد هبا رلموع
الكلمات الىت تنقل معاىن خاصة أو تستخدم بكثرة يف رلال معٌن .وتسمى أيضا
بالكلمات احمللية  Local Wordsوالكلمات االستخدامية .Utility Words

 .4تقسيمها حسب االستخدام ،وهي نوعان:
أ)

كلمات نشيطة  ،Active Wordsو يقصد هبا رلموع ادلفردات الىت يكثر الفرد
من استعماذلا يف الكالم أو الكتابة أو حىت يسمعها أو يقرؤىا بكثرة.

ب)

كلمات خاملة  ،Passive Wordsويقصد هبا رلموع الكلمات الىت تحتفظ
الفرد هبا يف رصيدة اللغوى وإن مل يستعملها .وى ا النوع من ادلفردات ال ي يفهم الفرد
دالالتو واستخداماتو عندما يظهر لو على الصفحة ادلطبوعة أو يصل إىل مسعو.

ت .األسا في إختيار المفردات
اللغة كم كبًن تعطيك نفسها ،وعليك أن ختتار منها وتنتقي ...فما أساس اختيار ادلفردات
يف برنامج لتعليم العربية للناطقٌن بلغات أخرى؟ ىناك رلموعة من األساس ن كر فيما يلي أكثرىا
انتشارا :

28

21رشدي أمحد طعيمة ,تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجة و أساليبه( ,إيسيسكو :منشورات ادلنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثاقفة،

الرباط1989 ,م) ،ص.196 -195 .
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1

التواتر  Frequency :تفضيل الكلمة شائعة الستخدام على غًنىا ،مادامت متفقة
معها يف ادلعىن .وتستشار فيها قوائم ادلفردات ال ي أهرت حصرا للكلمات ادلستعملة وبينت
معدل تكرار كل منها.

 .2التوزع أو ادلدى  Range :تفضل الكلمة ال ي تستخدم يف أكثر من بلد عريب على تلك
ال ي توهد يف بلد واحد .قد تكون الكلمة ذا تكرار عال أو شيوع مرتفع ،ولكن ى ا التكرار
يفضل أن ختتار الكلمة ال ي تلتقي معظم البالد العربية على
ادلرتفيع ينحصر يف بلد واحد .ل ا ِّ
استخدامها .ومن ادلصادر ال ي تفيد يف ى ا" ،معجم الرصيد اللغوي للطفل العريب" .وال ي
أعدتو ادلنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم بتونس .وال ي كان للكاتب شرف االشرتاك يف
موزعة
إعداده .ويضم الكلمات ال ي وردت على ألسنة األطفال العرب يف سلتلف الدول العربية ّ
حسب شيوعها أو تواترىا وحسب توزعها أو مداىا.
 .3ادلتاحية  Availability :تفضل الكلمة ال ي تكون يف متناول الفرد جيدىا حٌن يطلبها.
وال ي تؤدي لو معىن زلددا .ويقاس ى ا بسؤال الناس عن الكلمات ال ي يستخدموهنا يف
رلاالت معينة.
 .4األلفة  Familiarity :تفضل الكلمة ال ي تكون مألوفة عند األفراد على الكلمة ادلهجورة
نادرة االستخدام .فكلمة "مشس" تفضل بال شك على كلمة "ذُكاء" وإن كانا متفقٌن يف
ادلعىن.
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 .5الشمول  Coverage :تفضل الكلمة ال ي تغطي عدة رلاالت يف وقت واحد على تلك
ال ي ال ختدم إال رلاالت زلدودة .فكلمة "بيت" أفضل يف رأينا من كلمة "منزل"  .وإن كانت
بينهما فروق دقيقة .إال أهنا فروق ال هتم الدارس يف ادلستويات ادلبتدئة خاصة .إن كلمة "بيت"
تغطي عددا أكرب من اجملاالت .ولننظر يف ى ه االستخدامات  :بيتنا ،بيت اهلل ،بيت اإلبرة
(البوصلة) ،بيت العنكبوت ،بيت القصيد ... ،اخل.
 .6األمهية  :تفضل الكلمة ال ي تشيع حاهة معينة عند الدارس على تلك الكلمة العامة ال ي قد
ال تحتاهها أو تحتاهها قليال.
يفضل تعليم الدارس كلمة
 .7العروبة  :تفضل الكلمة العربية على غًنىا ...وهب ا ادلنطق ِّ
"اذلاتف" بدال من التليفون .و "ادل ياع" بدال من الراديو .واحلاسب اآليل أو احلاسوب أو
تفضل الكلمة ادلعربة مثل :التلفاز على
الرتاب بدال من الكومبيوتر .فإذا مل توهد كلمة عربية ِّ
التليفيزيون ،وأخًنا تأيت الكلمة األهنبية ال ي ال مقابل ذلا يف العربية ،على أن تكتب بالطبع
باحلرف العريب مثل "فيديو".
ث .األهداف في التعليم المفردات
أىداف العامة من تعليم ادلفردات اللغة العربية ىو كما يلي:
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 -1معرفة ادلفردات اجلديدة على التلمي أو الطالب ،وإما من خالل قراءة النص وك لك فهم
ادلسموع
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 -2تدريب التلمي أو الطالب لتكون قادرة على نطق ادلفردات بنطق صحيح ،ألن النطق
الصحيح ىو جيعل ويفهم إىل كفاءة الكالم والقراءة حبسن وصحيح أيضا
 -3فهم معىن ادلفردات ،إما الدالالت أو ادلعجمية ،أو عند استخدامها يف سياق مجلة معينة.
 -4قادرة على تقدير ووضع مفردات بالتعبًن الشفهي (الكالم) والكتابة (اإلنشائي) وفقا
لسياقها الصحيح.
ج .أنماط عرض المفردات
أىم األمور يف تكوين ادلواد التعليمية العربية ،وىو من
فإن عرض ادلفردات اجلديدة من ّ
األمور ال ي البد من تقوميو لقياس مقدار كفاءة الطالب اللغوية وفعاليتها للوصول إىل
األىداف التعليمية ادلقصودة.
وبالنسبة إىل عرض ادلفردات ،راعى عبدالرمحن إبراىيم فوزان أنو كما تلي:
 .0عدد ادلفردات اجلديدة يف الدرس الواحد مناسب
 .2يتم التدريب على ادلفردات اجلديدة وتثبيت معناىا بصورة هيدة.
 .3يتم عرض ادلفردات بتدرج مقبول.
 .4يتم تعزيز ادلفردات السابقة بدرهة كافية.
 .5يتم عرض ادلفردات اجلديدة برتاكيب معروفة.
 .6يتم التعريف بادلفردات اجلديدة بوسائل حتقق اذلدف.
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 .5ختتار ادلفردات يف ادلوضوع الواحد بناء على الشيوع.
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و ّأما عرض ادلفردات عند زلمد علي اخلويل كما تلي:
 .0انتقاء ادلفردات.
 .2إبراز ادلفردات اجلديدة.
 .3تصنيف ادلفردات اجلديدة.
 .4ادلفردات وأىداف ادلتعلم.
 .5ادلفردات وعمر ادلتعلم.
 .6كثافة ادلفردات اجلديدة.
 .5السيطرة على ادلفردات.31.
يف ى ه الرسالة ّإختد الباحث عرض ادلفردات و حتليلو وفقا لرأي عبدالرمحن إبراىيم فوزان.
 .1المواد التاركيب
أ .تعريف التراكيب
تاركيب يف اللغة العربية ترتيب من حيث علم النهو وعلم الشرفة .معىن علم النحو نفسو ىو
العلم ال ي يناقش موقف كلمة يف اللغة العربية من وههة نظر إراب  .ويف الوقت نفسو  ،فإن

31إبراهيم الفوزان ,عبدالرحمن .إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغير النطقين بها 3333 .ه

 .30زلمد علي اخلويل " تقييم الكتاب األساسى لتعليم اللغة لغًن الناطقٌن هبا" ادلملكة العربية السعودية هامعة أم القرى 1۶1۳
ه .ص. ۳۳-۳۴ .
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الصرف  scienceىو تغيًن يف أصل كلمة إىل عدة كلمات سلتلفة لتحقيق ادلعىن ادلطلوب وال ي
ال ميكن حتقيقو إال من خالل ى ه التغيًنات.
ب

.التقنيات التعلم هيكل اللغة
كما ذكرنا ساب ًقا  ،يف طرق تدريس اللغة احلديثة  ،يعمل التدريس النحوي كدعم لتحقيق

قادرا على استخدام اللغة بشكل صحيح
إتقان اللغة .القواعد ليست ىدفًا  ،ولكنها وسيلة لتكون ً
يف التواصل.
يتكون نشاط تعليم القواعد بشكل أساسي من هزأين:
 .1مقدمة يف قواعد اللغة ( آل قواعد و آل شرف
ميكن إدخال القواعد بطريقة استنتاهية أو استقرائية.
أ

.طريقة استنتاهية
البدء بإعطاء القواعد ال ي جيب فهمها وحفظها  ،مث إعطاء أمثلة .بعد ذلك يتم منح

الطالب الفرصة للقيام بتمارين لتطبيق القواعد أو الصيغ ال ي مت إعطاؤىا .قد يفضل بعض متعلمي
اللغة البالغٌن ى ه الطريقة  ،ألنو يف وقت قصًن ميكنهم بالفعل معرفة قواعد اللغة  ،وبقوهتم العقالنية
ميكنهم تطبيق القواعد عند احلاهة.
ب

.الطريقة االستقرائية
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مت تنفي ذلك بطريقة ما  ،يقوم ادلعلم أوالً بتقدًن أمثلة .بعد دراسة األمثلة ادلقدمة  ،يقوم
الطالب بتوهيو من ادلعلم باستخالص استنتاهاهتم اخلاصة حول قواعد اللغة بناءً على ى ه األمثلة.
نظرا ألن ى ا
هب ه الطريقة  ،يشارك الطالب بنشاط يف أنشطة التعلم  ،وبالتحديد يف وضع القواعد ً .
االستنتاج يتم بعد تلقي الطالب تدريبًا كافيًا  ،فإن معرفة القواعد تعمل يف الواقع كدعم للمهارات
اللغوية.
ىناك شيء وا حد جيب جتنبو يف تقدًن القواعد  ،سواء بشكل استنتاهي أو استقرائي  ،وىو
ادليل إىل االستمرار يف مناقشة القواعد دون احلصول على الوقت دلمارسة اللغة نفسها  ،حبيث تكون
األنشطة يف الفصل أشبو بأنشطة حتليل اللغة أكثر من األنشطة اللغوية .نتيجة ل لك  ،تظل معرفة
ى ه القواعد رلرد معرفة.
.2

تدريب دريل
تسلسال
منفردا أو ميكن أن يكون
ً
ىناك ثالثة أنواع من التمارين  ،كل منها ميكن أن يكون ً

ميثل وحدة  ،وىي:
أ

.ادلثاقب ادليكانيكية
يهدف ى ا التمرين بشكل أساسي إىل غرس عادة من خالل توفًن حافز للحصول على
االستجابة الصحيحة .ميكن تقدًن ى ه التمارين شفويا أو كتابيا  ،وتتكامل مع دتارين
مهارات التحدث والكتابة.
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أ .شلارسة ذات مغزى
 .1الدعائم :كل من األشياء الطبيعية والصور  ،وال ي تستخدم إلعطاء معىن للجمل ال ي يتم
شلارستها.
.2

الوضع الطبقي
ميكن استخدام األشياء ادلوهودة يف الفصل إلعطاء معىن.

ج

.التدريب التواصلي
يعزز ى ا التمرين إبداع الطالب وىو تدريب لغوي حقيقي .ل لك  ،جيب إهراء ى ا التمرين

إذا شعر ادلعلم أن الطالب قد تلقوا مواد كافية (يف شكل مفردات  ،وتركيبات  ،وتعبًنات تواصلية)
تتناسب مع ادلوقف والسياق احملددين.
ج .أنواع اإلعالم في تعلم الطربق
 .1مكعبات اذليكل
ادلكعب اذليكلي ىو صندوق على شكل مكعب تحتوي على مجيع األبعاد نفسها  ،ى ا
ادلكعب مصنوع من ورق قوي أو اخلشب الرقائقي  ،وال ي تحتوي على عناصر اجلملة ال ي مت
تدريسها من قبل ادلعلم.
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على كل هانب من ادلكعب  ،تتم كتابة مجلة هبدف أن تكون وسيطًا لدراسة ترتيب
اجلمل  .على سبيل ادلثال  ،يف ادلكعب األول  ،يتم عمل مجلة ذلا موضع مثل مبتدى أو يف ادلكعب
الثاين مثل فايل يف ادلكعب الثالث مثل مافول بيو يف ادلكعب الرابع كمسألة .مت وضع اجلملة على
الورق وربطها بادلكعب .ى ا ادلكعب اذليكلي مناسب لدراسة موضع اجلملة.
 .2لوح التزًف
لوح التزًف عبارة عن وسائط على شكل لوحة هبا هيب .ى ه اللوحة متصلة باللوحة ال ي
توضع من الطرف األيسر إىل الطرف األمين من السبورة  ،وىي مصنوعة من كرتون حبجم  100سم
هدا للطالب يف تعلم الرتاكيب وفرز ادلشاعر  ،وإتقان األرقام عن
×  70سم .ألواح التزًف مفيدة ً
طريق استبدال الصور كمشاعر .األفضل للقراء  ،اقرأ أوالً.
 .3ههاز عرض الشفافية
الشفافية ادلسقطة عبارة عن شكل مرئي من احلروف أو الصور أو الرسومات أو مزيج منها
على ورقة شفافة أو بالستيك معدة لعرضها على شاشة أو هدار من خالل ههاز عرض .إن قدرة
ههاز العرض على تكبًن الصورة جتعلها مفيدة يف تقدًن ادلعلومات جملموعات كبًنة وعلى مجيع
ادلستويات.
 .4خريطة
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خرائط هيدة لتكون وسيلة لتعلم الرتاكيب .مثال على استخدام اخلرائط ىو استخدام
اخلرائط كوسيلة لتعلم الرتاكيب.يعرض ادلعلم خريطة للبلد تقول ماى ه مث أهب ى ه مصر مث
تظهر لبلد آخر.
 .5بطاقة الوسائط
مثال :بطاقة فعل و ضمًن رفع الطالب األول بطاقة مكتوب عليها كلمة فعل
ماضى أو فعل مضارع بينما الطالب الثاين ببطاقة تقرأضمًن حىت البطاقة ال ي تحملها الطالب األول
تنفد مع البطاقة ال ي تحملها الطالب الثاين.
د .هيكل الجملة وسياق تاركيب
عند تدريس تراكيب أو أمناط مجل هديدة  ،جيب على ادلعلم ربطها بالسياق احلقيقي
وظروف احلياة الطالبية .سيساعد ى ا بشكل كبًن يف شرح معىن واستخدام اذليكل
اجلديد .اخلطوات ال ي ميكن اختاذىا ىي كما يلي:
.1

مثال ملموس .من األفضل أن يقدم ادلعلم أمثلة ملموسة ويتجنب األمثلة اخليالية.

 .2اسم ملموس .من األفضل أن يستخدم ادلعلم أمساء الطالب يف الفصل كأمثلة لتطبيق بنية اللغة
ال ي مت تدريسها للتو.
.3

أيضا متوافقة مع الواقع.
مجلة حقيقية .جيب أن تكون اجلمل ادلستخدمة كأمثلة ً
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 .4أفعال حقيقية .عند اختيار األفعال ال ي سيتم استخدامها كأمثلة على استخدام البنية ال ي يتم
تدريسها  ،جيب على ادلعلم اختيار األفعال ال ي ميكن أن يقوم هبا ادلعلم أو الطالب يف
الفصل.32
ه.

المبادئ العامة

يف تعلم بنية اجلملة  ،جيب على ادلعلم االنتباه إىل عدة مبادئ عامة  ،وىي:
 .1قد يشرح ادلعلم القواعد ادلتعلقة باذليكل ال ي يتم تدريسو بشرط أن ينتبهوا إىل مستوى قدرة
الطالب.
 .2وضلو شرف ليس غاية (غاية) بل وسيط أو وسيلة (وسيلة).
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 .3للتدريس يف فصل ادلبتدئٌن  ،جيب على ادلعلم جتنب استخدام مصطلحاتالقواعد مثل فاعل و
مفعول و مبتدأ وخرب وما إىل ذلك .ومع ذلك  ،إذا زاد مستوى قدرة الطالب  ،ميكن للمدرس
إدخال ى ه ادلصطلحات تدرجيياً.
 .4ميكن للمدرس مقارنة بنية مجلة واحدة ببنية مجلة أخرى إذا كان الطالب قد أتقنوا بالفعل البنية
ال ي يتم تدريسها.
 .5عند تقدًن ىيكل هديد  ،تحتاج ادلعلمون إىل االنتباه إىل أمناط ادلشكلة ومعانيها بطريقة متناسبة.

Ali alkhuli, Muhammad. 2101. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, Yogyakarta:baSan Publishing.

33إبراهيم الفوزان ,عبدالرحمن .إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغير النطقين بها 3333 .ه .ص.333 .
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 .6جيب أن يكون لتعلم معىن اجلملة األسبقية على وظيفة .
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 .7يف تدريس بنية اللغة  ،ميكن للمدرس استخدام نوعٌن من التدريبات  ،ومها البدء بتدريبات
شفهية متبوعة بتدريبات مكتوبة.
قادرا على تصنيف نوع التمرين ادلناسب للقيام بو
 .8يف تدريس بنية اجلملة  ،جيب أن يكون ادلعلم ً
شفهيًا وكتابيًا .قد ال تكون بعض أنواع التدريبات ادلناسبة لإلعطاء شفهيًا مناسبة إذا مت تقدميها
كتابيًا .والعكس صحيح.
قادرا على تغيًن
 .9للحصول على أفضل النتائج وخلق هو تعليمي لطيف  ،جيب أن يكون ادلعلم ً
طرق التدريس.
 .10جيب على ادلعلم مراهعة موضوع بنية اجلملة ال ي مت تدريسها.
 .11لتدريس فصول كبًنة (عدد الطالب كبًن)  ،ميكن للمدرس القيام بتمارين التقليد
الكالسيكية أو اجلماعية .لتدريس فصول صغًنة (عدد الطالب صغًن)  ،ميكن للمدرس القيام
بتمارين تقليد فردية.
 .12عند تدريس بنية لغة هديدة  ،جيب على ادلعلم كتابتها على السبورة ويف عرضها جيب أن
يستخدم رلموعة متنوعة من األدوات يف شكل مسعي ومرئي.

34طعيمة ,رشد أحمد .3333 .المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغة اخر  .معهد اللغة العربية ,وحدة البحوث والمناهج :جامعة أم
القرى ,سلسلة دراسات في تعليم العربة .جز  .3ص 33
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أيضا مفردات هديدة يف
 .13مفردات سهلة ومألوفة للطالب .ألنو إذا كان ادلعلم يستخدم ً
تدريس اذلياكل اللغوية اجلديدة  ،فه ا سلالف دلبادئ العلوم الرتبوية أو ليس تعليميًا .وبادلثل  ،يف
تدريس ادلفردات  ،جيب على ادلعلم جتنب استخدام تراكيب لغوية هديدة غًن معروفة للطالب.
و.

إستراتيجيات التعلم

.1

إسرتاتيجية تعلم طرق على ادلستوى األساسي (مبتدي) باستخدام منهج عمل بٌن شخصٌن
يطلق عليو عادة قوة شخصٌن.

أ

.قم بإعداد أوراق التمرين  ،ميكن أن يكون النموذج ادلستخدم عبارة عن قراءة حتتوي على
كلمات تريد تعلمها

ب

.اطلب من كل طالب أن يعمل على اجلملة

ج

.اطلب من الطالب أن يأخ وا رلموعتٌن وأن يناقشوا نتائج عمل بعضهم البعض

د

.اطلب من كل رلموعة مشاركة عملهم.

ه

.امنح اجملموعات األخرى الفرصة لتقدًن تعليقات أو أسئلة

و.

تقدًن إيضاحات حول نتائج عمل اجملموعة حىت ال حتدث أخطاء

.2

اسرتاتيجية تعليم تاركيب للمستوى ادلتوسط (ادلتواسط) يف ى ا ادلستوى ادلتوسط ميكن
استخدام عروض اجملموعات الصغًنة.
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أ

.جتهيز الورق ال ي تحتوي على قطع (قطع كلمات)

ب

.قسم الطالب إىل رلموعات صغًنة ( 3-2أشخاص)

ج

.اطلب من كل رلموعة أن تكتب مجلة مكونة من الكلمات

د

.اطلب من كل رلموعة عرض النتائج على الفصل

ه

.امنح اجملموعات األخرى الفرصة لتقدًن تعليقات أو أسئلة

و.

وضح عمل اجملموعة من خالل تقدًن تفسًنات إضافية حول بنية اجلملة ال ي تعلموىا.

.3

اسرتاتيجيات التعلم الرتاكيب على مستوى متقدم (متقدم) ميكن أن تستخدم اسرتاتيجيات
التعلم الرتاكيب على مستوى متقدم اسرتاتيجية تسمىChart Short.

أ

.قم بإعداد الورق ادلكتوب جبمل ذات ىياكل سلتلفة

ب

.وزع البطاقات على الطالب بشكل عشوائي

ج

.اطلب من كل طالب أن جيمع حسب فئة اجلملة على البطاقة

د

.اطلب من كل رلموعة طالبية كتابة مجل شلاثلة على الورق أو يف شكل ملف

ه

.اطلب من كل رلموعة تقدًن النتائج (العرض التقدميي) أمام الفصل

و.

امنح اجملموعة األخرى الفرصة لتقدًن تعليقات أو أسئلة
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ز

توضيحا شامالً لنتائج عمل اجملموعة
.قدم
ً

.4

أنماط عرض التـراكيب

عند عبد الرمحن إبراىيم فوزان ،إنو كما تلي:
 .1يتم تقدًن الرتاكيب بناء على مبدأ الشيوع.
 .2عدد الرتاكيب اجلديدة يف الدرس الواحد مناسب.
 .3يتم عرض الرتاكيب بتدرج مقبول.
 .4يتم التدريب على الرتاكيب بصورة كافية.
 .5تقدم الرتاكيب اجلديدة مبفردات معروفة.
 .6يتم تعزيز الرتاكيب السابقة بدرهة كافية.
 .7يتم التدريب على الرتاكيب وظيفياً يف أوائل الدروس.
يقدم النحو نظرياً مبرحلة مناسبة.
ّ .8
 .9يغطي كتاب القواعد والرتاكيب اللغوية األساسية ادلناسبة للمستوى .
و ّأما عرض الرتاكيب عند زلمد علي اخلويل كما تلي:

03إبراهيم الفوزان ,عبدالرحمن .إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغير النطقين بها 3333 .ه
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 .1السيطرة على الرتكيب.
 .2إبراز الرتاكيب اجلديدة.
 .3كثافة الرتاكيب اجلديدة.
 .4السيطرة على ادلصطلحات القواعدية.
 .5أولوية الرتاكيب القياسية.
 .6أولوية الرتاكيب الشائعة.
 .7سياقية الرتاكيب.
 .8السيطرة على طول اجلملة.
 .9الرتاكيب اجلديدة يف مفردات مألوفة.36 .
يف ى ه الرسالة ّإختد الباحث عرض الرتاكيب و حتليلو وفقا لرأي عبدالرمحن إبراىيم فوزان.
د.نتائج البحث
أهـرى الباحـث ىـ ااحلال مبقابلـة مفصـلة مـن أهـل حتقيـق األسـباب يف الفحـص دراسـة ادلـواد
الدراسـية دلالءمـة ادلـواد ىـا مـع أحدادلـدرس اللغـة العربيـة ،فمـن ادلهـم ه ًـدا لنـا كادلـدرس صـف السـابع
دائمالتسـهيل األمـر ادلـدرس والطلبـة يف
بادلدرسـة الثانويـة إذ احتسـٌن ىـ ه ادلـواد الدراسـيةة باللغةالعربيـة ً
عملية التعليم والتعلم باستخدام منهج 2013
 36زلمد علي اخلويل " تقييم الكتاب األساسى لتعليم اللغة لغًن الناطقٌن هبا" ادلملكة العربية السعودية هامعة أم القرى 1۶1۳
ه .ص. ۳۳-۳۴ .
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لـيس مـن شـكل ذلـك فحسـب ،ولكـن الطلبـة الـ ين ليسـوا مـن مدرسـة االبتدايـة تحتـاهون الىشـرح
وفهـم ادلوقـف باإلضـافة وزيـادة ادلـواد الدراسـيةة متنوعـة تشـمل عـدة ادلهـارات )اإلسـتماع والقـراءة،
والكتابـة ،والكـالم ،والقويـد ،وغًنىـا (الـ ي صـعوبة ذلـم ويف بعـض األحيـان ضلتـاج إلزيـادة ادلرهـع ادلـواد
لتسهيل فهمهـم .لـ لك ،بالنسـبة لنـا كادلـدرس اللغةالعربيـة يف الصـف السـابع داعـم هـدا ىـ ه الكتابـة
من أهل تسهيل لنا ىف التعليم والتعلم الطلبة.
استنادا إىل أمثلة الصعوبة و ادلقابلة السابقة ،شعر الباحث أن ى ه الرسالة مهم للقيام بـو مـن
ً
أهــل اعطــاء الســعادة للمــدرس كــي ت ـتمكن مــن اختيــار ,واإلســتخدام واإلســتفاداة الكتـب الدراســية
أمثال ،وادلسامهة دلؤلف الكتاب كتحسٌن يف كتابة زلتويات الباحث.
بشكل نقدي وأفضل وأكثر ً
و ىناك بعض الرسالة العلمية الـ ي درسـوا سـاب ًقا عـن حتليـل مـواد الدراسـية اللغـة العربيـة كمـواد
دراسية لألدب ،مبا يف ذلك :
رسـالة العلميــة بإعــداد حفســة نورليــل

Nurlaila

 Hafsahقســم التعلــيم اللغــة العربيــة كليــة الرتبيــة

والتعلـيم  ,2015مبوضـوع دراسـة مـواد الدراسـية اللغـة العربيـة  1ادلتقدمـة مبـنهج  2013صـف العاشــر
بادلدرسة العالية .حبثت ى ه الرسالة العلمية عن حتليل البحث مالءمة ادلواد وعرض اللغة والرسـومات.
اســتوفت تلــك ادل ـواد الدراســية مبعــايًن هــودة ادل ـواد التعليميــة .إن احلكــم مــن ادلــؤلفٌن الســابقٌن ذلمــا
متشاهبان ،وىو فحص مواد الدراسية مبنهج  2013ولكن لديهم اختالفات يف طريقة الكتابة .قامت
الباحثة السابقة بفحص األىداف من حيث ادلالءمة والعرض واللغة والرسومات مع الكتابـة النوعيـة و
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بينما كان االختالف مع الباحث احلايل ىو حتديد مالءمة مواد الدراسية مبـنهج  2013يف مكونـات
ادلواد الدراسية من الرتكيب و ادلفردات.
رس ــالة العلمي ــة بإع ــداد أم ــر اهلل  Amrullahقس ــم التعل ــيم اللغ ــة العربي ــة كلي ــة الرتبيـ ـة والتعل ــيم
 .2013مبوضوع مواد الدراسية اللغة العربية بادلدرسة زلمدية اإلبتدائية صف السادس (حتليـل النسـب
ادلئويـة دلـواد الدراســية) ىـ ه الرسـالة العلميــة ذلـا تشـابو واإلختالفــات .أمـا تشـابو الباحــث احلـايل بتلــك
الباحــث(أمر اهلل )Amrullahكالمهــا حبــث م ـواد الدراســية .واإلختالفهــا ى ـ ه الرســالة العلميــة تبحــث
عن حتليل هودة ادلواد الدراسية أو الكتب ادلدرسية من منظور النسـبة ادلئويـة للمـواد الدراسـية يف تعلـيم
اللغــة العربيــة ادلســتخدمة بادلدرســة زلمديــة اإلبتدائيــة ،بينمــا يقــوم الباحــث احلــايل حتديــد مالءمــة م ـواد
الدراسية مبنهج  2013يف مكونات ادلواد الدراسية من الرتكيب و ادلفردات.
رسالة العلمية بإعداد شيف ادلاهلل  Saeful Milahقسم التعليم اللغة العربية كلية الرتبيـة والتعلـيم
 .2011مبوضـوع حتليــل كتــاب التعلـيم اللغــة العربيــة صـف التاســع بادلدرســة الثانويـة زلاولــة الــدكتور د.
ىداية .حبثت تلك رسالة العلمية عن كتاب التعليم زلاولـة الـدكتور د .ىدايـة ىف مالئمـة ادلـواد ,عـرض
كتــب اللغــة ورســومات الكتــب .والكــن فيهــا تســتخدم بنظريــة تعلــيم اللغــة العربيــة ,مــنهج

KTSPهيي 

نظرية عـن التـدريس دون ذكـر نظريـة النتيجـة الكتـاب بشـكل زلـدد .أمـا التشـابو بالباحـث قبلـو ىـو ىف
كتابــة ادلـواد الدراســية ,واخلتالفهــا ىــي حتديــد مالءمــة مـواد الدراســية مبـنهج  2013يف مكونــات ادلـواد
الدراسية من الرتكيب و ادلفردات.

المراجع

إبراهيم الفوزان ,عبدالرمحن .إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغري النطقني هبا 8241 .ه.
الدكتور موفق عبداهلل القصريي ,اشرتاطات مقرتحة إلعداد الكتاب التعليمي يف اللغة العربية كلغة
أجنبية ,كوال ملبور ماليويا
رشدي أمحد طعيمة ,المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى ,القسم الثاين.جامعة
أم القرى معهد اللغة العربيةوحدة البحوث واملناهج سلسلة دراسات يف تعليم العربية.
رشدي أمحد طعيمة ,تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجة و أساليبه ,إيسيسكو :منشورات
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