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الدراسات العليا  يتمثل يف تغطية نطاق املواد مبستوى الكفاءة لتحقيق كفاءةكان معيار احملتوى و 

يف الفصول  يمهو دليل يف التعلفالغرض من معايري احملتوى أما و  .يف مستويات وأنواع معينة من التعليم
اللغة  حمتوى احملتوى القياسي ملعرفةالبحث  أىدافو . طلبةذات الصلة يف الدروس اليت سيوفرىا املعلم لل

املدرسة االبتدائية للصف األولب 3102 نه وامل (KTSP)تعليم الوحدة منهجمستوى يف  العربية
"ما احملتوى القياسي ملادة اللغة العربية ملنه  مستوى  مشكلتان،فاملشكلة يف ىذا  البحث  اإلسالمية.

للصف األول باملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية؟ وما  (K-31) 3102واملنه  الدراسي  (KTSP)وحدة التعليم 
 (؟K-31) 3102واملنه  الدراسي  (KTSP)ىي املزايا والعيوب ملنه  مستوى وحدة التعليم 

يسعى  الذي نه  نوييمب(Libary Research)هو حبث مكتبة يف ىذه الدراسةف البحثنوع وأما
 (KTSP)لعربية يف منه  مستوى وحدة التعليم حمتوى احملتوى القياسي اللغة اإىل الكشف ين معايري 

كانت الباحثة تقنيات مجع البيانات،  . و للصف األول باملدرسة االبتدائية اإلسالمية 3102واملنه  
حتليل احملتوى  تقنية، مع (البيانات األولية والثانوية بيانات دراسة األدب )مراجعة األدبيات تاستخدم

النويي اليت ىي يبارة ين تقنية تستخدم االستنتاجات من خالل اجلهود املبذولة للعثور يلى خصائص 
 .الرسائل، ويتم تنفيذىا بشكل موضويي ومنهجي

النتائ  التعليمية املرغوبة وفًقا  الذحيققيوجد حمتوى مادي  فيو معيار احملتوى أنىذا البحثنتائ  ف
 حملتويات القياسية ملواد اللغةانتائ  حتليل أما و  .للموضويات املعطاة لتحقيق أقصى قدر من النتائ 



 د
 

حيتوي يلى  الذي معيار احملتوىف02 منه و  KTSPللصف االول باملدرسة االبتدائية االسالمية العربية
 .ةاملطلوب طلبةالو م اجليد يف الفصل بني املعلمني يالتعل لحصو تحقيق لمادة يف كتاب اللغة العربية 

 

 احملتويات القياسية، معيار احملتوىالنتائ  التعليمية الكلمات المفاتيح: 







 ه
 

 شعار

             

Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran 
dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya 

 (Q.S yusuf: 20) 
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 إهداء

 

 ىذا تقدم. الرسالة العلمية ىذه إلكمال الكتابة ستطيعت اهلل، رمحة على هلل احلمد         
 :إىل البسيط العمل

 القلب وصدق بإخالص املودة مع إندراوايت وأم رمحت والد ومها احملبوبان، والدي   .1
باحثة لل وروحية رياضيات شكل يف االستثنائية والتضحية والتشجيع التوجيو إلعطاء

 هاثلالبتحثة م دركت أن أجل من ويصلي الكتابة ايدعم ما ودائما. الدراسة أثناء
 .والدولة واألمة للدين مفيًدا إنسانًا صبحت وأن النبيلة، العليا

 إكمال يف واملساعدة املاديةو  املعنوية الدعم قدمت اليت سوسانيت تييت احلبيبة جديت .2
 .اجلامعة يف دراسيت

 طوال دائًمااحتجا  اللذان نورليال، وإنتان آجي موالنا دمياس األعزاء، األخوين .3
 .الكتابةدراستها  أثناء الصالة يف وشاركا الوقت



 ح
 

 ترجمة الكتابة
 

 يف الوسطى المبونج جايا، بندر يف تولد اليت ريينأنغ ىموليد ديوي دعىت الكتابة
 والسيدة رمحت السيد من زوجمن . أشقاء ثالثة من األوىل بنتال. 7991 أغسطس 8

بومي برامتا منديرا االبتدائية  2مادول  درسةامل من بدءاً  اتعليمه الكتابة تأكمل. إندراوايت
بومي برامتا  درسةامل إىل اتعليمه تواصل مث. 2009 عام يف أكملت اليت احلكومية باليمبنج

فري بكيت االخالص   درسةامل إىل تعليمه ةتابع مث. 2072 عام يفوأكملت  املتوسطة منديرا
 .2072 عام يف تاكتمل اليت العالية بومي كنجانا المبونج الوسطى

 جامعة أي احلكومي، العايل التعليم يف اتعليمه الكتابة تواصل ،2072 عام يف
 العربية اللغة تعليم قسم يف والتعليم الًتبية كلية يف المبونج إنتان رادين احلكومية اإلسالمية

 تشارك ،المبونج إنتان رادين احلكومية اإلسالمية جامعة يف طالبة تكان عندما. اآلن حىت
 .اجلامعي خارج ويف اجلامعي داخل األنشطة من العديد يف الكتابة

 اتبعت قد تكان ،المبونج إنتان رادين احلكومية اإلسالمية جامعة يف اتعليمه خالل
 .2072 عام يف هينجكي أجنغارا برئاسته الكرمي القرآن عشاق طالب رابطة

 2079 ، المبونج بندر
 ة الكاتب 

 
 ريينأنغ موليدى ديوي

7277020091 
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 كلمة الشكر والتقدير
 ال ر حيم محن الر   اهلل بسم

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
 حىت باحثةلل وتوجيهاتو رمحتو مينح أن وتعاىل سبحانو هلل واالمتنان التوفيق كل

 .الرسالة العلمية ىذه إكمال من مكنتت
 أصبح الذي وسلم عليو اهلل صلى زلمد العظيم نانبي على تنسى ال سالماو  صالة

 .القيامة يوميف  غدا شفاعتو رننتظ وىو الذي  مجيعا لنا نور
 مستوى لمنهج القياسي المحتوى تحليل " ادلوضوعب العلمية الرسالة ىذه كتابة مت

 لصفلالعربية  اللغة لمادة( K-31) 3102 الدراسي والمنهج( KTSP) التعليم وحدة
 درجة على حصوللل متطلبات أحد لتلبية مكتوبةبالمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية"  األول

 .المبونج احلكوميةاالسالمية  إنتان رادين امعةجب اجلامعية االوىل يف علم الًتبية
 ىذا. الكمال عن بعيًدا يزال ال الرسالة العلمية ىذه صياغة يف اأهن الباحثة عتقدت

 جلميع اامتناهن عن عربت أن الباحثة ودت السبب، ذلذا. عليها ادلفروضة القيود بسبب
 أو مشورة أو نصيحة شكل يف الرسالة العلمية ىذه كتابة إكمال يف ساعدوا اليت األطراف

 عن الباحثة تأعرب ادلناسبة، ىذه يف. روحي أو مادي شكل يف سواء ذلك غري أو توجيو
 :يلي دلا اواحًتامه اشكرى خالص

 للجامعةالًتبية والتعليم عميد لكلية  ادلاجسترير، انو خري األ احلاج األستاذ الدكتور .1
 .االسالمية احلكومية رادين انتان



 ي
 

 الًتبية بكلية العربية اللغة التعليم لقسم رئيس سفاري داود، ادلاجستري الدكتور. .2
الذي اعطى الشجعة  المبونج إنتان رادين جامعة االسالمية احلكومية والتعليم

 .للطلبو دائما
، ادلاجسترية ىجرية و الدكتورة أم ادلشرف األول ،ادلاجستري نانذوحل كتورد ال .3

 .عادية غري واالرشاد التوجيو الذان يعطا ، ادلشرفة الثانية
 ،المبونج انتان رادين جبامعة والتعليم الًتبية بكلية احملاضرون والسيدة السيد .4

 وتزويدىا الكتابة بتعليم قاموا الذين العربية اللغة تعليم قسم يف احملاضرين وخاصة
جبامعة  الًتبية والتعليم كلية يف العربية اللغة تعليم قسم يف دراستها خالل بادلعرفة

 .المبونج إنتان رادين االسالمية احلكومية
 الستكمال كتًبا أقرضوا الذين ادلوظفني ومجيع المبونج إنتان رادين مكتبة رئيس .5

 .الرسالة ىذه
 بندر االبتدائية االسالمية باننت سينار مجيع أطراف يف ادلدرسة جوىرة الناقية .6

 .الرسالة العلمية ىذه إكمال يف ساعدوا الذي المبونج
 مستعدونالذين  9 رقم F كتل  4 مسكن انداه سجهتريا يف األعزاء أصدقائي .7

 .للباحثة ودعم صالة شكل يف ادلساعدة لتقدمي دائًما
 حابوأص ،(PBA) العربية اللغة تعليم قسم يف 2115 السالحيف  حابأص .8

KKN حابوأص ،228 رلموعة PPL باننت سينار يف ادلدرسة جوىرة الناقية 
 التاريخ وصنع األحالم متابعةدائما  كانوا الذين المبونج بندر االبتدائية االسالمية

 .اآلن حىت عائلة أفضل حيايت، يف



 ك
 

 ومع. الكمال إىل تصل مل الرسالة العلمية ىذه كتابة أن الباحثة تأدرك النهاية يف
بشكل   والقراء اخلاصة لكتاباهتا مفيدة الرسالة العلمية ىذه تكون أن الباحثة أملت ذلك،
 .العام

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو 
 2119سبتمبري  المبونج، بندر

 ة الكاتب
 

 ريينأنغ موليدى ديوي
        1511121197 
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 لاألو   الباب
 مةمقد  

 

 الموضوع تأكٌد . أ

 المصطلحات لبعض أولا  شرح إلى الباحثة حتاجت ،الرسالة العلمٌة هذه محتوٌات الباحثة وضحتٌ أن قبل

 هذه الموضوع. البحث من مزٌد موضوع هو الذي الموضوع وضحت بحٌث. الرسالة العلمٌة هذه الموضوع فً الواردة

( K-12) 3112 الدراسً هجوالمن( KTSP) التعلٌم وحدة مستوى لمنهج القٌاسً المحتوى تحلٌل: "هو الرسالة العلمٌة

 هو العلمٌة الرسالة هذه فً إلٌه المشار الموضوع تأكٌد". بالمدرسة اإلبتدائٌة اإلسالمٌة  األول للصف العربٌة اللغة لمادة

 :ٌلً كما

 التحلٌل. 1

 األسباب،) الفعلً الوضع لمعرفة( ذلك إلى وما صك،ال مقالة،ال) حدث فً تحقٌق عن عبارة التحلٌل

 فهم على للحصول األجزاء بٌن والعالقة نفسه من مختلفة أجزاء على مدٌر هو لٌالتحل 1 (.ذلك إلى وما القضٌة،و

 .الشامل للمعنى مناسب وتعرٌف

 القٌاسً المحتوي. 3

 تتعلق بمعاٌٌر المحتوى معاٌٌر تتعلق ،3112 لعام 46 رقم Permendikbudلـ وفقاا المحتوى معاٌٌر

 .التعليم من معينة مستويات أنواع ومستوى اخلرجيني كفاءة ومستوى المواد بنطاق
 يتم 3

 للقوانني وفًقا حتديدىا مت اليت اإللزامي التحميل معايري على بناءً  ادلادة نطاق صياغة
 .واللوائح

 

 الدراسي هجالمن. 3
 يف تدرس اليت ادلوضوعات من رلموعة أي الكبري، اإلندونيسي للقاموس وفًقا 

 لعام 02 رقم الوطين التعليم نظام لقانون وفًقا جادلنه يصف  2.التعليمية ادلؤسسات
 وادلواد واحملتويات باألىداف ادلتعلقة والًتتيبات اخلطط من رلموعة بأنو ادلنهج 0222
 دلستوى الدراسي هجادلن إعداد يف توجيهية كمبادئ ادلستخدمة الطرق وكذلك التعليمية

 .تعليمية وحدة لكل وادلخطط التعليم وحدة
6 

                                                             
1  Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia ke-4 (Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 52.   
2  Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013.    
3
  Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia ke 2 (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002), h. 102. 
4
  Peraturan Pemerintahan Nasional dan Kebudayaan, UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003. 
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 (KTSP) التعليم وحدة مستوى منهج .4
 جتميعو مت تشغيلي تعليمي منهج ىو( KTSP) التعليمي وحدة مستوى منهج

 مبوجب قانونًا KTSP تكليف مت. إندونيسيا يف تعليمية وحدة كل بواسطة وتنفيذه
 جلمهورية احلكومية والالئحة الوطين التعليم نظام بشأن 0222 لعام 02 رقم القانون

 .الوطنية التعليم معايري بشأن 0222 لعام 96 رقم إندونيسيا
5 

 

 

 
 (K-31) 3103 الدراسي والمنهج. 5

 يدمج منهج ىو التكامل ىذا من دفواذل متكامل، منهج نفسو 0292 منهج
 عرب ، الفردية التخصصات داخل شكل يف وادلوضوع ،والتعريفات وادلفاىيم، ادلهارات،

 الطلبة. ةوعرب  وداخل ختصصات عدة
 الفكرية القدرات تطوير ىو 0292 هجدلن وفًقا الًتبوي التعليم أىداف أحد

 تصبح أن على القدرة. كافية فكرية بقدرات يتمتعون أشخاًصا يصبحوا حىت ،طلبةلل
 وتطوير وذاتية، أساسية أكادميية مهارة ىي 0292 منهج يف موالتعل   التعليم زلتوى

 .ادلواد ومبادئ مفاىيم
4

 

 العربية اللغة. 6

                                                             
5
 Muhammad Rohman,  Kurikulum Berkarakter Refleksi dan Proposal Solusi Terhadap KBK 

dan KTSP, (Jakarta : Prestasi Pustakaraya,  2012),  h. 103. 
6
 Muh. Hanif, Tinjauan Filosofis Kurikulum 2013, Jurnal kurikulum 2013 (Stain 

Purwokerto), h. 111. 
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. اإلندونيسيةيف  ميالتعل أنشطة يف ثانية لغة أو أجنبية كلغة العربية اللغة تستخدم
 ىي ميالتعل يف األم لغتنا ىنا. األم اللغة نتائج عن األجنبية اللغات من النتائج ختتلف

 .اإلندونيسية
7 

 

 الموضوع اختيار أسباب  . ب
 :ىي ادلوضوع ت ىذاار اخت الباحثة  باسبأ

 نطاق تغطية ىو عام بشكل احملتوى معيار أن الحظت أن ميكن الباحثة أن حقيقة .9
 اولحت السبب، ذلذا. التعليم من معينة مستويات يف اخلرجيني كفاءة ومستوى ادلادة،

 اإلبتدائية اإلسالميةادلدرسة  ادلستوى من K-92 و KTSP العربية اللغة حتليل الباحثة
 باكت زلتويات على العربية اللغة ادلواد زلتويات أن حقيقة أن اتضح. األول للصف

 KTSP كتاب يف. قليالً  سلتلفة األول للصف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية ادلستوى
 الفهم وأسهل أخف يكون ،طلبةلل تعليمية كمواد أو ادلرفقة (kosakata) ادلفردات

 ادلستخدمة ادلرفقة ادلفردات K-92 السياق كتاب يف بينما الصف يف ميتعل أنو على
ادلدرسة اإلبتدائية ب األول الصف دلستوى ادلستخدمة اللغة ستوىدل للغاية مرتفعة

 احملتوى معايري فإن ،Mulyasa قبل من تضمينها مت اليت النظرية على بناءً . اإلسالمية
 ووفًقا ادلرجوة األىداف حتقيق أجل من طلبةل تدريسها يتم اليت ادلواد نطاق ىي

 .التعليم من معينة دلستويات
 ويفهمون يفهمون ال طلبةال أن توضيح يتم ذلك، ومع 8

 Mulyasa وضعتها اليت النظرية مع تتفق ال أهنا يعين وىذا ادلعلمون، جلبها اليت ادلواد
                                                             

7
 Abdul Aziz Bin Ibrahim, Psikolinguistik Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humoniria, 

2002), h. 101.  
2  Mulyasa,  Kurikulum Yang Disempurnakan, (Bandung: PT Raja Rosdakarya, 2006), h.  24.  
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 احملتويات فهم من أكرب بسهولة طلبةال يتمكن أن ادلأمول من السبب، ذلذا. نفسها
 .صحيح بشكل العربية باالكت سياق يف

 يف موجودة مدرسة كل يف العربية باالكت متعل   يف يرغبون الذين طلبةلل الراحة توفري .0
 األول للصف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية مستوى من يبدأ. إندونيسيا أحناء مجيع
 ألن طلبةلل ادلعلمني توصيل يف خطأ أي يوجد وال تعلمو ويسهل حًقا يفهم حبيث
 جلعل الدول بني للتواصل كوسيلة العامل يف الثانية اللغة ىي أصبحت العربية اللغة
 ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية مستوى من ومتقدم جيد تطبيق ميكننا أكثر األمة

الرسالة  موضوع الباحثة تاختار  ذلك، عن وابتعاًدا للمستقبل،. األول للصف
 وادلنهج( KTSP) التعليم وحدة مستوى دلنهج القياسي احملتوى حتليل حول العلمية

ادلدرسة اإلبتدائية ب األول العربية للصف اللغة دلادة( K-12) 0292 الدراسي
 .اإلسالمية

 

 البحث خلفيةج. 
 تفسري يتم(. 96) ادلادة من 9 الفقرة ،0222 لعام 02 رقم للقانون وفًقا نهجادل      

 وادادلو  واحملتوى دفباذل ادلتعلقة والًتتيبات اخلطط من رلموعة" أهنا على الدراسي نهجادل
 أىداف لتحقيق ميالتعل أنشطة إلجراء توجيهية كمبادئ ادلستخدمة والطريقة يةميالتعل

 9".معينة

                                                             
2
 Syafrudin Nurdin dan Andriantoni, Kurikulum dan  Pembelajaran, (Padang: PT Raja 

Grafindo, 2016), h. 65. 
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 ال. التعليم عامل يف واإلحلاح التعريف حيث من للغاية، شائع مصطلح ىو ادلنهج
 يةطرق وكذلك الرمسية، غري أو الرمسية التعليمية ادلؤسسات عن ادلصطلح ىذا فصل ميكن
 .فيها عناصر تعترب اليت ميالتعل

11 
 :أخرى أمور بني من ،دالردو  من العديد لديهم العلماء لبعض وفقا
 األنشطة مجيع أهنا على الدراسي نهجادلHarold . Alberty  (9632 ) لـ وفقا

 (.طلبةلل ادلدرسة تقدمها اليت األنشطة مجيع) ادلدرسة مسؤولية حتت طلبةلل ادلمنوحة
 مجيع الدراسي نهجادل يعتربون الذينLewis (9641 )  و .Saylor, Alexander ـل وفقا

 ادلدرسة، حول الدراسية، الفصول يف سواء للدراسة، طلبةال على للتأثري ادلدرسية اجلهود
 .ادلدرسة وخارج

11 
 نهجادل وىي أبعاد، 2 يف الدراسي نهجادل بتجميعR.Ibrahim (0222 ) لـ وفًقا

 ميكن. للدراسة كمجالالدراسي   نهجوادل كنظام، الدراسي نهجوادل مادة، باعتبارىا الدراسي
 ألنشطة زمين وجدول تعليمية ومواد أىداف على حتتوي كوثيقة الدراسي ادلنهج وصف أيًضا

 ادلدرسي النظام من كجزء الدراسية نهجادل إىل ينظر الثالث البعد. والتقييم والتعلم التعليم
 للدراسة، رلااًل  باعتباره ادلنهج إىل الثالث البعد ينظر. اجملتمعي النظام وحىت يالتعليم والنظام

 .نهجادل دراسة رلال وىو أال
13 

 قدمو موضوع ىو ادلنهج أن الباحثة ستنتجهات أن ميكن اليت نظريات ثالثة بني من 
 .ادلدرسة ظل يف جيًدا يتعلمون طلبةال جعل أجل من طلبةال

                                                             
10

 Mulyani Mudis Taruna, Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Pontianak, Jurnal kurikulum, (Nafisa volume XV, No 02 Mei Agustus 

2002).  
11

 Ibid, h. 5.  
12

 Ibid, h. 5. 
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 لتحقيق مهمة كأداة. التعليم عملية يف جدا مهمة الدراسي نهجادل وبالتايل
 والتكنولوجيا العلوم لتقدم وفًقا ويتطور باستمرار ادلنهج يتغري أن الطبيعي من األىداف،

 .حيدث الذي
 :وتعاىل سبحانو اهلل وكلمة

                        

Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan mereka sendiri…(Q. S. Ar-ra’d/12:11). 
12

 

 العليا الدراسات كفاءة لتحقيق الكفاءة مبستوى ادلادة نطاق تغطية يف احملتوى معيار يتمثل
 نهجادل وىيكل األساسي اإلطار احملتوى معيار يتضمن. التعليم من معينة وأنواع مستويات يف

 و أنواع دراسي فصل كل يف مادة كل(. KD) األساسية والكفاءة( SK) الكفاءة ومعايري
permendiknas 0223 لعام 00 رقم. 

 حول يدور احملتوى معيار فإن ،0292 لعام 31 رقم Permendikbudلـ وفًقا            
 نطاق صياغة يتم. التعليم نوع ومستوى اخلرجيني كفاءة ومستوى ادلواد بنطاق ادلتعلقة ادلعايري
 .واللوائح للقوانني وفًقا حتديدىا مت اليت اإللزامي التحميل معايري على بناءً  ادلادة

16 
 احلكومية والثقافة التعليم قواعد على النص ىو الباحثة يكتبو أن ميكن الذي االستنتاج      

 ومستوى ادلواد بنطاق ادلتعلقة ادلعايري الذي احملتوى مستوى بشأن 0292 لعام 31 رقم
 الذي ادلادي احملتوى ذلك يتضمن. التعليم مستويات من أنواع عدة من اخلرجيني كفاءة
 .القانون وىو رئيسو، من حدده

                                                             
13

 Tafsir Al-Quran Surah Ar’rad , Ayat 11.  Beserta Terjemahanya .   
14 Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013.    
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 الكفاءة لتحقيق الكفاءة ومستوى ادلواد نطاق ىي توىاحمل معايري Mulyasa لـ وفًقا         
 .التعليم من معينة وأنواع مستويات يف العليا

15 
 ادلادة نطاق ىي احملتوى معايري أن ىو عليو احلصول باحثةلل ميكن الذي االستنتاج       

 .التعليم من معينة مستويات أساس على اخلرجيني كفاءة ومستوى
 اخلرجيني، كفاءة حول معايري يف رللتو، يف ورد كما Muhammad Rohman لـ وفًقا          

 على احملتوى معيار حيتوي. ميالتعل منهجو  الدراسية، والكفاءات ادلادية، الكفاءات ودراسة
 الوحدة مستوى على الدراسي نهجوادل ميالتعل وعبء نهجادل وىيكل األساسي اإلطار

 .التعليمي/  األكادميي والتقوًن التعليمية
14 

 نهجادل يف أساسي كإطار احملتوى معايري تفسري ميكن أنو يستنتج أن للباحثة ميكن      
 .التعليمية

 بشأن الوطنية الًتبية وزير الئحة من( 9) ادلادة فإن القضائية، ادلكتبة لفريق وفًقا           
 معايري 0223 للعام 00 احلكومية اللوائح والثانوي االبتدائي التعليم لوحدات احملتوى معايري
 احملتوى، معايري باسم يلي فيما إليها ادلشار والثانوي، االبتدائي التعليم لوحدات احملتوى
 على اخلرجيني الكفاءة لتحقيق األدىن الكفاءة ومستوى ادلادي للنطاق األدىن احلد تغطي
 .التعليم من معينة وأنواع مستويات يف األقل

17 
 من ةلبالط حيققها أن جيب اليت ادلواد نطاق تغطية ىو احملتوى معيار أن ىو االستنتاج       

 .حتديده مت الذي التعليم لنوع ووفًقا ادلرجوة األىداف حتقيق أجل
                                                             

 15 Mulyasa,  Kurikulum Yang Disempurnakan, (Bandung: PT Raja Rosdakarya, 2006), h.  24.  
16

 Muhammad Rohman,  Kurikulum Berkarakter Refleklsi dan Proposal Solusi Terhadap 

KBK dan KTSP, (JAKARTA: Prestasi Pustakaraya, 2012), h. 104. 
17 TIM PUSTAKA YUSTISIA, Panduan lengkap KTSP (KURIKULUM TINGKAT SATUAN 

PENDIDIKAN), (Yogyakarta: PT Buku Kita), h.  47.  
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 وادلهارات وادلعارف الثابثة، اإلذلية والقيم وادلعايري احلقائق رلموعة ىو احملتوى
 ويتغا هبا، ادلتعليم يتحك الىت الناس، وحاجات وادلكان الزمان، ادلتغرية االنسانية واخلربات

 18 .فيها ادلنشودة الًتبية األىداف حتقيق أجل من معها، على
     "Standar isi adalah seperangkat fakta, nilai, dan nilai ilahi, pengetahuan, 

keterampilan dan pengalaman manusia yang berubah sesuai dengan waktu, tempat 

dan kebutuhan orang-orang yang dipercaya dan berinteraksi dengan pelajar untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan". 19 

 تغطية ىو احملتوى معايري حول نظريات عدة من الباحثة استنتجهت أن ميكن ما إن 
 قبل من ورغباهتا حلها جيب اليت التعليمية األىداف لتحقيق ادلستخدم للدرس ادلادي النطاق

 .مسبًقا زلددة تعليمية ومستويات بطباقات طلبةال
 مدرسي، كتاب دراسة يف يرغب الذي للطالب جًدا مهمة احملتوى معايري تعد لذلك،       
. والثقافة التعليم حكومة حددهتا اليت ادلواد من رلموعة ادلدرسي الكتاب يف يكون أن وجيب

 سيتعلمون الذين األول الصف طلبة ىنا جيد طالب سيناقش ، ادلدرسية بالكتب يتعلق فيما
 مزايا ذلما كالمها .(K-12) 0292 و( KTSP) العربية اللغة تعليم وحدة منهج استخدام
 منهما لكل يكون ما وغالباً  الوقت تغري مع االجتاه نفس يف الدراسي نهجادل ألن وعيوب

 .اخلاصة مزاياه
يف كتاب اللغة العربية للصف األول ، يبدأ  ,سيتم حتليلها كبداية للفرقفيما يلي ادلواد اليت 

( فيبدأ بتقدًن 92)ك  92بإدخال احلروف اذلجائية ، أما يف كتاب ادلنهج  KTSPتعلم 
 .التعروف

                                                             
, 0229أسها و تطيقا, عميد معهد الدراسات الًتبوية جامعة القاىرة سابقا, :  الدكًتعلى امحد مدكور,  مناىج الًتبية 12

 .022ه. 

 
12

 ibid, h. 205.  
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 الواقع يف ىو الكتاب ىذا أن نفسو علم الذي للمعلم وفًقا نفسو KTSP كتاب من      
 دلنح مناسبة ىي الدين وزارة من إعدادىا مت اليت ادلواد ألن طلبةال قبل من للفهم أسهل

 اليت kosakata أو ادلفردات ميتعل إىل ىجائية رسائل على التعرف من يبدأون الذين طلبةال
 .الطلبة للمشاركني تُعطى أن ينبغي كان

 أن إال للتقدًن، طلبةلل وجيد أيًضا شلكن نفسو العربية باللغة K-92 كتاب أن حني يف      
 و ادلفردات عليها يهيمن اليت ادلواد مباشرة يعلم ىذا K -92 كتاب أن يرى الباحثة

kosakata لـ الوجهة K-92 أو مهارات حتسني بسبب بالفعل جيدة نفسها skill ومعرفة 
 .طلبةال

الناقية بادلدرسة جوىرة  األول الصف دلعلم هاأجريت اليت ادلقابلة نتائج على بناءً      
 بشكل تستخدمها اليت ادلادة إىل وتقدميها يقدمها اليت ادلواد فهم طلبةال يستطيع ،اإلبتدائية

 ألن الفصل يف تدريسها يتم اليت العربية باللغة KTS P ادلدرسية باالكت باستخدام دقة أكثر
 رسائل على التعرف كيفية ميتعل من بدءًا كتابتها يتم الدين وزارة من ادلتوفرة الكتب أو ادلواد

 يقدمو ال نفسو K-92 منهج أن حني يف. جيدا ادلفردات ميتعل ميكنهم مث بسهولة ىجائية
 أو يفهموا مل الذين طلبةال جيد حبيث مباشرة، ادلفردات يقدم ولكنو ىجائية رسائل من

 يغريون ال ولكن ادلنهج هبذا استبدالو جيب ألنو ميالتعل يف صعوبة بعد احلروف يفهموا
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 جيب فلماذا ،وجيد حسن البداية يف ادلقدمة ادلواد أن يعين الكتاب ىذا زلتوى زلتوياتو
 .تعلمها طلبةال على يصعب حبيث تغيريىا

 معايري لتحليل متعمقة دراسات إجراء ادلشجع من أعاله، ادلذكورة األفكار على بناءً 
 مواد يف القياسي احملتوى قسم يف وخاصة 0292 منهجو  التعليم وحدة منهج يف احملتوى
 و ادلوضوع ىذه الرسالة العلمية ىو ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالميةيف مستوى  العربية اللغة تعليم

 الدراسي والمنهج( KTSP) التعليم وحدة مستوى لمنهج القياسي المحتوى تحليل"
3103 (K-31 )بالمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية  األول لصفلالعربية  اللغة لمادة." 

 
 
 
 
 

 المشكلة تركيزد. 
 معايري مناقشة فقط ىي الرسالة العلمية ىذه يف مناقشتها ستتم اليت ادلشكلة حتديد إن       
 وادلزايا ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية ستوىدل الصف األول على العربية اللغة مواد على احملتوى

 0292 الدراسي وادلنهج( KTSP) التعليم وحدة مستوى دلنهج العربية اللغة عيوب دلادة وال
(K-12). 
 

 البحث مشكلةه. 
 ال حبيث عليها، احلصول مت اليت والنتائج ادلطلوب الشيء بني الفجوة ىي ادلشكلة      
 الفجوة ىي ادلشكلة أن موضًحا ادلثال، سبيل على S. Sugiono حسب متوقع ىو ما يتحقق
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 حتقيق أجل من جادة حلوالً  احلالية الثغرات تتطلب. ادلوجودة واحلقيقة ما شيء توقع بني
 .ادلشكلة من اخلروج أو ادلرغوبة الظروف

31 
 وادلنهج( KTSP) التعليم وحدة مستوى دلنهج العربية اللغة ادةدل القياسي احملتوى ما .9

 ؟ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالميةللصف األول ب (K-12) 0292 الدراسي
 الدراسي وادلنهج( KTSP) التعليم وحدة مستوى دلنهج والعيوب ادلزايا ىي ما .0

0292 (K-12)؟ 
 
 
 

 

  البحث وفوائد أهدافو. 
 البحث . أهداف0

 وجو على. عملية دراسات إجراء إىل أساسي بشكل البحث ىذه هتدف
 :ذلك يف مبا الرئيسية، العملية الدراسات من العديد على البحث ىذه جتيب ،اخلاص

 وادلنهج( KTSP) العربية اللغة تعليم وحدة حملتويات القياسي احملتوى دلعرفة  (9
 .ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالميةب (K-12) 0292 الدراسي

اللغة العربية ( KTSP) التعليم وحدة مستوى دلنهج والعيوب ادلزايا دلعرفة (0
 .ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالميةبا (K-12) 0292 الدراسي وادلنهج

                                                             
20

 Sugiono,  Metode Penelitian Pendidikan , (Bandung  : Alfabeta).  
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 البحث فوائد. 3
 مستوى على العربية اللغة كتب أن ادلعروف من سيكون البحث، ىذا حتقيق مع

 :البحث ىذه فوائد تشمل حًقا، استخدامها ميكن واليت ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية
 الكتب تكوين استكشاف على قادرًا البحث ىذا يكون أن ادلتوقع من  (9

 حبيث kosakata  أو ادلفردات خالل من أعمق بشكل العربيةاللغة ادلواد 
 .ادلدارس يف تعليمية دكموا الستخدامها مناسبة تكون

 .وادلعلمني طلبةلل البحث ىذا يسهم أن ادلتوقع من (0
 :هي النظرية الفوائد       

 النظريات وفهم ىذا احملتوى دلعيار مشوالً  أكثر رؤية على احلصول أجل من (9
 .أفضل بشكل وفهمها البحث عملية خالل ادلكتسبة

 يف تضمينها يتم ادلنهج ىذا يف بالفعل ادلوجودة ادلعرفة لتطوير وكوسيلة (0
 .للمحتوى القياسية اجلوانب

 احلكومية امعةاجل يف ادلعرفة كنوز تطوير يف األفكار تساىم أن وميكن (2
  .المبونج إنتان رادين اإلسالمية

 :هي تحقيقها يمكن التي العملية الفوائد      
 يكون أن ميكن حبيث بتدائيةاإل مدرسةلل العربية اللغة منهج يصف أن ميكن (9

  .ئيةاإلبدا ادلدرسة مستوى على التعليمية للمؤسسات مهمة وثيقة
( KTSP) التعليم وحدة مستوى دلنهج بني وظيفية عالقات إلجياد زلاولة يف (0

 .ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالميةبا (K-12) 0292 الدراسي وادلنهجاللغة العربية 
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 .ادلماثلة البحوث من مزيد يف( ادلقارن) واألساس العلوم لتطوير كأساس (2
 وميكن. عام بشكل للمجتمع بالنسبة وخاصة للتعليم مفيدة تكون أن ميكن (1

 .التعليم عامل يف تساىم أن
 

 الصلة ذات البحوثز. 
 :يلي ما الباحثون ناقشها اليت الصلة ذات البحوث تشمل      
( KTSP) منهج مفاىيم بني مقارنة" وضوعمب Abdul Rohman أجراىا اليت بحثال .9

 اإلسالمي الديين التعليم يف احملتوى معايري دراسة) (K-12) 0292 الدراسي وادلنهج
 .النوعي الوصفي ادلنهج البحث ىذه تستخدم للمستوى ادلتوسطة(".

 تنتج حيث 31
 ادلوجودة االختالفات مها  0292 الدراسي وادلنهج KTSP أن البحث ىذه نتائج

 (K-12) يستخدم بينما السبعة مبادئو KTSP يستخدم. واخلصائص ادلبادئ يف
 لذلك أعاله، KTSP مبادئ يف توجيهية كمبادئ استخدامها يتم اليت ادلبادئ
 الدينية الًتبية يف تدريسها يتم اليت الدينية اجلوانب أن أعاله البحث من يتضح

 .سلتلفة اإلسالمية
 نهجوادل KTSP العربية اللغة منهج عقيدة" وضوعمب Miftahuh Surur من بحثال .0

 األىداف أن عن البحث ىذه أسفر(". مقارنة دراسة) للمدرسة العالية 0292

                                                             
21

  Penelitian Abdul Rohman “perbandingan konsep kurikulum KTSP 2006  dan kurikulum 

2013 (kajian standar isi pada mata pelajaran pendidikan agama islam jenjang SMP”. “Skripsi, FTK 

UIN Walisongo Semarang, 2015, h. i.  
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 اللغة يف مهارات أربع ادلساواة قدم على تشجع  0292 وادلنهج KTSP لـ التعليمية
 .KD و KI   0292 ادلنهج تؤكد  فقط نفسها، ىي وادلواد العربية،

33 
 يف العربية اللغة تعليم يف 0292 منهج تنفيذ" وضوعمب Nuriana Yulianti بحثال .2

 يشدد 0292 عام منهج أن وىي ،البحث ىذه نتائج أوضحت ،" عاليةال درسةادل
 .العربية اللغة ميتعل يف احلديثة الًتبوية األبعاد على

32 
 درسةادل يف العربية اللغة مواد يف القياسي احملتوى" وضوعمب Mujahid من بحثال .1

 .("والتنمية النفسية ادلراجعة) 0292 منهج يف الثانوية
 البحث ىذه أنتجت 36

 نفس علم لتطور وفقا ناحية من. 0292 لعام العربية اللغة لدروس قياسًيا زلتوى
 التطابق رؤية ميكن. طلبةال نفس علم مع يتوافق ال أخرى ناحية من ولكن طلبةال

 ادلراىقون يزال ال حيث ادللموس التفكري يف احملتوى ومعايري طلبةال سيكولوجية بني
 العربية اللغة حملتويات القياسية وادلطابقة. ملموس بشكل يفكرون اإلندونيسيون

 مل ،أخرى ناحية من لكن. األخالقي وتطورىم للمراىقني العاطفي للتطور اخلاضعة

                                                             
22

   Penelitian Miftahuh Surur “Ideologi Kurikulum Bahasa Arab KTSP dan Kurikulum 2013 

Madrasah aliyah (Studi Komparasi)”. “Tesis UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016, h. i. 
32

  Penelitian Nuriana Yulianti yang berjudul “Implementasi Kurikulum 3112 Dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah” hasil dari penelitian ini yaitu, menjelaskan 

bahwasanya kurikulum 3112 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran 

bahasa arab, jurnal, Dosen INSURI Ponorogo, 3116, h. i. 
24

 Penelitian dari Mujahid yang berjudul “Standar Isi pada Mata Pelajaran Bahasa Arab di 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Dalam Kurikulum 2013 (Tinjauan Psikologi dan Perkembangan)” 

penelitian ini menghasilkan standar isi pelajaran bahasa arab 2013 MTs. Disatu sisi sesuai dengan 

perkembangan psikologi peserta didik namun disisi lain tidak sesuai dengan  psikologi peserta didik. 

Kesesuaian antara psikologi peserta didik dan standar isi dapat dilihat dari dalam berfikir konkrit 

dimana remaja Indonesia masih bisa berfikir konkrit. Dan kesesuain standar isi mata pelajaran bahasa 

arab dengan perkembangan emosi remaja dan perkembangan moral remaja. Namun disisi lain 

kesesuain aspek standar isi pelajaran bahasa arab belum bisa menerima daya fikir yang abstrak yang 

memang  seharusnya usia remaja tersebut sudah bisa berfikir abstrak, Jurnal Pendidikan Agama Islam, 

FITK Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol XII, No 02 Desember, 2015, h. i.   
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 التفكري قوة قبول من العربية اللغة دروس حملتويات القياسية اجلوانب مطابقة تتمكن
 .جتريدي بشكل فيو التفكري على قادرًا ادلراىق يكون أن جيب الذي التجريدي

 ذات ادلواد بني ادلطابقة حتليل" وضوعمب Rina Asih Handayani من بحثال .2
 حتليلية دراسة) 0292 الدراسي منهجلل الرئيسية والكفاءات األساسية الكفاءات

 تشري(". الدين وزارة نشرهتا اليت العربية باللغة السابع للصف الدراسية للكتب
 العربية اللغة كتاب يف ادلادة تطابق أن يعين ادلتوسط من7 35 أن إىل البحث
 .طلبةلل إلزامًيا كتيًبا يكون أن يستحق الدين وزارة قبل من ادلنشور السابع للصف

35 
 

 ح. تحديد المشكلة
 على فقط ادلشكلة على البحث يقتصر أعاله، اخللفية يف ادلشكلة ىذه إىل استناًدا      
 .0292 منهجو  0225 لعام KTSP العربية اللغة مادة يغطي الذي القياسي، احملتوى

  مناقشةالط. نظاميات 
 اخلطوط توضح وظيفة على حيتوي ألنو للغاية مهمة االقًتاح ىذا كتابة منهجية تعترب      

 لذلك مكوناتو، يف خطأ يوجد ال حبيث ذلك تضمني يتم. التوايل على فصل لكل العريضة
 منهجي بشكل الباحثة ترتب ،الرسالة العلمية ىذا ولتيسري. التقدميي العرض يف الفهم جتنب
 :التايل النحو على

                                                             
25

  Penelitian dari Rina Asih Handayani yang berjudul “ Analisis Kesesuaian Antara Materi 

dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 ( Studi Analisis pada Buku Teks 

Bahasa Arab kelas VII Terbitan Kemenag)”. Penelitian menghasilakan bahwasanya rata-rata porsante 

626 artinya kesesuain materi buku teks bahasa arab kelas VII terbitan kemenag layak dijadikan buku 

pegangan wajib bagi siswa, Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, h. i. 
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ىذه  يف ادلناقشات أو ادلكونات مجيع تغطي الفصل ىذا يف مقدمة األول الباب
 ،البحث شكلةم. ج ادلشكلة، تركيز. ب ،البحث خلفية. أ: من تتكون واليت الرسالة العلمية

 .ناقشةنظاميات ادل. ز ،ةكلادلش حتديد. و ث،البح فوائد. ه البحث، أىداف. د
 منهج حول النظرية الدراسات من عدًدا النظرية ىذه أساس ستناقشالثاين  الباب

KTSP 0292 نهجوادل ( 92 K- )منهج. أ: األول الفرعي القسم من تتكون واليت KTSP 
 منهج خصائص. 1 ،0292 األساسي ادلنهج مفهوم. K- ، 2 92 )0292 نهجادلو 

 الثاين الفرعي احملتوى ويف ، KTSP خصائص. KTSP ، 3 لـ األساسية ادلفاىيم. 2 ،0292
 تعريف. 0 ادلعايري، تعريف. 9 األول، الصف للمدرسة اإلبتدائية القياسي احملتوى. ب

SBC، 2 .مادة نوع. 1 ،0292 نهجادل تعريف KTSP ، 2 .0292الدراسي  نهجادل  نوع. 
 البحث، نوع. 9: تشمل اليت البحث ةقيطر  ستناقش البحث ةقيطر : الثالث الباب

 .البيانات مجع تقنيات. 2 البيانات، مصادر. 0
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 الثاني الباب
 نظري إطار

 
 -K 31 و KTSP منهجأ. 

 المنهج فهم. 3
 7الالتينية من يأيت بل اإلندونيسية، اللغة من ليس" kurikulum " ادلصطلح

 يف األصل يف يستخدم وكان ،(curere) للسباق مكان و( curir) ساعي وىي". اليونانية"
 .القددية اليونان يف الرياضة عامل

 curriculum "a running course, or " تعٍت الالتينية، يف 2

race cource a specially a chariot race course الفرنسية اللغة يف أيًضا وىناك  courier  
 ازباذىا جيب اليت ادلواد أو الدورات من لعدد ادلصطلح استخدام يتم مث". to run " تعٍت

 .شهادة أو درجة على للحصول
 احلصول طلبةلل ديكن ،الدراسيادلنهج  أخذ طريق عن 3

 أخذوا قد طلبةال أن على دليالً  جوىرىا، يف الشهادة، تعد احلالة، ىذه يف. شهادة على
 إىل مكان بُت مسافة مسافر قطع مثلما سباًما دروس، خطط شكل يف ادلنهج الدراسي

 للوصول للغاية مهًما جسرًا الدراسي ادلنهج يعترب آخر، دبعٌت. النهاية إىل أخَتًا ووصل آخر
 .معُت شهادة باكتساب ويتسم الرحلة هناية نقطة إىل

4 

                                                             
1
 Dakir, Perencanaan & Pengembangan Kurikulum, (Jakarta : Rineka Cipta, 0212), h. 0.    

0
 Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, Koordinator Toto Ruhimat dkk, 

Kurikulum dan Pembelajaran, (Bandung  : PT Raja Grafindo Persada), h. 0. 
3
 Jurnal, Ahmad Zubaidi, Model- Model Pengembangan Kurikulum dan Silabus  

Pembelajaran Bahasa Arab, Jurusan Tarbiayah STAIN Ponorogo. 
4
 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Bandung : PT Bumi Aksara, 1994), h. 16.  



71 
 

 ادلسار يعٍت والذي 5"نهجم" باسم" kurikulum " مصطلح يُعرف العربية، اللغة يف
 فإن بالتعليم، مرتبطًا ىذا كان إذا. احلياة رلاالت سلتلف يف البشر بو دير الذي 6ادلشرق
 لتطوير طلبةال مع ادلدرس أو ادلعلمون بو دير واضًحا مسارًا يعٍت kurikulum أو منهج

 .احلياة يف ومهاراهتم معارفهم
 ٖٕٓٓ لعام ٕٓ رقم الوطٍت التعليم نظام قانون يصف 1

 وكمواد واحملتويات باألىداف ادلتعلقة والًتتيبات اخلطط من رلموعة بأهنا الدراسي هجادلن
 التعليم وحدة دلستوى ادلنهج الدراسي إعداد يف توجيهية كمبادئ تستخدم التعليم وطريقة

 .تعليمية وحدة لكل وادلخطط
 ىو ما. التعليمية األىداف لتحقيق كمحاولة لو سلطط شيء الدراسي هجادلن

 يف ربقيقو ديكن ما. تشكيلها ادلراد الدولة مواطٍت أو البشر عن ومثالية فكرة، ىو لو سلطط
 بُت فجوة فهناك لو، سلطط شيء كل ربقيق ديكن ال ألنو. حقيقي منهج يسمى الواقع

 .احلقيقية ادلنهجو  الفكرة
1 

 لعملية للتخطيط إعدادىا مت كخطة ادلنهج الدراسي إىل النظر يتم ما عادةً 
 .التدريس ىيئة أعضاء إشراف ربت والتعلم التدريس

9 
 أوالً  نفحص أن لنا بالنسبة اجليد من سيكون االختالف، ومستوى طبيعة لفهم

 خيب كل اقًتحو الذي الدراسي دلنهجلال ادلختلف الفهم

                                                             
5
 Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis. 

(Jakarta: Ciputat Press 0220), h. 55-56. 
6
 Abdul Manab, Manajemen Perubahan Kurikulum, Mendesain Pembelajaran, (Depok : 

Sleman Yogyakarta: 0215, cet 1), h. 1.   
7
 Omar, M Al Taoumi,  Al Syaibani,  Filsafat  Pendidikan Islam (Jakarta:Bulan Bintang. 

1979), h. 474.  
4
 Nasution M.A, Asas-Asas Kurikulum, (jakarta: PT Bumi Aksara), h. 4.  

9
 Nasution M. A, Kurikulum dan Pengajaran, (Bandung: Bina Aksara, 1949), h. 5.  
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. طلبةبال وعالقتو ادلصطلح منهج طويلة فًتة منذ( ٕٜٓٔ)  John Dewey استخدم
 رلال يف فردية عمليتان كالمها ولكن سلتلفان شيئان مها طلبةوال هجادلن أن Dewey أكد

 خالل من طلبةال تعلم خربات عن تكشف مستمرة بناء إعادة عملية ىو ادلنهج. التعليم
 .جبادلنه عادة يسمى للمعرفة جيًدا منظم ترتيب

 ادلوجو ميالتعل خلربات ترتيب ىو ادلنهج أن على( ٜٔٛٔ) Franklin Bobbit ينص
 .طلبةلل الفردية القدرات لنشر ادلدارس تستخدمها اليت

Harlod Rugg (ٜٕٔٚ )التجارب من سلسلة أهنا على ادلنهج الدراسي بتفسَت 
 احلياة مع والتعامل التكيف من يتمكنوا حىت قدراهتم تطوير يف طلبةلل فائدة أقصى ذلا اليت

 .ادلختلفة
 اخلربات من رلموعة عن عبارة ادلنهج أن على( ٖٜ٘ٔ) Hollin Caswell ينص

 .النضج ضلو طلبةال لتوجيو وإجراءات كعمليات ادلعلمون يستخدمها اليت
 ذلا زبطط اليت التعلم خربات كل ىو ادلنهج أن( ٜٚ٘ٔ) Ralph Tyler يؤكد

 .التعليمية أىدافها لتحقيق ادلدارس وتوجهها
 التعليمية األىداف حول بيان عن عبارة ادلنهج أن (ٕٜٙٔ)  Hilda Taba قالت

 .والتعليم التعلم دلصاحل معُت منط أساس على وتنظيمها ادلواد اختيار ويتم ، واحملددة العامة
 ادلواد وحدات من سلسلة عن عبارة ادلنهج أن( ٜٚٙٔ) Robert Gagneقال 

 ديتلكها اليت األولية القدرات على بناءً  تعلمها طلبةلل ديكن بطريقة ترتيبها يتم اليت التعليمية
 .قبل من يتقنوهنا/ 
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 التعلم سلرجات كل ىو ادلنهج أن( ٜٓٚٔ) Eva Baker و  James Popham قال
 .ادلدرسة مسؤولية وىي ذلا ادلخطط

 ادلتوقع طلبةال تطوير عملية بأهنا ادلنهج الدراسي( ٜٛٚٔ) Michael Schiro يعّرف
 .التدريس زبطيط يف واستخدامها حدوثها

 على ربتوي خطة أنو على دلنهجا( ٜٔٛٔ) Lewisو  Saylor, Alexander يفسر
 يف مذكور ىو كما ادلنهج مفهوم أن حُت يف. ادلتعلمُت طلبةلل التعلم خربات من رلموعة

UUSPN (والثقافة، التعليم وزارة ٜٜٔٛ )ادلتعلقة والًتتيبات اخلطط من رلموعة" ىو 
 التعليم أنشطة إلجراء توجيهي كدليل ادلستخدمة والسيارة التعلم ومضمون دبحتوى
 ".والتعلم

 األقل على الدراسي دلنهجا فكرة تفي أن جيب ،(ٜٚٛٔ) Glatthorn وفًقا
 يستخدم كما التعليم دلصطلحات عاًما فهًما دلنهجا  يعكس أن جيب( ٔ) مها دبعيارين،

 التدريس زبطيط يف للمعلمُت مفيًدا دلنهجا يكون أن جيب( ٕ) و ادلعلمُت، قبل من كثَتًا
 للدراسة األطفال لتوجيو مصممة كخطة ادلنهج الدراسي نفسو Glatthorn يعرف. اجليد

 دلستويات وفًقا مرتبة عليها، العثور يسهل وثائق شكل يف تقدديها ويتم ادلدرسة، يف
 مصرح غَت أطراف قبل من مالحظتها وديكن الدراسي، الفصل يف ربقيقها وديكن التعميم،

 .السلوك يف تغيَتات ربدث أن وديكن هبا،
72 

                                                             
12 Herman Somantrie,  Perekayasaan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 0 Tahun 1949 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Pengembangan dan Penilaian), (Bandung: Angkasa, 1993), h. 0-4.  
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 تنفيذ يتم أن قبل خطة ىي الدراسي هجادلن أن تستنتج أن للباحثة ديكن ىل
 ربقيق أجل من طلبةلل ادلواد توصيل يف ادلعلمُت تسهيل هبدف والتعلم التعليم عملية

 .ادلرجوة األىداف
 الفهم بُت ما يًتاوح ما حد إىل متنوع فهم على الدراسي ادلنهج مصطلح حيتوي

 عن ونقال. William B.Ragan ذكر كما بدقة ادلنهج الدراسي فهم. للغاية والعريض الضيق
Hedyat Soetopo و Wasty Soemanto.: 

 “Traditionally,The curriculum has nean the subject taught in school, or 

course of study ".  
 :صرح التعريف، ىذا مع سبشيا 

 Carter V. Good Curicullum as asyimtematic group of courses or sequences 

of subject required for graduation or certifaction in a major field of study, for 

example. Social studies curriculum, physical education curriculum” .
77

   
 

 :Ronald  C Dollمن  التعريف  
The curriculum of the school is The formal and the informal conten and 

process by which leaner gainknowladge understanding develop skill and alter 

attitude appreaciations and values under the auspice of that school.
72

   
 ادلوضوعات من عدد على فقط ادلنهج حيتوي وىنا. وتقليدية ضيقة ادلنهج بعض

 .شهادة أو دبلوم على للحصول عليها وحيصل طلبةلل ادلدرسة أو ادلعلم يقدمها اليت
 Hollis L.Caswell dan Doak قِبل من جًدا واسع دلنهج تعريف تقدًن مت

S.campbell ادلنهج ولكن ادلواد، من كمجموعة ليس الدراسي دلنهجاال إىل نظرا الذان 
 curriculum not as a group of ربت طلبةال من ادلتوقعة اخلربات مجيع وفر الدراسي

                                                             
11

 Nasution M . A,  Asas-Asas Kurikulum, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 0211), h. 4-6. 
10

 Nasution M . A, opcit, h. 6. 
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courses but as all the experiences children have under the guidance of teachers  ."
 Arthur و J Galen Sayor,Wiliam M.Alexander  , كل كشف الفهم، ىذا مع وسباشياً 

J.Lewis  نقلو الذي ادلنهج فهم عن peter F.Oliva" . we definecurriculum as a plan 

for providing sets of learning oppurturnities for person to be educated .بادلثل 
Hardlod B, Allbertys ، باعتباره ادلنهج ترى all of the activities that are provided for 

students by the school .أوضح ذلك، على عالوة lahin Alice Miel، نقلتو دلا وفًقا 
Nasunation، ومعرفة وادلعتقدات والرغبات ادلدرسي واجلو ادلباين أيًضا يشمل ادلنهج أن 

 وادلربُت اجملتمعات. طلبةال أي ، ادلدارس يف وخيدمون خيدمون الذين األشخاص ومواقف
 الذين األشخاص من وغَتىم اإلداريون وادلوظفون ادلدارس حراس ذلك يف دبا والعاملُت

 .طلبةال مع عالقات لديهم
 يتقنها أن يتوقع اليت اخلربات مجيع أعاله مذكور ىو كما ادلنهج فهم يشمل

  ,intrakurikuler التجربة ىذه تكون أن ديكن. ادلعلم بإرشاد يتقنوهنا الذين طلبةال

kokulikuler  و  extrakulikuler، فإن وبالتايل. الدراسية الفصول وخارج داخل ذبربة سواء 
 الفعلي وادلنهج احملتمل بادلنهج يسمى ما يغطي جًدا واسًعا فهًما يشمل ادلنهج مفهوم

 ادلدرسة يف حيدث نشاط أو شيء ىي ادلخفية ادلنهج. ادلخفية ادلنهج أو ادلخفية ادلنهجو 
 فإن آخر، دبعٌت. احملتملة ادلنهج الدراسي يف مضّمن غَت لكنو ، طلبةال تطور على ويؤثر
 يظهر الذي السلوك أن يعٍت وىذا. ذلا سلطط غَت تعليمية عملية نتيجة ىو اخلفي ادلنهج

 .ادلعلم وصفها اليت األىداف خارج من
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 leerbook der كتابو يف ىولندي تعليمي خبَت وىو ،Langeved  دييز

pedagogische psychology، ذكره ورد ما opvoedingsmiddelen  و  opvoedingsfaktoren  
 بو يقوم شيء كل أن أي التعليمية، األدوات يعٍت وىو األول، الدراسي الفصل يف

 مسح، ال واإلشادة، والدعوة التفسَت مثل سلوكهم، على للتأثَت قصد عن طلبةلل ادلعلمون
 مثل التعليمية البيئة حالة ذلك يف دبا التعليمية، العوامل يعٍت الثاين ادلصطلح. عقاب أو

 األدوات ميل ألليس وفقا. مقصوًدا عمالً  يكون ال حىت ادلعلم وحفاوة الغرفة، نظافة
 .التعليمية والعوامل التعليمية

73 
 as a) كخطة ادلنهج أوالً، وىي والتنمية، ادلنهج مناقشة يف أشياء ثالثة ىناك

plan )توجيهًيا مبدأً  تصبح واليت (guideline) ثانياً،. ربقيقها ادلراد األىداف ربقيق يف 
 الطريقة يف وثالثًا ،طلبةلل( curriculum a as content) زلتوى أو كمواد ادلنهج تسليم سيتم

 ربقيق أجل من يتناقس وأخر وحدة ىي الثالثة األشياء ىذه. ادلنهج تسليم هبا يتم اليت
 خطط ترتيب عملية أهنا على ادلنهج تطوير فهم ديكن لذلك،. ادلطلوبة التعليمية األىداف

 ادلنهج تطوير يعد احلالة، ىذه يف. تعلمو وكيفية تعلمو جيب الذي وادلوضوع احملتوى حول
 (.contextual) والسياقية(. dinamis) وديناميكية( continu) مستمرة عملية

74 
 نظام احلكومة تنفذ أن على ٜ٘ٗٔ دستور من ٖٔ ادلادة من ٕ الفقرة تنص

 وزيادة األمة حياة على الفكري الطابع إضفاء دبُُثل األحكام ىذه تتعلق. الوطٍت التعليم
 .للبشرية وحياة الئقة وظائف على واحلصول العامة، الرفاىية

75 
                                                             

13
 Nasution M . A, opcit, h. 6-7. 

14
 Ibid, 51.  

15
 Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 0224), h. 

16. 
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. التعليم عامل يف ادلنهج الدراسي مصطلح استخدام يتم ذلك، على عالوة
 أيضا ىناك ادلختلفة، التفسَتات يف ذلك، ومع. للمنهج سلتلفة تفسَتات الًتبويُت للخرباء
 ادلراد لألىداف وفًقا طلبةال تطوير جبهود وثيًقا ارتباطًا يرتبط ادلنهج أن ىو التشابو. التشابو
( ٖٜٜٔ) Murray Print موضح، ىو كما ،طلبةلل الدراسي ادلنهج يهدف. ربقيقها
 :تشمل ادلنهج الدراسي أن عن يكشف والذي

1. Planned learning experiences 

0. Offered withim an education institution/program 

3. Represented as a document and, 

4.  Includes experiences resulting from implementing that document. 

Print م،يالتعل ذبربة زبطيط تشمل ادلنهج الدراسي بأن القائلة النظر وجهات 
 يف. ادلعدة الوثائق تنفيذ نتائج بعد وثيقة يف تقدديو مت زلققة تعليمية مؤسسة برنامج وىو

 ادلنهجو  كموضوع، ادلنهج وىي للفهم، أبعاد ثالثة أساًسا منهجلل يكون التعقب، مفاىيم
 .ميللتعل زبطيطي كربنامج ادلنهجو  التعلم كتجربة

76 
 

 المنهج وظائف. 2
 دبا ادلعاين، من العديد ذلا واليت funcition اإلصلليزية من (fungsi) وظيفة كلمة  تأيت

 تكون اإلندونيسية، اجلمل يف. ذلك إىل وما واألنشطة، وادلوقف، الوظيفة، وسائل ذلك يف
 مباشرة ادلدرسي ادلنها يرتبط. األحيان بعض يف غامضة اذلدفو  ادلهمةىي  وظيفةال

 يف مشاركتهم مدى التايل سيوضح. واجلمهور الكتب وكتاب ادلدارس ومديري بادلعلمُت
 .ادلنهج تنفيذ

                                                             
16

 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, (Bandung: Kharisma Putra Pratama, 0224), 

h. 3-4. 
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 للكتاب ادلنهج وظائف (ٔ
 للمعلمُت ادلنهج وظائف (ٕ
 ادلدارس دلديري ادلنهج وظيفة (ٖ
 .للمجتمع ادلنهج وظائف (ٗ

17 
 مجيع يشمل والذي للغاية، واسًعا أعاله ادلنهج فهم يكون اخلرباء، إىل باإلشارة

 األنشطة أو العمل أو األنشطة مجيع ىي ادلنهج الدراسي أن فهم ديكن لذلك. طلبةال
 .رمسية وغَت رمسية ادلدرسة إشراف ربت ذلا ادلخطط

 :ىي ادلنهج تعريف يف العناصر       
 اخلطط من رلموعة (ٔ

 .عملية التعليمب تتعلق سلتلفة خطط على ربتوي واليت ، اخلطط من رلموعة          
 التعليمية وادلواد باحملتوى ادلتعلقة اللوائح (ٕ

 احمللية وادلنطقة( ادلنهج الوطنيذ) ادلركز قبل من التعليمية ادلواد ترتيب يتم
 (.ادلنهج احمللي)
 استخدامها يتم اليت الطريقة ربديد (ٖ

 احملاضرات: ادلثال سبيل على ، سلتلفة تدريس طرق أو أنظمة تقدًن
 إىل وما حافظة تقاريرصنع  و والتالوة واالستفسار التوضيحية والعروض وادلناقشات

 .ذلك
 

                                                             
17 Dakir, Perencanaan dan Pengembnagan Kurikulum, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 0212), h. 

14.   
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 والتعلم التعليم ألنشطة توجيهي كمبدأ (ٗ
 أفراد أي التدريس، ىيئة أعضاء من والتعلم التعليم أنشطة منظمو يتكون

 التدريس، ىيئة أعضاء يكون بينما التعليم، إلدارة أنفسهم يكرسون الذين اجملتمع
 .تدريبهم أو طلبةال توجيو عن ادلسؤول اجملتمع أفراد أي

71 

 

 2131 لمنهجل أساسي مفهوم. 1
 جديًدا منهًجا ٖٕٔٓ عام يف والثقافة التعليم وزارة خالل من احلكومة نفذت

 أو ٖٕٔٓ هجمن اسم عليو أطلق الذي( KTSP) السابق للمنهج كتحسُت
KURTILAS. 

 فرض ،ٕٗٔٓ-ٕٓٔٓ للفًتة( RPJMN) ادلدة منتصف لتطوير الوطنية اخلطة يف .أ 
 التدريس) التخرج أجل من تعليم شكل يف تعد مل اليت التعليمية ادلنهجية تطبيق

 االجتماعية ادلهارات االعتبار يف يأخذ الذي العام التعليم ولكن ،(لالختبار
 االمتحانات نظام تعديل خالل من اندونيسيا اللغوية الثقافة وحب والشخصية

 والثانوية االبتدائية ادلدارس منهج وتنقيح ٕٔٔٓ عام يف( UAN) الوطنية النهائية
 ٓٓٔ و ٕٕٔٓ عام يف ادلدارس من ٝ ٕ٘ يف تطبيقها مت واليت ٕٔٔٓ عام قبل
 ادلستوى على منهج إىل ادلنهج الدراسي ترتيب إعادة تنقسم. ٝ ٕٗٔٓ عام يف ٝ

 نتائج إنشاء على تشجع أن ديكن حبيث ادلدرسة مستوى وعلى واإلقليمي الوطٍت
 الوطٍت النمو لدعم البشرية ادلوارد الحتياجات االستجابة على قادرة تكون طلبةلل

                                                             
14

 Dakir, opcit, h. 4.   
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 االرتباط مناذج تطوير ذلك يف دبا) األعمال ريادة تعليم دمج خالل من واإلقليمي
 (.وادلطابقة

 ،(ٕٙٓٓ KTSP) السابقة ادلنهج يف ربسُت إىل ربتاج اليت األشياء من عدد ىناك .ب 
 من العديد قبل من موضح ىو كما للغاية كثيًفا يزال ال ادلنهج زلتوى( ٔ: )وىي
 عمر تطور مستوى الصعوبة ومستوى اتساعها يتجاوز اليت ادلواد من والكثَت ادلواد

 وظائف متطلبات على بناءً  الكفاءة كاملة ادلنهج الدراسي ليس( ٕ) ،الطلبة
 ادلواقف رلال بعد كلي بشكل الكفاءة تورد مل( ٖ) الوطنية، التعليم وأىداف
 مثل) التنمية الحتياجات وفًقا ادلطلوبة الكفاءات بعض( ٗ) وادلعرفة، وادلهارات

( ٘) ادلنهج، يف صريح بشكل استيعاهبا يتم مل( األعمال ريادة الشخصيات، تعليم
 على ربدث اليت االجتماعية التغيَتات مع ومتجاوبًا حساًسا ادلنهج يكن مل

 تعليمي تسلسل عملية التعليم معيار يرسم مل( ٙ) والعادلي، والوطٍت احمللي ادلستوى
 الكفاءة على القائمة التقييمات إىل التوجيو يتم مل التقييم معايَت( ٚ) ادلعلم، زلوره
 .الدوري العالج طلبةت بعد صريح بشكل وليس

19 
 

 2131 المنهج خصائص .4
 شكل يف عنها التعبَت يتم كفاءات عن عبارة ادلنهج الدراسي زلتوى أو احملتوى

 (.KD) الرئيسة الكفاءات يف التفصيل من ومزيد( KI) األساسية للكفاءات مواد
 تعلمها طلبةال على جيب اليت للكفاءات قاطع وصف ىي( KI) األساسية الكفاءة .أ 

 .ادلادة ومستوى والفصل ادلدرسة يف

                                                             
19

 Opcit, h. 01 
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 يف ما دلوضوع طلبةال يتعلمها اليت الكفاءات ىي( KD) الرئيسية الكفاءات ،ثانيا .ب 
 .معُت فصل

 وادلعرفة احلركية وادلهارات اإلدراكية وادلهارات ادلواقف يف اجملال كفاءة على الًتكيز .ج 
 تطوير دلواقف. ادلادة يف كوييت دينار بعدد يتميز وادلوضوعات التعليمية للوحدة

 .الدراسية منهجلل الرئيسي الشاغل ىي كوييت دينار
 التعميمات أو ادلفاىيم وليس للكفاءة تنظيمية عناصر األساسية الكفاءات تصبح .د 

 أو" التخصصات على القائم ادلنهج" منهج من يأيت شيء أي أو ادلوضوعات أو
 "احملتوى على القائم ادلنهج"

 وتثري بعضا بعضها يعزز ، تراكمية مبادئ إىل ادلتقدمة األساسية الكفاءات تستند .ه 
 .ادلوضوعات بُت

 من مرض   مستوى على الكفاءة إلتقان ادلبذولة اجلهود على عملية التعليم تعتمد .و 
 احملتوى كاملة ادلعرفة فيها تكون اليت احملتوى كفاءات خبصائص االىتمام خالل

 ديكن الذي احملتوى إتقان على القدرة ىي واحلركية ادلعرفية ادلهارات(. التمكن)
 تطويره يصعب الذي احملتوى إتقان على القدرة ىي ادلواقف أن حُت يف. تدريبو

 .مباشرة غَت تعليمية عملية ويتطلب
 النتائج وتتبع ، تكويٍت وىو ، الكفاءة جوانب مجيع التعلم سلرجات تقييم غطي .ز 

 استخدام ديكن) مرض دبستوى الكفاءة إتقان لضمان العالجي التعلم الفور على
 (.مرض   كمستوى KKM/  االكتمال دلعايَت األدىن احلد
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 (2131)والثاقفة  التعليم لوزارة وفًقا .5
 :التالية ادلبادئ على ادلنهج الدراسي تطوير يعتمد

 أساس على. بادلوضوعات قائمة التعليم مستوى أو التعليم وحدة منهج ليس .أ 
 .معُت تعليمي حملتوى تصميم ىو كخطة ادلنهج فإن ادلبادئ، ىذه

 تعليمي، ومستوى واحدة، تعليمية وحدة على اخلرجيُت كفاءة معايَت تطبيق يتم  .ب 
 عاًما، ٕٔ دلدة اإللزامي بالتعليم ادلتعلق احلكومي للربنامج وفًقا. تعليمي وبرنامج

 ىي ادلنهج الدراسي تطوير أساس تشكل اليت اخلرجيُت كفاءة معايَت فإن
 ٕٔ دلدة التعليمية العملية يف ادلشاركة بعد طلبةال ديتلكها أن جيب اليت القدرات

 كل يف تعليمية وحدة كل وأىداف لوظائف وفًقا ذلك، إىل باإلضافة. عاًما
 خلرجيي الكفاءة معايَت على ادلنهج الدراسي تطوير يعتمد تعليمي، مستوى
 ادلنهج الدراسي تطوير ويستند تعليمي، مستوى كل يف والتعليم األساسي التعليم

 خرجيي الكفاءة معايَت على والتعليم األساسي التعليم خلرجيي الكفاءة معايَت إىل
 .التعليمية الوحدة كفاءة ومعايَت الثانوي التعليم

 ادلواقف صورة يف الكفاءات بتطوير الكفاءة على القائمة ادلنهج الدراسي تتميز .ج 
 سلتلف يف تعبئتها يتم اليت النفسية احلركية وادلهارات التفكَت ومهارات وادلعرفة

 ويتم موضوع كل يف ادلعرفة ذلك يف دبا الكفاءات ذبميع يتم. ادلوضوعات
 التنظيم) واالستدامة( األفقي التنظيم) التعزيز مبادئ مراعاة خالل من تنظيمها

 .التعلم يف الًتاكم دببدأ للوفاء وذلك( العمودي
 يف ادلنهج يف صياغتها يتم ومعارف ومهارة طلبة كل أن مبدأ على ادلنهج يعتمد .د 

 وفًقا( إتقاهنا تعلم) طلبة كل قبل من وإتقاهنا تعلمها ديكن أساسية قدرات شكل
 .الكفاءة على القائم ادلنهج لقواعد
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 يف االختالفات لتطوير طلبةلل الفرص توفَت خالل من ادلنهج الدراسي تطوير مت .ه 
 طلبةلل الفردية القدرات يف االختالفات مبدأ أساس على. واالىتمامات القدرات

 ادلستوى من أعلى اإلتقان من مستوى على للحصول طلبةلل فرًصا ادلنهج يوفر ،
 .وادلعرفة وادلهارات( ادلواقف يف) مسبًقا احملدد

 .وبيئتهم واىتماماهتم واحتياجاهتم وتطورىم طلبةال إمكانات على ادلنهج يركز .و 
. والفن والتكنولوجيا الثقافية العلوم لتطور االستجابة سريعة ادلنهج تكون أن جيب .ز 

 والتكنولوجيا والثقافة العلوم بأن الوعي أساس على ادلنهج الدراسي تطوير يتم
 .حيوي بشكل تتطور والفن

 .احلياة باحتياجات صلة ذا ادلنهج يكون أن جيب .ح 
 الذين طلبةال وسبكُت وحضارة تطوير عملية إىل ادلنهج الدراسي توجيو يتم .ط 

 .احلياة مدى يستمرون
 اإلقليمية وادلصاحل الوطنية ادلصاحل مراعاة خالل من ادلنهج الدراسي تطوير يتم .ي 

 .والدولة واألمة الشعب حياة لبناء
 .الكفاءات إصلاز وربسُت معرفة ىو التعلم نتائج تقييم .ك 

02 
 

 2131 المنهجمبادئ  .6
 ذلك. دلعرفة طلبةولل ذلم قيل الذين طلبةال من .أ 
 مصادر على بناءً  ميالتعل يتم اليت التعلم مصادر أحد يصبح أن إىل ادلعلم من  .ب 

 سلتلفة
 العلمي للنهج كتعزيز للعملية النصي النهج من .ج 

                                                             
02

  Kunandar, Penilain Auntentik (Penilain Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan 

Kurikulum 0213, Suatu Pendekatan Praktis, (JAKARTA : PT Raja Grafindo Persada, 0213), h. 06-09. 
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 الكفاءة على القائم التعلم إىل احملتوى على القائم ميالتعل نم .د 
 تصبح ،ٖٕٔٓ منهج تنفيذ يف ادلتكاملة التعلم مواد إىل الرمسي ميالتعل من .ه 

 متكامل نظام مكونات
 األبعاد متعددة احلقيقة تؤكد إجابة إىل واحدة إجابة على يركز الذي ميالتعل من .و 
 العقلية وادلهارات البدنية ادلهارات بُت والتوازن ربسُت .ز 
 احلياة مدى والتعلم طلبةال وسبكُت للحضارة األولوية يعطي الذي ميالتعل .ح 
 ويبٍت ،(ing ngarso sung tulodo) ادلثالية األعضاء مع القيم يطبق الذي ميالتعل .ط 

 tut) عملية التعليم يف طلبةال إبداع ويطور ،(ing madyo mangun karso) السالم

wuri handayani.) 
 واجملتمع وادلدرسة ادلنزل يف حيدث ميالتعل .ي 
 مكان أي ويف ،طلبةال كانو  ادلعلم، ىو شخص أي أن مبدأ على ميالتعل ينطبق .ك 

 الفصل ىو
 وفعالية كفاءة لتحسُت( ICT) واالتصاالت وادلعلومات التكنولوجيا استخدام .ل 

 التعلم
 .والوطنية الفردية الثقافية اخللفية بكل االعًتاف .م 

01 
 أمور بُت من متطورة، ديناميات دائًما ذلا مبادئ توجد ىو: نهجدلا Basri وفًقا           

 :أخرى
 اليت بادلعايَت يتعلق فيما ادلثال، سبيل على ادلعتمد التعليم قيمة مع دائًما تتشابك .أ 

 الدين وعالقة اجملتمع يف تنطبق
                                                             

01
 Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasa Araban, Azkia Muharom Albantani, Implementais 

Kurikulum 0213 Pada Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah, Jurnal, Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta  02 November 0215. 
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 وجود خالل من السن كبار من مزيج وجود ويعٍت وعادلي وشامل كلي إنو .ب 
 واإليديولوجية والسياسية والثقافية واالجتماعية االقتصادية باجلوانب تتعلق أىداف
 .للدولة

 واإلخواين، والعادلية، والروحية البدنية الًتبية ضلو التعليم يوجو ادلنهج أن يعٍت التوازن .ج 
 .والروحية الرياضيات وكذلك

 اجملتمع الحتياجات وفًقا السوق يف بيعها وديكن سهلة للتسويق القابلة ادلنهج .د 
 طلبةال احتياجات مع تتوافق اليت واالىتمامات ادلواىب تنمية .ه 
 .احلياة يف التطبيق سهل .و 

00 
 

 (K 31) 2131 المنهج أهداف .7
 ليكون اإلندونيسي الشعب إعداد ىو (K ٖٔ) ٖٕٔٓ عام منهج من اذلدف

 وفعالُت ومبتكرين وخطيبُت ومنتجُت سللصُت ومواطنُت كأفراد العيش على القدرة لديو
 لتطوير (K ٖٔ) مصمموكذلك . العادلية واحلضارة األمة رلتمع يف ادلسامهة على وقادرين

 النفسية القدرات يف والتعاون واإلبداع والفضول واالجتماعية الروحية ادلواقف بُت توازن
 .والعقلية

23 

 

 

 

 

 

 

                                                             
00

 At Taqadum, Mulyani Mudis Taruna, Kesiapan Madrasah Dalam Pelaksanaan Kurikulum 

0213, Jurnal, volume 6, Nomor 0, November 0214, h.  013.  
03 Ibid, h. 177.  
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 KTSP المنهج مفهوم .8
 قانون يف الواردة بالوالية الوفاء أجل من( KTSP إعداد منهج) KTSP إعداد مت

 احلكومية والالئحة الوطٍت التعليم نظام بشأن ٖٕٓٓ لعام ٕٓ رقم إندونيسيا مجهورية
 24 .الوطنية التعليم معايَت بشأن ٕ٘ٓٓ لعام ٜٔ رقم إندونيسيا جلمهورية

 التعليم وحدة مستوى أن ذكر مت ،SNP من ٘ٔ ادلادة) الوطنية التعليم معايَت يف
(KTSP )إعداد يتم. تعليمية وحدة كل ىو KTSP خالل من التعليمية الوحدات قبل من 

  .(BSNP) التعليم دلعايَت الوطنية الوكالة وضعتو الذي األساس مراعاة
 بشأن ٖٕٓٓ عام من ٕٓ رقم القانون أساس على وتطويرىا KTSP ذبميع يتم

 :ما يليكـ ٕ و ٔ الفقرتُت ، ٖٙ ادلادة ، الوطٍت التعليم نظام
 .الوطنية التعليم أىداف لتحقيق الوطنية التعليم معايَت إىل ادلنهج تطوير يشَت (ٔ
 وفقا متنوعة مبادئ مع التعليم وأنواع مستويات مجيع يف ادلنهج تطوير يتم  (ٕ

 .طلبةوال ، اإلقليمية واإلمكانات ، التعليمية للوحدات
05 

  :(KTSP) التعليمية الوحدة مستوى منهج تعريف
ادلنهج  أن على الوطٍت التعليم نظام بشأن ٖٕٓٓ لعام ٕٓ رقم القانون ينص

 وادلواد واألىداف للمحتويات والًتتيبات اخلطط من رلموعة عن عبارة الدراسي
 معُت تعليم لتحقيق التعلم أنشطة تنفيذ لتوجيو ادلستخدمة الطرق وكذلك التعليمية

 .اذلدف
26 

                                                             
04

 Masnur Muslich,  KTSP ( kurikulim Tingkat Satuan Pendidikan) Dasar Pemahaman dan 

Pengembangan, (Malang : PT Bumi Aksara, 0227), h. 1. 
05

 Mulyasa, Kurikulum Tingakat Satuan Pendidikan, (BANDUNG : PT REMAJA 

ROSDAKARYA),  h. 19- 02.  
06

 Masnur  Muslich,  opcit,  h. 0. 
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KTSP أقرب موقف يف وضعها يتم اليت ادلنهج الدراسي تطوير عن فكرة ىو 
 اإلصالح أشكال أحد ىو KTSP. التعليمية والوحدات ادلدارس يف أي التعلم، إىل

 ادلنهج الدراسي لتطوير التعليمية والوحدات للمدارس استقاللية يعطي الذي التعليمي
 .واحتياجاهتم ومتطلباهتم إمكاناهتم مع يتوافق دبا

ادلنهج  إنشاء يف" كاملة ومسؤولية سلطة" ادلدرسة سبتلك ،KTSP نظام يف
 والرسالة الرؤية لتحقيق. التعليم وحدة وىدف ووحدة دلهمة وفًقا والتعلم الدراسي

 يف األساسية والكفاءات الكفاءة، معايَت تطوير ادلدرسة على يتعُت واألىداف،
 االسًتاتيجيات، ووضع الكفاءة، مؤشرات يف األساسية والكفاءة الكفاءة مؤشرات
 هبا، احمليطة والبيئة ادلدرسة إمكانات سلتلف سبكُت يف والتحكم األولويات، وربديد
 .اجملتمع ومراعاة

21 
KTSP نهجدل ربسُت ىو ٕٓٓٗ (KBK )بتجميعو تقوم تشغيلي منهج وىو 

 .ادلدرسي التعليم وحدات من وحدة كل وتنفيذه
21 

 

 (KTSP) التعليمية وحدة مستوى منهج أهداف .9
 التعليمية الوحدات سبكُت يف KTSP تطبيق من اذلدف يتمثل عام، بشكل

 على ادلدارس وتشجيع التعليم لصحائف( االستقاللية) السلطة منح خالل من وسبكينها
 .ادلنهج الدراسي تطوير يف تشاركية بطريقة القرارات ازباذ

 

                                                             
07

 Ibid, h. 01. 
04

 Masnur Muslich, opcit, h. 12. 
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 :ىو( KTSP) تنفيذه من اذلدف التحديد وجو على
ادلنهج  تطوير يف وادلبادرة ادلدرسة استقالل خالل من التعليم جودة ربسُت .أ 

 .ادلتاحة ادلوارد وسبكُت وإدارة ،الدراسي
 ادلشًتكة القرارات تطوير يف واجملتمع ادلدارس طلبة اىتمام زيادة  .ب 
 .ربقيقو ادلراد التعليم جودة حول التعليمية الوحدات بُت الصحية الكفاءات زيادة .ج 

 من كنمط KTSP اعتبار ديكن أعاله، ادلذكورة األىداف فهم خالل من
 الذي اإلقليمي الذايت االستقالل سياق يف ادلنهج الدراسي تطوير يف اجلديدة األساليب

 فيما خاصة تعليمية، وحدة كل قبل من KTSP تطبيق جيب لذلك،. اليوم طرحو يتم
 :يلي ما بأىداف يتعلق
 تتمكن حىت والتهديدات والفرص والضعف القوة نقاط عن ادلزيد ادلدرسة تعرف .أ 

 .دبؤسساهتا للنهوض ادلدارس يف ادلتاحة ادلوارد استخدام ربسُت من
 سيتم اليت التعليمية ادلدخالت وخاصة مؤسساهتا، باحتياجات وعياً  أكثر ادلدارس .ب 

 .طلبةال واحتياجات التنمية دلستوى وفًقا التعليمية العملية يف واستخدامها تطويرىا
 ألن ادلدرسة احتياجات لتلبية مالءمة أكثر ادلدرسة قبل من القرار ازباذ يعد .ج 

 .للمدرسة أفضل ىو ما أفضل تعرف ادلدرسة
 الشفافية خيلق ادلنهج الدراسي تطوير يف واجملتمع ادلدرسة أعضاء مجيع إشراك .د 

 .احمللي اجملتمع عليها يسيطر عندما وفعالية كفاءة وأكثر السليمة، والدديقراطية
 وأولياء احلكومة من لكل تعليمها جودة عن مسؤولة ادلدارس تكون أن ديكن .ه 

 وربقيق لتنفيذ جهده قصارى يبذل حىت عام، بشكل واجملتمع طلبةوال األمور
 .KTSP أىداف
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 التعليم جودة لتحسُت األخرى ادلدارس مع صحية منافسة إجراء للمدارس ديكن .و 
 .احمللية واحلكومة واجملتمع طلبةال أمور أولياء من بدعم ادلبتكرة اجلهود خالل من

 وتستوعبها بسرعة تتغَت اليت والبيئة اجملتمع لتطلعات تستجيب أن للمدارس ديكن .ز 
 .KTSP يف

09 
    KTSP لـ المبادئ   .31

 :التالية ادلبادئ على بناءً  KTSP تطوير مت      
 .وبيئتهم واىتماماهتم واحتياجاهتم وتطويرىم طلبةال إمكانات على الًتكيز .أ 
 ومتكاملة متنوعة .ب 
 والفن والعلوم التكنولوجيا لتطوير االستجابة .ج 
 احلياة باحتياجات الصلة ذات .د 
 ومستمرة شاملة .ه 
 احلياة مدى التعلم .و 
 .اإلقليمية وادلصاحل الوطنية ادلصاحل بُتالتوازن  .ز 

32 
 

 المحتوى القياسي لمادة اللغة العربية للصف الرابع بالمدرسة اإلبتدائيةب. 
 القياسي المحتوى تعريف. 3

 ادلعايَت حول يدور احملتوى معيار فإن ،ٖٕٔٓ لعام ٗٙ رقم Permendikbudلـ وفًقا
 نطاق صياغة يتم. التعليم نوع ومستوى اخلرجيُت كفاءة ومستوى ادلواد بنطاق ادلتعلقة

 .واللوائح للقوانُت وفًقا ربديدىا مت اليت اإللزامي التحميل معايَت على بناءً  ادلادة
37 

                                                             
09

  Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Bandung: PT REMAJA  

ROSDAKARYA), h. 00-03.  
32

  Op.Cit, h. 11. 
31 Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 0213.    
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 العليا الدراسات كفاءة لتحقيق الكفاءة ومستوى ادلادة نطاق ىي احملتوى معايَت
 الدراسات كفاءة حول معايَت يف ربديدىا مت واليت التعليم، من 32معينة وأنواع مستويات يف

 احملتوى معيار حيتوي. التعلم منهجو  الدراسية، الكفاءات ادلادية، الكفاءات دراسة العليا،
 الوحدة مستوى على ادلنهج الدراسيو  م،يالتعل وعبء ،ادلنو وىيكل األساسي اإلطار على

 .التعليمي/  األكادديي والتقوًن التعليمية
33 

 لوحدات احملتوى معايَت بشأن الوطٍت التعليم وزير الئحة من( ٔ) للمادة وفًقا
 وحدات زلتوى معايَت تغطي ،ٕٙٓٓللعام  ٕٕ PERMEN والثانوي االبتدائي التعليم
 من أدىن نطاقًا احملتوى، معايَت باسم بعد فيما إليها ادلشار والثانوي، االبتدائي التعليم

 وأنواع مستويات الكفاءة من األدىن احلد لتحقيق الكفاءة من األدىن واحلد ادلواد مستويات
 .التعليم من معينة

34 
 :تشمل اليت احملتوى معايَت ٕ٘ٓٓ لعام ٜٔ رقم احلكومية الالئحة تناقش              

 مبدأ دبثابة تعد واليت الدراسية منهجلل األساسية والبنية األساسي اإلطار (ٔ
 .التعليمية الوحدة مستوى على ادلنهج إعداد يف توجيهي

 والثانوي االبتدائي التعليم وحدات يف طلبةلل التعلم أعباء (ٕ

                                                             
30 Mulyasa,  Kurikulum Yang Disempurnakan, (Bandung: PT Raja Rosdakarya, 0226), h.  04.  
33

 Muhammad Rohman,  Kurikulum Berkarakter Refleklsi dan Proposal Solusi Terhadap 

KBK dan KTSP, (JAKARTA: Prestasi Pustakaraya, 0210), h. 124. 
34 TIM PUSTAKA YUSTISIA, Panduan lengkap KTSP (KURIKULUM TINGKAT SATUAN 

PENDIDIKAN), (Yogyakarta: PT Buku Kita), h.  47.  
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 قبل من وذبميعو تطويره سيتم الذي التعليمية الوحدة مستوى منهج يعتمد (ٖ
 معايَت عن ينفصل ال بشكل ادلنهج إلعداد توجيهية مبادئ على ادلعلمُت
 .احملتوى

35 
 

 KTSP تعريف. 2
 مت تشغيلي تعليمي منهج ىو( KTSP) التعليمية الوحدة مستوى منهج تعريف

 دبوجب قانونًا KTSP تكليف مت. إندونيسيا يف تعليمية وحدة كل بواسطة وتنفيذه مجعو
 جلمهورية احلكومية والالئحة الوطٍت التعليم نظام بشأن ٖٕٓٓ لعام ٕٓ رقم القانون

 .الوطنية التعليم معايَت بشأن ٕ٘ٓٓ لعام ٜٔ رقم إندونيسيا
36 

 ٕٗ رقم الوطنية الًتبية وزير الئحة يف عليو ادلنصوص النحو على KTSP تطبيق
 االىتمام إيالء على ادلدرسة مدير حيددىا اليت ،SKL و SI تنفيذ بشأن ٕٙٓٓ لعام

 فإن ،(ٕٙٓٓ) Muhammad joko susilo وفًقا نفسو، الوقت يف. ادلدرسة جلنة العتبارات
 أكفاء خرجيُت تكوين إىل هتدف( KTSP) التعليمية الوحدة مستوى على منهًجا ٔٔ

 .والوطنية الثقافية ىويتهم تطوير يف بالذكاء يتمتعون
31 

 

 2131المنهج  . تعريف1
 ٖٕٔٓ منهج واحد وقت يف الدين وزارة تطبق ،ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓ الدراسي العام يف

 التعليم يهدف. للصف األول حىت السادس بادلدرسة اإلبتدائية   ٖٔ-K باسم ادلعروف أو
                                                             

35 Mulyasa, Kurikulum Yang Disempurnakan, ( Bandung : PT Raja Rosdakarya, 0226), h. 

445. 
36

 Muhammad Rohman,  Kurikulum Berkarakter Refleksi dan Proposal Solusi Terhadap KBK 

dan KTSP, (Jakarta : Prestasi Pustakaraya,  0210),  h. 123. 
37 Ibid, h.  124.  
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 سبشيا. احلضارة وخلفية واجلهل الفقر وىي عامة، أمراض ثالثة على القضاء إىل جوىره يف
 ادلعرفة ،(sikap) ادلوقف من مزيج الواقع يف ىو ٖٔ-K مفهوم حىت  ىذا مع

(pengetahuan)، ميوالتعل (keterampilan )تؤكد إجيابية أنشطة مخسة يف تنفيذىا يتم اليت 
 .اإلبداع قيمة على

31 
 الفكرية القدرات تطوير ىو ٖٕٔٓ نهجدل وفًقا الًتبوي التعليم أىداف أحد

 تصبح أن على القدرة. كافية فكرية بقدرات يتمتعون أشخاًصا يصبحوا حىت ،طلبةلل
 مفاىيم وتطوير وذاتية، أساسية أكادديية مهارة ىي ٖٕٔٓ منهج يف والتعلم التعليم زلتوى

 .ادلواد ومبادئ
39 

 حيتوي العربية، باللغة اإلندونيسية األديان وزارة نشرتو الذي القياسي احملتوى يف
 ،-KI ٕ االجتماعي وادلوقف ،-KIٔ  الروحية ادلواقف: وىي ، أساسية كفاءات أربع على

 الكفاءة أن تبُت ،-KI ٗ و -KI ٖ العربية ادلواد يف. -KI ٗ هاراتادلو   ،-KI ٖ عرفةادلو 
 يتم البولندية، على التعبَت" بـ تشبيهها مت إذا ،KTSP يف عليها ادلنصوص( KD) األساسية
 القياسي KTSP يف الفرق فقط" ىي كما والقلوب األجسام تبقى ولكن ادلالبس، استبدال
 ،(berbicara) والكالم ،(menyimak) االستماع وىي ،(SK) القائمة اللغوية ادلهارات
 (.menulis) والكتابة ،(membaca) والقراءة

 أصبحت واليت( KI) الرئيسية الكفاءات على تعتمد ٖٕٔٓ منهج أن حُت يف
 اللغوية ادلهارات جوانب فإن ، ٖٕٔٓ عام منهج يف حبيث. SKL ربقيق يف دلياًل 

                                                             
34 Nuriana Yulianti,  Implementasi Kurikulum 0213 Dalam Pembelajaran Bahasa Arab di 

Madrasah Aliyah,Jurnal Kurikulum 0213 (Dosen Fakultas Tarbiyah INSURI Ponorogo), h. 176.  
39

 Muh. Hanif, Tinjauan Filosofis Kurikulum 0213, jurnal kurikulum 0213 (Stain 

Purwokerto), h. 111. 
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(keterampilan bahasa )الكفاءة االساسية يف األفعال فقط سبثل وضوحها عدم ادلراد، 
 ،(menyimak) االستماع وىي تعيُت يتم فإنو ،الكفاءة االساسية أفعال ربليل مت إذا بينما

( menulis) والكتابة ،(berbicara) والكالم( -KI ٖ) ادلعرفة فئة يف ،(membaca) والقراءة
 (.-KI ٗ ) ادلهارات فئة يف تندرج

42 
 

 للصف األول بالمدرسة اإلبتدائية  العربيةاللغة  باكت في المادة نوع. 4
 األشياء أمساء ذكر على مقتصرة ٔ الفصل يف ىذه العربية اللغة درس مادة تزال ال

 تنفيذىا يتم أو يشهدىا أن ديكن اليت واألنشطة احمليطة بالبيئة ادلتعلقة ادلسائل. العربية
 ادلدرسة اإلبتدائية. طلبةبال روتيٍت بشكل

 بنية على التعرف يتم. زلدد بشكل ومدروس مربمج شيء ال اجلمل، لبنية بالنسبة
 (.kosa-kata) ادلفردات توصيل لغرض فقط استخدامها مت إذا اجلملة

 الفصل يف دارس أربعة تتضمن دارس ٚ ىي دراستها سبت اليت العربية اللغة باكت 
 كمواد عامة بتمرينات دراسي فصل كل وينتهي زوجية بأرقام أخرى دارس ٖ و األول

 .الدراسي الفصل يف ادلادة إتقان يف طلبةال ربصيل دلستوى تطور ومستوى تدريب
 مع العربية باللغة والكتابة والكالم القراءة وىي مكونات، ٖ من درس كل يتكون

 .مربرلة بسيطة مجل
 
 

                                                             
42

 Ahmad Zamroni, Menjawab Kerancuan Kurikulum 0213 Pada Mata Pelajaran Bahasa 

Arab di Madrsah Ibtidaiyah, Jurnal, (IAI Nurul Jadid Probolinggo dan Guru Bahasa Arab MTsN).  



47 
 

 :التايل اجلدول يف موضحة KTSP العربية اللغة كتاب يف ادلوضحة ادلواضيع
 ُمحَتِويَاُت للفصل الدَّراِسي االوَّلُ 

َراسُ  اْلَمْوُضْوع   الدَّ
Huruf Hijaiyah  ُاالوَّل احْلُُرْوُف اذلَِْجائَِية 
Berkenalan (1) ( ٔتـََعاُرُف)  الثَّاين 
Berkenalan (0) ( ٕتـََعاُرُف)  ُالثَّاِلث 
Berkenalan (3) ( ٖتـََعاُرُف)  ُالرَّاِبع 
Anggota Tubuh  ِاخْلَاِمسُ  َأْعَضاُء اجلِْْسم 

Peralatan Sekolah  ُالسَّاِدسُ  اأْلََداَوُت اْلَمْدَرِسيَّة 
Benda didalam kelas. 

41
 

 السَّاِبعُ  َاأْلَْشَياُء يفْ اْلَفْصلِ 

 
 (ٔ) األول الفصل يف ادلواد 
 اذلَِْجائِيَّةُ  َاحْلُُرْوفُ  . أ

 اجلديدة ادلفردات من مقدمة (ٔ
 ةاحملادث (ٕ
 يكملل ميالتعل (ٖ
 الكتابة تعلم (ٗ
 التلوين على تعرف (٘

                                                             
41  Firman Hamdani, Belajar Buku Bahasa Arab Untuk Madrasah Ibtidaiyah Kelas 1 KTSP 

SKL & SI 0224. 
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 الغناء (ٙ
 ادلذكرة (ٚ

 (ٔ) التـََّعاُرْوفُ    . ب
 اجلديد ادلفردات من مقدمة (ٔ
 احملادثة (ٕ
 يكملل ميالتعل (ٖ
 الكتابة تعلم (ٗ
 التلوين على تعرف (٘
 الغناء (ٙ
 ادلذكرة (ٚ

 (ٕ) التـََّعاُرْوفُ ج. 
 اجلديد ادلفردات من مقدمة (ٔ
 احملادثة (ٕ
 يكملل ميالتعل (ٖ
 الكتابة تعلم (ٗ
 التلوين على تعرف (٘
 ادلذكرة (ٙ

 (ٗ) التـََّعاُرْوفُ د. 
 اجلديد ادلفردات من مقدمة (ٔ
 احملادثة (ٕ
 يكملل ميالتعل (ٖ
 الكتابة تعلم (ٗ
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 التلوين على تعرف (٘
 ادلذكرة (ٙ

 
 :ىي ادلواد( ٕ) الدراسي الفصل يف

 اجلِْْسمُ  أَْعَضاءً ه. 
 اجلديد ادلفردات من مقدمة (ٔ
 احملادثة (ٕ
 يكملل ميالتعل (ٖ
 الكتابة تعلم (ٗ
 التلوين على تعرف (٘
 ادلذكرة (ٙ

 اْلَمْدَرَسيَّةُ  االََداَوتُ و. 
 اجلديد ادلفردات من مقدمة (ٔ
 احملادثة (ٕ
 يكملل ميالتعل (ٖ
 الكتابة تعلم (ٗ
 التلوين على تعرف (٘
 ادلذكرة (ٙ

 اْلَفَصلُ  يف  ااَلْشَياز. 
 اجلديد ادلفردات من مقدمة (ٔ
 احملادثة (ٕ
 يكملل ميالتعل (ٖ
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 الكتابة تعلم (ٗ
 التلوين على تعرف (٘
 ادلذكرة (ٙ

 مرجعيةح. 
 ( احملادثةٔ
 ربفيظ/  كرةمذ ( ٕ

 :ىي كما يلي العربية ادلواد على خاصة تغيَتاتو 
  ٖٔ-K يف تغيَتات ىناك أعاله، ادلبُت النحو على العامة التغيَتات إىل باإلضافة

 ذات   ٖٔ-K و KTSP بُت البارزة التغيَتات. العربية بادلوضوعات يتعلق فيما ربديداً  أكثر
 :ىي العربية ادلواد يف الصلة

 الدرس ساعات أضف .أ 
 ادلواضيع تطوير  .ب 
 (RPP) خطة تنفيذ التعليم و الكفاءة األساسية توزيع  .ج 
  األساسية الكفاءات يف خصوصية يوجد ال .د 
 .العربية اللغة تقييم على عامة نظرة .ه 

 

 المنهج) اإلبتدائية بالمدرسة األول للصف العربية اللغة باكت في المواد أنواع .5
2131) 

 األشياء أمساء ذكر على مقتصرة للصف االول ىذه العربية اللغة درس مادة تزال ال
 تنفيذىا يتم أو يشهدىا أن ديكن اليت واألنشطة احمليطة بالبيئة ادلتعلقة ادلسائل. العربية
 .بادلدرسة االبتدائية طلبةلل روتيٍت بشكل
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 بنية على التعرف يتم. زلدد بشكل ومدروس مربمج شيء ال اجلمل، لبنية بالنسبة
 (.kosa-kata) ادلفردات توصيل لغرض فقط استخدامها مت إذا اجلملة

 يف دارس أربعة تتضمن دارس ٛ على دراستها سبت اليت العربية اللغة باكت ربتوي
 عامة بتمرينات دراسي فصل كل وينتهي زوجية بأرقام أخرى دارس ٗ و األول الفصل
 .الدراسي الفصل يف ادلادة إتقان يف طلبةال ربصيل دلستوى تطور ومستوى تدريبية كمواد

 واالستماع الصور وقراءة ادلفردات قراءة وىي مكونات، ٗ من درس كل يتكون
 الكتاب يف ادلوضح ميبالتعل القيام خطوات يلي فيما. تدريب وسبارين اخلطب إىل

 اقرأ ىيا
 الصور نقرأىيا 
 !امسع ىيا
 !التمرين ىيا

 سرد األفضل من أنو أي. خطوتُت على ادلفردات قراءة ىي بالدعوة وادلقصود
 كل ادلعلم يقرأ الشرائح، خالل من أو( / السبورة على ادلكتوبة ادلقصودة، ادلفردات
 أكثر النشاط ىذا تنفيذ يتم. مًعا أو رلموعات يف طلبةال قبل من تقليده يتم مث مفردات

 يطلب( ٕ. )القصَت والطول الصحيح ادلخرج باستخدام قراءتو طلبةلل ديكن حبيث مرة، من
 يف أو السبورة على اآلخر، تلو واحًدا يتشاور الذي الفرد قراءة طلبةال من عدد من ادلعلم
 فًتة يف أو ادلراجح يف إما ،طلبةلل خاطئة قراءة ىناك كان إذا ادلعلم" تدخل. "كتاب كل

 بشكل ادلفردات عرض إجراء ديكن ، الطعام يتناولون للذين بالنسبة. القراءة من قصَتة
 .قبل من كان كما بالتتابع وليس عشوائي،
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 احلروف قراءة تعلم مع سبشيا مث. مفردات كل" قراءة" ىو ىنا القراءة من اذلدف
 مراحل على العربية

 كل معٌت أو معٌت ادلعلم يشرح" الصور نقرأ دعونا" ىو ادلقصود أن حُت يف
 نسخ يتم أو ادلدرسي، الكتاب على ادلطبوعة الصورة ىي ىذه. الصورة باستخدام مفردات
 على) حبجم ىادلق الورق من مصنوعة بطاقة على لصقها مث ضوئًيا، الصورة أو الصورة
/  عرضها عند طلبةال جلميع بوضوح مرئية تكون حبيث ،(سم ٘ٔ×  ٕٔ ادلثال سبيل

 .لالفص أمام ادلعلم قبل من الحظها
 تقدديها، مت مفردات ىي االستماع مادة أن ىي ادلهمة النقطة! أيوك يستمع بينما

 أمام يظهر أن طلبةال من ادلعلم يطلب( ٔ: )التالية اخلطوات مع كتابًيا، إعدادىا وجيب
 بينما واحد، مفردات ادلعلم يقول( ٕ) توجيو، جبهاز شلسًكا السبورة، على واقًفا الفصل،
 كلمات طلبةال يعاجل( ٖ) بانتباه، ادلعلم كلمات إىل( طلبةال ومجيع) ادلعنيون طلبةال يستمع
 .مسبًقا تشغيلها مت اليت الكلمات مع تتطابق اليت السبورة

 أن يف احلالة ىذه يف ادلمارسة تتمثل احلالة، ىذه يف! منارس دعونا النهاية يف ولكن
 البيانات معٌت إيصال أجل من بسيطة وإجابات أسئلة شكل يف عام بشكل تتم التدريبات

 وليس ادلفردات، فهم تعزيز إىل فقط يهدف ،التدريبات الصور، استخدام إن. الصلة ذات
 (.strukurالقواعد ) شلارسة إىل هتدف

 :العريب ادلدرسي الكتاب يف حبثها مت اليت العوامل
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 الكتابمحتوى  ( أ
 يف احملتوى مالءمة مدى يف النظر عند مراعاهتا جيب مؤشرات ثالثة ىناك

 األمية زلو( ٕ) ادلنهج الدراسي يف KD و KI مع ادلواد مالءمة( ٔ: )ادلدرسي الكتاب
 .الدرس دعم مواد( ٖ) ادلادية
 الطوارئ أحكامب(. 

 :التايل اجلدول يف إليها ادلشار العربية اللغة كتاب يف ادلوضحة ادلواضيع
 ُمحَتِويَاُت للفصل الدَّراِسي االوَّلُ 

َراسُ  اْلَمْوُضْوع   الدَّ
Kegiatan Mengabsen  ِاالوَّل َعَمُل اْلَكْشف 

Berkenalan  َالثَّاين  التَّعَاَرف 
peralatan tulis   الثَّاِلثُ  ِكَتابَِيةُ اََداَوُت 

peralatan sekolah  ُالرَّاِبعُ  اََداَوُت َمْدَرِشَية 
Mengenal Angka dari 

1-12 
 اخْلَاِمسُ  ِٓٔاىَل  ٔالرَّْقُم ِمَن ااَلْوَل 

Nama-Nama Hari  ُالسَّاِدسُ  َااْلَيَّام 
Buah-buahan  ُالسَّاِبعُ  اْلَفَواِكو 

Warna-warna. 
40

 الثَّاِمنُ  اَلَّْوانُ  
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 ادلوضوعات أن الواضح من أعاله، احملتويات جدول يف ادلوضوعات سياق يف
 مع تتفق الدين وزارة نشرتو الذي ٕٗٔٓ لعام العربية اللغة كتاب يف ادلقدمة ادلختارة

 .  ٖٔ-K زلتويات
 األول للصف العربية للمواد  ٖٔ-K قبل من ادلطلوبة ادلواضيعية طلبةادل دبعٌت

 :شكل يف األول الدراسي للفصل بتدائيةاال مدرسةلل
 .العربية اللغة باستخدام طلبةال أخذ نشاط ىو عمل عن الكشف (ٔ
 العربية باللغة مقدمة وىو التعارف (ٕ
 العربية باللغة ادلدرسية لألدوات مقدمة وىي ادلدرسية األدوات (ٖ

 من األول الفصل يف الثاين للفصل العربية اللغة مادة موضوعات أن حُت يف
 :ىي ئيةاإلبدا ادلدرسة

 العربية باللغة ٓٔ إىل ٔ من األرقام على التعرف وىو ٓٔإىل  ٔمن  الرقم (ٔ
 العربية باللغة األيام مقدمة وىي األيام (ٕ
 العربية باللغة الفواكو مقدمة وىي الفواكو (ٖ
 العربية باللغة األلوان مقدمة وىي األلوان، (ٗ

 األساسية الكفاءات يف ادلقصود النحو على أعاله ادلذكورة ادلواضيع مجيع
(KD )اللغة تعليم كتاب يف ادلوجودة تلك نفس سباما ىي ٖٕٔٓ عام منهج يف 

 .األول الفصل من العربية
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 المواد هضم(. ج
 ىذه يف. ادلستخدم قبل من وفهمها ادلواد ىضم سهولة تعٍت اذلضمية ادلواد

 حىت العربية باللغة الكتاب ىذا يف تضمينها جيب األقل على نقاط ست ىناك احلالة،
 .اذلضم مفهوم يتحقق

 المنطقي التفسير (3
 :يلي كما الرياضيات العربية باللغة الكتاب ىذا يستخدم        

 !مراقبة ىيا
 !اقرأ ىيا
 !الصور نقرأ ىيا
 !امسع ىيا
 !سبارين ىيا

 يتم التعلم يف خطوة أيًضا الفرعية ادلوضوعات ىذه من موضوع كل يعد
 .ٖٕٔٓ منهج يتبناه دلا وفًقا ادلعريف التعلم مع تكييفها

 الصورة. صورتُت أو واحدة صورة على حيتوي ،!مراقبة ىيا الفرعي القسم يف
 ستتم الذي ادلوضوع مع جدا وثيقة عالقة ذلا واليت ادلعروضة الصورة ىي ادلعروضة

 .دراستو
. السمة مع تتوافق اليت ادلفردات على حيتوي ،!اقرأ ىيا الفرعي القسم يف

 .الفرعية ادلقالة ىذه يف جديدة كلمات ٓٔ إىل ٚ يوجد
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 سبت اليت ادلفردات ترتيب من تتكون ،!امسع ىيا قسم يف تواجده أثناء
 أظهر" ؛ ربكمو مث ومن تتبعو مت الذي الًتتيب مع السابق الفرعي القسم يف دراستها

 .نطقها يتم مث ، تشغيلها يتم اليت الكلمات مع تتطابق كلمة( تأشَت جهاز مع)
 أنواع( ٗ) أربعة مع السابقة ادلادية التدريبات الكتاب ىذا يقدم ،!سبارين ىيا

 الكلمات ويربط الكلمة، نفس التمرين من النوع ىذا يربط. التدريب مناذج من
 الصور من العربية الكلمات ويذكر ادلعروضة، للكلمات وفًقا الصور وحيدد بالصور،
 .ادلعروضة

 ىذا يف منطقًيا شرًحا البحث وجد أعاله، النظامي الالىوت علم وصف من
 احلكومية، للوائح وفًقا العلمي النهج دلراحل وفًقا كونو جانب إىل ىذا. الكتاب

 فيما ٖٕٔٓ عام يف أ ٔٛ رقم إندونيسيا مجهورية يف والثقافة التعليم وزير صرح
 عملية التعليم أن العام، للتعلم التوجيهية ادلبادئ حول ادلنهج الدراسي بتنفيذ يتعلق

 مجع األسئلة، طرح ادلالحظة،: وىي رئيسية تعليمية ذبارب مخس من تتكون
 .والتواصل ربط ادلعلومات،

 تقدم اليت اجلديدة ادلفردات وعدد ادلفردات اختيار فإن ، ذلك إىل باإلضافة
 ويرى األول، للصف طلبةال حياة من قريبة جديدة كلمات ٓٔ إىل ٚ إىل يصل ما

 .ادلفردات واستخدام االنتقاء نظرية إىل يشَت ىذا. جًدا معقول أمر ىذا أنالباحثة 
 المتسلسل المواد عرض (2

، !اقرأ ىيا، !مراقبة ىيا مثل أعاله، ادلوصوفة للمادة تقدديًيا عرًضا ةالباحث تقدم
 مع تتزامن اليت ادلناقشات تسلسل يصف !سبارين ىيا، !امسع ىيا، !الصور نقرأ ىيا
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 وادلعلومات، ومجع، والسؤال، ادلالحظة،: وىي العلمي، النهج مع ٖٔادلنهج  مفهوم
 .والتواصل والربط،

 مريحة أدوات (1
 ديكن ىذا العربية اللغة كتاب مثل ادلدرسية الكتب كتابة تسهل اليت األدوات

 .فرعية لغة وكل خطوة كل يف إرشادات تصبح مفيدة كلمات تكون أن
 الذي ادلعلم بكتاب العربية باللغة الكتاب ىذا ذبهيز مت ذلك، على عالوة

 .العربية اللغة تعلم عملية لتنفيذ للمعلمُت أداة أصبح
 جيدة أدوات بالفعل لديهم فإن األول، للصف العربية الكتب يف للباحثُت وفًقا

 ومناقشة فصل كل يف مفيدة كلمات وعرض بادلعلم خاص كتاب وجود وىي. وجيدة
 .فرعية

 :التعليمية ادلواد وفوائد النقل شرح
 من فصل كل يف التعليمية ادلواد فوائد ىنا الباحث جدتة مل الواقع، يف
 كل يف زلددة وغايات أىداف على ربتوي اجليدة ادلدرسية الكتب ولكن الفصول،

 .بوضوح ادلقدمة ادلادة زلتوى وأمهية فوائد قياس ديكن حبيث. لتدريسها دارس/  فصل
 اللغة استخدام (4

 طلبةال على يسهل حبيث. اإلندونيسية غةالل باستخدام التدريس لغة استخدام
 .ىذا العربية اللغة كتاب يف ادلوجودة التعليمية األوامر فهم وادلعلمُت

 ىو العربية اللغة كتب إعداد يف اللغة استخدام نظرية يف شيء أىم ولكن
 من طلبةلل ديكن حبيث. الكتاب يف طلبةلل تدريسها يتم اليت العربية اللغة وزلتوى زلتوى
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 باستخدام بادلدسة اإلبتدائية األول للصف العربية ادلواد وشلارسة معرفة الكتاب خالل
 إعداد لنظرية وفًقا أكثر فوشا العربية اللغة استخدام يكون حيث. الفصحى العربية اللغة

 .Dr. Abdul Hamid  و Dr, Nashir اذكر  كما العربية اللغة تعليم كتب
 

 وتكرارها وعرضها وتدرجها الكتب اختيار. 6
 (المواد اختيار) االختيارأ. 

 مستوى يؤثر. اللغة تدريس مواد وربليل تطوير يف مهمة االختيار مرحلة تعترب
 األساسي الفهم مستوى. تدريسها سيتم اليت ادلواد اختيار على أيًضا طلبةال إجادة

 اإلجراءات بواسطة اجليدة اللغة تدريس يتم. الفهم مستوى عن بالتأكيد خيتلف والوسيط
 :وىي االختيار، وراء تكمن اليت ادلبادئ من العديد Mackey اقًتح. اجليدة

 ادلواد اختيار يف. التعلم أىداف ربقيق ىي األوىل االختيار عملية ميالتعل أىداف
 من ىذا يتضح. االختيار عملية من األوىل ادلرحلة إىل أشار الكتاب، ىذا يف العربية
 KD و KI ٖٕٔٓ منهج يف الواردة ادلفاىيمية لألىداف ادلوضوع مالءمة مدى خالل
 .ٖٕٔٓ لعام ٜٓ رقم PMA سبثلها واليت
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 الثالث الباب
 البحث طريقة

 
 ستخدمت ادلشكالت، ىذه حلل. حلها يتعني اليت ادلشكلة مع دائما تواجو البحث يف

 حول بالتفصيل ىو التفسري. البيانات وحتليل البيانات مجع طريقة وىي طرق، عدة الباحثة
 .قطر ال ىذه

 البحث نوع . أ
 ،(Library Research) ادلكتيب بحثال ىو البحث ىذا نوعو من استعراضو مت

 الكتب وىي األدبية، الدراسات خالل من ثالبح بيانات على احلصول يتم والذي
 وبعض العربية اللغة مناىج تناقش اليت اجملالت سلتلف من وادلقاالت( monografi) ادلختلفة

 .الصلة ذات احلكومية السياسات
 تعين اليت النصوص حبث إن ،Noeng Muhadjr قال 1

 يف االمتحان مواد تتطلب اليت األدبية الدراسات عن األقل على دتييزىا ديكن األدب حبث
 .والنظرية ادلعاجلة تتطلب اليت األدبية والدراسات اجملال

2 
 

 البيانات تحليل طريقة  . ب
 يركز الذي البحث ىو النوعي النهج. النوعي الوصفي ادلنهج الطريقة ىذه تستخدم

 (أرقام شكل يف وليس) النوعية البيانات مجع على
 عرض يف النوعي التحليل ويستخدم 3

 .رسم االستنتاجو  البيانات، وحتليل البيانات،
                                                             

1
 Noeng Muhajir, Metedologi Penelitian Kualitatif ,(Yogyakarta : Rake Sarasin), h. 151.  

2
 Miftahus Surur, Ideologi Kurikulum Bahasa Arab KTSP dan Kurikulum 2113 Madrasah 

Aliyah ( Studi komparasi),Thesis Ideologi, Yogyakarta, 2116,  h. 11. 
3
  Lexy J Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, ( Bandung : Rosda Karya, Cet 33, 2113), h. 3. 
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 التعليمية بادلواد تتعلق حبث وىو للمحتوى ادلعياري التحليل حول البحث ىذا يدور
 يتم واليت جدلية، معلومات ىي عليها احلصول مت اليت ادلعلومات فإن وبالتايل. العربية

 أو العقيدة أو ادلعتقد فهم أي والتارخيية، االجتماعية الطرق من العديد من عليها احلصول
 ىذا مطلقة وبيئة وثقافة ووقت وحدث وقت ذلا الواقع يف رؤيتها خالل من احلدث،
 .ينشأ الفكر أو العقيدة أو االعتقاد

4 

 

 البيانات وتحليلالبيانات  جمع تقنيات البيانات، دراج. مص
 البيانات درامص. 1

 البيانات مصادر مها البيانات، مصادر من نوعني على بحثال ىذه حتتوي
 .مباشرة البيانات ىو األولية البيانات مبصادر ادلقصود. والثانوية األولية

 :الباحثة عليها تحصل اليت األولية البيانات مصادر تشمل
1. Buku Guru Bahasa Arab (Firman Hamdani, dkk) KTSP 2002 Penerbit 

Erlangga. 

2. Buku Guru Bahasa Arab (Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013) K-13. 

Terbitan Kementrian Agama Republik Indonesia 2014.  

3. Peraturan Menteri Nasional No 22 Tahun 2003 Tentang Pelaksana Standar 

Isi dan Standar Kompetensi Lulusan 

4. Peraturan Menteri Agama No 22 Tahun 2002 Tentang Standar Kompetensi 

Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Jenjang SD/MI, MTs/SMP, SMA/SMK.  

5. Buku-buku Tentang Teori Kurikulum dan Perkembangan Kurikulum  

6. Buku Tentang Teori Kementrian Nasional dan Kementrian Agama. 

                                                             
4
  Lexy J Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, cet. 21, h. 135.  
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 اللغة مبنهج ادلتعلقة األدبيات بعض ىو الثانوية بالبيانات ادلقصود أن حني يف
 .العربية

 اللغة كتب لتحليل الباحثة عليها تحصل اليت الثانوية البيانات مصادر تشمل 
 :العربية

1. Abdul Aziz Bin Ibrahim, Psikolinguistik Pembelajaran Bahasa Arab 

2. Abdul Manab, Manajemen Perubahan Kurikulum, Mendesain 

Pembelajaran,  

3. Ahmad Zamroni, Menjawab Kerancuan Kurikulum 2113 Pada Mata 

Pelajaran Bahasa Arab di Madrsah Ibtidaiyah, Jurnal, (IAI Nurul Jadid 

Probolinggo dan Guru Bahasa Arab MTsN). 

4. Ahmad Zubaidi, jurnal, Model- Model Pengembangan Kurikulum dan 

Silabus  

5. At Taqadum, Mulyani Mudis Taruna, Kesiapan Madrasah Dalam 

Pelaksanaan Kurikulum 2113. 

6. Dakir, Perencanaan & Pengembangan Kurikulum.    

3. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia ke 2. 

1. Herman Somantrie,  Perekayasaan Kurikulum Pendidikan Dasar dan 

Menengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1111 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Pengembangan dan Penilaian), (Bandung: 

Angkasa, 1113).  

1. Kunandar, Penilain Auntentik (Penilain Hasil Belajar Peserta Didik 

Berdasarkan Kurikulum 2113, Suatu Pendekatan Praktis. 

11. Masnur Muslich,  KTSP ( kurikulim Tingkat Satuan Pendidikan) Dasar 

Pemahaman dan Pengembangan. 

11. Muh. Hanif, Tinjauan Filosofis Kurikulum 2113, jurnal kurikulum 2113. 
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12. Muhammad Rohman,  Kurikulum Berkarakter Refleklsi dan Proposal 

Solusi Terhadap KBK dan KTSP 

13. Muhammad Rohman,  Kurikulum Berkarakter Refleksi dan Proposal Solusi 

Terhadap KBK dan KTSP. 

14. Mulyani Mudis Taruna, Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

Pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Pontianak, Jurnal kuriku 

15. Mulyasa,  Kurikulum Yang Disempurnakan  

16. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi 

13. Nasution M. A, Kurikulum dan Pengajaran 

11. Nasution M.A, Asas-Asas Kurikulum, (jakarta: PT Bumi Aksara),  

11. Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran 

21. Omar, M Al Taoumi,  Al Syaibani,  Filsafat  Pendidikan Islam  

21. Pembelajaran Bahasa Arab, Jurusan Tarbiayah STAIN Ponorogo. 

22. Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasa Araban, Azkia Muharom Albantani, 

Implementais Kurikulum 2113 Pada Pembelajaran Bahasa Arab di 

Madrasah Ibtidaiyah, Jurnal, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 

Jakarta  21 November 2115. 

23. Peraturan Pemerintahan Nasional dan Kebudayaan, UU Sisdiknas No 21 

Tahun 2113 

24. Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan Historis, Teoritis dan 

Praktis 

25. Sugiono,  Metode Penelitian Pendidikan  

26. Syafrudin Nurdin dan Andriantoni, Kurikulum dan  Pembelajaran. 

23. Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, Koordinator Toto 

Ruhimat dkk, Kurikulum dan Pembelajaran. 

21. TIM PUSTAKA YUSTISIA, Panduan lengkap KTSP (KURIKULUM 

TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN)  

21. Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran 
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الدكرتعلى امحد مدكور  ,  مناىج الرتبية  أسها و تطيقا .31  

 KTSP هجومن دلطالب وفًقا الكتاب استخدام ادلمكن من كان ىل ودلعرفة 
 وزير الئحة رقم مع الكتاب زلتويات حتليل الباحثة تاستخدم ،3102 لعاموادلنهج 
للمدرسة  3102 منهج بشأن 3102 1903: اإلندونيسي إندونيسيا مجهورية

 أثناء النتائج أساس على سواء السياسة، العربية. اللغة وتعليم اإلسالمية للرتبية االبتدائية
 .بحثال
 البيانات جمع تقنيات. 2

 يف أمهية األكثر اخلطوة ىي استخدامها سيتم اليت البيانات مجع تقنية تعترب
 طريقة معرفة دون. البيانات على احلصول ىو البحث من الرئيسي اذلدف ألن البحث،

 الطريقة. ادلطلوبة البيانات مبعايري تفي بيانات على الباحث حيصل لن البيانات، مجع
 كتابة شكل يف البيانات من رلموعة وىي التوثيق، طريقة ىي الباحثة ستخدمهات اليت
 :التايل النحو على

 هجومن 3118 منهاج نشر بعد احلكومية السياسات من العديد اختاذ (0
3102. 

 KTSP هجمبن يتعلق فيما 3102 لعام 317 رقم KMA على احلصول (3

 3102 ادلدارس ومناىج
 التعليم وزير الئحة صدور بعد احلكومية السياسات من العديد اختاذ (2

 .احملتوى معايري بشأن 3112 لعام 32 رقم الوطين
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 (3118 لعام 33 رقم Permendiknas) احملتوى معايري ومراجعة مجع (2
 مقابلةال ( أ

 طريق عن البحث ذلدف بيان على للحصول عملية عن عبارة ىي ادلقابلة
 الذي الشخص أو واجمليب ادلقابلة بإجراء القائم بني لوجو وجهاً  واإلجابة اإلجابة

 .(guide) ادلقابلة دليل استخدام بدون أو مع مقابلتو، دتت
 من ادلعلومات أو البيانات جلمع وسيلة ىي ادلتعمقة ادلقابلة فإن ،Bungin وفًقا

 ادلراد للموضوع كاملة صورة على احلصول بقصد ادلخرب، مع ادلباشر االجتماع خالل
 مالحظة مع جنب إىل جنًبا الرئيسية األدوات ىي ادلتعمقة ادلقابالت. دراستو

 .ادلشاركني
5 

 ادلعلومات على للحصول ادلستخدمة البيانات جلمع طريقة ىي ادلقابلة طريقة
 وأظهر ادلقابلة أجرى الذي الشخص مها طرفان، احملادثة أجرى. ادلصدر من مباشرة
 :وىي ادلقابلة، طريقة لتطبيق خطوات 6 ىناك. ادلقابلة وأجرى السؤال

 مقابلتهم سيتم من حتديد (0
 .احملادثة موضوع سيكون الذي ادلوضوع إعداد (3
 ادلقابلة بداية أو قدمةمب (2
 ادلقابلة نتائج على الرمسي الطابع إضفاء (2
 ادلقابلة نتائج كتابة (5
 ادلقابلة متابعة نتائج حتديد (6

                                                             
5
 Burhan, Bungin . Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke arah Ragam 

Komtemporer, ( Raja Grafindo, Jakarta : 2113), h.  153- 151. 
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 موضوعات يف احملتوى معايري حول البيانات جلمع الطريقة ىذه وتستخدم
 .3102 لعام الدراسي هجادلن مستوى ومناىج التعليم وحدة يف العربية اللغة

 

 البيانات تحليل تقنيات. 3
 وتنظيم البيانات تنظيم خالل من البيانات معاجلة عملية ىو البيانات حتليل

 العثور ديكن حبيث لوصفها، األساسية والوحدات والتصنيفات األمناط يف البيانات
 طريقة الباحثة ستخدمت النوعية، البيانات حتليل يف. للتفسري معينة وتفسريات عليها
 (.content analis) احملتوى حتليل

 السلوك دلراقبة وأداة الرسائل، زلتوى لتحليل منهجًيا أسلوبًا احملتوى حتليل يعد
 .زلددة اتصال جهات من ادلفتوح االتصال سلوك لتحليل وحتليلو

 :وىي ، مراحل عدة خالل من النوعية البحوث يف البيانات حتليل يتم
 (Data Reduction) البيانات خفيضت . أ

 الرئيسية للنقاط وفرزًا تلخيًصا، ادلختصرة البيانات تعين ،Sugiyono لـ وفًقا
 األشياء من والتخلص النموذج موضوع عن والبحث ادلهمة، األشياء على تركز اليت
 السهل من وجتعل أوضح صورة توفر ادلخفضة البيانات فإن وبالتايل. الضرورية غري
 .البيانات مجع من مبزيد القيام الباحثني على

 البحث على الرتكيز مع ، االختيار عملية أنو على البيانات تقليل تعريف يتم
 ىذا يف النتائج مالحظات من تظهر اليت البيانات وحتويل واالستخالص، البسيط،
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 ىذه تتم. احلقل يف البيانات حتليل عن منفصالً  شيًئا ليس البيانات ختفيض. اجملال
 .بحثال هناية إىل البداية من البحث، أثناء العملية

6 
 من الكثري ىناك يزال وال للغاية، ومعقدة كبرية مجعها يتم اليت البيانات

. البيانات لتحديد نشاط ىو البيانات نمن احلد. تقليل إىل حيتاج لذلك اخللط،
 مستوى منهج زلتوى معايري بتحليل ادلتعلقة تلك ىي وىامة مهمة تعترب اليت البيانات
للصف  العربية اللغة للدرس 3102 الدراسي هجوادلن( KTSP) التعليمية الوحدة
 بادلدرسة اإلبتدائية. األول

 (Data Display) البيانات عرض . ب
 ضغط أو بتنظيم تقوم اليت البيانات بعرض قم ،Miles Huberman وفًقا

 .واإلجراءات النتائج استخالص تتيح اليت ادلعلومات
 البيانات ىو البيانات عرض 5

 .بسهولة فهمها يتم حبيث العالقة، منط يف وترتيبها تنظيمها مت اليت
 موجز، وصف شكل يف ذلك يتم أن ديكن النوعية، البيانات عرض يف

 البيانات تقدمي ىو استخداًما األكثر ألن ذلك شابو وما الفئات بني العالقة سلطط
 .سردية نصوص بحثال ىذه يف

 مستندات، شكل يف احلقل يف ادلوجودة البيانات مجيع حتليل سيتم وبالتايل،
 يف مشاكل يواجو أن وديكن الوصف يظهر حبيث ذلك، إىل وما ،ومالحظة ،ومقابلة
 .النهاية

                                                             
6
 Sugiyono, Op. Cit. h. 244 

3
  Miles, Matthew  B, Michael Qualitative Data Analysis: An ExpandedSourcebook, Sage, 

2113, h. 11. 
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/  األساسية البيانات تقدمي خالل من بحثال ىذه يف البيانات عرض
 ادلناىج حتليل الباحث أجراه الذي للبحث اإلمجالية النتائج تغطي اليت األساسية
 اللغة سدر  يف 3102 هجوادلن( KTSP) التعليم وحدة مناىج دلستوى الدراسية

 .بادلدرسة اإلبتدائية. للصف األول العربية
 (Conclusion Drawing) االستنتاجج. رسم 

. قبل من حيدث مل جديد اكتشاف ىو النوعي التفكري يف االستنتاج
 حتليل كيفية أي االستقرائي، النهج حتليل الكاتب يستخدم النتائج، الستخالص

 احملددة احلقائق من مث. ملموسة أحداث أو زلددة حقائق إثارة طريق عن البيانات
 حتليل يبدأ فهمها، ديكن أعاله لالقتباس عامة طبيعة ذلا واليت استنتاجها ديكن اليت

 .عامة استنتاجات استخالص يتم مث احملدد الشيء عند االستقرائي النهج
 صياغة على جييب أن ديكن استنتاج ىو التحقق أو النتائج استخالص

 .البداية من صيغت اليت ادلشكلة
 النوعية البحوث يف النتائج حتصل أن ادلتوقع من 2

 .قبل من موجودة تكن مل جديدة نتائج على
  

                                                             
1 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan R&D ), 

(Bandung: Alfabeta, 2111 ), h. 11-11.  
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 الرابع الباب
 البيانات تحليلو  البيانات تقديم

 
 للصف األول بالمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية العربية اللغة كتاب مواد وصف. أ

 التعليم وحدة مستوى لمنهج القياسي المحتوى. 1
 مستول منهج باسم غالبنا إليو يشار كالذم ،2ٕٓٓ عاـ منهج تضمُت يتم

 لعاـ 1ٔ رقم اضتكومية اللوائح خالؿ من تنقيحو مت الذم KBK منهج أك التعليمية الوحدة
 اظتتعلق ٖٕٓٓ لعاـ ٕٓ رقم القانوف يعد كالذم الوطٍت التعليم مبعيار اظتتعلقة ٕ٘ٓٓ

 .الوطٍت التعليم بنظاـ
 معايَت ذتانية كتنفيذ جتميع إىل اضتاجة بشأف التوجيو اضتكومية الالئحة ىذه توفر

 كمعايَت اطترجيُت، كفاءة كمعايَت العملية، كمعايَت ، احملتو معايَت كىي كطنية، تعليمية
 كمعايَت ، التموم كمعايَت اظتعاصتة، كمعايَت التحتية، كالبنية اظترافق كمعايَت ،كالتعّلم التعليم
 للبحث، اظترجعية النقطة كىو الوطٍت، اظتعيار تعليمية معايَت ذتانية بُت من التعليمي، التقييم

 .احملتول معيار ىو
 اظتنهج كىيكل األساسي اإلطار على حتتوم اليت اظتادة نطاؽ ىي احملتول معايَت

 .التعليمي كالتقوًن اظتنهجك  التعلم كأعباء
 :كىي مبادئ، سبعة أساس على التعليمية الوحدة مستول منهج كتطوير إعداديف 

 .كبيئتهم كاىتماماهتم كاحتياجاهتم كتطويرىم الطلبة إمكانات على الًتكيز .أ 
 كمتكاملة متنوعة .ب 
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 كالفن كالعلـو التكنولوجيا لتطوير االستجابة .ج 
 اضتياة باحتياجات الصلة ذات .د 
 كمستمرة شاملة .ق 
 اضتياة مدل التعلم .ك 
 ة.اإلقليمي كاظتصاحل الوطنية اظتصاحل بُتالتوازف  .ز 

1 
 كمبادئ استخدامها سيتم مبادئ على ٖٕٔٓ منهج حيتوم تطويره، يف  
 :كىي ، اظتنهج ىذا تطوير يف توجيهية

 النبيلة كالشخصية كالتقول اإلمياف زيادة .أ 
 اظتستقبل يف الكفاءة احتياجات .ب 
 .طلبةال كقدرة التنمية ظتستول كفقنا كاالىتماـ كالذكاء اإلمكانات زيادة .ج 
 .كالبيئة اظتنطقة كخصائص إمكانات تنوع .د 
 كالوطنية اإلقليمية التنمية طلبةم .ق 
 العمل عامل طلبةم .ك 
 كالفن كالتكنولوجيا العلـو تطوير .ز 
 دين .ح 
 العاظتية التنمية ديناميات .ط 
 الوطنية كالقيم الوطنية الوحدة .م 
 احمللي للمجتمع االجتماعية الظركؼ .ؾ 

                                                             
1
 Lampiran peraturan menteri pendidikan nasional nomor 22 tahun 2006 tanggal 23 mei 2006 

tentang standar isi. 
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 اصتنسُت بُت اظتساكاة .ؿ 
 .التعليمية الوحدات خصائص .ـ 

6 
 

  بالمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية األول لصفل KTSPالعربية في منهج  . المواد2
 كىناؾ دراسيُت فصلُت من KTSP يتكوف األكؿ، للصف العربية اللغة كتاب يف

 حوؿ الثاين الفصل يف. اعتجائية اضتركؼ الفصل األكؿ الفصل يتضمن. فصوؿ سبعة
 تعارؼ الفصل حوؿ الرابع الفصل يف ،(ٕ) تعارؼ حوؿ الثالث الفصل يف ،(ٔ) تعارؼ

 األدكات الفصل حوؿ السادس الفصل يف اصتسم، أعضاء حوؿ اطتامس الفصل يف ،(ٖ)
 .اْلَفْصل   يف األْشَياء   حوؿ يدكر السابع الفصل األخَت، الفصل كيف. اظتدرسّية

 ُمحَتِويَاُت للفصل الدَّراِسي االوَّلُ 

َراس   اْلَمْوض ْوع   الدَّ

Huruf  االكَّؿ اضتْ ر ْكؼ  اعتْ َجائ َية   الهجائيّة 

Berkenalan (1) (  ٔتَػَعار ؼ)   الثَّاين 

Berkenalan (2) (  ٕتَػَعار ؼ)   الثَّال ث 

Berkenalan (3) (  ٖتَػَعار ؼ)   الرَّاب ع 

Anggota Tubuh   اطْتَام س   َأْعَضاء  اصتْ ْسم 

Peralatan Sekolah   يَّة  السَّاد س   اأْلََداَكت  اْلَمْدَرس 

Benda didalam kelas   اْلَفْصل ْ  السَّاب ع   َاأْلَْشَياء  يف 

 
 

                                                             
2
 Lampiran peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 11 A tahun 2013 tentang 

implementasi kurikulum 2013 .  
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 الباحثة اكتشاف KTSPالمواد في كتاب  رقم
 معرفة طلبةال لتعليم اعتجائّية  رسائل كتاب يف ككردنا قبل من ذكرنا كما الحروف الهجائّية 1

 أف جيب نفسها العربية اللغة تعلم ألف اعتجائّية  رسائل قراءة كيفية
 خالؿ من اعتجائّية  خطابات بوضوح أكضح لذلك قراءهتا كيفية يعرؼ

 ميكن بعد ، االنتهاء حىت كاحد حرؼ كاحد حرؼ تعليم اظتعلمُت
 اعتجائّية  اضترؼ بصوت اعتتاؼ بعد ألنو اضترؼ شكل معرفة طلبةلل

 رنُت أثناء قراءتو من يتمكن حىت اضترؼ شكل معرفة أيضنا جيب ، نفسو
 خالؿ من التدريب أك الكتابة طلبةلل ميكن ذلك بعد ،اعتجائّية  اضترؼ
 أك ؽتارستها أك تغنيها مت اليت اعتجائّية  الرسالة كتابة طريق عن الكتابة
 يف مكتوبة كأخَتا نفسها اعتجائّية  حرؼ شكل بالفعل تعرؼ مث صوت

 .تعلموه ما يفهموا حىت الكتاب
 طلبةلل ميكن أنو ىنا( ٔ) تعارؼ مناقشة شرح يتم ، الثاين الفصل يف (1) تعارف  2

 بشكل الثاين كالفردم الذاتية كالضمائر التحيات، قراءة كيفية معرفة
 .صحيح

، ،أنت انا، مثل  .بك أىال ، عليكم السَّالـ أنت 
 مث. أقراهنم كمع الفصل أماـ أنفسهم تقدًن كيفية معرفة طلبةلل ميكن مث

، انَت، انا، الكلمات كتابة كيفية معرفة طلبةلل ميكن  لنت 
 طلبةلل ميكن ،( ٕ) تعارؼ مادة حوؿ أنو يوضح الثالث، الفصل يف (2تعارف ) 3

 كىذه ، ىذا الكلمات. اظتوجزة كالكلمات التحيات قراءة كيفية معرفة
 ميكن أنو بتقدًن اظتتعلقة( ٖ) تعارؼ مسألة أف أكضح الرابع، الفصل يف (3تعارف ) 4

 طلبةلل كميكن الثالث للشخص اظتفرد ضمَت قراءة كيفية معرفة طلبةلل
 كيفية معرفة طلبةلل كميكن كاحد ثالث شخص ضمَت كتابة كيفية معرفة
 .سؤاؿ بكلمة اصتاكم بالسؤاؿ القياـ

 الشعر مثل) اصتسم أجزاء اصتسم أعضاء يشرح اطتامس، الفصل يف أعضاء الجسم 5
 ، اصتسم من أجزاء( كاضتواجب كاطتدين كالشفتُت كاألنف كالرأس كالوجو
 باستخداـ كاإلجابة بالسؤاؿ القياـ كيفية معرفة طلبةلل ميكن كأخَتا

 اصتسم أجزاء مفردات
 اظتدرسة يف اظتدرسّية بأدكات اظتتعلقة اظتواد أف السادس الفصل يف كتب المدرسّية األدوات 6
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 األقالـ مثل العربية الكتب يف القرطاسية أشتاء معرفة طلبةلل ميكن)
 .كالشحذ كاضتكاـ الرصاص كاألقالـ كالدفاتر

 يف القرطاسية عن كالكتابة احملادثات قراءة كيفية معرفة للمتعلمُت ميكن
 كلمات مع ، ىذا ، ىذه ، اسم مثل بسيطة رتل بنيات مع اظتدارس

 بشكل العربية باللغة القرطاسية أشتاء ذكر من يتمكنوا حىت االستفهاـ
 .كصحيح صحيح

 يف األشياء أشتاء مبعرفة اْلَفْصل   يف األْشَياء   حوؿ األخَت الفصل ىذا يف االشياء في الفصل 7
 مثل، العربية باللغة الفصل يف األشياء أشتاء معرفة طلبةلل ميكن الفصل،
 .خزانة ،صورة ، ؽتسحاة ،ساعة ،نافذة باب، ،سبورة ، كرس ،مكتب

 الكائنات أشتاء ، كالكتابة كالتحدث قراءة كيفية معرفة طلبةلل ميكن
 كلمة مع ، ذلك ، تلك ، اسم بسيطة رتلة بنية مع الفصل يف اظتوجودة

 .ال ك نعم اإلجابات ـ؟ ىل؟. سؤاؿ
 

 األول بالمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية للصف 13العربية في منهج  المواد .3
 الفصل حىت األكؿ الفصل من عشر الثالثة الركضة يف العربية اللغة مادة تتألف

 الثاين الفصل يف اضتضور، ألنشطة( الكشف عمل) اظتادة توجد األكؿ الفصل كيف الثامن،
 األدكات الرابعة الفصل يف ،(الكتابّية األدكات) الثالث الفصل يف التعاركؼ، حوؿ

 إىل ٔ من أرقاـ ٓٔ -ٔ من العداد حوؿ اطتامس الفصل يف اظتدرسية، اظتعدات( اظتدرسّية
 أشتاء حوؿ السابع الفصل يف األياـ، يف االيّاـ أشتاء حوؿ السادس الفصل يف ،ٓٔ

 .ألواف عدة األكاف   بعض حوؿ ، األخَت الفصل كيف الفواكو،
 ُمحَتوِيَاُت للفصل الدَّراِسي االوَّلُ 

 الدََّراس   اْلَمْوض ْوع 
Kegiatan Mengabsen   االكَّؿ َعَمل  اْلَكْشف 

Berkenalan  َالثَّاين   التَّعاََرؼ 
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peralatan tulis   الثَّال ث   اََداَكت  ك َتاب َية 
peralatan sekolah   َية  الرَّاب ع   اََداَكت  َمْدَرش 

Mengenal Angka dari 

1-10 
َن ااَلْكَؿ   اطْتَام س   ٓٔا ىَل  ٔالرَّْقم  م 

Nama-Nama Hari   ـ  السَّاد س   َااْلَيَّا
Buah-buahan   السَّاب ع   اْلَفَواك و 
Warna-warna   الثَّام ن   اَلَّْواف 

 
 اكتشاف الباحثة  13منهج المواد في كتاب  رقم
يف الفصل األكؿ ، شرحت عن خدمة عمل الكشف. يستطيع  عمل الكشف 1

اظتتعلموف اإلجابة بكلمة حاضر / حاضرة للحضور مع العلم بكلمات 
غائب / غائبة لعدـ اضتضور، كمريض / مرسضة عن كجود اظترضى. 

، ىو، ىي  لتكوف  قادرةقادرة على استخداـ الضمَت انا، انَت، انت 
قادركف  طلبةقادرة على حتديد اظتفردات اظتتعلقة باظتوضوع يف الكتابة. كال

 على قوؿ اظتفردات اظتتعلقة باظتوضوعات كمعانيها لفظيا.
 نطق من طلبةال يتمكن(. على التعرؼ) التعاركؼ، عن الثاين الفصل يف التعاروف 2

 طلبةال صحيح، بشكل التعاركؼ، باظتوضوع اظتتعلق كمعناىا اظتفردات
 كميكن صحيح، بشكل تشغيلها يتم اليت اظتفردات حتديد على قادركف

 .التعاركؼ باظتوضوع تتعلق بسيطة إجابات طرح طلبةلل
 قادركف طلبةال. القرطاسية الكتابية األدكات اظتادة شرح الثالث الفصل يف الكتابية األدوات 3

 طلبةال ،اظتدرسية الكتابية األدكات الصلة ذات اظتفردات نطق على
 طلبةكال كصحيح جيد بشكل لعبت اليت اظتفردات حتديد على قادركف
 ماىذه؟ ؟ ىذا؟ ـ؟ باستخداـ بسيطة إجابات طرح على قادركف

 أف ميكن اليت اظتدرسية باالدكات اظتتعلقة اظتادة تشرح الرابع، الفصل يف المدرسية االدوات 4
 اظتعٌت كفهم القرطاسية مبوضوع اظتتعلقة اظتفردات إف يقولوف طلبةال جتعل

 اظتفردات على يتعرفوف طلبةال جعل على قادرة كتكوف صحيح بشكل
 تتعلق بسيطة كأجوبة بأسئلة القياـ على كقادرة. التعلم مبوضوع اظتتعلقة
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 تلك؟ ما ك ذلك؟ ما باستخداـ بالقرطاسية
 إىل ٔ من أرقاـ ٓٔ-ٔ إىل من العدد اظتادة يصف اطتامس، الفصل يف 11إلى  1العدد من  5

 على كالتعرؼ ٓٔ إىل ٔ من األرقاـ نطق طلبةال جعل على قادر. ٓٔ
 ٓٔ إىل ٔ من األرقاـ حتديد على قادرة كتكوف صحيح بشكل األرقاـ

 بسيطة أسئلة طرح على قادرة كتكوف صحيح بشكل تشغيلها يتم اليت
 .التعلم موضوع الصلة ذات اظتفردات باستخداـ

. ياـاأل أشتاء حوؿ تدكر اظتوصوفة اظتادة كانت السادس، الفصل يف االيام 6
 صحيح بشكل السبت إىل السبت من األياـ أشتاء نطق طلبةال يستطيع
 كحتديد. كصحيح

 األحد إىل السبت أشتاء حفظ على كقادرة صحيح بشكل لعبت اليت
 .األحد إىل السبت أياـ بأشتاء السؤاؿ على كالقدرة. الصحيح بالًتتيب

 الفواكو اشتاء بعض عيوف السابع، الفصل يف الفواكه اسماء بعض 7
 كفهم الفواكو أشتاء نطق على قادركف طلبةال. الفواكو أشتاء بعض

 لعبها يتم اليت الفواكو أشتاء حتديد على كالقدرة. صحيح بشكل معانيها
 بسيطة أسئلة طرح على قادرة تكوف أف كميكن صحيح بشكل

 .باظتوضوع اظتتعلقة اظتفردات باستخداـ
 أف طلبةلل ميكن اليت األلواف بعض عن عبارة كىو الثامن، الفصل كيف بعض االلوان 8

 معانيها كفهم األلواف أشتاء مفردات نطق على قادرة تكوف يفعلوىا،
 اليت األلواف من اظتفردات أشتاء حتديد كميكن كصحيح، صحيح بشكل

 بعبارات األسئلة طرح على قادرة كتكوف صحيح بشكل لعبها يتم
 .الدراسة قيد باظتوضوع تتعلق بسيطة
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 ثالبح نتائجب. 
 اضتصوؿ مت اليت البيانات حتليل معاصتة حوؿ الباحثة رتعها اليت البيانات إىل استنادنا        

 اليت اظتقابلة كأدكات الوثائق طريقة باستخداـ أم إجراؤه، مت الذم البحث خالؿ من عليها
 خالؿ من الباحثة عليها تحصل اليت البيانات. السابقة الفصوؿ يف الباحثة هبا تقام

 .البيانات رتع يف الرئيسية الطريقة باعتبارىا كاظتقابالت اظتالحظة
 عملية يف الباحثة هاأجريت اليت التحليالت الوثائقك  كاظتقابالت اظتالحظات نتائج        

 اظتواد على ٖٕٔٓ اظتنهجك ( KTSP) التعليمية الوحدة مستول للمنهج القياسي احملتول حتليل
  .اإلسالمية االبتدائية اظتدرسةب األكؿ لصفل العربية

( KTSP) التعليمية الوحدة مستول منهج يف احملتول معايَت حتليل حوؿ اظتقابلة نتائج        
 االبتدائية اظتدرسةب األكؿ لصفل العربية اللغة موضوعات حوؿ ٖٕٔٓ الدراسية اظتنهجك 

 .المبونج بندر ،اإلبتدائية اإلسالمية باننت سنار جوىرة الناقية  درسةاظت يف، اإلسالمية
 

 المقابلة رقم
 الدراسية نهجاظت ىيكل يف اظتوجود األساسي اإلطار من حتقق ٔ
 رؤية اظتوقف من عبء الطلبة ٕ
 التعليم التقوًن من حتقق ٖ
 KTSP باستخداـ ٗ
 ٖٔاظتنهج  استخداـ توجيو ٘
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( KTSP) التعليمية الوحدة مستول منهج يف احملتول معايَت حتليل حوؿ اظتقابلة نتائج 
 االبتدائية اظتدرسةب األكؿ لصفل العربية اللغة موضوعات حوؿ ٖٕٔٓ الدراسية اظتنهجك 

 .المبونج بندر ،اإلبتدائية اإلسالمية باننت سنار جوىرة الناقية  درسةاظت يفاإلسالمية، 
 

 الحظةالم رقم
 الدراسية نهجاظت ىيكل يف اظتوجود األساسي اإلطار من حتقق ٔ
 رؤية اظتوقف من عبء الطلبة ٕ
 التعليم التقوًن من حتقق ٖ
 KTSP باستخداـ ٗ
 ٖٔاظتنهج  استخداـ توجيو ٘

 
 اظتنهجك ( KTSP) التعليمية الوحدة مستول منهج يف احملتول معايَت حتليلالتوثيق  
 اإلسالمية. االبتدائية اظتدرسةب األكؿ لصفل العربية اللغة موضوعات حوؿ ٖٕٔٓ الدراسية

 
 الحظةالم رقم
 الدراسية نهجاظت ىيكل يف اظتوجود األساسي اإلطار من حتقق ٔ
 رؤية اظتوقف من عبء الطلبة ٕ
 التعليم التقوًن من حتقق ٖ
 KTSP باستخداـ ٗ
 ٖٔاظتنهج  استخداـ توجيو ٘
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 احملتول حتليل أف تستنتج أف باحثةلل ميكن كاظتقابالت، اظتالحظات نتائج من
 اظتواد حوؿ ٖٕٔٓ الدراسية اظتنهجك ( KTSP) التعليمية الوحدة مستول نهجظت القياسي

 :ىي اإلسالمية االبتدائية اظتدرسةب األكؿ لصفل العربية

 الدراسي المنهج هيكل في الموجود األساسي اإلطار من تحقق .1
اظتدرسة جوىرة الناقية سنار باننت اإلبتدائية  يف إجراؤىا مت اليت اظتالحظات نتائج

 ىو الدراسية اظتنهج يف اظتوجود القياسي كاحملتول ، اطتطو ىذه يف اإلسالمية بندر المبونح
 .طلبةال على اظتطبقة اظتواد حوؿ اظتدرسة يف الباحثة أخذهست الذم الرئيسي اعتدؼ

6 
 تدرس اليت الصف معلمة مع الباحثة هاأجريت اليت اظتقابالت نتيجة ىو ىذا أف يبدك

اظتدرسة جوىرة الناقية سنار باننت اإلبتدائية اإلسالمية بندر  يف العربية اللغة موضوع يف
 العربية اللغة منهج يف الوارد األساسي اإلطار أف. Siti Zulaiha S.pd اظتسمى ،المبونح
 صتمهورية ٕٓٓٓ لسنة 1ٔ رقم اضتكومية الالئحة قواعد كيتبع اضتكومة من مأخوذ

 .للتعليم الوطنية اظتعايَت بشأف إندكنيسيا
6 

اظتدرسة  يف اآلف يدرس العربية اللغة موضوع غتاؿ يف جديد معلم أيضنا يعززه كؽتا
 Ahmad Sugeng يدعى جوىرة الناقية سنار باننت اإلبتدائية اإلسالمية بندر المبونح

Riyanto، لوائح اتباع إىل باإلضافة العربية اللغة منهج ىيكل الباحث الحظ أف بعد رأيو يف 
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 للتعليم الوطنية باظتعايَت يتعلق فيما األكىل الفقرة ٕٓٓٓ سنة 1ٔ رقم إندكنيسيا رتهورية
 .بذلك القياـ يف عقبات ىناؾ كليس

6 
 

 طلبةال عبء من الموقف رؤية. 2
اظتدرسة جوىرة الناقية سنار باننت اإلبتدائية  يف إجراؤىا مت اليت اظتالحظات نتائج

 ىو الدراسية اظتنهج يف اظتوجود القياسي كاحملتول اطتطوة، ىذه يف اإلسالمية بندر المبونح
 .طلبةال على اظتطبقة اظتواد حوؿ اظتدرسة يف الباحثة سيأخذه الذم الرئيسي اعتدؼ

2 
 موضوع يفت درس اليت الصف معلمة مع أجريت اليت اظتقابالت نتائج نفس ىو ىذا      
 اظتسمى ،اظتدرسة جوىرة الناقية سنار باننت اإلبتدائية اإلسالمية بندر المبونح يف العربية اللغة

Siti Zulaiha S.pd ميكن ظتاذا فقط فيو، مبالغنا ليس طلبةال عبء أف نرل أف ميكننا حبيث 
 طلبةلل ميكن نفسها العربية اللغة يف اليومية عملية التعليم  من إليو ينظر ىذا مثل القوؿ
 .KTSP الكتاب ىذا من أعطيتها اليت اظتواد على العمل

6 
اظتدرسة  يف اآلف يدرس العربية اللغة موضوع غتاؿ يف جديد معلم أيضنا يعززه كؽتا

 Ahmad Sugeng يدعى جوىرة الناقية سنار باننت اإلبتدائية اإلسالمية بندر المبونح

Riyanto، كانت لو حىت التعلم يف صعوبات يواجهوف ال الوقت ىذا خالؿ طلبةال إف كقاؿ 
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 العربية، كىي اظتعنية، اظتادة معلمي مع أسئلة طرح طريق عن حلها ميكن صعوبات ىناؾ
 .جدا خطَتة ليست طلبةال على العبء حبيث

6 

 التعليم التقويم من تحقق .3
اظتدرسة جوىرة الناقية سنار باننت اإلبتدائية  يف إجراؤىا مت اليت اظتالحظات نتائج

 ىو الدراسية اظتنهج يف اظتوجود القياسي كاحملتول اطتطوة، ىذه يف اإلسالمية بندر المبونح
 .طلبةال على اظتطبقة اظتواد حوؿ اظتدرسة يف الباحثة سيأخذه الذم الرئيسي اعتدؼ

6 
 يف السكرتَت جتاه الباحثة هايتأجر  اليت اظتقابالت نتائج من ذلك مالحظة ميكن

 Tri Sulasih اظتسمى ، اظتدرسة جوىرة الناقية سنار باننت اإلبتدائية اإلسالمية بندر المبونح

S.pd .للتقوًن الرئيسي للتقوًن كفقنا بتجميعو قمت العاـ عتذا التعليمي التقوًن إف تقال 
 اصتيدة، كاألياـ العطالت أياـ يف سواء الوطٍت، التقوًن تدفق يتبع جعلتو فقد لذا الوطٍت،

 .الدراسي الفصل كامتحانات النهائية االمتحانات يف أختلف مل أنٍت حىت
17 

 

 KTSP باستخدام. 4
اظتدرسة جوىرة الناقية سنار باننت اإلبتدائية  يف إجراؤىا مت اليت اظتالحظات نتائج

 ىو الدراسية اظتنهج يف اظتوجود القياسي كاحملتول ، اطتطوة ىذه يف اإلسالمية بندر المبونح
 .طلبةال على اظتطبقة اظتواد حوؿ اظتدرسة يف الباحثة سيأخذه الذم الرئيسي اعتدؼ

11 
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 يفت درس اليت الصف معلمة مع الباحثة أجراىا اليت اظتقابالت نتائج نفس ىو ىذا
 ،اإلبتدائية اإلسالمية بندر المبونحاظتدرسة جوىرة الناقية سنار باننت  يف العربية اللغة موضوع
 زلت ما الذم KTSP كتاب استخداـ نظاـ أف . قالت Siti Zulaiha S.pd اظتسمى

 التعليمية الوحدة مستول منهج تطبيق ميكنٍت اظتدرسة من ىو مديرم من أستخدمو
(KTSP )قمت الذين طلبةال ألف عملية التعليم  يف عوائق أم يواجهوف ال طلبةال أف كما 

ا أتقنها اليت األكىل من بدايةن  ، استثناء دكف حلها ميكنهم اظتواد بتقدًن  بدءنا التعلم يف جيدن
ا جيد أمر ىذا ، اعتجائية حركؼ إدخاؿ من  من طلبةال رتيع تعليم يتم ىنا ليس ألنو جدن

PAUD لتطبيق النظاـ ىذا يزاؿ ال ، رأيي يف لذلك البداية منذ أدرسو أنا لذلك KTSP يف 
 السهلُت طلبةال إىل باإلضافة ألنو يستخدـ يزاؿ ال األكىل الدرجة من العربية اللغة مواد

ا، الستالمها  .كإعطاءىا العربية اظتادة ىذه تقدًن يف صعوبة أجد ال جيدن
16 

اظتدرسة  يف اآلف يدرس العربية اللغة موضوع غتاؿ يف جديد معلم أيضنا يعززه كؽتا
 Ahmad Sugeng يدعى اإلبتدائية اإلسالمية بندر المبونحجوىرة الناقية سنار باننت 

Riyanto، إال العربية، باللغة التدريس يف أشهر أربعة زلت ما أنٍت من الرغم على إنو كقاؿ 
 يكوف أف ميكن KTSP كتايب يستخدـ الذم العربية اللغة تعلم نظاـ أف القوؿ أستطيع أنٍت

 قدمتها اليت اظتواد التقاط ميكنهم طلبةال أف ىو كمدرس أقدره شيء أكؿ ألف جيدة قيمة ذا
 األكؿ الصف طلبةل بالنسبة. اظتفردات قراءة إىل اضتركؼ معرفة مستول من سواء حد على

 توجد ال الكتاب، ىذا يف العربية اللغة مادة تدريس يف العربية للغة كمدرس أزتلهم الذين
ا قاتالن  ذلك يكوف ال رمبا منهم، الكثَت كجود لعدـ صعوبات  أعطيتهم الذين طلبةال ألف جدن
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ا التقاطها ميكنهم اظتادة ىذه ا يعترب KTSP كتاب ألف. جيدن  طلبةال تعليم يف كعالكة جيدن
ا العربية اظتواد تعلم نظاـ حتسُت على  .جيدن

16 
 

 13منهج  استخدام توجيه .5
اإلبتدائية اظتدرسة جوىرة الناقية سنار باننت  يف إجراؤىا مت اليت اظتالحظات نتائج

 ىو الدراسية اظتنهج يف اظتوجود القياسي كاحملتول ، اطتطوة ىذه يف اإلسالمية بندر المبونح
 .طلبةال على اظتطبقة اظتواد حوؿ اظتدرسة يف الباحثة سيأخذه الذم الرئيسي اعتدؼ

16 
 يفت درس اليت الصف معلمة مع أجراىا اليت اظتقابالت نتائج نفس ىو ىذا

اظتدرسة جوىرة الناقية سنار باننت اإلبتدائية اإلسالمية بندر  يف العربية اللغة موضوع
 اللغة تعليم يف ٖٔ ظتنهج نظاـ أستخدـ ال إنٍت أقوؿ. Siti Zulaiha S.pd اظتسمى ،المبونح

 اليت النتائج كانت اليت اظتواد بعض الوقت بعض طبقت ألنٍت األكىل الدرجة من العربية
 ما لذلك أخرل مرة أستخدمها ال أنا لذلك يستجيبوف ؽتن للغاية قليلة طلبةلل هبا تقدمت

 اضتكومة نظاـ يف صاضتنا يعد مل الذم KTSP كتاب استخداـ نظاـ باستخداـ زلت
 .اإلندكنيسية

16 
اظتدرسة جوىرة  يف اآلف يدرس العربية اللغة موضوع غتاؿ يف جديد معلم أيضنا يعززه كؽتا

 الذم ،Ahmad Sugeng Riyanto يدعى اإلسالمية بندر المبونح الناقية سنار باننت اإلبتدائية
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  ٖٕٔٓ منهج لو كتاب نظاـ باستخداـ اضتكومة من النظاـ أدرس أف أريد شخصيان  إنٍت قاؿ
 العربية، باللغة النطق إىل يفتقر يزاؿ ال الذم العادم طلبةال من مشاىدتو دتت إذا ذلك، كمع
 التدريس نظاـ يف ؼتتلفة بالتأكيد فهي ؼتتلفة، كانت اظتادة ألف تنفيذه يف مًتددنا يزاؿ ال فإنو

 ػتتويات يغطي الذم احملتول من القياسي اصتزء أم الكتاب، ػتتول كػتتول التطبيق كنظاـ
 فشيئنا شيئنا ذلك فسأطبق ، األمة أطفاؿ مصلحة أجل من ىذا ألف كلكن. نفسها اظتادة
 حكومة نظاـ كيتبعوف األخرل اظتدارس يف هبم اطتاص التعلم نظاـ يف تركهم يتم ال حىت

 .عتم األخالؽ الكرمية الذين األمة أطفاؿ لدفع. إندكنيسيا رتهورية
12 

 13منهج  KBK 4002                 KTSP 4002 رقم
 من اطترجيُت كفاءة معايَت كتستمد القياسي احملتول من اطترجيُت كفاءة معايَت تستمد ٔ

 االحتياجات
 اظتوضوع أىداؼ على بناءن  احملتول معايَت كضع يتم ٕ

 معايَت يف تفصيلها يتم كاليت( اظتوضوع كفاءة معايَت)
 .الطالب لعيوف األساسية كالكفاءة الكفاءة

 كفاءة معايَت من احملتول معايَت اشتقاؽ يتم
 الكفاءات خالؿ من العليا الدراسات
 اظتواد من اطتالية األساسية

 كتشكيل ، اظتواقف تشكل اليت اظتوضوعات بُت الفصل ٖ
 اظتعرفة كتشكيل ، اظتهارات

 اظتواقف تشكيل يف تسهم أف جيب اظتواد رتيع
 .كاظتعرفة كاظتهارات

 اليت الكفاءات من اظتوضوعات تقليل يتم اظتوضوعات من الكفاءة اشتقاؽ يتم ٗ
 حتقيقها يتعُت

 من غتموعة مثل البعض، بعضها عن اظتواد فصل يتم ٘
 اظتنفصلة اظتوضوعات

 كل) األساسية بالكفاءات مرتبطة اظتواد رتيع
 (فصل

 من تنزيلو مت ٗ: ٖٕٔٓ ، ٖٕٔٓ لعاـ اظتنهج تنفيذ على للتدريب التوجيهي اظتبدأ: اظتصدر)
www.pukurbuk.net) 
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عملية  أىداؼ على حتتوم( KI) أساسية كفاءات أربع على ٖٕٔٓ اظتنهج حيتوم       
 1ٙ رقم permendikbud: )التايل التدكين األساسية الكفاءات صياغة يستخدـ. التعليم 

 االبتدائية اظتدارس منهج كىيكل األساسي باإلطار يتعلق فيما ٖٕٔٓ لعاـ
 الركحية اظتواقف يف األساسية للكفاءات( KI 1-) ٔ - األساسية الكفاءة (ٔ
 االجتماعية الكفاءة ظتواقف( KI 2-) ٕ- األساسية الكفاءة (ٕ
 األساسية اظتعرفة لكفاءات( KI 3-) ٖ- ةاألساسي الكفاءة (ٖ
 .األساسية الكفاءة ظتهارات( KI 4-) ٗ- األساسية الكفاءة (ٗ

 منهج يركز ال. الكفاءة إىل تستند منهجك  شخصية ىي ٖٕٔٓالدراسي  اظتنهج      
 تكوين على أيضنا يؤكد بل ، فحسب طلبةال كفاءة إتقاف من التمكن على ٖٕٔٓ

 KI- ترتبط ، كالثقافة التعليم كزارة حددهتا اليت( KI) األساسية للكفاءات كفقنا. الشخصية

 كفاءة بإتقاف ٗ KI- ك KI 3- يرتبط بينما طلبةال شخصية تكوين هبدؼ KI 2- ك 1
 .طلبةال

 الشخصية تعليمأ. 
 الشخصية تعليم تعريف. 1

 اظتواقف معاصتة يف الشخص طبيعة ىي الشخصية أف Thomas Lickona يقوؿ
 معرفة كىي ، طلبةلل الشخصيات تعليم يف أشياء ثالثة على Lickona يشدد. معنويا
 كتنفيذ ، كحبها ، الصحيح الفهم من الشخصية تعليم ؾتاح يبدأ. كالتمثيل كاحملبة اطتَت

 على الناس تساعد اليت القيمة تشكيل عملية الشخصية تعليم يعد. اصتيدة الشخصية
 .الكماؿ ؿتو كعاظتهم اآلخرين مع أفضل بشكل العيش
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 2113 الدراسي المنهجو  التعليم وحدة مستوى منهج في التشابه ج. االختالف
 اظتنهج أم متماثلُت، ٖٕٔٓ عاـ منهجك  التعليم كحدة منهج يكوف األساس، يف

 متوازنة بطريقة كاظتهارات كاظتواقف اظتعرفة تشمل اليت طلبةال كفاءات تطوير على يركز الذم
 يف الوقت من كافيان  قدران  يوفر فإنو ،KTSP نظاـ تنفيذ عند فقط إنو. تفاعلي بشكل كتعمل

 أف ميكننا ىنا ألنو. ال أك قدر بأقصى اضتالية الثالث الكفاءات تطبيق يتم ال حبيث م،يالتعل
 ٖٕٔٓ عاـ منهج يوفر بينما. اظتقدمة اظتادة أىداؼ حتقيق يف دكرنا فقط يلعب اظتعلم أف نرل
 ىذا. كاظتهارات كاظتعارؼ اظتواقف من األقصى اضتد حتقيق ميكن حىت الوقت من طويلة فًتة
 األسبوع خالؿ ساعات ٖ مدة حيث من العربية اللغة تعلم عبء على يدؿ

 قائم منهج كىو السابقة، اظتنهج تطوير ىي ٖٕٔٓ اظتنهجك  الوحدة التعليم منهج
 للمدارس اظتنهج تطوير رتيع KTSP يوفر. ٕٗٓٓ عاـ منذ قائما كاف كالذم الكفاءة على
 .اظتدرسية للبيئة كفقا اظتنهج تطوير يف دكر للعب للمدارس هتدؼ اليت

 اليت الصعبة كاظتهارات اللينة اظتهارات تطوير إىل ٖٕٔٓ عاـ منهج يهدؼ بينما
 دائمة حتديث بيئة تطوير أجل من كاظتعارؼ كاظتهارات اظتواقف يف الكفاءة جوانب تشمل
 .التطور
SK و KD 

 من تتكوف اليت الكفاءات يف يرد تعليمية كحدة كل يف الدراسية اظتنهج ػتتول يف
 األساسية اظتهارات من غتموعة عن عبارة ىو الكفاءة معيار .األساسية الكفاءة معايَت
SKL طلبةال يتقنها أف جيب اليت اإللزامية الكفاءة/  األدىن اضتد دتثل كاليت. 
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 مالتعلّ  عبء
 طلبةال قبل من معمقة تعليمية مواد شكل يف تعليمية أنشطة ىي الشفافة الواجبات

 يف األخرل القدرات أك/  ك الكفاءة مستويات حتقيق لدعم اظتعلموف صممهم الذين
 اظتهمة معلمي قبل من اظتهيكلة اظتهاـ من االنتهاء كقت حتديد يتم. اظتباشرة األنشطة
 ىي اظتنظمة غَت اظتستقلة األنشطة. كالتسارع كاإلثراء اإلصالح أنشطة ذلك يف مبا اظتهيكلة
 اظتعلموف صممهم الذين طلبةال قبل من متعمقة تعليمية مواد شكل يف تعليمية أنشطة
 كقت طلبةال ينظم اليت القدرات من غَتىا أك اظتادة مستول على الكفاءات حتقيق لدعم

 (لوجو كجها من٪  ٓٗ أقصى حبد) إدتامها
 التعليم وحدة منهج

 كتنفيذىا رتعها مت اليت التشغيلية اظتنهج: KTSP من SKL ك ػتتويات إىل الرجوع
 ٔ الكفاءة مستول تعليمية كحدة كل يف

 (Aصفقة   / sd / mi / sdlb ٔٔ-ٔ الصف مستول)

 وصف الكفاءة الكفاءة
 هبا يلتزموف اليت الدين تعاليم كتنفيذ قبوؿ. ٔ الركحية اظتواقف
 كالثقة كاظتنضبط الصادؽ السلوؾ إظهار  .ٕ ةاالجتماعي اظتوقف

 كمعلميو كأصدقائو أسرتو مع التفاعل يف
 اظتالحظة، خالؿ من الواقعية اظتعرفة فهم. ٖ اظتعرفة

 القائمة كقائمتها( كالقراءة كالرؤية، كاالستماع،
 اهلل خلقها اليت كاظتخلوقات عنو، الفضوؿ على

 اظتنزؿ يف كاجهها اليت كاألشياء كأنشطتو،
 كاظتدرسة

 بشكل العربية باللغة الواقعية اظتعرفة تقدًن. ٗ اظتهارات
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 حركة يف ، رتايل عمل يف ، كمنطقي كاضح
 .كاألخالؽ اإلمياف طفل سلوؾ تعكس

 

 2113 الدراسي المنهج التعليم المنهج مستوى وحدة
 للمؤسسات( الذايت اضتكم) السلطة منح. أ

 القرارات اختاذ على اظتدارس كيشجع التعليمية
  اظتناىج تطوير يف التشاركية

 لتخفيف كذلك اظتركز من الدينية اظتناىج. ٔ
 كإعداد اظتواد إعداد يف التدريس ىيئة أعضاء

 التدريس إدارة
 ، التنمية ، اإلمكانات على مركز. ب

 . كالبيئة طلبة ال ، كاالىتمامات ، االحتياجات
 كفقنا كاالىتماـ كالذكاء اإلمكانات زيادة. ٕ

 .طلبة ال كقدرة التنمية ظتستول
 ؼتتلف لتطوير الكايف الوقت مينح ال. ج

 . كاظتهارات كاظتعرفة اظتواقف
 كاظتعارؼ اظتواقف لتطوير كافينا كقتنا أعط. ٖ

 خالؿ من ذلك ثبت كقد. اظتختلفة كاظتهارات
 ، للتعلم العربية اللغة يف التعلم ساعات إضافة

 .كاحد أسبوع يف التعلم من ساعات ٖ
 معايَت شكل يف الكفاءات عن التعبَت يتم. د

 (KD) األساسية كالكفاءات( SK) الكفاءة
 شكل يف الكفاءات عن التعبَت يتم. .ٗ

 تفصيلها يتم األساسية الدرجة من كفاءات
 حيث. للموضوع األساسية الكفاءات يف أكثر
 كعمليات األساسية الكفاءات رتيع تطوير يتم

 اليت األساسية الكفاءات لتحقيق التعلم
 كفاءات الركحية، اظتواقف كفاءات: تشمل

 اظتعرفية اظتواقف كفاءات االجتماعية، اظتواقف
 .اظتهارات مواقف ككفاءات
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للصف االول بالمدرسة  العربية اللغة مواد لمحتويات المعياري التحليل مناقشةد. 
 االبتدائية االسالمية

 التعليم معايَت بشأف ٕ٘ٓٓ لعاـ 1ٔ رقم إندكنيسيا صتمهورية التنفيذية الالئحة
 :الوطنية

 يف العليا الكفاءة لتحقيق الكفاءة كمستول اظتواد نطاؽ القياسي احملتول يغطي .ٔ
 .التعليم من معينة كأنواع مستويات

 عتيكل أساسي إطار على( ٔ) الفقرة يف إليو اظتشار النحو على احملتول معيار حيتوم .ٕ
 .التعليم كالتقوًن التعليمية، الوحدة مستول منهجك  التعلم، كعبء الدراسية، اظتنهج

16 
 (ٔ) كىي ىذا، احملتول معيار حتليل يف مهمة نقاط ستس( ٘) ىناؾ كتبتو، مؤشر كل من

( رؤية اظتوقف من عبء ٕالدراسية ) اظتنهج ىيكل يف اظتوجود األساسي اإلطار من حتقق
 .ٖٔ( توجيو استخداـ اظتنهج ٘) KTSP ( باستخداـٗالتعليم ) التقوًن من ( حتققٖالطلبة )

 احملتول عياراظت فإف ،ٖٕٔٓ لعاـل ٗٙرقم Permendikbud لػ كفقنا الوقت،نفس  كيف
 يتم. التعليم نوع كمستول اطترجيُت كفاءة كمستول اظتواد بنطاؽ اظتتعلقة اظتعايَت حوؿ يدكر
 .لوائحك  قوانُتل كفقنا حتديدىا مت اليت اإللزامي التحميل معايَت على بناءن  اظتادة نطاؽ صاغ

16  

 اطترجيُت، كفاءة حوؿ معايَت يف غتلتو، يف كرد كما Muhammad Rohman ػل كفقنا
 على احملتول معيار حيتوم. ميالتعل منهجك  الدراسية، كالكفاءات اظتادية، الكفاءات كدراسة

                                                             
17 Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013.  
11 Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013.    
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 الوحدة مستول على الدراسية اظتنهجك  التعلم كعبء اظتنهج كىيكل األساسي اإلطار
 .التعليمي/  األكادميي كالتقوًن التعليمية

16 

 الكفاءة لتحقيق الكفاءة كمستول اظتواد نطاؽ ىي ػتتول عايَتم Mulyasa كفقنا
 .التعليم من معينة كأنواع مستويات يف العليا

67 

 كاظتهارات كاظتعارؼ الثابثة، اإلعتية كالقيم كاظتعايَت اضتقائق غتموعة ىو احملتول
 كيتغا هبا، اظتتعليم يتحك الىت الناس، كحاجات كاظتكاف الزماف، اظتتغَتة االنسانية كاطتربات

 61 .فيها اظتنشودة الًتبية األىداؼ حتقيق أجل من معها، على

 كاطتربة كاظتهارات كاظتعرفة اإلعتية كالقيم كالقيم اضتقائق من غتموعة ىي احملتول معايَت
 مع كالتفاعل هبم اظتوثوؽ األشخاص كاحتياجات كاظتكاف للوقت كفقنا تتغَت اليت اإلنسانية

 .اظتطلوبة التعليمية األىداؼ لتحقيق طلبةال
66 

 

 المفردات تحليله. 
 :ىي كاظتراجم الكتاب دليل بعنواف كتابو يف منصور ػتمد حسب اظتفردات كلمة       

 حرفُت من تتكوف كلمة أك الالفظة تعٍت اليت اظتفردات كلمة من اصتمع كلمة ىي اظتفردات
 .معٌت تظهر أكثر أك

                                                             
12

 Muhammad Rohman,  Kurikulum Berkarakter Refleklsi dan Proposal Solusi Terhadap 

KBK dan KTSP, (JAKARTA: Prestasi Pustakaraya, 2012), h. 104. 

 20 Mulyasa,  Kurikulum Yang Disempurnakan, (Bandung: PT Raja Rosdakarya, 2006), h.  24.  

, ٕٔٓٓأسها ك تطيقا, عميد معهد الدراسات الًتبوية جامعة القاىرة سابقا, :  الدكًتعلى ازتد مدكور,  مناىج الًتبية 21
 .ٕ٘ٓق. 

 
22

 ibid, h. 205.  
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 من غتموعة كتصبح ، كحدىا تقف العربية اللغة يف كحدة أصغر ىي اظتفردات
 فهم ىي اظتفردات أف نستنتج أف ميكن. العربية اللغة تعلم يف أساسينا مطلبنا كتصبح اصتمل،

 باإلضافة. اضتقيقي التواصل يف( الكلمات يف) اظتفردات استخداـ على ما شخص قدرة أك
 جيد بشكل اظتفردات ككتابة قراءة على قادر أيضنا فإنو كالوظيفة، اظتعٌت شكل معرفة إىل

 .كصحيح
66 

 حتليل حوؿ جديدة نتائج على حصلنا أننا نكتشف أف ميكننا ،البحث نتائج من       
 العربيةاللغة  اظتواد يف ٖٕٔٓ الدراسي اظتنهجك ( KTSP) التعليم كحدة ظتستول اظتنهج معايَت

 اللغة كتاب سياؽ يف باحملتول يتعلق فيما للصف االكؿ باظتدرسة اإلبتدائية اإلسالمية.
 ىو كىذا العربية، باللغة اظتفردات عناصر يفيوجد  للصف االكؿ باظتدرسة اإلبتدائية اإلسالمية

 كتعلم ؽتكن غَت الكتاب ىذا أف يعٍت ال ألنو إجراؤه، مت الذم البحث نتائج على اصتواب
 ػتتويات يفهموف ال أنفسهم، طلبةال من اظتشكالت على اضتصوؿ بعد فقط إنو كلكن طلبةلل

 اظتدرسي التعلم حتقيق يف تنجح أهنا القوؿ ميكن ال حبيث اظتقدمة اظتادة أك الكتاب سياؽ
 للمنهاج األساسي اإلطار ىي احملتول معايَت إف يقوؿ Mulyasa إف القائلة للنظرية كفقنا

 ذلك يف رغبت إذا ياف النتائج على اضتصوؿ أجل من تعليمية كعملية استخدامو سيتم الذم
 حتقيق ميكن ال الدراسة ىذه يف أنو يعٍت فهذا معينة، تعليمية ألىداؼ كفقنا حتققت أك

باننت بندر  للطلبة الصف االكؿ باظتدرسة جوىرة  الناقية سينار ٖٕٔٓ لعاـ اظتنهج كتاب
 التعليمية الوحدة مستول منهج مع العربية اللغة تعلم نظاـ يستخدـ يزاؿ ال حبيث. المبونج

(KTSP.) 
                                                             

23
 Moh Mansyur kustiawan, dalil al-katib wa al-murajim, (Jakarta: PT Moyo Segoro Agung, 

2002 ), h. 135.  
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يف  ٖٕٔٓأكالن ، يكمن االختالؼ األساسي بُت منهج مستول الوحدة التعليمية كمناىج 
مع منهج مستول الوحدة التعليمية على سبعة مبادئ  KTSPمبادئها كخصائصها. يعتمد 

، كىي: الًتكيز على إمكانات الطالب كتطويرىم كاحتياجاهتم كاىتماماهتم كبيئتهم ، 
كمتنوعة كمتكاملة ، كتستجيب لتطوير العلـو كالتكنولوجيا كالفن ، كتتعلق باحتياجات 

 ظتصاحل الوطنية كاظتصاحل اإلقليمية.التعليم الشامل كاظتستداـ. طواؿ اضتياة ، متوازنة بُت ا
، تتألف اظتبادئ اظتستخدمة كمبادئ  ٖٕٔٓ، بينما يف منهج  ٖٕٔٓبينما يف منهج 

توجيهية يف تطوير ىذا اظتنهج من: زيادة اإلمياف كالتقول كالشخصية النبيلة ، كاحتياجات 
كفقنا ظتستول تطور الطالب الكفاءة يف اظتستقبل ، كزيادة اإلمكانات ، كالذكاء ، كاالىتماـ 

كقدراهتم ، تنوع إمكانات كخصائص اظتنطقة كالبيئة ، كمتطلبات التنمية اإلقليمية كالوطنية ، 
كمتطلبات عامل العمل ، كتطوير العلـو كالتكنولوجيا ، كالفن ، كالدين ، كديناميات التنمية 

اعية للمجتمعات احمللية ، العاظتية ، كالوحدة الوطنية كالقيم الوطنية ، كالظركؼ االجتم
 كاظتساكاة بُت اصتنسُت ، كاطتصائص كحدة التعليم

ىي تطوير اظتناىج السابقة ، كاظتناىج  ٖٕٔٓثانيان ، تطوير مناىج كحدة التعليم كمناىج 
. يركز كال اظتنهجُت معنا على تطوير  ٕٗٓٓالقائمة على الكفاءة ، كاليت مت إطالقها يف عاـ 

ليت تشمل جوانب من اظتعرفة كاظتواقف كاظتهارات بطريقة متوازنة كعملية. كفاءات اظتتعلمُت ا
 تكاملية

ثالثنا ، ي توقع من اظتعلمُت فهم اظتناىج اصتديدة كإتقاهنا بشكل أفضل. ألف أحد مفاتيح ؾتاح 
اظتنهج ىو اظتعلم. اظتعلم ىو عامل كبَت التأثَت ، حىت حتديد ؾتاح أك فشل الطالب يف 

 يلي جدكؿ زمٍت لتطوير اظتناىج يف إندكنيسيا التعلم. فيما
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 اظتناىج الدراسية ٖٕٔٓمع KTSP االختالفات يف 
 

K-ٖٔ KTSP  
يدعم كل موضوع رتيع الكفاءات 

 (اظتواقف ، اظتهارات ، اظتعرفة)
 

بعض اظتوضوعات تدعم بعض 
 الكفاءات

 

ٔ 

مت تصميم اظتواد لتكوف مرتبطة ببعضها 
األساسية اليت البعض كعتا الكفاءات 

 تلتـز الكفاءات األساسية لكل فئة
 

مت تصميم اظتواد للوقوؼ مبفردىا 
كلديها الكفاءات األساسية اطتاصة 

 هبا
 

ٕ 
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 الخامس الفصل
 خاتمة

 
 للمستوى املراجعات من العديد إىل باإلضافة والتحليالت البيانات إىل استناًدا

  العربية اللغة املواد حول 3102املنهج الدراسيو ( KTSP) التعليم وحدة هجملن القياسي
 :التايل النحو على النتائج استخالص ميكن مثللصف االول باملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية. 

 االستنتاج . أ
املنهج  ىيكل يف املوجود األساسي باإلطار القياسي احملتوى حمتوى يتعلق أوالً،

 هلذا حمتوى سياق كل يف. للتعليم األكادميي والتقومي ،للطلبة ميالتعل وعبء ،الدراسي
 اللغة كتب يف مناسًبا KTSP كان إذا. القياسية احملتوى معايري يف اختالفات توجد الكتاب
 باإلطار يتعلق فيما سواء احملتوى، معيار يف الواردة اإلجراءات ويتبع األول للصف العربية

 املعطاة املادية اجلوانب من طلبةال عبء تقييم أيًضا ميكن املنهج، يف املتضمن األساسي
 يتم ال حىت مسبًقا تصميمها مت اليت األولية للخطوات وفًقا جيد .األكادميي والتقومي طلبةلل

 .مسؤولياهتم عن طلبةال فصل
 وال ، جيًدا املنهج يف املتضمن األساسي اإلطار يعد ،3102 منهج إطار يف ،ثانيا

 الصف وحىت األول للصف العربية اللغة كتاب يف أنو اتضح لكن جيًدا، ليس أنو يعين
. الطالب عبء يف الوارد القياسي باحملتوى الوفاء يف املتبع اإلجراء يتبع ال ،عشر الثالث

 الواردة املواد. املعلمني قبل من املقدمة املواد يفهمون ال طلبةال ألن للتعلم كمرجع تستخدم
 يتم ال السبب، هلذا. تعليمية كمواد استخدامها من بعد تتمكن مل الكتاب ىذا يف
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 املدارس من كواحدة. المبونج بندر يف باننت سينار ميان مدرسة يف الكتاب ىذا استخدام
 .3102 منهج تستخدم ال اليت

 تتم اليت KTSP يف القصور أوجو بعض ىناك التالية، KTSP مزايا بعض معرفة بعد
 والثالث الثاين لالفص يف األول الفصل يف املواد وىي احملتوى، معايري حيث من مراجعتها
. 2، التعارف 3، التعارف 0: التعارف  بالتتابع تتكرر اليت املواد عناوين وىناك والرابع،
 يف املوجودة تلك مثل (soft skill) لينة مهارات يضيفون ال طلبةال جيعل أن ميكن حبيث

 مراجعة مع 3102 عام منهج إىل بالنسبة. 3102 منهج غرض يف الواردة 3102 هجمن
 ولكن ،طلبةال حول بتدريسو املعلمون يقوم ما طلبةال يفهم حىت للمحتوى القياسية اجلوانب

 على التعرف مادة حول نقاش يوجد ال ىذا العربية اللغة كتاب من األول الفصل يف
 القياسية احملتوى جوانب يف اإلجراءات اتباع ميكن ال إنو القول ميكن حىت اهلجائية حروف

 العربية احلروفعرفوا ب االبتدائية االسالمية يف الصف االول باملدرسة طلبةال كل ليس ألنو
 .أوالً  اهلجائية حروف على األطفال يتعرف أن ىو العربية اللغة ميتعل مفتاح ألن

 وميكن. 3102 هجمبن و( KTSP) التعليمية الوحدة مستوى هجمن مقارنة ثالثًا،
جوىرة الناقية اإلبتدائية  درسةامل يف KTSP استخدام أن البيانات عرض نتائج استنتاج

 ميالتعل أىداف حتقيق يف استخدامو وجمدي ناجح ىو المبونج بندرسينار باننت  اإلسالمية
 طلبةوال الوقت قيود بسبب 3102 منهج استخدام ميكن ال بينما احملتوى معيار يف احملددة
 .3102 هجاملن كتاب من مواديف  يستطيعون ال الذين
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 تقتاااا اال  . ب
 شكل يف صغرية مسامهة قدمت أن املتوقع من إجراؤه، مت الذي البحث نتائج من

 اللغة تعليم جمال يف وخاصة التعليم، جمال يف القدرات لتحسني كجهد يستخدم فكر
 :يلي ما الباحثة من هبا التربع ميكن اليت االقًتاحات تتضمن. العربية
 بااثةلل. 0

 اللغة لكتاب القياسية احملتويات وتصحيح التعريف يف النظر بإعادة قامت(. 0
 مرة ودراستها فهمها وميكن القراءة يف أخطاء ىناك تكون ال حىت نفسو العربية
 .أخرى

 عملية يف تعليمية كمصادر للصف االول العربية اللغة كتب جودة حتسني( . 3
 .املدارس يف ميالتعل أنشطة

 للمعلمين. 2
 للمواد كمصدر طلبةلل سُيعطى الذي الكتاب يف النظر إعادة جيب( 0

 املادي املال قسم خاصةً  الكتاب، يف أخطاء حدوث النادر من وليس التعليمية
 .طلبةال على تطبيقو سيتم

 .التعلم يف طلبةال توجيو يف كمرجع فقط واحًدا كتابًا تستخدم أن ينبغي ال( 3
 أحد ألن. أفضل بشكل وإتقاهنا اجلديدة املناىج فهم املعلمني من يتوقع( 2

 جناح حيدد أنو حىت تأثريه، يف كبري عامل ىو املعلم أن ىو املنهج جناح مفاتيح
 .التعلم أنشطة يف طلبةال فشل أو
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 ملواجهة مستعدين الدينيون املعلمون يكون أن جيب التعليم، عامل يف( 4
 مطالبون طلبةال ألن املواد، إيصال يعوق ال حىتاملنهج الدراسي يف التغيريات

 .مدارسهم يف املنهج تطبيق بضبط أيًضا
 املدارس يف التدريس عملية لتسهيل تعليمية كوسيلة التكنولوجيا استخدام( 5

 طلبةال جودة لتعزيز للمعلومات كمصدر
 طلبةلل. 3

 للتعلم كمرجع فقط واحد كتاب استخدام عدم جيب( 0
 من ممكن قدر أكرب على للحصول تعليمية كوسيلة حبكمة التكنولوجيا استخدم( 3

 .املعرفة
 البحث من لمزيد. 4

 بالطبع جديدة مشكالت بسبب البحوث من مزيد إجراء إىل احلاجة ستظهر( 0
 الدراسة ىذه يف الدراسات عن ختتلف

 حتسني أجل من العربية اللغة لتعليم التعليمية املواد إىل لإلشارات أكثر مراجعة( 3
 .أفضل بشكل العربية اللغة تعلم جودة

 

 ج. الخاتمة
 مدح. هلل احلمد جانب إىل ، املقال ىذا كلمات إلهناء مناسب تعبري يوجد ال

 ىذه استكمال من الباحثون يتمكن حىت لو وىداية وتوفيقو ورمحتو وتعاىل سبحانو اهلل وجود



88 
 

 الباحث خطوات من احلد يستطيعون ال اليت والعقبات العقبات كتابة يف الرسالة العلمية
 .أطروحتو إكمال ميكن النهاية ويف ، رضاه توقع يف وصبورًا صامًدا ليبقى

 اللذين واجلهد القوة كل من الرغم على البسيط، النص ىذا أن ةالباحث دركت
 نظرًا. الكمال عن وبعيدة القصور أوجو من كثرية تزال ال النتائج أن إال ،الباحثة كرسهما

 .القراء من واالقًتاحات النقد من الكثري توقعت ةالباحث فإن ،ةالباحث قدرة لقيود
 خاصة مفيدة الرسالة العلمية ىذه تكون أن يف الباحثة أملت الكلمة، هناية مع

 رضا اهلل تعاىل. يف دائًما نكون أن وآمل للقارئ، عموًما ةللكتاب
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