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دورىمعاهدىاألسالموةىىفىىتعلومىاللغةىالعربوةىعلىى
 فىىأندونوسواى (KTSP)المنهجىالمدرسيىىتطبوقاألساسى

ى
(Pondok Pesantren Peran dan Fungsinya dalam Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) di Indonesia) 
Oleh : Dr. Faisal Hendra, M. Ed 

(Dosen Bahasa dan Sastra Arab Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta) 

 

Abstrak 

 

Curriculum berasal dari bahasa yunani berasal dari kata Curir artinya pelari dan Curere artinya tempat 

berpacu. Berangkat dari makna kata ini maka dapat dikatakan bahwa definisi kurikulum dalam 

pendidikan adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan oleh peserta didik 

untuk memperoleh ijzah atau kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, 

isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.  

 Dalam perjalanannya sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami 

beberapa kali perubahan, tercatat lebih kurang sembilan kali penyesuaian dan perubahan kurikulum 

yang dilakukan oleh pemerintah, kurikulum 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, dan 2004, serta 

yang terbaru adalah kurikulum 2006. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya 

perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan 

bernegara.  

 Pada tahun 2004 pemerintah kembali memberlakukan kurikulum baru yang lebih dikenal 

dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus 

mengandung tiga unsur pokok, yaitu: pemilihan kompetensi yang sesuai; spesifikasi indikator-indikator 

evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi; dan pengembangan pembelajaran.  

 Pelaksanaan KBK masih dalam uji terbatas, namun pada awal tahun 2006, uji terbatas tersebut 

dihentikan. Dan selanjutnya dengan terbitnya permen nomor 24 tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan 

permen nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan permen nomor 23 tahun 2006 tentang 

standar kelulusan, lahirlah kurikulum 2006 yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. 

Perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu jiwanya 

desentralisasi sistem pendidikan. 
 Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, 

sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan 

penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata 
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pelajaran, dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP), termasuk untuk mata pelajaran bahasa Arab.  

 Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, sejauh mana kurikulum tingkat satuan pendidikan 

ini diterapkan dalam pembelajaran bahasa Arab di Indonesia? Apa kendala yang dihadapi? Dan apa 

solusinya?. Makalah ini akan mencoba mengupas sebagian dari apa yang ditanyakan. 

 

Kata Kunci: 

Pesantren : Asrama tempat santri atau tempat murid-murid belajar mengaji dsb;  

Pembelajaran: adalah setiap perubahan perilaku yang relatif permanen, terjadi sebagai hasil dari 

pengalaman; 

Kurikulum: perangkat mata pelajaran yg diajarkan pd lembaga pendidikan; 
KTSP: adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-

masing satuan pendidikan di Indonesia. 

 
بتضعيف البلـ  « علم»بكسر البلـ، كىو مبعٌت عرؼ. ككلمة «  علم»، كأصل ثبلثو «عّلم» كلمة التعليم مستق من

 (. 13مبعٌت "جعلو عادلا"، كما قاؿ هللا تعارل "كعلم آدـ االمساء كلها" )البقرة : « فّعل»كاف على كزف 

عٍت شيئا لشخص ما من خبلؿ تدريس يظهر أنو يال( كجهات أصوؿ 8008ينا ساصلااي )يرل ك بينما 
 كىي،  teacanالقدًن يف اللغة اإلصلليزية  وصلأأك تدريس من  teachكلمة ىذه الكلمة أتيت من   ز.عبلمة أك رم

  إذلتعليم يرتبط أيضا الكلمة   .اظهار إذل يشَت، ك   Teik، اليت لديها قاعدة  taikjanةاألدلانية القددياللغة  نشأت من
 .أك الرمز العبلمةا يعٍت كلمة رمزية ، كىو م

ىذه  .لطبلبإذل اتوصيل ادلعلومات أك ادلعارؼ من ادلعلمُت فهو تعريف كصفي يف عملية التعليم أما 
 . ”transfer of knowledge” العملية غالبا ما تسمى أيضا نقل ادلعرفة

 
 تعليم اللغة العربية 

عدة فرد آخر على االتصاؿ بنظاـ من الرموز تعليم اللغة العربية ىو نشاط مقصود يقـو بو فرد ما دلسا
اللغوية خيتلف عن ذلك الذم ألفو كتعود االتصاؿ بو. إنو بعبارة أخرل تعرض الطالب دلوقف يتصل فيو بلغة غَت 

 (3949:77لغتو األكذل. )طعيمة، 

يذ بطريقة قودية لكي كأيضا تعليم اللغة العربية ىو إيصاؿ ادلعلم على اللغة العربية كمعرفتها إذل أذىاف التبلم
عملية التعليم لًتشد الدارس كلتنمية كفاءة لغتهم العربية سلبيا كاف أك حيصلوا على ادلهارات اللغوية األربع ادلنشودة. 

   (.Depag 3997) أك إجيابيا

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengalaman
http://id.wikipedia.org/wiki/Kurikulum
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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 تعليم اللغة العربية يف أندكنيسيا
ذه الببلد ابعتبار أف تعلمها كتعليمها من صميم كانت بداية تعليم اللغة العربية قددية منذ بزكغ مشس اإلسبلـ يف ى

كاجبات ادلسلم ضلو دينو، كابعتبار العربية لغة القرآف كاحلديث النبوم الشريف، ككاف دعاة العرب ذلم الفضل 
كالشرؼ يف ىذا التعليم، مث اتبعتها بعد ذلك األجياؿ ادلتعاقبة من أبنائها األصليُت إرل أف انتشرت يف أضلاء الببلد 

 حىت كقتنا احلاضر.
كابختصار ديكن تقسيم مراحل تطور تعليم اللغة العربية بصفة خاصة كتعليم الدين اإلسبلمي بصفة عامة 

 إرل ثبلث مراحل:
 ـ3900مرحلة ما قبل عاـ   - أ

 ـ3977ـ كعاـ 3900مرحلة ما بُت عاـ  - ب
 ـ إرل اآلف3977مرحلة ما بعد عاـ  - ج

 
 ـ: 3900مرحلة ما قبل عاـ  .3

كىي عبارة عن مصلي  Surauأك   Langgarة ظهر التعليم يف كتاتيب الفردية ادلعركفة ابسم يف ىذه ادلرحل
 لتعليم القرآف الكرًن كعلـو الدين، ككاف يف ىذه ادلرحلة نوعاف من التعليم :تعليم القرآف كتعليم الكتاب :

الصحيح يبدأ يف تعلم قراءة فتعليم القرآف يبدأ بنطق احلركؼ اذلجائية، كبعد أف يتدرب التلميذ على النطق 
 القرآف إال أف تعليم القرآف يف ىذه الفًتة مقصور على القراءة فقط فبل تدرس فيها الكتابة العربية. 

ابإلضافة إرل ذلك تدرس أيضا أنواع من العبادات مثل الوضوء كالصبلة ككذلك علم التوحيد كتدريس 
 األخبلؽ من خبلؿ القصص.

(  كذلك بعد انتهاء Pondok pesantrenيف ادلعاىد كاخلبلكل ادلعركفة ابسم)أما تعليم الكتاب فيكوف 
التبلميذ من تعلم مبادئ القراءة العربية كالقرآف الكرًن، كيعترب ىذا التعليم انتقاؿ من القراءة العربية ادلشكلة إرل 

 مرحلة أعلى منها كىي تعلم القراءة غَت ادلشكلة.
 

 ـ 3977عاـ ـ ك 3900.  مرحلة ما بُت عاـ 8
كيف بداية ىذه ادلرحلة ظهرت عدة مؤسسات تعليمية إسبلمية يف إندكنيسيا كخاصة يف سومطرة مثل كتيب 

( يف جاكة ككاف دكر الشيخ أزتد خطيب Pesantren TebuIreng( كمعهد تيبو إيرانج )Surau Parabekابرابيك )
ة ادلكرمة كبَتا جدا، كتعلم منو علماء كبار أمثاؿ البغدادم مينانج كابوم يف تدريس الشباب اإلندكنيسيُت يف مك
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كاحلاج أزتد دحبلف مؤسس اجلمعية احملمدية كاحلاج ىاشم  Hamkaاحلاج عبد الكرًن أمر هللا ادلعركؼ حبمكا 
أشعرم مؤسس رتعية هنضة العلماء كغَتىم كثر، كعلى أيدم ىؤالء قامت كثَت من مراكز التعليم إال أف التعلم يف 

ـ دل يكن ساراي على نظاـ الفصوؿ.كأكؿ مؤسسة تعليمية سارت على نظاـ حديث ىي 3908ة حىت عاـ ىذه الفًت 
ـ على يد مؤسسها الشيخ عبد هللا أزتد، مث 3909( يف سومطرة الغربية عاـ Adabiah Schoolادلدرسة األدبية )

ـ كعلى قرارىا فيما بعد 3937عاـ ( برآسة زين الدين ألىب اليونوسي Diniyah Schoolتبعتها ادلدرسة الدينية )
( كمدة الدراسة فيها Class Systemقامت مدارس كثَتة يف أضلاء الببلد، فهذه ادلدارس تسَت على نظاـ الفصوؿ )

 سبع سنوات اتبعة للمدارس اذلولندية حينذاؾ.
 

 ـ حىت اآلف3977مرحلة ما بعد عاـ  .8
أغسطس  34اذلولندم كالياابين بعد ثورة شعبية يف  بدأت ىذه ادلرحلة ابستقبلؿ إندكنيسيا من االستعمار 

ـ كمعركؼ أف إندكنيسيا كانت حتت االستعمار اذلولندم دلدة ثبلث قركف  كنصف. يف ىذه ادلرحلة أنشئت 3977
الوزارة مبختلف أقسامها، كمبا أف ادلسلمُت أغلبية عظمي من سكاف الببلد فقد احتاج األمر إرل إنشاء كزارة خاصة 

ـ ككاف الوزير األكؿ حينذاؾ 3977شئوهنم الدينية، فأنشئت من أجل ذلك كزارة الشئوف الدينية يف مارس إلدارة 
 (.H. Rosyidiىو احلاج راشدم )

كال تقتصر مهمة الوزارة على إدارة شئوف ادلسلمُت كحدىم بل هتتم أيضا بشئوف األقلية غَت ادلسلمة، كتولت الوزارة 
 نية يف ادلدارس جبميع مراحلها.شئوف التعليم كالًتبية الدي

كأكؿ إصلاز للوزارة يف ىذا اجملاؿ ىو أهنا أنشأت مدارس إسبلمية حكومية كما قامت مبساعدة ادلدارس 
 كادلعاىد اإلسبلمية، مث قامت فيما بعد بتوحيد نظاـ التعليم يف رتيع ادلدارس كقسمتو إرل ثبلث مراحل كىي:

 ست سنوات –ادلرحلة االبتدائية  .3
 ثبلث سنوات -رحلة ادلتوسطةادل .8
 ثبلث سنوات -ادلرحلة الثانوية .1

أما منهج اللغة العربية، فقد كضع يف ادلرة األكرل حسب التقسيمات ادلعركفة بنظرية الفركع، كذلك أف مادة اللغة 
 إخل العربية تقسم إرل فركع كلكل فرع كتبو كحصصو، مثل ادلطالعة كاحملفوظات كالقواعد كالببلغة كالتعبَت...

يسيا نمت بتعليم اللغة العربية يف أندك الرمسية اليت قا ىي من إحدل ادلؤسسات الًتبويةادلعاىد اإلسبلمية 
( فإف ىذه ادلعاىد تضع نصب عينها يف تعليم القواعد من النحو كالصرؼ، 7:3993منذ زمن طويل. كزاد ىاركف )
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إكساب الطبلب قدرة على فهم القرآف الكرًن كاألحاديث كالببلغة كالعركض. كاذلدؼ العاـ من تعليم اللغة العربية 
 النبوية كسائر الكتب الدينية العربية.

كفقا على اختبلؼ أنواع ادلعاىد ادلنتشرة يف إندكنيسيا، فيكوف تعليم اللغة العربية يف ادلعاىد متنوعة أيضا. 
األخر يهدؼ إذل تنمية ادلهارات اللغوية بعض ادلعاىد يهدؼ تعليم اللغة العربية فيو إذل تفهيم كتعميق الدين، ك 

 األربع ك ىي مهارة االستماع كالكبلـ ك القراءة ك الكتابة شفهيا كاف أـ كتابيا.

 ادلؤسسات اليت تقـو بتعليم اللغة العربية يف إندكنيسيا 
أنواع قبل أف نتحدث عن ادلؤسسات اليت تقـو بتعليم اللغة العربية حبسن بناء أكال نتعرؼ إبجياز على 

ادلدارس كادلؤسسات اليت ذلا نشاط يف رلاؿ التعليم يف إندكنيسيا كتوضيحا دلا يتعلق ابدلؤسسات التعليمية اليت تتوذل 
حتت إشراؼ كزارة الشئوف الدينية كىي  ة قسمُت. ادلؤسسات التعليميتعليم اللغة العربية تنقسم ىذه ادلؤسسات إرل

 تنقسم إرل  قسمُت أيضا: 
 سنوات، ادلدارس  7ابعة للحكومة كتتكوف من ادلدارس االبتدائية احلكومية اإلسبلمية ادلؤسسات الت

سنوات، اجلامعات  1سنوات، ادلدارس الثانوية احلكومية اإلسبلمية  1ادلتوسطة احلكومية اإلسبلمية 
 سنوات. 7اإلسبلمية احلكومية 

  7ادلدارس االبتدائية اإلسبلمية سنة،  3/8ادلؤسسات األىلية تتكوف من: رايض األطفاؿ اإلسبلمية 
سنوات، األكاددييات  1سنوات، ادلدارس الثانوية اإلسبلمية  1سنوات، ادلدارس ادلتوسطة اإلسبلمية 

 سنوات. 7 – 1سنوات، اجلامعات اإلسبلمية  1اإلسبلمية 

 ي تنقسم إرل قسمُت:ىذه ىي ادلؤسسات التعليمية ادلوجودة يف إندكنيسيا حتت إشراؼ كزارة الثقافة كالتعليم كى

  ادلدارس ادلتوسطة احلكومية العامة ، سنوات 7ادلدارس االبتدائية تتكوف من ادلؤسسات التابعة للحكومية ك
، سنوات 7 -1األكاددييات احلكومية العامة  ، سنوات 1ادلدارس الثانوية احلكومية العامة ، سنوات 1

 .سنوات 7 -1اجلامعات احلكومية العامة 

 سنوات 7ادلدارس االبتدائية العامة ، سنة 8 -3رايض األطفاؿ العامة ىلية كتتكوف من ادلؤسسات األ ،
ك  سنوات 1األكادديية العامة ، سنوات 1ادلدارس الثانوية العامة ، سنوات 1ادلدارس ادلتوسطة العامة 

 .سنوات 7 -1اجلامعات العامة  
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ة فهي رتيع ادلؤسسات التعليمية اليت حتب إشراؼ كزارة الشئوف أما ادلؤسسات التعليمية اليت تتوذل تعليم اللغة العربي
الدينية سواء أكانت حكومية أـ أىلية، كجترم تعليم اللغة العربية يف ىذه ادلؤسسات من ادلرحلة االبتدائية )عادة 

 تبدأ من السنة الرابعة( حىت مرحلة اجلامعية.

 
 ىف ادلعاىد األسبلمية   رسيتطبيث ادلنهج ادلدتعليم اللغة العربية على األساس 

سبعة تغَتات  –على األقل  -لقد أثبت التاريخ فيما يتعلق ابدلناىج ادلقررة إبندكنيسيا، كعرفنا منها 
، (KBK)كادلنهج على أساس االمكانية  3997ك  3987ك 3947ك  3978ك  3978للمناىج، كىي؛ ادلنهج 

هج جديد متؤخر قّرره الشعب إندكنيسيا ساعيا للتجدد يف ، ىو منKTSPكادلنهج ادلدرسي. ادلنهج ادلدرسي أم 
 رلاؿ الًتبوية، كمتفقا مع متطلبات  الزمن كتطوراتو، كزلبلّ للمشكبلت الًتبوية احلديثة.

ادلنتسب إذل ادلنهج  ادلعاىد األسبلمية أبندكنيسيا ىو ادلنهجتعليم اللغو العربية يف  ادلقررة يفأما ادلنهج  
. كقد انفسه اإلسبلمية ىدامبا يكملو ادلنهج الدراسي الذم قرره ادلعاألندكنيسية تو احلكومة ادلدرسي الذل كضع

طورت معاىد اإلسبلمية ادلنهج ادلدرسي بناء على معيار احملتول كمعيار كفاءة اخلرجيُت القياسية الذاف أدذل هبما 
  (BSNP).معايَت الوكالة الوطنية للتعليم

  
 مفهـو ادلنهج ادلدرسي  .3

عن ادلعيار الشعىب للًتبية   8007عاـ  39(، ابلنسبة لتقرير كزير التعليم الوطٍت رقم KTSPادلنهج ادلدرسي ) 
(، ىو منهج إجرائي صّممتو ادلدرسة ذاهتا مث طبقتو فيها. يهتم تصميم ادلنهج  الذم أجرتو 37، األية  3)الفصل 

كادلنهج (. BSNPضعتها ككالة ادلعايَت الًتبوية للشعب )كالكفاءات األساسية اليت ك  االختصاصيادلدرسة ادلعيار 
حيتول على األغراض الًتبوية اليت تريد ادلدرسة حتقيقها، كتركيب ادلنهج ادلدرسي كمكوانتو، كالتقوًن الدراسي، 

 كادلقرر الدراسي.
 : كاف أىداؼ تطبيق ادلنهج ادلدرسي يف ادلدرسة ، ىي فيما يلي

 ؿ االعتماد على الذات كادلبادرة يف تطوير ادلنهج، كدتكُت إدارة ادلوارد ادلوجودة. حتسُت نوعية التعليم من خبل .3

 .زايدة كعي ادلواطنُت يف ادلدرسة كاجملتمع، من أجل كضع ادلنهج كتطويره معا .8

 .تشجيع ادلنافسة الصحية بُت ادلدرسة مبا يتعلق بنوعية التعليم الذم تريد حتقيقو .1

 ( :8008لية )كينا ساصلااي ، ادلنهج ادلدرسي لو خصائص ات
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كديكن أف نرل أكال من ىيكل الربانمج فيما  من تصميمو كاجتاىاتو فهو منهج سلتّص ابدلنحى الدراسي. انطبلقا . أ
كفقو  ابإلضافة إذل –كالدركس اليت جيب تعلمها   جيب تعلمها ادلتعلموف. يتضمن عددا من الدركس اليت

 كاثنيا، إف معايَت النجاح أكثر مقاسا دلواعد الدراسية عن كثب.أهنا منضبطة زلدكدة اب —الدرس  ألمساء

أف يرل من نظاـ التدرج كفقا دلا حيدده مستول أدىن من  بقدرة الطبلب على إتقاف كل ادلواد الدراسية. كديكن
  .الدراسية مقيسة نتائج االمتحاانت الوطنية التمكن من ادلواد

ذا من مبادئ التعلم يف ادلنهج مع الًتكيز على اجلوانب اإلمنائية للميوؿ كديكن مبلحظة ى اىتمامو بتنمية الفرد. . ب
 الستكشاؼ كاكتشاؼ اخلاصة هبا ادلواد التعليمية من خبلؿ رلموعة متنوعة من كادلواىب، كاألنشطة الطبلبية

 ،)contextual teaching learning(التعلم النهجي كاالسًتاتيجيات ادلقًتحة، مثل التدريس السياقية 

 .كغَتىا من الطرؽ كاالسًتاتيجيات  (fortofolio)، كالتدريس فرتوفوليو  (inkuiri)كاالستفسار

يركز اىتمامو على االحتماؿ  يظهر ىذا يف كاحد من مبادئ ادلنهج، فيما االىتماـ ابحلاجات ادلناطقية . . ت
 –برامج احملتول احمللي مع  –كالتقدـ كاالحتياجات كميوؿ ادلتعلمُت كبيئتهم . كىكذا، ىو الذم كضعو 

 .استنادا إذل تنوع الظركؼ االجتماعية كالثقافة ادلناطقية 

أف يرل من مستول الكفاءة كاالختصاص مث يتم توضيح نتائج التعلم  كديكن  ادلنهج منهج تكنولوجي. . ث
 .على ادلؤشرات األساسية

 

 األسس اليت أجرل هبا ادلنهج ادلدرسي .8

عن النظاـ الوطٍت للًتبية ،  8001سنة  80كاف األساس الذم قاـ عليو ادلنهج ادلدرسي ىو القانوف رقم  
عن ادلعيار الوطٍت للًتبية . ككاف ىذا  8007سنة  39فيما يُعرض إرل عدة تقريرات احلكومة ، منها التقرير رقم 
، كىي ؛ معيار احملتول، كمعيار العملية، كمعيار ادلهارة التقرير يشَت إرل تصميم ذتانية معايَت كطنية للًتبية كإجرائو

اخلرجيي ، كمعيار ادلعلمُت كمساعد الًتبوية، كمعيار الوسائل كادلرافق، كمعيار التدبَت، كمعيار ادلصركفات، ك معيار 
 التقوًن الًتبوم.

دلبادئ التوجيهية الواردة يف ىذه ا  أف تستند إرل إطار الًتبية الوطنية يف إعداد ادلنهج. جيب علي ادلدرسة  
معيار الكفاءة حوؿ  8007عاـ  81كالبلئحة رقم   حوؿ احملتول القياسي 8007عاـ  88 البلئة لوزير الًتبية رقم

 . للخرجيُت

اإلطػػار األساسػػي ، كىيكػػل ادلػػنهج  كاحملتػػول القياسػػي ىػػو ادلبػػدأ التػػوجيهي لتطػػوير ادلػػنهج ادلدرسػػي الػػذم يشػػمل ؛
 التعلم ، ادلنهج ادلدرسي ، كالتقوًن الًتبوم.  ادلدرسي ، كحتميل
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( 8007عػػاـ  81كأمػػا معيػػار الكفػػاءة للخػػرجيُت )كفقػػا لتقريػػر كزيػػر الًتبيػػة الوطنيػػة جلمهوريػػة إندكنيسػػيا رقػػم  
فُيسػػتخدـ كػػدليل يف حتديػػد كتقيػػيم التخػػرج للطػػبلب مػػن ادلدرسػػة. يشػػمل معيػػار الكفػػاءة للخػػرجيُت احلػػد األدىن مػػن 

اءة التعلػػػيم للمدرسػػػة االبتدائيػػػة كالثانويػػػة ك احلػػػد األدىن مػػػن رلموعػػػة مػػػن الػػػدركس ، كاحلػػػد األدىن مػػػن معػػػايَت الكفػػػ
 .الدرس

. فكػاف 81ك رقػم  88كأخَتا، أثبػت كزيػر الًتبيػة الػوطٍت البلئحػة عػن تطبيػق ىػذاين التقريػرين السػابقُت رقػم  
 و تطبيق ادلنهج ادلدرسي.ىذا التقرير األخَت إثباتو ىي الدليل الصاحل كسعار البداية ضل

   
 ادلنهج ادلدرسي كإعداده  تطوير .1

ادلنهج ادلدرسي يف ادلرحلتُت االبتدائية كالثانوية كضعتها ادلدرسة كجلنة ادلدرسة كتسًتشداف من معيار  
، مع مراعاة (BSNP)الكفاءة، كمعيار احملتول، كاألدلة يف إعداد ادلنهج اليت أنشأهتا الوكالة الوطنية للمعايَت التعليم 

 ( :8007سنة  88)البلئة لوزير التعليم الوطٍت رقم   ادلبادئ التالية

كفاءات ادلتعلم مع  كيتفق ادلنهج تنمية كبيئتو.  كمنوه كاحتياجاتو كحاجاتو ارتكاز ادلنهج علي احتماؿ ادلتعلمُت ( أ
 إمكاانت اليت ديتلكها. 

كمستوايت كأنواع ادلعاىد الًتبوية.  ُت، كالظركؼ احمللية ،ادلتنوعة كادلتكاملة، مبا يف ذلك تنوع خصائص ادلتعلم ( ب
 الدركس البلزمة، كالدركس احمللية كالدركس اخلاصة )التنمية الذاتية( عن طريق تكامل. كادلنهج يشمل

بشكل حيوم، كىذا يتطلب  كانت تطورت العلـو كالتكنولوجياكالتكنولوجيا كالفن.  االستجابة لتنمية العلـو ( ج
 ربات لدم متعلمُت.للخ تعديبل

لتضمُت مبلءمة االجتاىات  للمنهج ادلدرسي مع احتياجات احلياة،  الصلة لتلبية احتياجات احلياة. ذات ( د
 . (lifeskill)  كتطوير التعلم القائم علي أساس ادلهارات احليوية (stake-holder)فاستشرؾ أصحاب ادلصلحة 

كمستمرة بُت مستوايت  تصاص كرلاالت الدراسة العلمية،الشامل كادلستمر، أم يشمل األبعاد الكلية من اخ ( ق
 التعليم.

كدتكُت ادلتعلمُت ليكوف قادرا علي  التمسك مببدأ التعلم مدل احلياة الذم يستهدؼ عملية التنمية، كالتثاقف، ( ك
 التعلم مدل احلياة.

 اف أك كطنيا أك عادليا.زلليا ك بُت احلاجات احمللية كالوطنية من أجل بناء حياة اجملتمع األفضل، التعادؿ ( م

كمع  كفيما يلي اجلوانب اليت ينبغي أف تستخدـ كمرجع من قبل مطّورم ادلنهج ادلدرسي يف مدارسهم. 
ذلك، ليس من الضركرم أف تنحصر مطّورك ادلنهج إرل ىذه ادلبادئ التوجيهية التشغيلية، كلكن ديكنهم تطوير 
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كىذه   كخصائص الطبلب كقدراهتم، كالتسهيبلت كادلرافق ادلتاحة. كتكييف ىذه ادلبادئ التوجيهية للظركؼ احمللية،
 ىي مراجع التنفيذ، من بُت أمور شىت :

تعزيز  –دلا فيو من رتيع الدركس  –كاألخبلؽ  من ادلتوقع أف يدعم ادلنهج ادلدرسي  حتسُت اإلدياف كالتقول ( أ
  كالتقول كاألخبلؽ. اإلدياف

ادلنهج ادلدرسي  يوؿ كفقا دلستول منو ادلتعلمُت كقدرهتم  م إعدادكاالستخبارات، كادل ترقية اإلمكاانت، ( ب
كعاطفاهتم الفكرية كالركحية احلركية علي النحو  لتمكُت التنمية من التنوع احملتملة، كادليوؿ لدم ادلتعلمُت،

 دلستول التنمية.  األمثل كفقا

 ن زلتمبلت ادلنطقة كاحتياجاهتاادلنهج جيب أف يتضم تنوعية زلتمبلت اإلقليمة كالبيئة ك خصائصهما ( ج

 اإلقليمية.  كحتدايهتا، إلنتاج اخلرجيُت الذين ديكنوف أف يسهموا يف التنمية

بُت متطلبات التنمية  كجيب تطوير ادلنهج ادلدرسي اىتماما بتحقيق التوازف متطلبات التنمية الوطنية كاإلقليمية ( د
  الوطنية كاإلقليمية.

 لتزكيد شمل ادلهارات احلياتيةينبغي ادلنهج ادلدرسي أف ي  متطلبات العادل ادلهٍت   ق( 
 ادلتعلمُت كحاجات األعماؿ كفقا دلستول التنمية من يدخلوف عادل الكسب الطبلب الذين      
  إرل مستوايت أعلي. الذين ال يلتحقوف كخاصة ابلنسبة ذلم الكسبية،      

  ادلنهج  بغي كضعين التطورات يف رلاؿ العلـو كالتكنولوجيا كالفنوف ( ك

 كفقا للتطورات يف رلاؿ العلـو كالتكنولوجيا كالفنوف.  ادلدرسي بشكل منتظم كمستمر       

 الدين  ( م

 ادلنهج ادلدرسي لتعزيز التسامح كالوائـ بُت الطوائف الدينية  كينبغي كضع     
  الدينية اليت تنطبق حوؿ البيئة ادلدرسية. كأف حيًـت ادلعايَت

 
 ج ادلدرسيتطبيق ادلنه .7

التطبيق ىو عملية لتنفيذ األفكار كادلفاىيم كالسياسات، أك االبتكار  (8009ابلنسبة دلولياسا )كوانندار :  
يف قاموس يف اإلجراءات العملية اليت ذلا أتثَت، سواء يف شكل تغَتات يف ادلعرفة كادلهارات كالقيم كادلواقف. ك 

" أم كضع شيء put something into effectقاؿ إف التطبيق ىو " أنو   Dictionary Oxford Learner’s أكسفورد
فلذا، تطبيق ادلنهج ادلدرسي ىو عملية تنفيذ أفكار كمفاىيم كسياسات ادلنهج الذم يتم من خبلؿ   موضع التنفيذ.

 .نشاط التعلم حبيث أف دتلك ادلتعلموف رلموعة من كفاءات معينة ، كذلك لكوهنا نتيجة للتفاعل مع البيئة
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من العبارة السابقة يتضح أف ادلعلم ىو الشخص الذم لديو القدرة على ادلنفذين يف رلاؿ ادلنهج  الفعلي  
(actual curriculum).  تطبيق ادلنهج ادلدرسي دتكن ادلعلمُت من ختطيط كتنفيذ كتقييم ادلنهج من حيث نتائج

نهج ىو تررتة ادلعلمُت نتيجة ضلو ادلنهج الدراسي (، ادلصطلح اآلخر، أف تنفيذ ادل8009اقًتح مولياسا )  الطبلب.
 :لكونو خطة مكتوبة. تطبيق ادلنهج، أم منهج كاف، قد تتأثر من أقل بثبلثة عوامل

 .خصائص ادلنهج، يشمل فيو نطاؽ فكرة جديدة من منهج ككضوحو ابلنسبة للمستخدمُت يف ىذا اجملاؿ   ( أ

نفيذ االسًتاتيجيات، مثل ادلناقشات ادلهنية، كاحللقات اسًتاتيجية التنفيذ ؛ اليت يتم استخدامها يف ت ( ب
 الدراسية، كتطوير الدكرات ككرشات العمل، كتوفَت كتب ادلنهج، كاألنشطة اليت ديكن أف تشجع ادلنهج

 .يف ىذا اجملاؿ استعمالو

و ادلنهج، مواقف ادلستخدمُت من ادلنهج، كالذم يتضمن ادلعارؼ كادلهارات كالقيم كادلواقف من ادلعلمُت ضل ( ج
 .كقدراتو لتحقيق كتب ادلنهج اإلجرائي يف التعلم

يف اخلطوط العريضة اليت  م الكشف عن تنفيذ ىذا ادلنهج يتضمن ثبلثة خطط رئيسية ىي : إعداد الربامج  
 (.8008كتطبيقو، كآداء التعيلم، كالتقييم )ـ. جوكو سوسيلو : 

الربانمج السنوم، كبرامج الفصل الدراسي )مذكرة  يشمل تطوير الربانمج ؛ تطوير ادلنهج ادلدراسي تنمية    ( أ
 .رئيسية(، كالربامج اليومي كاألسبوعي، كبرامج اإلثراء كالعبلجية، فضبل عن برامج التوجيو كاإلرشاد

آداء التعليم ؛ لتعليم يف جوىره ىو عملية التفاعل بُت ادلتعلمُت مع بيئتها، شلا يؤدم إرل تغيَتات يف سلوؾ  ( ب
يؤثر ىذا التفاعل كثَت من العوامل، سواء اليت أتيت من ضمن العوامل الداخلية للفرد، فضبل عن  كقد أفضل.

 .البيئة، لدعم تغيَت السلوؾ للطبلب العوامل اخلارجية الناشئة عن البيئة. كقاـ ادلعلم يف عملية التعليم إبدارة
ادلنهج ادلدرسي بتقييم الفصوؿ الدراسية، كاختبار  تقوًن نتائج التعليم ؛ يتم إجراء تقييم نتائج التعليم يف تنفيذ  ( ج

 .ادلهارات األساسية، كالتقييم النهائي على ادلدرسة كتصديقها، كمقاعد البدالء مبناسبة برانمج التقييم

 داخل الصفوؼ، ىي : كفيما يلي ىي ادلبادئ األساسية اليت اختذ كل ادلعلم يف تنفيذ ادلنهج ادلدرسي
هج على إمكاانت ادلتعلمُت كتقدمهم كمنوىم، من أجل إتقاف الكفاءات اليت ىي مفيدة يستند تنفيذ ادلن    ( أ

ذات  يف ىذه احلالة جيب على ادلدرسة توفَت خدمات التعليم للطبلب للحصوؿ على الًتبية ألنفسهم.
 حبرية، كدينامية، كادلرح. النوعية اجليدة، كإيتاحة الفرص إايىم للحصوؿ على التعبَت عن أنفسهم

ابهلل كطاعة لو سبحانو كتعإرل،  ( التعلم للتمسك3يقـو ادلنهج ادلدرسي على العماد اخلمسة للتعلم، كىي   ( ب
( التعلم للعيش 7قادر على التنفيذ كالعمل على ضلو فعاؿ ؛  ( التعلم ليكوف1( التعلم للفهم االحساس ؛ 8
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احلقيقية، من خبلؿ  عثور على ذاهتم( التعلم لبناء شخصية الطلبة كال7معا، كالكوف مفيدا لآلخرين، ك 
 عملية التعلم اإلبداعي النشاطي كالفعارل كادلمتعي. 

كاإلثراء، ك التسريع، كفقا  ادلنهج ادلدرسي دتكن الطبلب احلصوؿ على اخلدمات اليت ىي التحسينات، تنفيذ  ( ت
لربوبية األبعاد، كالتفردية مع مراعاة أمور الشخصية السليمة لدم ادلتعلمُت كفقا  لئلمكاانت، كمرحلة النمو،

 اإلنسانية، كاإلجتماعية، كاألخبلقية. 

 .الطبلب كادلدرسُت دلنهج تُنفذ يف جو قبوؿ كتقدير كدية كصرحية كدافئة بُتا   ( ق

ادلتعددة مع إعانة ادلوارد التعليمية كالتكنولوجيات  كالوسائل يتم تنفيذ ىذا ادلنهج ابستخداـ الطرؽ ادلتنوعة   ( ك
 .كمصدر للتعلم االستفادة من البيئةادلبلئمة ، ك 

اإلقليمي، لنجاح التعليم مع  خبلؿ تنفيذه الظركؼ االجتماعية كالطبيعية  كالثقافية، كالثراء يستفيد ادلنهج من  ( م
 األمثل. كل من رتيع ادلواد الدراسية على النحو

 اخلادتة:
، كذلك ألف ادلعاىد الدينية تعليم اللغة العربية حىت يف كقد  م تصميم ادلنهج ادلدرسي يف ادلعاىد الدينية اإلسبلمية

اإلسبلمية ادلوجودة تعتمد على معايَت احملتول كمعايَت الكفاءة اخلرجيُت الذم أدذل بو معايَت الوكالة الوطنية للتعليم 
(BSNPمث أجرل تكملة اإلدارية التعليمية مث اتبعو اإلشراؼ ادلباشر من قبل ادلعاىد الدينية اإلسبلم .).ية 
كقد اعتمدت أداء ادلنهج ادلدرسي يف تدريس اللغة العربية أساس ادلنهج ادلدرسي حيث قررتو احلكومة.  

 .من جوانب ختطيط الربامج كتطويره كيظهر ذلك

  راجعادل
 :ادلراجع العربية . أ

 

يا بُت الواقع د. فيصل ىيندرا بن عبد الرزتن، استخداـ الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية يف إندكنيس .3
كالطموه )ادلعاىد الدينية يف جزيرة سومطرة منوذجا(، رسالة الدكتوراة يف اللغة العربية، جامعة القرآف الكرًن، 

، السوداف،    ـ.8007خرطـو

،  تصميم منهح لتعليم اللغة العربية لؤلجانب، دار الثقافة  للطباعة  3984دكتور فتحي على يونس ،  .8
مناىجو كأساليبو  -تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا -مفهـو ادلنهج ك عناصره -بيعيشدم أزتد ط ابلقاىرة .

 الرايض. -ـ3989 -ادلنظمة اإلسبلمية للًتبية كالثقافة كالعلـو -الطبعة األكذل -
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 -دار ادلعارؼ -سيكولوجية الوسائل التعليمية ككسائل تدريس اللغة العربية -عبد اجمليد سيد أزتد منصور .1
 الطبعة األكذل. -ـ3983 -ةالقاىر 

،  ادلواد الدراسية دلنهج تعليم العربية )مقتطفة من كتاب تعليم العربية  8004دكتور دمحم مثٌت ادلاجستَت ،  .7
لغَت الناطقُت هبا( ، الكتاب غَت مطبوعة لكن مصورة لطبلب قسم اللغة العربية من كلية اللغات ادلتكاملة 

 .  جبامعة الزيتو
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