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 ابب األول 

 املقّدمة 

الباب حول ادلقدمة حيث حتتوي على سياق البحث، وحدود  يدور احلديث ىف ىذا

البحث، ومسائل البحث، وأىداف البحث، وفوائد البحث، وتوضيح ادلصطلحات، 

 وتنظيم البحث. 

  سياق البحث . أ

أو مستوايت تعليمية. يتكون مستوى التعليم  مراحلينقسم تنفيذ التعليم إىل 

بتدائية، والثانوية، والتعليم العايل. لكل مستوى يف نظام التعليم الوطين من ادلرحلة اإل

ىدفو اخلاص وىو وضع األىداف العامة للتعليم ادلؤسسي. ولتحقيق ىذه األىداف 

ادلؤسسية، ىناك حاجة إىل أدوات ووسائل، مبا يف ذلك ادلناىج الدراسية لكل 

 مؤسسة تعليمية. ىذا ادلنهج ىو أداة لتشجيع وتطوير الطالب ليصبحوا مطلعٌن

وذوي الدرجة العالية من الفكر واألخالق كدليل للحياة ودمارسة معارفهم لفائدة 

  اآلخرين.
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ادلناىج الدراسية ىي ادلفردات اليت يتبلور فيها كل ما يدور يف ادلدرسة. بل 

ان ادلدرسة مبا فيها من ادارة وتوجيو واشراق وخالفو امنا وجدت لتطبيق ادلناىج 

 1الرتبية ادلنشودة. وصوال اىل تربية األجيال

ادلناىج مناسبا بتطور النظرية التعليمية وتطبيقها، وتفاوت أيضا  مفهومتطور 

نهج الدراسي  أوال، مع أنواع نظرية التعليم ادلعتمدة. ىناك ثالثة مفاىيم حول ادل

يُعترب ادلنهج الدراسي على أنو مادة، واثنيا، ادلنهج الدراسي كنظام، واثلثا، يُعترب 

  2ادلنهج الدراسي على أنو جمال دراسي.

ة مثل الطريق الذي مير إىل ىدف، إذا كان ادلنهج التعليمي ادلنهج الدراسي

الوطين يتكيف مع ىذه الفكرة، فأان متأكد أن خمرجات التعليم ستكون مواطنا عادليا 

 .منتجا

وذلك أمر مهم، ألّن شيء جيب يف االعتبار فيو ىو أن ادلنهج يتم حتديده 

جيب حتديد أىداف التعليم من خالل األىداف التعليمية اليت جيب حتقيقها. بينما 

 3 .على أساس اإلرادة البشرية اليت تصنع ادلناىج الدراسية

                                                           
1
(، ص. 1002، )مدينة نصر: دار الفكر العريب،  االجتاىات احلديثة يف ختطيط ادلناىج الدراسيةحممود أمحد شوق،  

34 
2
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian dan Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2000), 7 
3
 Ahmad Tafsir, Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Rosdakarya, 2006),  99 
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كانت يف اللغة العربية ادلناىج ادلعروفة بكلمة ادلنهج الدراسي، يوجد حاليا 

( يف كتابو بعنوان "احلد من تطور ادلناىج 2892) بعض الباحثٌن مثل اخلويل

 :الدراسية" كما يلي

ادلنهج الدراسي كمصطلح مكافئ يف منهج اللغة العربية كجهاز ، فضال 

عن اخلطط اإلعالمية وطرق تقدمي ادلؤسسات التعليمية لتحقيق األىداف 

 4التعليمية ادلرجوة.

ورأي اخلويل اّن ادلناىج الدراسية ال حتتوي فقط علي مواد أو مواضيع بل 

ينبغي إعطاؤىا للمتعلمٌن ولكنها حتتوي أيضا علي وسائل االعالم يف عمليو 

 التعلم.

استنادا إىل ادلراجع ادلوجودة ادلشارة إليها كان ادلنهج الدراسي أحد 

وانت الرئيسية ادلستخدمة كمرجع لتحديد حمتوى التدريس ادلوجو لعملية ادلك

األنظمة التعليمية لقياس مدى ذماح وجودة النتائج التعليمية ابإلضافة إىل عوامل 

أخرى. لذلك فإن وجود ادلناىج الدراسية يف مؤسسة تعليمية أمر مهم للغاية. 

                                                           
4
 Syaifuddin Sabda, Pengembangan Kurikulum, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), 

27 
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نهج الدراسي دائما ما يتأخر دائما ما نسمع األضواء احلادة اليت تقول إن ادل

 .بتقدم الزمن

لذا جيب جتديد ادلنهج الدراسي ابستمرار. ويف التعليم ادلنفذ يف ادلعهد 

اإلسالمي، قال نور خالص جميد، نقال عن عبد الرمحن مسعود وآخرون، إن 

مصطلح ادلنهج الدراسي مل يكن معروفا يف بيئة ادلعهد اإلسالمي )يف فرتة ما قبل 

ل( رغم أن ادلواد التعليمية موجودة ابلفعل يف ادلعهد اإلسالمي، خصة االستقال

يف دمارسة التدريب التوجيو الروحي والتدريب على ادلهارات احلياتية يف ادلعهد 

يصغ ادلعهد اإلسالمي األسس واألىداف التعليمية أو تطبيقها يف مل  5اإلسالمي.

                                                                                  .شكل ادلنهج الدراسية

وابلنظر إىل اإلجيابيات والسلبيات فيما يتعلق بتعريف ادلنهج أعاله، فإن 

عربية عبارة عن جمموعة من القواعد اليت جيب أن ميرىا ادلنهج الدراسي يف اللغة ال

الطالب، واخلربات، واألنشطة وادلعرفة للطالب حتت إشراف ومسؤولية ادلدرسة 

أو ادلعلم لتحقيق ادلستوى ادلعٌن. ادلنهج ىو أيضا خطة تعليمية، ومبادئ 

 .توجيهية حول نوع، ونطاق، وتسلسل احملتوايت وعملية التعليم

                                                           
5
Abdurrahman Mas’ud, Intelektual Pesantren: Perhelatan Agama dan Tradisi, 

(Yogyakarta: LKiS, 2004), 85 
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ج الدراسي دورا مهما جدا يف حتقيق ذماح التعليم. وميكن يلعب ادلنه

حتقيقو إذا كانت إحدى األدوات انضجة  وىي التخطيط وتنفيذ ادلنهج. نظرة 

إىل الواقع احلايل فيما يتعلق ابخنفاض التعليم يف إندونيسيا قد مت إدراكو مدة 

سبب. وينعكس سنوات، وللمرة األسبق، مت إلقاء اللوم على ادلنهاج ابعتباره ال

ىذا يف وجود ادلناىج الدراسية اليت مل ختطط ختتيطا كامال، واحملاولة على تغيًن 

إىل استبدال ادلناىج  2843سياسات ادلناىج الدراسية ابستمرار، من منهج 

إىل ادلنهج الدراسي  (KTSP)  1002، منهج (KBK) 1003الدراسية لعام 

 .(K13) 1022احلايل 

يع يف العلوم والتكنولوجيا إىل فهم ادلنهج ابستمرار لقد أدى التطور السر 

من وقت آلخر ولكن مت االتفاق على شيء واحد بشكل دائم أن مصطلح 

 ادلناىج اليت نشأت من اليواننية كان يف األصل شائعا يف جمال الرايضة أي

Curere  والذي يعين أبعد مسافة ميكن أخذه يف الرايضة تشغيل من البداية إىل

 مث يف جمال التعليم، تكون ادلناىج يتم تعريفها أبهنا "دائرة التدريس 6ة.النهاي

(circle of instruction)دريسية اليت حيث يشارك " وىي عبارة عن الدائرة الت

                                                           
6
 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, 

dan perguruan Tinggi, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 1 
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 7.فيها ادلعلم والطالب

اللغة العربية يف ادلعهد اإلسالمي حاليا ليس الرتكيز فقط   ادلناىج التعلمية

عام يف ادلعهد على الكتاب الكالسيكية، ولكنها مشلت ماّدة دراسّية و مهارة ال

اإلسالمي، ثنائيات العلم حاليا بداية ليست شعبية يف بعض ادلعهد االسالمي 

اليت "يفضل الدروس   لذلك يبين مؤسسة التعليم الرمسي اليت يعتمد ادلنهج الوطين

كمثل  8اللغة االجنيب أي اللغة العربية كما الشخصيات ادلعهد اإلسالمي"

تولونج  سالمي الرشيداإل و اإلسالمي دار احلكمةادلعهد  ادلعهدمستعمل يف 

 . أجونج

واستنادا اىل التعارض ادلذكور اعاله، اختار الباحثون مدرستٌن الذي كان 

التكامل ادلنهج الدراسي الوطين وادلنهج الدراسي ادلعهدي الذي كان تطبيق 

 وادلدرسةدار احلكمة ادلتوسطة  االسالمية ادلدرسة موجود يف اإلندونيسي، يعين 

 تولونج اجونج. إلسالميةالراشد للتحفيظ ادلتوسطة ا

الدراسة ادلسحية ادلقدمة  وتستند على نتائج ادلالحظة وادلقابلة ادلتعمقة

الراشد تعل عند الباحثة، ادلدرستٌن لديها شخصية التعليم تقريبا نفس، مف

                                                           
7
 Muzaiyyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta:Bumi Aksara, 2004) , 78 

ومدير ادلدرسة دار احلكمة ادلتوسطة اإلسالمية  1028ماريس  2لرشيد ادلتوسطة اإلسالمية يف ادلقابلة مع مدير ادلدرسة للتحفيظ ا 8
 1028ماريس  1
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اليت تطبيق منهج تعليم اللغة العربية يتم يف ادلعهد  إلسالميةللتحفيظ ادلتوسطة ا

، ابدلثل (Gontor)وكتاب اللغة العربية كثًن اىل تلتزم ادلعهد االسالمي جونتور 

ر احلكمة تولونج اجونج اي يكون أيضا يف ادلدرسة ادلتوسطة  االسالمية دا

 9.لست كثًنة خمتلفة من ادلدرسة ادلتوسطة العامة االسالمية التحفيظ الراشد

 ادلدرسة يتفوق اللغة العربية كلغة اليومية.  ىااتن

ادلعهد الذي تطبيق ادلنهج الدراسي وفضال عن كثًن الطالب يعيش يف 

ادلدرسة دار احلكمة ادلتوسطة  ادلعهدي طول السعة أربع وعشرين. التعليم يف 

الذي ىم  تولونج اجونج إلسالميةالراشد للتحفيظ ادلتوسطة ا االسالمية وادلدرسة

استرت بتحت مظلة التعليم د االسالمي ىو ادلؤسسات التعليمية هئة ادلعيف بي

الوطين ولكن ال يزال احلفاظ علي التقليد ادلعهد االسالمي. وحده من شكلو 

نلزمو بعض ادلادة الدراسية ادلعهدي يف السعة الدراسة الرمسي والوقت خاص، 

ل يف عداد معيار الواجب أكثر إاثرة للإلىتمام ىو التعليم اللغة العربية يصًن ك

 طالب التخرج. 

لذلك ترغب الباحثة يف تصنيف رسالة ادلاجستًن ابلعنوان " التكامل بٌن 
ادلنهج الدراسي و ادلنهج الدراسي ادلعهدي يف تعليم اللغة العربية )دراسة متعددة 
                                                           

9
ومدير ادلدرسة دار احلكمة  1028ماريس  2دلدرسة للتحفيظ الرشيد ادلتوسطة اإلسالمية يف ابادلقابلة مع مدرس اللغة العربية  

 1028ماريس  1ادلتوسطة اإلسالمية 
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الرشيد للتحفظ  وادلدرسة سالميةادلتوسطة اإل دار احلكمة يف ادلدرسة احلاالت
ورأت الباحثة أن ىذا البحث مهم جدا (. تولونج اجونج سالميةاإل وسطةادلت

 لتنمية كفائة اجلودة ادلدرسة ابدلعهدي والطالب. 

 الرتكيز ومسائل البحث  . ب

 :اوال الرتكيز 

استنادا إىل خلفية البحث ادلذكورة أعاله، فإن تركيز ىذا البحث ىو إجياد 

الوطنية مع ادلناىج الدراسية يف ادلعهد ادلناىج  تكاملأرضية مشرتكة وأساليب 

 .اإلسالمي يف تعليم اللغة العربية

 مسائل البحث  اثنيا:

  البحث السابقة، أرادت الباحثة تقدمي مسائل البحث األتية:نظرا إىل احتياجات 

كيف اسرتاتيجيات التكامل بٌن ادلنهج الدراسي الوطىن وادلنهج الدراسي  (1

 سالميةاإل دار احلكمة ادلتوسطة دلدرسةاب العربية ىف تعليم اللغة ادلعهدي

 تولونج اجونج ؟د للتحفيظ ادلتوسطة اإلسالمية يشالر وادلدرسة 

كيف تطبيق التكامل بٌن ادلنهج الدراسي الوطىن وادلنهج الدراسي  (2

 سالميةاإل دار احلكمة ادلتوسطة دلدرسةاب ىف تعليم اللغة العربية ادلعهدي

 ؟لتحفيظ ادلتوسطة اإلسالمية تولونج اجونج د ليشالر وادلدرسة 
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بٌن ادلنهج الدراسي الوطىن وادلنهج الدراسي ادلعهدي  التكامل كيف ااثر (3

وادلدرسة  سالميةاإل دار احلكمة ادلتوسطة دلدرسةاب ىف تعليم اللغة العربية

 ؟ د للتحفيظ ادلتوسطة اإلسالمية تولونج اجونج يشالر 

 هداف البحث ج. أ

 ائل البحث السابقة فلهذا البحث أىداف كما يلى:وقفا مبس

دلعرفة اسرتاجتي التكامل بٌن ادلنهج الدراسي الوطىن وادلنهج الدراسي ادلعهدي  .1

د للتحفيظ ادلتوسطة يشوادلدرسة الر  سالميةاإل دار احلكمة ادلتوسطة دلدرسةاب

 اإلسالمية تولونج اجونج

اسي الوطىن وادلنهج الدراسي ادلعهدي دلعرفة تطبيق التكامل بٌن ادلنهج الدر  .2

د للتحفيظ ادلتوسطة يشوادلدرسة الر  سالميةاإل دار احلكمة ادلتوسطة دلدرسةاب

 اإلسالمية تولونج اجونج

 بٌن ادلنهج الدراسي الوطىن وادلنهج الدراسي ادلعهديالتكامل دلعرفة ااثر  .3

د للتحفيظ ادلتوسطة يشسة الر وادلدر  سالميةاإل دار احلكمة ادلتوسطة دلدرسةاب

 اإلسالمية تولونج اجونج
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 فوائد البحث  د.

 أما الفوائد من البحث ىي:

 الفوائد نظرية  .1

من ادلتوقع أن يكون ىذا البحث قادرا على ادلسامهة أبفكار يف تطوير 

التعليم العام، وأن يكون قادرا على زايدة تنوع أساليب التعلم، وختطيط التعلم، 

الدراسية واسرتاتيجيات التعليم يف داخل ادلعهد اإلسالمي يف  وتطوير ادلناىج

د للتحفيظ يشوادلدرسة الر  سالميةاإل دار احلكمة ادلتوسطة دلدرسةابالتعليم 

 .ادلتوسطة اإلسالمية تولونج اجونج

 تطبيقيا .2

توفًن اخليار البديل من  من ادلتوقع أن يكون ىذا البحث قادرا على

يف  مع ادلنهج الدراسية (K13) 1022نهج الدراسية وادل  KTSP خالل تكامل

ادلعهد اإلسالمي، من خالل تفعيل الطالب يف عملية التعليم ادلتكاملة للمعهد 

وادلدرسة  سالميةاإل دار احلكمة ادلتوسطة دلدرسةاباالسالمي يف ادلعهد اإلسالمي 

 .د للتحفيظ ادلتوسطة اإلسالمية تولونج اجونجيشالر 
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 صطلحات ه. توضيح امل

 اء الفهم يف تفسًن العنوان، فتشرحالبحث واالبتعاد عن خطفهم لسهولة أداء 

 الباحثة ادلصطلحات ادلوجودة يف عنوان البحث، نظراّي وعلمّيا.

 التوضيح النظري  .1

كامل ادلنهج الدراسية بعملية تعلمية تقوم على يعترب ت تكامل املنهج الدراسيال

(، وىي عبارة عن ”multidisipliner“التخصصات الرتابط بٌن العلوم )متعددة

ىي  الوطنية ةاملنهج الدراسي 11.مساع آتزري عن طريق ربط علم إىل آخر

التعليم الديين  املنهج يف املعهد اإلسالمي 11ادلنهج الدراسي اليت تطبق وطنيا.

 12على شكل ادلدرسة الدينية، وادلعاىد اإلسالمية وغًنىا من األشكال ادلماثلة.

 التوضيح العلمي  .2

اما التوضيح العلمي من عنوان ىذا البحث فالدراسة الوصفية عن التكامل بٌن 

ادلنهج الدراسي الوطين وادلنهج الدراسي ادلعهدي عندما اُستعمل يف اللغة العربية 

 سطةدار احلكمة ادلتو  لمدرسةلوكذلك ادلشكالت فيو واحملاوالت اىل حلها 

                                                           
10

 Jejen Musfah, Pendidikan Holistik: Pendekatan Lintas Perspektif, (Jakarta: Kencana, 

2012), 162 
11

 Amos Neolaka dan Grace Amialia A. Neolaka, Landasan Pendidikan, (Depok: 

Kencana, 2017), 94 
12

 Zuhri, Convergentive Design, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2012),  5 
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د للتحفيظ ادلتوسطة اإلسالمية تولونج اجونج يشوادلدرسة الر  سالميةاإل

 م2118/2119

 البحث  و. تنظيم

الباحث ىذا البحث على ستة أبواب. الباب االول ىو ادلقدمة.و الباب  تنظم

الثاين ىو البحث النظري.و الباب الثالث ىو طريقة البحث. و الباب الرابع تقدمي 

 اخلامس ىو التحليل. و الباب السادس ىو اخلادتة. احلقائق. و الباب

الباب االول ىو ادلقدمة، و فيها يشرح الباحث عن خلفية البحث، و الرتكيز 

و مشكلة البحث و أىداف البحث و فوائد البحث وضيح ادلصطاات و ترتيب 

 البحث.

 الباب الثاين ىو البحث النظري الذي يتقدم النظري و البحوث السابقة.

ب الثالث ىو الباب الذي يدل على ختصيص منهج البحث يف كتابت البا

البحث العلمي اليت تتكون عن منهج البحث، و جمتمع البحث و عينتو واسلوب 

اختيارىا، و عناصر أدوات البحث، و أدوات البخث، و طريقة مجع البياانت و 

 ادواهتا، و تقنيات حتليل البياانت.
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فيو شرح احلقائق و اكتشاف احلقائق بتطبيق  الباب الرابع ىو نتائج البحث،

 . التكامل ادلنهج الدراسي الوطين وادلنهج الدراسي ادلعهدي يف مكان البحث

الباب اخلميس ىو عرض البياانت وحتليلها. و يبحث عن حصول اكتشاف 

البحث عن التكامل بٌن ادلنهج الدراسي و ادلنهج الدراسي ادلعهدي يف تعليم اللغة 

د للتحفيظ ادلتوسطة يشالر  سالمية وادلدرسةادلتوسطة  اإلادلدرسة دار احلكمة  يفالعربية 

 . تولونج اجونج إلسالميةا

الباب السادس ىو اخلادتة. تتكون اخلادتة من اخلالصة واالقرتاحات بتطبيق 

التكامل بٌن ادلنهج الدراسي و ادلنهج الدراسي ادلعهدي يف تعليم اللغة العربية يف 

 إلسالميةد للتحفيظ ادلتوسطة ايشالر  االسالمية وادلدرسةادلتوسطة ار احلكمة ادلدرسة د

 .تولونج اجونج

 


