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 الباب الثاين

 الدراسية ادلناهج تكامل من األساسية ادلفاهيم مفهوم .1

 الدراسية ادلناهج تكامل فهم .أ 

الدراسي  ادلنهج كعلا ،الدراسية ادلناىج كتكامل ،هشا زلّبُت ككفقا ككفقا

 معينة مشكلة على تركز اليت الدركس مع  (integrated curriculum) يادلتكامل

 يتم اليت ادلواضيع من التخصصات سلتلف من وادادل أك ادلادة مع حال تتطلب

 ٔ .كاحدة كحدة يف درلها

كما  تقسيمها ؽلكن   (integrated curriculum) الدراسي ادلنهج تكامل

 يلي :

 توسيط لطفلالدراسي ل ادلنهج (ٔ

 احتياجات جوانب يف النظرالدراسية  ادلناىج ختطيط غلب

 أجل من كبَتة أعلية لو يتم التعلم أف كذلك رئيسي، كعامل األطفاؿ

 مؤسسة يف سواء التعلم أنشطة يف األطفاؿ يواجهها اليت ادلشاكل حل

 الشخصية ادلرتبطة ػلتاج ادلثاؿ، سبيل على رمسية، غَت أك رمسية

 .كاالقتصادية كاالجتماعية
                                                 

1
 Muhibbin Syah, Psikologi dengan Pendekatan Baru, (Bandung : Rosdakarya, 2006), 214 



ٔ٘ 
 

  االجتماعيالدراسي   ادلنهج كظيفة (ٕ

 االجتماعية البيئة جوانب على يقـو أف غلب ادلناىج كتطوير

 احلياة يف كمعٌت كظيفة لديها ادلستفادة الدركس أف حىت لطالب،ل

 .اليومية

 الدراسية  ادلناىج جتربة أك آخر (ٖ

 الطالب يتعلم أف ؽلكن أف أساس علىالدراسي   ادلنهج كيستند

 بدال احلقيقي، األنشطة أك النشاط خالؿ من ادلكتسبة اخلربة من فقط

 كاف إذا إال يتم أف ؽلكن التعلم. رلردة ىي اليت األنشطة على الًتكيز من

 جوانب، ثالثة يف تغيَتات إىل أدل شلا البعض، بعضها بُت تفاعل ىناؾ

 .كاحلركية كالوجدانية ادلعرفية كىي

 الدراسية ادلناىج األساسية (ٗ

 من األساسي الدراسي ادلنهج ىو السؤاؿ يف الدراسية كادلناىج

 يشَت. كأساسي مضركر  مهم، تعليمي برانمج ىو العاـ التعليم سقف

 مالتعلّ  جتربة. للمتعلمُت األساسية التعلم جتربة إىلالدراسي   ادلنهج ىذا

 االجتماعية كاالحتياجات كاجلماعية الفردية االحتياجات من أييت

 مادة األصل يف الدراسي ادلنهج ىذا ككاف. الوطنية كاجملتمعات كمواطنُت



ٔٙ 
 

 رتيع قبل من معركفا يكوف أك هبا االضطالع يتعُت اليت مالتعلّ  مواد أك

 ٕ.الرمسي غَت أك الرمسي التعليم يف ادلستوايت. سواء رتيع على الطالب

  الدراسية ادلناهج التكامل اسرتاتيجية  .ب 

 ةسرتاتيجياال مفهوم (1

 اىل فيحتاج حيدا كظيفتو تنفيذ اف ادلعّلم يستطيع ،التعليم عملية ىف افّ 

 يعرؼ اف ادلعّلم على يلـز اذا ،لتعّلمكا التعليم عملية ضلو كمشوؿ مبتقن ادلفاىم

 الىت احملتوجة كاخلطوات ،ادلوجدة التعليم عملية ضلو الشمولة التصوير كؽللك

 ذالك كسول ٖ.ادلراـ اذلدؼ كما كحتصل جيدا تقاـ ادلعلمتيو الوظائف صارت

 الطلبة ككيفية ارادة كلكنّ . مهمة غَت اسًتاتيجية افّ  ارات الىت اخلربة كانت

 ٗ.كّلها يعُّت  الذم فادلعّلم الوسيلة ىي اسًتاتيجية االراء كموجود. اىمّ 

 ىى الىت كالتعّلم تعليم اسًتاتيجية ىى الدلعّلم احملتوجة ادلهامم احدل

 اسًتاتيجية كؽللك. ادلخطوط االعراض على ػلصل كي كخطواة كالنظاـ

 ياالشئ اختيار ابنواع يتعلق الذم عمل ىف كحجات دالئل سيملك فادلعّلم

 كدكف فعالية جترل اف يستطيع كالتعّلم التعليم عملية حىت,  هبا يفعل اف ادلمكن
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ٔٚ 
 

 االساتذ لتسهيلة تساعد اسًتاتيجية تكوف اف يرجى كبذالك. ادلشكالت

 .قليلة كانت كلو كظيفتهم لتنفيذ

 مبعٌت فهذه, اسًتاتيجية دكف كالتعّلم التعليم تفعل عائد اذا, كعكسها

 بدكف تفعل عملية كاف كاذا. البينة كاجلهة الدليل بدكف تفعل التعليم عملية افّ 

 اف  ٘.زلصولة ليس ادلخطوط اذلدؼ يكوف اف كؽلكن البينة كاحلهة الدليل

 مستول كانت بل. التعليم نتجة اىل كستأثر ستحمل ادلفعولة االسًتاتيجية

 تكوف كىنا .ادلوجودة ابسًتاتيجية متعّلقا تتعلق التعليم عملية كجتريبة الفعالية

 كإحدل ٙ.اجلارية التعليم لنجاح مفضال مفتاحا اسًتاتيجية اخيار ىف اىلية

 هبا تسّما اك, القائية تكنيكيات يعرؼ اف الـز ىي الختباراسًتاتيجية خطوات

 ٚ.التعليم طريقة

 كاّما. اسًتااتجوس يوانىن كلمة من اسًتاتيجية مصطلحة افّ 

 لو لذل جندراؿ ىو كىذا. الوطانية اجلنود اك جندراؿ مبعٌت اسًتااتجوس

 شرىل رمز. الفالح على ليحصل اجلنود ليوّجو اسًتاتيجية لتحطيط ادلسؤلية

(Sherly) هتدؼ الىت الفعليات التقريرات اهنا اسًتاتيجية التعريف عن تفصيال 

 افّ  رامز  (J. Salusu) وسالوس. ج كاما. ضااألغر  لنيل زلتوجة كرتيعها
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ٔٛ 
 

 بوسيلة رميها على ليحصل كالثركات ادلهارات الستحدمها كالفنّ  اسًتاتيجية

 افّ  االندكنيسيا للغة الكبَت القموس ىف. ادلرحبة كاحواؿ البيئة مع الفعايل التعّلق

 كقاؿ. اخلاّصة الرمي لنيل االنشطة عن الدقيقة التخطيط: مبعٌت اسًتاتيجية

 ٛ.ادلراـ داؼاالى لنيل النشطة خطوات مبعٌت اسًتاتيجية افّ  احلاج منشور

 لنيل االنشطة عن الدقيقة ختطيط مبعٌت اسًتاتيجية فمصطلحة كعاّمة

 اسًتاتيجية فمصطلحة, اللغوية كالتعّلم التعليم رلاؿ ىف. اخلاصة األغراض على

 متقنا كتكنيك اسًتاتيجية معٌت ليفهم. مرادفُت الهتما متبادال استحدـ كتكنيك

 ٜ.فكالطري مدخل مبصطلة يعّلقاف فبياهتما

 اسًتاتيجيات اللغةاليواننية من اسًتاتيجية افّ  االخرل الكتب ىف كقيل

: االصلليزية اللغة كىف (The Art Of General) اجلندرالية فنوف مبعٌت الىت

 يعٌت العسكرية اجملل من ادلصطلحة ىذه افّ  الوقت اّكؿ كىف. اسًتاتيجية

 Ashornby the att of planning  من تعريف كما. ادلعركة ىف اسًتاتيجية

operations in war, especially of the movement of armies and navies into 

fovourable position for fighting.     النتقاؿ خاصة ابدلعركة اقامة فنوف الك 
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ٜٔ 
 

 ىف اسًتاتيجية ال الصحيحة ادلوفعة ىف يقعوت الف كالبحرية الربّية اجلنود

 ٓٔ.ادلعركة

 العسكرم اجملاؿ ىف اسًتاتيجية مصطلحة افّ  نفهم يفاتالتعر  تلك من

 اجملاؿ ىف كاّما. ادلعركة ىف الفالح على ليصل ادلفلحة ادلوقعات لنيل تستعمل

 ك( الصحمة) Makro علا ال النظرية ضليتاف لديها تراتيجية فاس الًتبية

Mikro." ىف Mikro 0(الصغَتة )كي ةالًتبي تطوير ىف ادلصدرايت تقريرات مبعٌت 

 فهي اسًتاتيجية, التعليم تنفيذ ىف الصغَتة كاما. كفعالية موجوىا تكوف اف

 ىداؼ لنيل التعلم عملة ىف كبَتة دكرة كذات ادلصدرية اكاالفعاؿ اخلطوىت

 .العربية اللغة تعليم ىي الواقع ىذه كىف. ادلعينة التعليم

 انواع على اختار التعليمية اإلسًتاتيجية افّ  (Grupper) جركفار قاؿ

 (Grupper) جركفار كاّكد. ادلراـ التعليم اىداؼ اىل منهسبة ادلعينات التدريبات

 ٔٔ.تطبيقها اف كاجب التعليم عملية ىف الطلبة نيلها اف ادلرجوئة األدراؾ افّ 

 الىت التعليم عملية ىي التعليمية االسًتاتيجية افّ  (Kemp) كاـ كشرح

. بفعالية زلصولة التعليم داؼاى كى كلطالب االساتذ هبا يفعل اف الـز
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 مادة رتع ىي التعلمية االسًتاتيجية افّ  Dick & Carey ذكر, الرأل ككذالك

 ٕٔ.لطالب التعليم ليبدكنتجة معا استحدـ التعليمية االجراءات

 االسًتاتيجية كانت لذالك. الطريقة على تطبيق التعلمية االسًتاتيجية

 ىف ستستخدـ تطبيق ىف الىت سهيالتكالت كاخلطوات كالنظاـ, سلطط التعليمية

 التعليم على تضمن  فهي الطريقة تطبيق اسًتاتيجية كالفّ , كالتعّلم التعليم عملية

 .التعليم عملية ىف ادلستعملة اشكاذلا انواع ىف كالتسهيلة كالوسيلة

 تعليمية مؤسسة إىل النظر ينبغي كالتنمية، الدراسية ادلناىج كضع قبل

. العقبات سلتلف تشهد اليـو التعليم كديناميات كؼالظر  كفهم ىالـ، مع

 كأعلية الكمية، من مبشكلة ادلتصلة القضااي من القيود ىذه مالحظة كؽلكن

 التعليم، نوعية تدين ادلثاؿ، سبيل على كاإلدارة،، كإيالتيسمي، اخلارجية

 ابلنسبة خاصة التعلم، فرص انتشار كلكن ادلتعلمُت، من تراجع كاألخالؽ

 كضوح كعدـ للصراع، ادلعرضة كادلناطق كالنائية الريفية ادلناطق يف صلألشخا

 رفاه مستوايت كاطلفاض ادلؤسسية، السياسات ازدكاجية التعليم، نظاـ

 أتخذ ال ألهنا كذلك (العاج الربج يف ادلوجود) ترتفع الًتبوية كاإلدارة ادلعلمُت

 .جرا مكىل ادلهنية أقل ادلربُت ادلوارد ،(grass root) اجلذر
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كما عوامل بثالثة تتأثر األقل على الدراسية ادلناىج التكامل اسًتاتيجية

 يلي :

 ادلناىج األفكار نطاؽ تغطي اليت يتجزأ، الالدراسي   ادلنهج خصائص  (ٔ

 .اجملاؿ ىذا يف للمستخدـ كالوضوح ادلتكاملة اجلديدة الدراسية

 ادلناقشات مثل ذ،التنفي يف ادلستخدمة االسًتاتيجية التنفيذ، اسًتاتيجية (ٕ

 الدراسية ادلناىج الكتب كتوفَت العمل، ككرش كجتديد، كالندكات

 يمتكامل دراسي منهج استخداـ على تشجع أف ؽلكن اليت كاألنشطة

 .اجملاؿ ىذا يف

 كادلهارات ادلعارؼ يتضمن كالذم يتجزأ، ال الدراسي ادلنهج خصائص (ٖ

 على كقدرتو ياملمتك دراسي منهج ضلو ادلعلمُت من كادلواقف كالقيم

 ٖٔ .التعلم يف أساسيا ادلنهج حتقيق

 ادلتكامل ادلنهج خصائص .ج 

كما  ،يادلتكامل الدراسي ادلنهج خصائص ، أفّ انسوتيوفس.   كفقا

 ٗٔ:يلي

  اجلولة ىي كطنية كحدة كىو (ٔ
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  ادلواضيع من احلدكد كسر خالؿ من (ٕ

  األطفاؿ احتياجات على بناء (ٖ

  مالتعلّ  ةكيفي على احلديثة اآلراء إىل استنادا (ٗ

  طويال كقتا خذ (٘

 مع اليومية، احلياة مدرسة مقر يف احلياة على تركز اليت الدركس إدماج (ٙ

  .األطفاؿ خربات

  األطفاؿ لدل الطبيعية النبضات ابستخداـ فقط (ٚ

  األطفاؿ لدل االجتماعية تشجيع (ٛ

 كالتالميذ ادلعلمُت مشًتؾ بتخطيط (ٜ

  الدراسي دلنهجا تكامل مزاي .د 

تكامل   مزااي من العديد ىناؾ احلالة، ىذه يف ،انسوتيوف .س كفقا

 ٘ٔ:كما يلي الدراسي، ادلنهج

 كثب عن الصلة ذات الدراسية ادلناىج ىذه يف تعلمتو ما كل (ٔ

 احلديثة التعلم آلراء كفقا الدراسية ادلناىج  (ٕ

  اجملتمع مع ادلدارس بُت كثيقة ركابط تسمح الدراسية ادلناىج (ٖ
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 لدؽلقراطيةا دلبدأ كفقا الدراسية ادلناىج (ٗ

 التالميذ كنضج كقدرة للمصاحل بسهولة تكييفها يتم الدراسية ادلناىج (٘

 كفرد أك كمجموعة

 الدراسي ادلنهج تكامل عيوب .ه 

عيوبو.  أيضا يتكاملالدراسي ال  نهجادل لو اسوتيوف،س.  كفقا كلكن

 ٙٔ  :كما يلي متكاملة، تعليمية دراسية مناىج يف للنقص ابلنسبة أما

  ىذا مثل الدراسية ادلناىج لتشغيل دلعلمُتا تدريب يتم ال (ٔ

  منهجي-منطقية تقـو منظمة أم لدينا الدراسية ادلناىج تعترب (ٕ

  مللمعلّ  مرىقة مهمة دراسية مناىج (ٖ

  دراسي منهج حتديد على قادرين غَت األطفاؿ تعترب (ٗ

 الدراسي ادلنهج ىذا لتشغيل أداة أقل جدا أدكات (٘

 الدراسية ادلناهج ميو تق .و 

 أجل من ذلك، كمع. التعليم سلرجات كنوعية عملية بُت مًتابطة

 تصاغ أف غلب (output) النتائج حيث من نوعية مث كاحد، اجتاه ليس الصاحل

 عن يتحقق أف إىل كاضحة أىداؼ تكوف أف كغلب ادلدرسة قبل من مقدما
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 أفْ  ينبغي كالعملية ادلدخالت سلتلف. الزمنية الفًتة من غَتىا أك سنة كل

 فإفّ  أخرل، كبعبارة. حتقيقها ادلراد (output) النتائج نوعية إىل دائما يشَت

 يف كلكن عملية، رلرد ليست ادلدارس يف اجلودة حتسُت يف ادلدارس مسؤكلية

 .حتققت اليت النتائج على ادلسؤكلية ادلطاؼ هناية

 يتعلق فيما كخاصة ادلدرسة، حققتها اليت اإلصلازات أك النتائج دلعرفة

 مرجعية نقطة ابستخداـ) قياس ال" ادلعريف" أك األكادؽلية، رةالقد ابجلانب

 ًنو تق(. (MGMP) أك (PKG) من (NEM): نيم  ادلثاؿ سبيل على معيارية،

 القياسي القائمة من كل مدرسة، كل يف برمتها التعليمية ادلخرجات

(Benchmarking) ًنو تق ادلدرسة هبا تقـو اليت (الالصفية األنشطة) كاألخرل 

 يف التعليم كعملية األىداؼ نوعية لتحسُت منها كاالستفادة الفردية اتالذ

 اجلودة أىداؼ ككضع ادليزانيات تكوف أف غلب احلالة ىذه يف. التايل العاـ

 ٚٔ.ذلك حتقيق ككيفية حتقيقها ينبغي اليت

 (KTSP) الدراسي يف درجة الوحدة التعليمية ز. النظرية األساسية عن ادلنهج

 الدراسي مفهـو ادلنهج  .ٔ
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ٕ٘ 
 

إف ادلنهػػػػاج يف اللغػػػػة ىػػػػو الطريػػػػق الواضػػػػح, ك ىػػػػو يف نفػػػػس ادلعػػػػٌت ابدلػػػػنهج 

الدراسػػي. ك قػػد كرد لفػػا "منهػػاج" يف قولػػو تعػػاىل:" لكػػل جعلنػػا مػػنكم شػػرعة ك 

  ٛٔمنهاجا".

 ٙ٘ٛٔك ظهػػر لفػػا ادلػػػنهج الدراسػػي ألكؿ مػػرة يف قػػػاموس "كبسػػتَت" عػػػاـ 

مسػػافة يقصػػد إليهػػا اجلػػارم مػػن حيػػث يسػػتخدـ يف اجملػػاؿ الرايضػػي ك أييت مبعػػٌت 

يف ذلػك القػاموس أيضػا  ٜ٘٘ٔمث ظهر  ذلػك اللفػا  عػاـ  ٜٔالبداية إىل النهاية.

إال أف اسػػتخدامو خػػاص يف اجملػػاؿ الًتبػػوم ك أييت مبعػػٌت رلموعػػة مػػن الػػدركس يف 

ادلدرسة أك من ادلواد الدراسػية يف اجلامعػة حيػث البػد مػن دراسػتها ألجػل حصػوؿ 

      ٕٓالشهادة. الدرجة ادلعينة أك

بناء على الدراسات اليت قاـ هبا اخلرباء فيمكن االسػتنباط أف مفهػـو ادلػنهج 

 الدارسي ؽلكن نظره من اجلانبُت ادلختلفُت: أم من النظر القدًن ك النظر اجلديد.

إف النظر القػدًن أك ادلعػركؼ ابسػم النظػر التقليػدم يرمػز أف ادلػنهج الدراسػي 

  ٕٔ البد من دراستها لنيل الشهادة.ىو رلموعة من الدركس اليت

                                                 
)الرايض: مركز ادلملكة  للبحوث ك الدراسات ادلنهاج  الدراسي أسسو ك صلتو ابلنظرية الًتبوية اإلسالمية, عبد الرزتن صاحل عبد هللا,   ٛٔ

 ٖص.  (,ٜ٘ٛٔاإلسالمية, 
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 ك ذلك ادلفهـو لو خصائص كما يلي:

 يتكوف ادلنهج الدراسي من رلموعة من الدركس  أ.

ب. الدرس ىو رلموعة من ادلعلومات أك ادلعارؼ اليت تكّوف الطالب أانسا ذكم 

 الذكاء التفكَتم

 ج. إف الدرس أييت بتصوير الثقافة القدؽلة

 م الدركس ىو نيل الشهادةد. إف القصد من تعل

 ق. كجوب كل طالب على تعلم الدركس ادلتساكية

 ك. ادلنهج االلقائي الذم استخدمو ادلدرس ىو التقدًن.

فمفهػػـو ادلػػنهج  (Romine)ك أمػػا عنػػد النظػػر اجلديػػد الػػذم انب عنػػو رامػػُت 

, الدراسي ىو:" التأكيل من رتيع ادلقاصد أك ادلعاين  احملتوية على منظمة الػدركس

ك األنشػػػطة, ك معػػػارؼ الطػػػالب حتػػػب اشػػػراؼ ادلدرسػػػة سػػػواء داخػػػل الفصػػػل أـ 

    ٕٕخارجو.

 ك ذلك ادلفهـو لو أتثَتات فاعلية كما يلي:

 أ. إف أتكيل ادلنهج الدراسي يكوف كاسعا ػلتوم على رتيع أنشطة الطالب

 ب. األنشطة خارج الفصل يضمنها ادلنهج الدراسي
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  زليطة رأربعة جدراف داخل الفصلج. إف تطبيق ادلنهج الدراسي غَت

د. إف ادلنهج االلقػائي الػذم اسػتخدمو ادلػدرس يناسػب  رأنشػطة أك اخلػربات الػيت 

 يراد إلقائها.

ق. إف غرض الًتبية ليس إللقاء الدرس ك إظلا لتكػوين شخصػية الطػالب ك كيػف 

 يعيشوف يف اجملتمع.

يػد جػابر أف نغػَت يرل الػدكتور ػلػِت زتيػد زتػداف ك الػدكتور جػابر عبػد احلم

 ٖٕذلك ادلنظور يرجع إىل أسباب, كىي:

 ظهور العلـو كادلنهج العلمي . أ

ظهور عدد ادلفكرين الػذين أرركا االىتمػاـ ابلًتبيػة الرايضػية فيوجػد مػثال جػاف  . ب

جػػاؾ ركسػػو يف القػػرف الثػػامن عشػػر يقػػًتح أف تنػػاح للطفػػل احلريػػة يف القفػػز ك 

 التسّلق

 لت من البيوت اىل ادلصانعج. ظهور الثورة الصناعية اليت نق

د. تقػػػػػػػدـ الفكػػػػػػػر السػػػػػػػيكولوجي أدل إىل تصػػػػػػػور الشخصػػػػػػػية ابعتبارىػػػػػػػا كحػػػػػػػدة 

ديناميكيػػة ك إف كانػػت ذلػػا جوانػػب سلتلفػػة جسػػمية ك مقليػػة معرفيػػة ك انفعليػػة 

                                                 
23

, )القاىرة: دار التهفة العربية, دكف سنة(ادلناىج اسسها ختطيطها تقوؽلها, ػلي حامد ىنداـ ك جابر فبد احلميد جابر,   
 ٖٔ-ٕٔص. 



ٕٛ 
 

اجتماعيػػػة. ك أنػػػػو ال ؽلكػػػػن تنميػػػػة الشخصػػػػية ككػػػػل عػػػػن طريػػػػق الًتكيػػػػز علػػػػى 

 جانب كاحد كاجلانب ادلعريف.

عػػن مػػنهج  ٖٕٓٓعػػاـ  ٕٓور اجلمهوريػػة اإلندكنيسػػية رقػػم ك أمػػا عنػػد دسػػت

الًتبية القوميػة فمعػٌت ادلػنهج الدراسػي ىػو رلموعػة مػن اخلطػة ك منظمػة األغػراض, 

ك احملتػػوايت, ك مػػواد الػػدرس, ك الطػػرؽ ادلسػػتخدمة الػػيت  تكػػوف توجيهػػات ألداء 

  ٕٗاألنشطة التعليمية أجال إىل حصوؿ أغراض الًتبية ادلقررة.

تعريفات السابقة, أف معٌت ادلػنهج الدراسػي األنسػب ابلشػأف احلػايل ك من ال

ىو كل شيئ فيو زلتوايت أك دركس ك عمليات تعليمية أك خػربات داخػل الفصػل 

 أـ خارجو.

 (KTSP)مفهوم ادلنهج الدراسي يف درجة الوحدة التعليمية  .2

يواجػػػػو النػػػػاس يف العصػػػػر العػػػػودلي ك التسػػػػّوؽ احلػػػػرم تغػػػػَتات غػػػػَت معينػػػػة. ك 

مػػثلهم كالصػػّياد يف البحػػر حيػػث ؽلكػػن أف يكػػوف ضػػاال إذا   يكػػن معػػو أداة دالػػة 

 على اجلهات ك تكوف مرشدا ذلهم يف العمل ك قطع ذلك البحر. 

ك ظهػػػرت الدراسػػػات لػػػيت تتعلػػػق رأمػػػر الًتبيػػػة حيػػػث دلػػػت علػػػى أف الًتبيػػػة 

بػد أف الوطنية اليـو تواجو العديد من األزمات ليت تتطلػب حلهػا بغايػة سػرعة ك ال
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يكػػوف ذلػػا مرشػػد كػػي ال تتحػػَت يف أيػػة عايػػة حتمػػل تلػػك الًتبيػػة. فلػػذا ظهػػر ادلػػنهج 

الػػػػػػذم يعتػػػػػػرب قػػػػػػادرا علػػػػػػى حػػػػػػّل  (KTSP)الدراسػػػػػػي يف درجػػػػػػة الوحػػػػػػدة التعليميػػػػػػة 

.  ادلشكالت اليت تواجهها الًتبية اليـو

أف ادلػػنهج الدراسػػي  ٘ٔ, ك أيػػة ٔك قػػدـ يف ادلعيػػار القػػومي الًتبػػوم فصػػل 

ىو ادلنهج التطبيقي الذم خّططو كل مستول  (KTSP)لوحدة التعليمية يف درجة ا

الدراسػػػة )الوحػػػدة التعليميػػػة( ك طّبقػػػو. كػػػاف كػػػل مسػػػتول الدراسػػػة يقػػػـو بتخطػػػيط 

ادلنهج الدراسي يف درجة الوحػدة التعليميػة تبعػا علػى دالئػل الكفػاءة ك الكفػاءات 

  ٕ٘.(BSNP)األساسية اليت طورىا رللس ادلعيار القومي الًتبوم

إف ادلػػػػنهج الدراسػػػػي يف درجػػػػة الوحػػػػدة التعليميػػػػة سلطػػػػوط ك مطػػػػور حسػػػػب 

كمػا  ٕ ك ٔأيػة  ٖٙعن منهج الًتبية القومية فصػل  ٖٕٓٓعاـ  ٕٓالدستور رقم 

 ٕٙيلي:

أ. كػػػاف تطػػػوير ادلػػػنهج الدراسػػػي يسػػػتند علػػػى ادلعيػػػار القػػػومي الًتبػػػوم لتحقيػػػق 

 أغراض الًتبية القومية
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يع مستوايت الًتبية ك أنواعها يطّور تبعػا علػى ب. كاف ادلنهج الدراسي يف رت

األسػس ادلناسػػبة بوحػدة التعليميػػة, ك بطاقػػة ادلنطقػة الكامنػػة, ك ابلطػػالب 

 أنفسهم.

ك ىناؾ بعػض األمػور الػيت البػد مػن فهمهػا عمػا يتعلػق ابدلػنهج الدراسػي يف 

 ٕٚدرجة الوحدة التعليمية, كىي:

يميػػة يطػػور كفقػػا بظػػركؼ كحػػدة إف ادلػػنهج الدراسػػي يف درجػػة الوحػػدة التعل -أ

التعليميػػػػة, ك بطاقػػػػة ادلنطقػػػػة الكامنػػػػة ك ألصائصػػػػها ك كػػػػذلك ابألحػػػػواؿ 

 االجتماعية الثقافية للمجتمع ك الطالب.

إف ادلدرسػػػة ك رللػػػس ادلدرسػػػة كالعلػػػا يطػػػوراف ادلػػػنهج الدراسػػػي يف درجػػػة  -ب

الوحػػػدة التعليميػػػة ك مفػػػردات ادلػػػنهج بنػػػاء علػػػى اخلطػػػة األساسػػػية للمػػػنهج 

الدراسػػي ك معيػػار الكفػػاءة للنػػاجحُت حتػػت منػػاظرة رللػػس الشػػؤكف الًتبويػػة 

 للمنطقة/للمدينة ك رللس الشؤكف الدينية ادلسؤكؿ عن رلاؿ الًتبية.

إف ادلػػػػنهج الدراسػػػػي يف درجػػػػة الوحػػػػدة التعليميػػػػة لكػػػػل قسػػػػم مػػػػن أقسػػػػاـ  -ج

الدراسػػػػػية )الػػػػػربانمج الدراسػػػػػي( يف اجلامعػػػػػة يطػػػػػوره ك يقػػػػػرره كػػػػػل اجلامعػػػػػة 

 دلوجودة تبعا إىل ادلعيار القومي الًتبوم.ا
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كػػاف ادلػػنهج الدراسػػي يف درجػػة الوحػػدة التعليميػػة ىػػو اسػػًتاتيجية يف تطػػوير   

ادلنهج الدراسي ألجل إغلاد ادلدرسة الفعالية, ك ادلنتاجة, ك االصلازية. ك أف ادلنهج 

يػػث الدراسػػي يف درجػػة الوحػػدة التعليميػػة مػػنهج جديػػد لتطػػوير ادلػػنهج الدراسػػي ح

يتػػػيح احلكػػػم الػػػذايت الواسػػػع لكػػػل كحػػػدة التعليميػػػة ك اشػػػراؾ اجملتمػػػع ألجػػػل فعاليػػػة 

عملية التعلم ك التعليم يف ادلدرسة. كمبثل ىذا ادلنهج ىو احملتاج جػدا عنػد ادلدرسػة 

.  اليـو

إف ادلػػػػنهج الدراسػػػػي يف درجػػػػة الوحػػػػدة التعليميػػػػة  فكػػػػر عػػػػن تطػػػػوير ادلػػػػنهج 

مػػن التعلػػيم أم ادلدرسػػة ك كحػػدة التعليميػػة  الدراسػػي الػػذم يوضػػع يف مكانػػة أقػػرب

 بعطاء احلكم الذايت األكرب ك األكسع.

ك أف القػػػػائمُت بتطػػػػوير ادلػػػػنهج الدراسػػػػي يف درجػػػػة الوحػػػػدة التعليميػػػػة ىػػػػم 

ادلدرس, ك رئيس ادلدرسة, ك رللس ادلدرسة ك رللس الًتبيػة. ك ىػذا اجمللػس ىػو 

نطقػة احملليػة, ك قسػم الًتبيػة ادلؤسسة اليت قررت حسب مشاكرة قػاـ هبػا رجػاؿ ادل

يف رللس النواب ادلنطقي, ك رجاؿ الًتبية ادلنطقية, ك ريئس ادلدرسة, ك موظػف 

 ٕٛالًتبية, ك النائب عن اآلابء, ك اجملتمع.
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 (KTSP). هدف ادلنهج الدراسي يف درجة الوحدة التعليمية 3

ة إىل علػػى الوجػػػو العػػػاـ يهػػػدؼ ادلػػػنهج الدراسػػػي يف درجػػػة الوحػػػدة التعليميػػػ 

جعػػل كحػػدة التعليميػػة   معتمػػدة علػػى الػػنفس ك دتكينهػػا عػػن طريػػق عطػػاء احلكػػم 

)السلطة( إىل ادلؤسسػة الًتبويػة ك مػدافعتها إىل تعيػُت القػرارات بطريػق اشػًتاكي يف 

 ٜٕتطوير ادلنهج الدراسي.

ك على الوجو اخلاص أف أىداؼ ادلنهج الدراسي يف درجة الوحدة التعليميػة 

 ٖٓىي:

 الًتبية جتعلها ادلدرسة معتمدة على نفسها ك اقًتاحاهتا.ترقية جودة  .أ 

 .ترقية تضامن أسرة ادلدرسة ك اجملتمع يف تطوير ادلنهج الدراسي .ب 

ترقيػػة التسػػابق الصػػاحل بػػُت الوحػػدات التعليميػػة يف رلػػاؿ جػػودة الًتبيػػة الػػيت يػػراد  .ج 

 نيلها.

 كػػػل فلػػػذا, البػػػد مػػػن تطبيػػػق ادلػػػنهج الدراسػػػي يف درجػػػة الوحػػػدة التعليميػػػة يف

 ٖٔدرجة الوحدات  ك خاصة ما يتعلق بسبعة أمور كما يلي:

 تعرؼ ادلدرسة كثَتا عن مزاايىا ك عيوهبا ك فرصتها للتقدـ ك حتدايهتا. . أ

 تعرؼ ادلدرسة كثَتا حوائج مؤسستها  . ب
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 ج. تعيُت التقريرات اليت تقـو هبا ادلدرسة أكثر تناسبا لسّد حوائجها   

 االقتصادية ك الفعالية.إغلاد الدؽلوقراطية الصاحلة, ك  .د 

دتكػػػػُت كػػػػل ادلدرسػػػػة مسػػػػؤكلية عػػػػن جػػػػودة الًتبيػػػػة ضلػػػػو احلكومػػػػة, ك اآلابء, ك  .ق 

 الطالب, ك اجملتمع.

 قدرة ادلدرسة على أداء التسابق الصاحل. .ك 

 .سرعة ادلدرسة يف رّد احتياجات اجملتمع .ز 

 (KTSP). خصائص ادلنهج الدراسي يف درجة الوحدة التعليمية 4

ي يف درجػػة الوحػػدة التعليميػػة تصػػميم تطبيقػػي مػػن تطػػوير ادلػػنهج الدراسػػإن 

ادلنهج الدراسي تباعػا إىل ركح الًتكيػز الًتبػوم ك احلكػم الػذايت حيػث يتػيح اآلفػاؽ 

اجلديػػدة ضلػػو ادلػػنهج اجلػػارم طػػواؿ ىػػذه األايـ. ك يرجػػى أف يػػؤدم ىػػذا األمػػر إىل 

األعمػػاؿ ادلدرسػػية ك ترقيػة االقتصػػادية )الكفايػػة( ك الفعاليػػة ضلػػو ادلدرسػػة عنػػد أداء 

خاصة يف  ترقية اجلودة التعليمية. ك بسبب اخػتالؼ قبائػل الطػالب ك مسػتوايت 

اجتمػػػػػػػاعهم فينبغػػػػػػػي للمدرسػػػػػػػة االىتمػػػػػػػاـ ابدلسػػػػػػػاكات يف اجملػػػػػػػاؿ االجتمػػػػػػػاعي ك 

 االقتصادم, ك السياسي.
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ادلػػنهج الدراسػػي كمػػا هذذ ا  بنػػاء علػػى البيػػاف السػػابق, ؽلكػػن تقػػدًن خصػػائص

 ٕٖيلي:

 الذايت الواسع إىل ادلدرسة ك درجة الوحدة التعليمية عطاء احلكم . أ

ادلػػػنهج الدراسػػػي يف درجػػػة الوحػػػدة التعليميػػػة يتػػػيح احلكػػػم الػػػذايت  كػػػاف

الواسع إىل ادلدرسة ك الوحدة التعليمية ك كػذلك ادلسػؤكليات يف تطػوير ادلػنهج 

 الدراسػػي ادلالئػػم ابلظػػركؼ احملليػػة. ك تتػػاح ادلدرسػػة ك كحػػدة التعليميػػة السػػلطة

الواسػػعة لتطػػوير األنشػػطة التعليميػػة مالئمػػة ابظػػركؼ الطػػالب ك حػػوائجهم ك 

 احتياجات اجملتمع.

ادلشاركة التامة من اجملتمع ك اآلابء يف تطبيق ادلنهج الدراسي يف درجة الوحدة  . ب

 التعليمية. 

إف اجملتمػػػػع ك آابء الطػػػػالب يشػػػػًتكوف مشػػػػاركة اتمػػػػة يف تطبيػػػػق ادلػػػػنهج 

 التعليمية.الدراسي يف درجة الوحدة 

 الرايسة الدؽلوقراطية ك األىلية . ج

ك عنػػػػد تطػػػػوير ادلػػػػنهج الدراسػػػػي يف درجػػػػة الوحػػػػدة التعليميػػػػة ك تطبيقػػػػو 

 ػلتاج إىل رايسة ادلدرسة الدؽلوقراطية ك األىلية.
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 الفرقة العملية القوية ك الصراحية . د

إف صلػػػاح ادلػػػنهج الدراسػػػي يف درجػػػة الوحػػػدة التعليميػػػة يف تطػػػوير ادلػػػنهج 

ك التعلػػيم يف حاجػػة إىل فرقػػة االعمػػاؿ القويػػة ك الصػػراحية مػػن عػػدة الدراسػػي 

 العوامل ادلشًتكة يف الًتبية.

و ادلذنهج الدراسذي يف  (KBK)الفرق بذ  ادلذنهج الدراسذي القذائم علذف الكفذا ة .٘

 .(KTSP)درجة الوحدة التعليمية 

اءة يف الواقع اليوجد الفرؽ األساسػي بػُت ادلػنهج الدراسػي القػائم علػى الكفػ

ك ادلنهج الدراسي يف درجة الوحدة التعليمية. كالعلا رلموعتاف مػن اخلطػة الًتبويػة 

ك يظهر الفرؽ يف كيفية العمليػة  ٖٖاليت هتدؼ إىل الكفاءة ك نتائج تعلم الطالب.

حيػػث أف ادلػػنهج الدراسػػي القػػائم علػػى الكفػػاءة قػػد كضػػعتو احلكومػػة ادلركزيػػة تعػػٌت 

ك أما ادلنهج الدراسي يف درجة الوحدة التعليميػة قػد  ىيئة الشؤكف الًتبوية القومية.

كضػػعتو كػػل كحػػدة التعليميػػة ام كػػل ادلدرسػػة رغػػم أنػػو يرجػػع إىل ادلعػػا  القوميػػة ك 

التوجيهػػػػات يف كضػػػػع ادلػػػػنهج الدراسػػػػي يف درجػػػػة الوحػػػػدة التعليميػػػػة الػػػػيت كصػػػػعها 

    ٖٗ.(BSNP)اجمللس ادلستفر ادلسمى رللس ادلعيار القومي الًتبوم
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ذلك, أف بُت  ادلنهج الدراسي القائم على الكفاءة ك ادلنهج الدراسي  ك مع

يف درجػػة الوحػػػدة التعليميػػػة ذلمػػا فػػػرؽ يف العوامػػػل. يف ىػػذا ادلػػػنهج أربعػػػة العوامػػػل, 

 ٖ٘كىي:

 ادلنهج الدراسي ك نتائج التعلم . أ

 االختبار القائم على أساس الفصل  . ب

 ج. أنشطة التعلم ك التعليم

 ي القائم على ادلدرسةد. تنظيم ادلنهج الدراس

 ك يساعد كل عامل على العوامل األخرل ك يتعلق بعضو على بعض.

ك أمػػا ادلػػنهج الدراسػػي يف درجػػة الوحػػدة التعليميػػة ففيػػو أربعػػة العومػػل أيضػػا, 

 ٖٙكىي:

 أ. أغراض الًتبية يف كحدة التعليمية

 ب. اذليكل ك مضموف ادلنهج الدراسي يف درجة الوحدة التعليمية

 ك رزانمة الًتبيةج. جدكؿ أ

 د. مفردات ادلنهج ك اخلطة للعملية التعليمية.

 (KTSP)عوامل ادلنهج الدراسي يف درجة الوحدة التعليمية . ٙ

ك على سبيل االرتاؿ أف ادلنهج الدراسي يف درجة الوحدة التعليمية لو سػتة 

  ٖٚالعوامل ادلهمة كما يلي:
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 أ. الرؤية ك الرسالة

 التعليميةب. أغراض الًتبية للوحدة 

 ج. كضع جدكؿ أك رزانمة الًتبية

 د. ىيكل زلتوايت ادلنهج الدراسي يف درجة الوحدة التعليمية

 ق. مفردات ادلنهج الدراسي

 ك. خطة التدريس

 ك أييت البياف التفصيلي عن كل العوامل كما يلي:

 الرؤية و الرسالة لوحدة التعليمية . أ

دل ك الدقيقػة ك الواسػعة قدـ غفار أف الرؤية ىػي طاقػة بصػرية بعيػدة ادلػ

ك تعػػد طاقػػة التفكػػَت غػػَت احلػػس حيػػث ذلػػا قػػوة شػػديدة تسػػتطيع نفػػوذ حػػدكد 

احلسية ك األمكنة. ك أما الرسالة ىي التوضيح عػن الرؤيػة السػابقة كػي ػلصػل  

 ٖٛكل ما فيها.
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 أغراض الرتبية لوحدة التعليمية . ب

ير ادلػػػنهج الدراسػػي يف درجػػػة الوحػػػدة التعليميػػة, ينبغػػػي لوحػػػدة ك يف تطػػو 

التعليميػػػػة كضػػػػع الػػػػربانمج يف ترقيػػػػة اجلػػػػودة احملتويػػػػة علػػػػى: الغػػػػرض, ك الغايػػػػة, ك 

 دلقاصد اليت يراد نيلها سواء للربانمج قصَت ادلدل أـ الربانمج بعيد ادلدل.

ن ك كػػاف غػػرض الًتبيػػة ك كػػذلك غايتهػػا ك مقاصػػدىا البػػد أف توضػػع عػػ

( سػػػهولة فهمهػػػا عنػػػد رتيػػػع ٕ( أف تكػػػوف كاضػػػحة, )ٔطريػػػق حتريػػػرم ك ىػػػي: )

( كػػل مسػػؤكؿ عػػن كحػػدة التعليميػػة أف يفهػػم ٖادلسػػؤكلُت عػػن كحػػدة التعليميػػة, )

(  ينبغػػػػي أف يشػػػػعر كػػػػل ادلسػػػػؤكؿ بتقػػػػدـ كحػػػػدة ٗعمػػػػا يعملػػػػو لنيػػػػل الغػػػػرض, )

 التعليمية. 

 ج. وضع جدول أو رزانمة الرتبية

الدراسػػي يف درجػػة الوحػػدة التعليميػػة,فينبغي كػػل  ك ألجػػل تطػػوير ادلػػنهج

درجػػػػػة الوحػػػػػػدة التعليميػػػػػػة كضػػػػػػع رزانمػػػػػة الًتبيػػػػػػة ادلناسػػػػػػبة حبػػػػػػوائج الػػػػػػدائرة, ك 

خصػػائص ادلدرسػػة, ك حػػوائج الطػػالب ك اجملتمػػع مػػع االىتمػػاـ برزانمػػة الًتبيػػة 

 ادلكتوبة يف معيار ادلضموف.

هج الدراسػػي علػػى ك يف كضػػع رزانمػػة الًتبيػػة, ينبغػػي اف يقػػدر مطػػّور ادلػػن

حسػػاب حصػػص الدراسػػية الفعاليػػة لتكػػوين كفػػاءة الطػػالب ك ادلالئمػػة مبعيػػار 
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الكفػػػػاءة ك الكفػػػػاءة األساسػػػػية الػػػػيت البػػػػد أف تكػػػػوف يف أيػػػػدم الطػػػػالب بعػػػػد 

 فراغهم من الًتبية يف درجة الوحدة التعليمية ادلعينة.

ك  إف كضػػع رزانمػػة الًتبيػػػة مػػدة العػػػاـ الدراسػػي يسػػػتند علػػى االقتصػػػادية

 الفعالية, ك حقوؽ الطالب.   

 د. هيكل حمتوايت ادلنهج الدراسي يف درجة الوحدة التعليمية

 ( الدركسٔ

 ( ادلواد احملليةٕ

 ( األنشطة لتنمية النفسٖ

 ( تنظيم تكاليف التعلمٗ

 ( انتقاؿ الفصل, ك تعيُت األقساـ الدراسية, ك النجاح٘

 ( الًتبية عن مهارة احلياةٙ

 ( الًتبية القاٚ
م
 يَِّة ئمة على التفّوؽ ك العادل

 ه. مفردات ادلنهج الدراسي

كانت مفردات ادلنهج الدراسي مبعٌت " اخلطوط الرئيسية, ك التلخػيص, 

 ك االختصار, ك النقط الرئيسية من مضموف أك مواد الدرس.
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ك كانت مفردات ادلنهج الدراسي خطة التعليم يف فئػة الػدرس ابدلوضػوع 

معيػػػػار الكفػػػػاءة, ك الكفػػػػاءة األساسػػػػية, ك مػػػػادة  ادلعػػػػُت حيػػػػث حتتػػػػوم علػػػػى

التعلػػػيم, ك دالئػػػل الكفػػػاءة, ك االختبػػػار, ك تعيػػػُت احلصػػػة, ك مصػػػادر التعلػػػيم 

    ٜٖاليت طورهتا كل درجة الوحدة التعليمية.

ك يف ادلػػػػػنهج الدراسػػػػػي يف درجػػػػػة الوحػػػػػدة التعليميػػػػػة, صػػػػػارت مفػػػػػردات 

مفّسػػػػر ك مػػػػؤّكؿ معيػػػػار ادلػػػػنهج الدراسػػػػي جػػػػزءا مػػػػن ادلػػػػنهج الدراسػػػػي نفسػػػػو ك

 الكفاءة ك الكفاءة األساسية.   

 و. اخلطة يف عملية التدريس

إف اخلطػػػػة يف عمليػػػػة التػػػػدريس ىػػػػي اخلطػػػػة  الػػػػيت تصػػػػور االجػػػػراءات ك 

االدارة التعليميػػػػة لنيػػػػػل كفػػػػػاءة أساسػػػػػية كاحػػػػػدة أك أكثػػػػػر حيػػػػػث تقػػػػػرر معيػػػػػار 

تػػػدريس ادلضػػػموف ك تصػػػورىا يف مفػػػردات ادلػػػنهج الدراسػػػي. ك كانػػػت خطػػػة ال

تفسَتا أك أتكيال من مفردات ادلػنهج الدراسػي ك ىػي تكػوف  عػامال مهمػا مػن 

ادلنهج الدراسي يف درجة الوحدة التعليمية حيث البػد مػن تطويرىػا عػن طريػق 

 أىلي )جيد(.
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 (KTSP) الدراسي يف درجة الوحدة التعليمية تطبيق ادلنهج ز. 

 الوحدة التعليمية. األسس التعليمية يف ادلنهج الدراسي يف درجة 1

إف التعلػػيم تطبيػػق مػػن ادلػػنهج الدراسػػي حيػػث يتطلػػب نشػػاط ادلػػدرس, 

ك ابداعو, ك معارفو يف إغلاد أنشػطة الطػالب ك إظلائهػا مناسػبا ابخلطػة ادلربرلػة 

  ٓٗ.عن طريق فعايل ك مشوؽ

ك ألعلية التعلػيم يف ادلػنهج الدراسػي, فيكػوف للتعلػيم ابدلػنهج الدراسػي 

 ٔٗتعليمية ُأُسسه كما يلي:يف درجة الوحدة ال

 أ( الرتكيز يف نشاط الطالب

إف التعلػػػػيم يف ادلػػػػنهج الدراسػػػػي يف درجػػػػة الوحػػػػدة التعليميػػػػة ػلتػػػػاج إىل 

اشًتاؾ الطالب من غَت اكراه ك اجبار ادلدرس حىت يتمكن ذلػم الػتعلم ابحلريػة 

مالئمػػا بػػذكائهم: مثػػل الػػذكاء السػػماعي ك البصػػرم, ك احلركػػي. فلػػذا يتطلػػب 

    ادلدرس أف يقدر على خدمة ك فهم اختالفاهتم.إىل 

 ب( التعلم عن طريق العمل

  ٕٗعاـ ماضي قاؿ قانفوسيوس: ٕٓٓٗك أكثر من 
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 قد نسيُت عما مسعُتو.

 تذكرُت كل ما بصرتُو.

 ك فهمُت كل ما عملُتو.

ك العبػارات الثالثػة السػػابقة تتحػدث كثػػَتا عػن أعليػػة العمػل أك االشػػًتاؾ 

بػػػارات أيضػػػا مناسػػػبة بتعلػػػيم اللغػػػة العربيػػػة حيػػػث ال يقتصػػػر التػػػاـ. ك تلػػػك الع

نشػػػاط تعليمهػػػا علػػػى اسػػػتخداـ البصػػػر, أك السػػػماع فحسػػػب ك إظلػػػا ابلعمػػػػل 

 أيضا.

 ج( تنتمية ال كا  ادلعريف, و الوجداين, و الديين, و االجتماعي

إف فهػم الطػالب عػن الشػيء البػػارز مػن حػوادث الػتعلم سػيكوف أحسػػن 

ىم مػػن األصػػدقاء بوسػػيلة ادلناقشػػة, ك التسػػاؤالت, ك مػػىت كػػانوا يتصػػلوف بغػػَت 

 التباين.

 ٖٗ.د( التعلم مدى احلياة

كاف الطالب يف حاجة إىل قدرة التعلم مدل احلياة للتمكن من الػدفاع 

 ك النجاح يف مواجهة كل مشكلة حوؿ حياهتم اليومية.
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 ه( التعلم عن االعتماد علف النفس و عن ادلشاركة 

علػػيم للطػػالب الفرصػػة لكػػي يعتػػادكا الػػتعلم ابالعتمػػاد ينبغػػي أف يتػػيح الت

علػػى أنفسػػهم بوسػػيلة ادتػػاـ الوظيفػػة الفرديػػة ك تشػػغيلهم يف أداء العمػػل الفػػردم 

 الذم ؽلّكنهم من التسابق عن طريق حسن لنيل اإلجازة احلقيقية. 

 . تطبيق ادلنهج الدراسي يف درجة الوحدة التعليمية يف تعليم اللغة العربية2

للمػػػدرس عنػػػد التعلػػػيم أف يسػػػتويل علػػػى األسػػػس التعليميػػػة ك اختيػػػار  ينبغػػػي

الوسػػػائل التعليميػػػة ك اسػػػتخدامها, ك ادلهػػػارة يف اختبػػػار حتصػػػيل تعلػػػم الطػػػالب. ك  

كػػػذلك يف اختيػػػار ك اسػػػتخداـ االسػػػًتاتيجية ك ادلػػػداخل التعليميػػػة يكػػػوف كلهمػػػا 

بو اجليػػد بوسػػيلة جػػزءا ال يتجػػزأ مػػن ادلػػدرس كالعامػػل األىلػػي ادلػػتمكن مػػن اسػػتيعا

    ٗٗاخلربات العملية عن طريق جيد.

ك كػػاف اسػػتيعاب كفػػاءات ادلػػدرس يػػؤثر كثػػَتا علػػى حتصػػيل تعلػػم الطػػالب, 

كذلػػػك أف عمليػػػػة تعلػػػػم الطػػػػالب ك حتصػػػيلو تتعلػػػػق بكفػػػػاءة ادلػػػػدرس ك مهارتػػػػو يف 

التعليم. فلذا, ينبغي للمدرس تطبيق ادلنهج الدراسي يف درجة الوحدة التعليمية يف 

                                                 
44

 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Rosdakarya, 2007), 69 



ٗٗ 
 

لتعلػػػػػيم حيػػػػػث يقػػػػػدر علػػػػػى إغلػػػػػاد التعلػػػػػيم اجلػػػػػّدم, ك االبػػػػػداعي, ك الفعػػػػػايل, ك ا

  ٘ٗادلشوؽ.

ك البػػػد للمػػػدرس أف يػػػدرؾ أف للتعلػػػيم صػػػفات متعػػػددة لكونػػػو يشػػػارؾ معػػػو 

عوامػػػل ك رلػػػاالت أخػػػرل مثػػػل علػػػم الًتبيػػػة, ك علػػػم الػػػنفس ك الطػػػرؽ لتعليميػػػة يف 

يم الػػػذم غلػػػرم داخػػػػل ك اجملػػػاؿ الًتبػػػػوم يشػػػَت إىل كجػػػود التعلػػػػ  ٙٗنفػػػس الوقػػػت.

الفصػػل أك يف بيئػػة تربويػػة. فلػػذا, البػػد للمػػدرس مراقبػػة الطػػالب. ك اجملػػاؿ النفسػػي 

داؿ علػػى أف عامػػة الطػػالب ذلػػم مسػػتول الطػػور ادلختلػػف الػػذم يتطلػػب إىل ادلػػادة 

ادلختلفػػػػة أيضػػػػا. ك رلػػػػاؿ الطريقػػػػة التعليميػػػػة مشػػػػَت إىل قيػػػػاـ ادلػػػػدرس بتنظػػػػيم تعلػػػػم 

رس ىنػػا تعيػػُت أنػػوع الػػتعلم األنسػػب ك أكثرىػػا دكرا يف الطػالب. ك غلػػب علػػى ادلػػد

العملية التعليمية ادلعينة نظرا إىل الكفاءات األساسية اليت غلب حصػوذلا. ك لكثػرة 

العوامػػػػل ادلوجػػػػودة يف التعلػػػػيم فهػػػػو يف حاجػػػػة إىل التعلػػػػيم اجلػػػػّدم ك االبػػػػداعي, ك 

 ٚٗالفعايل ك ادلشوؽ كم سيأيت ىنا بياف ذلك:

م ىػػػػو ادلػػػػدخل التعليمػػػػي الػػػػذم يػػػػدعو كثػػػػَتا إىل مشػػػػاركة إف التعلػػػػيم اجلػػػػدّ 

الطالب يف أخذ ادلعلومات ك ادلعارؼ مث تبحث ك تطالع يف عملية التعلػيم داخػل 

الفصل حىت ػلصلوا على اخلربات الػيت دتكػنهم مػن ترقيػة فهمهػم ك كفػائتهم. ك يف 
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سػػػهل مثػػل ىػػػذا النػػوع مػػػن التعلػػيم )التعلػػػي اجلػػدم( كػػػاف ادلػػدرس يضػػػع نفسػػو كادل

 الذم لو كظيفة يف تسهيل الطالب عند التعلم.

ك أتيت ىنا نتيجة الدراسة )البحث( ادلعتربة يف ىـر التعلم حيث تؤّكد القػرار 

أف الػػػتعلم عػػػػن طريػػػػق االحسػػػاس ادلباشػػػػر سػػػػَتّقي ثبػػػوت ادلعلومػػػػات ك ملكتهػػػػا يف 

   ٛٗأذىاف الطالب.

 لدراسي ادلعهديا ادلنهج .2

 تعريف ادلنهج الدراسي ادلعهدي .أ 

 ادلعاىد مؤسسذكر  يف الرأم اختالفات كجود ادلؤرخُت كبُت

 تشتهر الذم إبراىيم، مالك موالان الشيخ معظمهم كقاؿ األكىل. اإلسالمية

األكىل  اإلسالمية كمؤسس ادلعاىد اذلند، غوجارات كالية من ادلغريب الشيخ

  ٜٗ .جاكم يف

 مللتعلّ  مكاان ي ىياألساس ادلعٌتيف  اإلسالمية ادلعاىد

 من اإلسالمية عاىدكادل اإلسالمية التعليمية ادلؤسسات ابعتبارىا .الطالب

 مركزا تلقائيا أصبح الذم "التدريب مركز" أف القوؿ ؽلكن ثقافية اترؼلية زاكية

 من األقل علىك  اجملتمع، قبل من مؤسسيا أك شرع كاليت اإلسالمية، للثقافة
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 جتاىلها ؽلكن ال الواقع ألمرا كحبكم هبا اخلاصة اإلسالمية اجملتمعات جانب

 نظر كجهة من اأهنّ  رليد نوركوليش قاؿ السبب ىو ىذا. ك احلكومة قبل من

 أيضا كلكن اإلسالـ، معٌت مع فقط مرادفا ليس اإلسالمية عاىدادل اترؼلية،

 ٓ٘ .(indigenous) اندكنيسيا صحة يعٍت

 على امهااستخد يتم اليت ادلناىج علىعاىد ادل يف التعليم نظاـ يقـو ال

مع قدرة  اىيكي إرادة بُت مركنة مالءمة على قدـ كلكن كاسع، نطاؽ

 تتميز أفْ  اجملاؿ ىذا يف كاخلربة العربية، اللغة رلاؿ يف ادلثاؿطالبو ابلنفس. 

 حد على نفسها اللغة من التمكن ىو الًتكيز ألفّ  ،النحو كالصرؼ يف اخلربة

 .كاإلغلابية السلبية سواء

 ادلعهدي دراسيال ادلنهج التوجه .ب 

 اإلسالمية الًتبية هبدؼ كثَتا ختتلف ال عهدمادل ادلنهج تطوير التوجو

 الًتبية من اذلدؼ أفّ  تعٍت احلالة ىذه يفك  ،من رسوؿ هلل التوجيو كفقا

 كالتقول اإلؽلاف على يقـو الذم البشرم السلوؾ قيمة على ػلتوم اإلسالمية

 ٔ٘هللا.  إىل
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 كتاب  يف انفع دايفدمحم  كفقا ،سالميةاإل عاىدادل يفبية الًت  أىداؼ

 تشكيل ،أكالن  :أشياء ثالثة من يتكوف ادلعهدم دراسيال هجادلن حتديث

 تعزيز ا،رنين رسوؿ هللا صلى هللا علية كسلم.  يف جتسدت مت اليت شخصية

 األكىل األىداؼ ادلصاحل، يف مستوايت أربعة خالؿ من الطالب، كفاءة

 كاألىداؼ الرئيسية )مقاصد(، كاألىداؼ )كسائل(، كاألىداؼ )أىداؼ(،

 ٕ٘النهائية )غاية(. 

 سواء عاىد اإلسالميةادل يف مادة الدراسية من التمكنالوسائل ىي 

 عاىد اإلسالميةادل يف مادة الدراسية كتشمل. كاحلركية الوجدانية، دلعرفية،اب

. اريخكالت ،العربيةاللغة ك  كعقدة األخالؽ، احلديث،ك  التفسَت،ك  القرآف،

 كفقا بيةالًت  مستوايت من مستول كل يفالدراسية  ادلواد توفَت يىاألىداؼ 

عاىد ادلمن  ييسئر ال اذلدؼ يى ادلقاصد،. الطالب كاحتياجات ألغراض

 اذلدؼ يى"تفّقو يف الدين. كلكن الغاية  ادلسلمُت يشّكل الذماإلسالمية 

"أمر معركؼ  الؿخ من ادلعرفة نشر ا،رلثن . هللا مرضاة حتقيق كىو النهائي،

 .احمللي اجملتمع دتكُت يف كادلشاركة الدعاة بتسجيلو هني منكر"
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  ادلعهدي الدراسي ادلنهج أنواع .ج 

 التقليدي ادلعهدي الدراسي ادلنهج (1

 الذمي" السلف"ادلعهد  الدراسي ادلنهجكقاؿ رضواف أابكيهدا، أّف 

حتتوم  كيةالكالسي ة اليت تعّلمهاالكتبالنظامي غَت بيةالًت  مؤسسة شملي

 التصوؼ،ك  الفقو، أصوؿك  الفقو،ك  احلديث،ك  التفسَت،ك  التوحيد،على : 

منطيق،  ،(كالتجويد، البالغة)النحو، كالصرؼ، ك  العربيةكاللغة 

 البساطة الدراسي على ادلنهج ربيةت ىذا تنفيذ كيستند. كاألخالؽ

 ٖ٘ الكتاب. نوقشْت يف اليت القضااي أك العلم من كالتعقيد

 تربية ادلعاىد كنظاـ أظلاطأّف  ،فرحاف شريف الدين فزتدا كفقا

 يف ىو التعليم من طويل تقليد على التقليدية مساند ةالتقليدي اإلسالمية

 ٗ٘ .بعناية االستماع على الطالب نعّلم كضلن كاحد، اجتاه

و أساسسلطاف مسهود ككوسنورديلو، كيف  كفقا نفسو، الوقت كيف

 أك الدراسة مصادرمع  العلـو متعلّ اليت  يةالتقليد أّف ادلعاىد اإلسالمية

 ادلصادرُ  تلك كتشمل. العربية ابللغة أك كتوبةادل الكتب اد الدؤاسية منمو 
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، فقو كأصوؿ كالفقو علـو الكالـ، يفكعقائد  ،تفسَتهك  هجتويد مع القرآفم 

 ثلادل ،اأدكاهت من كرلموعة العربيةاللغة ك  ،احلديثمصطلحات ك  احلديثك 

، كالتاؤيخ، كالبياف، كادلعاين، كالبديع كالعركض ،الصرؼك  ،النحو 

 الكتاب إىل يشار الدراسة ىذه كمصادر كادلنطيق، كالتصوؼ.

 ٘٘.األصفر

عاىد ادل التعليم مستوايت تقتصر ال التعليم، مستول من انطالقا

 التعليمية ادلؤسسات يف احلاؿ ىو كما يةالسلف أك التقليدية اإلسالمية

 مستول يف زايدة تقييم مت عموما،. الكالسيكي ـنظا تستخدـ اليت

 كتاب كإصدار استكماؿ مع ادلواد بعض مضموف أساس على الطالب

عاىد ادل التعليم اذلرمي التسلسل أف الواضح كمن. درس قد كاف

 مت اليت الكتب من التمكن طريق عن كلكن العمر حسب ال اإلسالمية

 ٙ٘.األعلى إىل األسفل على تطبيقها

 يلفاخل أو ياحلديث ادلعهدي الدراسي ادلنهج (2

 يف القائم ادلنهج خصائص أف حُت يف ،كقاؿ رضواف أابكيهدا

 اإلسالمية الًتبية منهج مع تتكيف أف كبدأ حديثة، عاىد إسالميةم
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 حُت يف. الدينية عاىدادلك  الرمسية عاىدادل يف الدينية الشؤكف كزارة برعاية

 خالؿ من تطبق قد احمللية التهم يف احملددة ادلناىج مدارس ختصيص يتم

 يتعلموا أف للتعلم، الوقت تقسيم ىي ادلناىج أخرل عامة نظرة. سياساهتا

 يف األكقات يف (ادلدرسة) الكلية يف احلالية الدراسية للمناىج كفقا العلم

 الصباح من الصلبة الدرس ساعات مع الوقت بقية أف حُت يف. الكلية

 ظلوذجي )تعليم العلـو سالميةعاىد اإلادل لدراسة الليل حىت

 ٚ٘الكالسيكية(.

 بُت مزيج عن عبارة ىو احلديثة عاىد اإلسالميةادل التعليم مناىج

 أفْ  ادلتوقع كمن ،(الكلية) ادلدرسة نظاـ معية السلف عاىد اإلسالميةادل

 الطموح، موقف يف ينعكس ما كىو االنتاج جودة عاىد اإلسالميةادل يرفع

 مع بسرعة التكيف للطالب ؽلكن حبيث "ذكسياألرثو " كليس تقدمية،

 من مقبولة تكوف اف كؽلكن التغيَتات ؿ التغيَت أشكاؿ من شكل أم

 .اجلمهور قبل
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 عاهد اإلسالميةادل الدراسية ادلناهج مواد .د 

 مواد ادلطلوبة مؤسسة كالًتبوية يف عليها ادلتفق األىداؼ لتحقيق

 يتم اليت ادلواد. التعلم عملية يف مركزية مكانة ذلا اليت الدراسية ادلناىج

. الكالسيكي الكتاب على يقـو الذم مسألة ىي عاىدادل يف تدريسها

 :كىي رلموعات، ذتاين إىل تصنيفها الصعود تدرس الكالسيكية

 (مورفولوجيا) ؼالصر ك ( اجلملةالنحو ) (ٔ

 الفقو (ٕ

 الفقو أصوؿ (ٖ

 احلديث (ٗ

 التفسَت (٘

 توحيدال (ٙ

 التصوؼ (ٚ

 لبالغةكا التاريخ مثل األخرل الفركع (ٛ

 النص إىل تصل متوسطة جدان، قصَت نص الكتب ىذه تشمل

 إىل شيء كل تصنيف كؽلكن. مسيك جليد-بَتجيليد من يتألف الذم
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 من الكبَت كالكتاب كادلتوسطة األساسية كتاب ىي ،رلموعات ثالث

 ٛ٘ ادلقدس. الكتاب

 الداخلية اإلسالمية ادلدارس ادلناهج ميو تق  .ه 

 احلديث التعليم نظاـ بُت اجلمع الدينية ميةعاىد اإلسالادلك  العامة، يف

 من ما حد إىل تتسم اببية الزايدة. ًنو التق التسجيل نظاـ مع دراية على ليسوا

 كعما ًنو كتق قياس أنفسهم التالميذ. الدراسة قيد كتاب على التناكب قبل

. القادـ الكتاب تعاليم اتباع على قادرة ككانت الظهر ادلواد أتقن قد كاف إذا

 بعد ادلدارس مبغادرة للطالب امتيازات لتوفَت كذلك الدراسة مدة حتديد يتم  

 كأف اجملتمع، يف للقفز مستعد رأنو كيشعر اكتساهبا مت اليت ادلعرفة عن راض

 ادلدارس ابلتحرؾ لو ابلنسبة اخلطأ من ليس فإنو راض، غَت ىم الطالب

 .معرفتهم تعميق أجل من األخرل

 التعليمية نتيجة اختصاص حوؿ للطالب ؽليةاألكاد القدرة ًنو تق

 رمسيا هبا كمعًتؼ ادلعلم قبل من ادلقدمة األرقاـ إىل استنادا حتديدىا ليست

 الكتب تدريس على القدرة تتحدد لكنها ادلعنية، التعليمية ادلؤسسة قبل من
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 خرغلي إمكاانت فإف أخرل، كبعبارة. اآلخرين على اكتسبت اليت العلـو أك

 ٜ٘ .االستهالكي اجملتمع قبل من مباشرة تتحدد ليةداخ مدرسة

 تطويرىا الصعب من األكادؽلي ًنو التق ىذا مثل يبدك ذلك، كمع

 األكثر التعليمية ادلنتجات نتذكر سوؼ احلديث العا  ىذا يف كزراعتها

 جدا مهم عاىد اإلسالميةادل العا  يصبح احلاالت، ىذه مثل يف. حداثة

 العاطفي، اجملاؿ ادلعريف يتعلق فيما سواء شامل، ًنو تق نظاـ كتطوير إلثبات

 .كالنفسي

 كرتع ًن،و التق برامج كإعداد ًن،و للتق معايَت حتديد إىل ابلطبع حتتاج

 كقت اىل حتتاج اهنا. الدراسية ادلناىج يف تقييم كحتديد البياانت، قيم من

 رلتمع البيئية القيود ًنو كتق التقنيُت اخلرباء كخاصة كثَتة، عوامل معتربا طويل،

 نظاـ أف غلب ككونتا، إغلابيات عن النظر بغض. نفسها عاىد اإلسالميةادل

 شامل ًنو تق نظاـ ىي كإظلا ًن،و التق التعليم العاـ النموذج يتبع ال التنمية تقييم

 رأف االعًتاؼ يف دبلـو على لذلك،. عاىدادل يف التعليم لقوة كفقا كضعت

 الغرض ليس أنو من الرغم على معينة، سيتعُت أك ادلواضيع تتقن الطالب

 .الكتاب كادلؤسسات الطالب لركوب الرئيسي
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 اطار النظريز.  
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 ادلنهج الدراسي الوطين 
 ػلكم  التعليم النظاـ

 على القبل احلكومة
  غلب أف تكوف مواد

التعلم متوافقة مع 
 احلكومة

  كلهم ػلكم على
 احلكومة

 ادلنهج الدراسي ادلعهدي 
  النظاـ التعليم ػلكم

 العلماء
  غلب أف تكوف مواد

على التعلم متوافقة 
 العلماء

  كلهم ػلكم على
 العلماء

 ادلدرس

 الطالب عند التعليم

 البحثة نتائج البحث انلت الباحثة نتائج 
 كملخصها

 

 يادلنهج الدراسالتكامل 
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 بحوث السابقةال و.  

من ادلعركؼ يف البحوث ادلكتوبة عن التكامل بُت ادلنهج الدراسي الوطٍت كادلػنهج  

 ي ادلعهدم قد تناكذلا كثَتكف ، منهم: الدراس

االسم  الرقم
 والسنة

 االرتباط هب ا البحث ادلوضوع

إماـ اليما شاه،  ٔ

ٕٓٔ٘ 

ادارة التكامل ادلنهج الدراسي 
دراسة حالة يف ادلعهد ابن 

 القيم جوغجاكارات

العالقة بُت ىذا عنواف البحث كالبحث الذم ستقـو بو 
عملية إدارة ادلنهج   الباحثة ىي: أدل ىذا البحث إىل

الدراسيي كزارة الشؤكف الدينية كادلنهج الدرسيي ادلعهدم 
. أما البحث (PAI)يف مادة الًتبية الدينية االسالمية 

التكامل األصلي   الذم ستقـو بو الباحثة فسيؤدم إىل
متعددة احلالة اليت  لنوعُت ابستخداـ منهج حبث دراسة

 ذلا  خصائص سلتلفة.

تكامل نظاـ التعليم يف  ٕٙٔٓ اشوىد ٕ
ادلرصد: الوضع يف ادلعهد 

 االسالمي
 دار الدعوة  ك اإلرشاد

Mangkoso Barru 

العالقة بُت ىذا عنواف البحث كالبحث الذم ستقـو بو 
النظاـ التعليم ادلعهدم  الباحثة ىي: أدل ىذا البحث إىل

(. كما PAIك ادلدرسة يف مادة الًتبية الدينية االسالمية )
 الباحثوف اف البحث الكيفي ذلذه

يونياريت ملئ  ٖ
سدية برىاف 

 ٕٓٔٓالدين، 

تكامل بُت ادلنهج الدراسي 
ادلدرسة الثانوية ك ادلنهج 

الدراسي ادلعهدم يف ادلعهد 
العصرل مفتاح اذلداية 
 بيندكصلاف اتسيكماالاي

العالقة بُت ىذا عنواف البحث كالبحث الذم ستقـو بو 
بحث إىل ادلنهج الدراسي الباحثة ىي: أدل ىذا ال

ادلدرسة الثانوية كادلنهد الدراسي ادلعهدل. يف تطبيق ادلادة 
الدينية كادلادة الدراسي ادلعهدم كالعلا يتم تنفيذه بنظاـ  

 كالسيكي
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فطبعا أف الدراسات السابقة، يبحث عن التكامل بُت ادلنهج الدراسي 

عهدم، كأما الباحثة ىنا ستبحث عن التكامل ادلنهج الوطٍت ك ادلنهج الدراسي ادل

 الدراسي الوطٍت كادلعهدم يف اللغة العربية. 

 

 

 


