
 الثاين الباب
 االطار النظري

 
 أ. التطبيق

وقال القاموس الكبَت اللغة األندونيسية، فإن مفهوم التطبيق ىو فعل 
التطبيق. ويف الوقت نفسو، وفقا لبعض اخلرباء جيادلون أبن التطبيق ىو فعل 
شلارسة نظرية، وأساليب، وغَتىا من األمور لتحقيق أىداف معينة ولصاحل 

 1رلموعة أو فئة اليت مت التخطيط ذلا وجتميعها سابقاادلطلوب من قبل 
 نهجب. فهم ادل

يف الفهم العام للمناىج ىو رلموعة أو نظام من اخلطط والًتتيبات 
ادلتعلقة احملتوى وادلواد التعليمية اليت أدت يف أنشطة التعليم والتعلم. من الناحية 

الدراسية حيث يف اللغة ادلنهجية، ويستمد ادلنهاج الدراسي من مصطلح ادلناىج 
اإلصلليزية، وادلناىج الدراسية ىي خطة الدرس. ويستمد ادلناىج الدراسية من  
كوريري الالتينية، كلمة كوريري لديها العديد من ادلعاين اليت تعمل بسرعة، سريع 

 إىل األمام، ويعيش وزلاولة
ي يعيش يف اللغة العربية، يدعى ادلنهاج )ادلنهاج( الذي يعٍت ادلسار الذ

من خاللو الناس يف سلتلف رلاالت احلياة، مبعٌت مناىج تعليم اللغة العربية 
ادلعروفة ابسم مناىج الدرسو اليت، عندما ينظر إليها يف القاموس يعٍت الطربية ىو 
رلموعة من التخطيط ووسائل اإلعالم ادلستخدمة كمؤسسة مرجعية التعليم 
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نهاج الدراسي، طرح اخلرباء آرائهم يف تقدًن لتحقيق األىداف التعليمية. ومبعٌت ادل
 2حملة عامة عن تعريفات فهم ادلناىج الدراسية كما يتبُت أدانه

تعريف ادلناىج الدراسية حبكم  -فهم ادلناىج وفقا لتعريف اخلرباء 
ىو كل التعلم الذي مت تصميمو وتنفيذه بشكل فردي أو يف   Kerr, J.Fالتعريف ،

رلموعات، سواء يف ادلدرسة أو خارج ادلدرسة. وقد أدرك فهم ادلناىج وفقا 
أن فهم ادلنهاج ىو جهد شامل صمم خصيصا من قبل ادلدرسة  Inlowلتعريف 

لتوجيو الطالب للحصول على نتائج التعلم الذي مت حتديده. وحبكم التعريف 
Neagley dan Evans   فإن مفهوم ادلناىج الدراسية ىو كل اخلربة اليت مت تصميمها

مفهوم ادلنهج ىي وثيقة مكتوبة يعٍت  Beauchampمن قبل ادلدرسة. يف رأي 
احتواء ادلوضوعات اليت سيتم تدريسها للطالب من خالل رلموعة متنوعة من 

ليومية. فهم ادلنهاج وفقا ادلوضوعات والتخصصات ادلختارة، وادلشكلة يف احلياة ا
جادل أبن فهم ادلناىج ىو عبارة عن رلموعة من  V.Carter لتعريف جيد 

الدورات أو تسلسل التعلم ادلنهجي.وتعريف ادلنهج عبارة عن رلموعة من اخلطط 
والًتتيبات ادلتعلقة األىداف واحملتوى وادلواد التعليمية وكذلك الوسائل ادلستخدمة 

ة التعلم لتحقيق أىداف التعليم الوطنية. فهم ادلناىج الدراسية لتوجيو تنظيم أنشط
طباعة أعرب عن رأيو أبن تعريف ادلنهج ىو   Murray Print  من حيث التعريف

الفضاء التعلم اليت من ادلخطط، واليت تعطى مباشرة للطالب من قبل مؤسسة 
 3دلناىج التطبيقيةالتعليم واخلربة اليت ديكن أن يتمتع هبا مجيع الطالب يف وقت ا
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 نهجج. غرض ادل 
 األشياء، وىي؛ 2والغرض من ادلناىج الدراسية وضعت يف 

 تطوير مطالب اجملتمع واحتياجاتو وظروفو.أ.  
 الفكر والتوجو ضلو حتقيق القيم الفلسفية وخاصة الفلسفة.ب. 

إن صياغة األىداف مهمة جدا يف ادلناىج الدراسية، وىناك عدة أسباب 
 إىل أن تكون األىداف يف الصيغة يف كوروكولوم، من بُت أمور أخرى:تدعو 
وترتبط األىداف ارتباطا وثيقا ابالجتاه واألىداف اليت جيب أن حيققها   )أ

 كل جهد تربوي.
ديكن لؤلىداف الواضحة أن تساعد مطوري ادلناىج يف تصميم  )ب

مناذج ادلناىج الدراسية اليت ديكن استخدامها حىت مساعدة ادلعلمُت يف 
 تصميم أنظمة التعلم.

وديكن استخدام أىداف ادلناىج الدراسية الواضحة كسيطرة يف  )ج 
 حتديد حدود وجودة التعلم.

. 41965ف التعليمية نشرت يف عام وفقا لبلوم يف كتابو تصنيف األىدا
تصنيف  3شكل من أشكال السلوك كهدف جيب أن تصاغ ديكن تصنيفها إىل 

 رلال )اجملال( الذي ىو اجملال ادلعريف، فعالة. النفسي. 3أو 
 . اجملال ادلعريف1 

اجملاالت ادلعرفية ىي األىداف التعليمية ادلتعلقة القدرة الفكرية أو 
 مثل القدرة على تذكر ومهارات حل ادلشكلة.القدرة على التفكَت 

 مستوايت، وىي: 6يتكون اجملال ادلعريف من 
 ادلعرفة• 
 فهم )الفهم(• 
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 التطبيق )التطبيق(• 
 التحليل• 
 التوليف• 
 التقييم.• 

 . اجملال النفسي2 
 اجملاالت احلركية ىي األىداف اليت تتعلق قدرات مهارة واحد.

 ىذا اجملال:مستوايت ادلدرجة يف  6ىناك 
 حركة ادلنعكس• 
 ادلهارات األساسية• 
 ادلهارات اإلدراكية• 
 ادلهارات البدنية• 
 حركات ادلهارة• 
 االتصاالت غَت اخلطابية.• 

 اجملاالت العاطفية .3 
اجملال العاطفي فيما يتعلق ادلواقف والقيم وتقدير ىذا اجملال ىو رلال 

ادلعريف وىذا يعٍت أن الشخص سوف التعليم ادلستمر اذلدف من اجملال 
 يكون فقط القدرة ادلعرفية العالية.

 مستوايت: 5اجملال العاطفي حيتوي على 
 استالم )تلقي / حضور(• 
 االستجابة )االستجابة(• 
 تقييم )تقييم(• 
 تنظيم )تنظيم(• 
 



 هج الدراسيةد. مبادئ ادلن
صغَت، إىل فهم  وحيتاج ادلعلمون، كمطورين للمناىج الدراسية على نطاق

أن ىناك أربعة مبادئ تقوم على  Nasutionادلنهاج وادلبادئ األساسية. يوضح 
 تطوير ادلناىج الدراسية. ادلبادئ األربعة ىي:

 الفلسفي ادلبدأ )أ

هتدف ادلدرسة إىل تثقيف األطفال ليكون "رجل طيب". إن العامل 
الفلسفات يف بلد ما، بل أيضا "اجليد" ال يتحدد فقط ابلقيم أو ادلثل العليا أو 

من قبل ادلعلمُت واآلابء واجملتمعات احمللية وحىت العامل. ويرتبط ادلنهاج بعالقة 
وثيقة بفلسفة األمة، وال سيما يف حتديد الكائن البشري ادلقصود كهدف ينبغي 
حتقيقو من خالل التعليم النظامي. وجيب أن يكون ادلنهاج الدراسي ادلتقدم قادرا 

ضمان حتقيق أىداف التعليم الوطٍت من أجل تثقيف حياة األمة وتشكيل على 
 .5طابع وحضارة أمة كردية

وىكذا، فإن ادلبدأ الفلسفي يتعلق ابألىداف التعليمية وفقا لفلسفة 
الدولة. إن االختالفات يف فلسفة بلد ما ذلا آاثر سلتلفة يف صياغة األىداف 

ات التدريس، وحتديد وسائل التقييم اليت التعليمية، وحتديد مواد الدرس وإجراء
جيري متابعتها. ويف إندونيسيا، ينبغي أن يويل إعداد ادلناىج الدراسية وتطويرىا 

، وسلططات سياسة الدولة 1945وتنفيذىا االنتباه إىل ابنكاسيال، ودستور عام 
 6ابعتبارىا األساس الفلسفي للدولة.

 فلسفة فوائد كبَتة للمناىج الدراسية، وىي: Nasution وفقال
وحتدد الفلسفة الًتبوية االجتاه الذي ينبغي أن يسًتشد بو األطفال. ادلدرسة ىي 
مؤسسة أتسست من قبل اجلمهور لتثقيف األطفال ليكون اإلنسان وادلواطنُت 
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الذين يطمحون من قبل اجملتمع. وىكذا، حتدد الفلسفة الغرض من التعليم 
لتعليم ىناك صورة واضحة عن النتائج التعليمية اليت يتعُت حتقيقها، واليت هبدف ا

 ينبغي أن تشكل البشر.
 كما حتدد الفلسفة الطرق والعمليات اليت جيب تنفيذىا لتحقيق ىذا اذلدف.

وتوفر األىداف التعليمية دليال على ما ينبغي تقييمو وإىل أن يتحقق ىذا 
 اذلدف.

فر احلافز يف عملية التعليم والتعلم، إذا ما عرف بوضوح إن الغرض من التعليم يو 
 ما جيب حتقيقو

 مبادئ علم النفس الطفل وعلم النفس التعلم )ب
 علم النفس الطفل 1 

ويتم إنشاء مدارس لؤلطفال، لصاحل الطفل، أي خلق حاالت يستطيع 
على أهنا فيها األطفال أن يتعلموا تنمية مواىبهم. لقرون، ال ينظر إىل األطفال 

إنسانية من قبل البالغُت. ويتضح ذلك من ادلناىج اليت تعطي األولوية للمواد، يف 
حُت أن الطفل "رلرب" على التكيف مع ادلواد بكل ما تواجهو من صعوابت. 
على الرغم من أن األطفال لديهم احتياجاهتم اخلاصة وفقا لتنميتها. ويف بداية 

يصبحوا أحد ادلبادئ يف تطوير ادلناىج القرن العشرين، يالحظ األطفال أن 
الدراسية. مث أييت تدفق التدرجيي، وىو منهج يستند فقط على الطفل زلورىا 
ادلنهج. وديكن اعتبار ىذا ادلنهاج رد فعل على ادلنهج الذي حيتاجو البالغون 

 .7بغض النظر عن احتياجات الطفل
 راسية ىي:بعض األمور اليت جيب مراعاهتا يف تطوير ادلناىج الد

 الطفل ليس صغَت مصغر- 
 وظيفة ادلدرسة ىي تطوير الذات الكاملة للطفل.- 
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 جيب النظر يف العوامل الطفل يف تطوير ادلناىج الدراسية- 
جيب أن يكون الطفل مركز التعليم / كموضوع للتعلم وليس - 

 موضوع التعلم.
وينبغي كل طفل فريد من نوعو، لو خصائصو اخلاصة، غَت غَتىا. - 

 للمناىج
الدراسية  أن تنظر يف تفرد الطفل حبيث ديكن أن تتطور قدر اإلمكان وفقا 

 دلواىبو.
 علم النفس التعلم 2

ويعطي التعليم يف ادلدارس ادلعتقدات وادلعتقدات اليت مفادىا أن األطفال 
ديكن أن يتعلموا ويتأثرون بسلوكهم. ديكن لؤلطفال تعلم، وديكن السيطرة على 

 دلعرفة، وتغيَت موقفهم، وقبول ادلعايَت، إتقان عدد من ادلهارات.بعض ا
ألن التعلم ىو عملية معقدة ومعقدة، وىناك نظرايت التعلم ادلختلفة اليت 
تظهر عدم ادلطابقة مع بعضها البعض. بشكل عام كل نظرية حتتوي على 

، وىذا احلقيقة. ومع ذلك، فإنو ال يعطي فكرة عن عملية التعلم برمتها. لذلك
يشمل مجيع أعراض التعلم من البسيط إىل األكثر تعقيدا. وىكذا، يتم استخدام 

 .8نظرية التعلم كأساس للنظر يف تطوير ادلناىج الدراسية
أمهية إتقان علم النفس يف تطوير ادلناىج الدراسية من بُت أمور أخرى 

 أمر ضروري يف حالة:
 اختيار وتنظيم مواد الدرس - 
 ة التعليم والتعلم األكثر انسجاماحتديد أنشط - 
 .خطة ظروف التعلم األمثل لتحقيق أىداف التعلم - 
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 ادلبادئ االجتماعية )ج
فاألطفال ال يعيشون وحدىم معزولُت عن غَتىم من البشر. وىو يعيش 
دائما يف رلتمع. ىناك، جيب عليو أن يؤدي الواجبات اليت جيب أن تؤدي 

يف ادلستقبل. وىو يتلقى العديد من اخلدمات من مبسؤولية، سواء كطفل وكبَت 
 اجملتمع، وجيب عليو بدال من ذلك أن يسهم بتفانيو يف تقدم اجملتمع.

كل رلتمع لديو معايَت، والعادات اليت جيب أن تكون معروفة ويتجلى يف 
الطفل اخلاص، ومن مث التعبَت يف السلوك. كل رلتمع خيتلف عن قيمو. سيكون 

ثقافية سلتلفة. وينبغي النظر يف ىذه االختالفات يف ادلناىج لكل طفل خلفية 
الدراسية. وابإلضافة إىل ذلك، فإن تغيَت اجملتمع بسبب تطور العلم والتكنولوجيا 
ىو عامل ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار حقا يف تطوير ادلناىج الدراسية. ومبا أن 

 تمع ىو أحد ادلبادئ.اجملتمع عامل ىام يف تطوير ادلناىج الدراسية، فإن اجمل
 ادلبدأ التنظيمي )د

ويتناول ىذا ادلبدأ مسألة كيفية عرض مادة الدرس. سواء يف شكل 
أو زرع عالقة بُت الدروس تعطى، على سبيل ادلثال يف شكل مواضيع منفصلة، 

رلال واسع أو رلال الدراسة مثل إيبا، إيبس، اللغة، وغَتىا. أو القيام هبذه 
أكثر من خالل القضاء على مجيع حدود ادلوضوعات )يف شكل  العالقة يف عمق

منهج متكامل(. سوف خيتار علماء النفس منظمة تركز على ادلناىج الدراسية 
ذلذا ادلوضوع، يف حُت أن علماء النفس جيستالت سوف متيل إىل اختيار 

 ادلناىج ادلتكاملة
 ه. أساس ادلنهج 

دلناىج الدراسية، وىي:  تشَت إىل أربعة أسس رئيسية يف تطوير ا 
 الفلسفية؛ النفسية؛ الثقافة االجتماعية؛ و العلم والتكنولوجيا

 



 . مؤسسة فلسفية1
تلعب الفلسفة دورا ىاما يف تطوير ادلناىج الدراسية. كما ىو احلال يف 
فلسفة التعليم، وضلن نقدمها إىل سلتلف مدارس الفلسفة، مثل ادلعمرة، اجلوىرية، 

مية، وإعادة البناء. يف تطوير ادلنهج كان دائما على أساس بعض الوجودية، التقد
التدفقات الفلسفية، حبيث تلون مفهوم وتنفيذ ادلناىج ادلتقدمة. أدانه ىو مفصل 

 على زلتوايت كل مدرسة فلسفية، فيما يتعلق تطوير ادلناىج الدراسية.
واجلمال وتضع ادلعمرة مزيدا من الًتكيز على اخللود، والفكر، واحلقيقة 

من الًتاث الثقايف وبعض اآلاثر االجتماعية. وتعترب ادلعرفة أكثر أمهية وأقل 
اىتماما لؤلنشطة اليومية. ىذا التعليم الدنيوي يؤكد احلقيقة ادلطلقة، احلقيقة 

 العادلية اليت ال ترتبط ادلكان والزمان. ىذا التدفق ىو أكثر توجها إىل ادلاضي.
ة ادلَتاث الثقايف وتوفَت ادلعارف وادلهارات وتؤكد األساسيات على أمهي

للمتعلمُت لكي يصبحوا أعضاء مفيدين يف اجملتمع. وتعترب الرايضيات والعلوم 
وغَتىا من ادلوضوعات أسس مادة ادلنهج اليت ىي قيمة للعيش يف اجملتمع. كما 

 ىو احلال مع ادلعمرة، و إيسياسياليسم ىو أيضا أكثر توجها يف ادلاضي.
الوجودية على الفرد كمصدر للمعرفة عن احلياة وادلعٌت. لفهم حياة تؤكد 

الشخص جيب أن نفهم نفسو. ىذه األسئلة تيار: كيف أعيش يف العامل؟ ما ىي 
 تلك التجربة؟

ويؤكد التقدمية على أمهية خدمة الفروق الفردية، واخلربات والعمليات 
زيفيسم ىو األساس لتطوير التعليمية ادلتنوعة اليت تركز على ادلتعلم. بروغري

 ادلتعلمُت النشطُت.
إعادة البناء ىو مزيد من التوسع يف تدفق التقدمية. يف إعادة البناء، يتم 
التأكيد على احلضارة اإلنسانية يف ادلستقبل بشكل كبَت. إىل جانب التأكيد 
على الفروق الفردية كما يف التقدمية، إعادة البناء يؤكد كذلك على حل ادلشكلة 



وف يسأل عن ما التفكَت والتفكَت النقدي وما شابو ذلك. ىذا التيار س
النقدي، حل ادلشاكل، والقيام بشيء ما؟ ويؤكد ىؤالء األتباع على نتائج التعلم 

 9من العملية.
جيب أن يكون لكل تدفق للفلسفة نقاط ضعفها ومزاايىا. لذلك، يف 
شلارسة تطوير ادلناىج الدراسية، وتطبيق ادلدرسة الفلسفية دييل إىل أن يتم بشكل 

 د من احللول التوفيقية واستيعاب سلتلف ادلصاحل ادلتعلقة ابلتعليم.انتقائي دلزي
ومع ذلك، يف الوقت احلاضر يف بعض البلدان وخاصة يف إندونيسيا، 
يبدو أن ىناك حتول يف أساس تطوير ادلناىج الدراسية، من خالل الًتكيز أكثر 

 10على فلسفة إعادة البناء
 . األساس النفسي2

األقل اثنُت من رلاالت علم النفس اليت تكمن  تشَت إىل أن ىناك على
وراء تطوير ادلناىج الدراسية ىي علم النفس التنموي و علم النفس التعلم. علم 
النفس التنموي ىو دراسة السلوك الفردي فيما يتعلق بتطوره. يف علم النفس 
 التنموي يدرس حول طبيعة التنمية، مراحل النمو، واجلوانب التنموية، وادلهام

التنموية الفردية، وغَتىا من ادلسائل ادلتعلقة ابلتنمية الفردية، وكلها ديكن أن 
تؤخذ يف االعتبار وتكمن وراء تطوير ادلناىج الدراسية. تعلم علم النفس ىو 
دراسة السلوك الفردي يف سياق التعلم. علم النفس يتعلم عن طبيعة التعلم 

رى من السلوك الفردي يف التعلم، والتعلم النظرايت، فضال عن سلتلف جوانب أخ
 11وكلها ديكن أن تستخدم كدراسة فضال عن تطوير ادلناىج األساسية.

 

                                                           
9 Ibrahim Nini, Muhammad Anwar. Telaah Kurikulum dan Buku Teks Bahasa Indonesia. (Uhamka 

Press: Jakarta selatan). 2009.hal 7-8 

10 Farchan, Arif dkk. 2005.  Pengembangan Kurikulum berbasis Kompetensi di Perguruan Tinggi 

Agama Islam Pustaka Pelajar.yogyakarta hal 19-20 
11 Sukmadinata, Nana Syaodih,, Penegembangan Kurikulum Teori dan Praktek, Bandung: Remaja 
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 . ادلؤسسة االجتماعية الثقافية3
وديكن النظر إىل ادلنهاج التعليمي على أنو تصميم تعليمي. وكتصميم، 

عداد حيدد ادلنهاج التعليمي ونتائج التعليم. وضلن نفهم أن التعليم ىو جهد إل
ادلتعلمُت للقفز يف اجملتمع. التعليم ليس فقط للتعليم، ولكنو يوفر أيضا ادلعرفة 

 وادلهارات والقيم للعيش والعمل وحتقيق ادلزيد من التنمية يف اجملتمع.
ادلتعلمُت أيتون من اجملتمع، واحلصول على التعليم الرمسي وغَت الرمسي 

ا. إن حياة اجملتمع، بكل خصائصو داخل اجملتمع وتوجيهها إىل حياة الناس أيض
 وثرواتو الثقافية، تصبح األساس وادلرجعية للتعليم.

الناس الذين يصبحون غربة عن  -مع التعليم، ضلن ال نتوقع ظهور البشر 
اجملتمع، ولكن من خالل التعليم ومن ادلتوقع أن نفهم بشكل أفضل وتكون قادرة 

يل الغرض من التعليم ومضمونو على بناء حياة اجملتمع. ولذلك، ينبغي تعد
وعملية التعليم وفقا لالحتياجات والشروط واخلصائص والثروة والتنمية ادلوجودة 

 يف اجملتمع.
ولكل بيئة رلتمعية نظامها االجتماعي الثقايف الذي ينظم منط احلياة 
وأمناط العالقات بُت أفراد اجملتمع. أحد اجلوانب اذلامة يف النظام االجتماعي 

ايف ىو ترتيب القيم اليت حتكم الطريقة اليت يعيشها الناس ويتصرفون. وديكن الثق
استخالص ىذه القيم من الدين أو الثقافة أو السياسة أو غَتىا من جوانب 

 احلياة.
ومتاشيا مع تطور اجملتمع، تتطور القيم ادلوجودة يف اجملتمع أيضا حىت 

متطلبات التطورات اليت  يتمكن كل مواطن من إجراء تغيَتات وتعديالت على
 حتدث يف اجملتمع.

إن من خالل التعليم البشري يعرف حضارات ادلاضي، وادلشاركة يف 
 احلضارة اآلن وجعل حضارة ادلستقبل.



وابلتايل، ينبغي النظر يف ادلنهاج ادلطور، واالستجابة، وعلى أساس 
 ي والوطٍت والعادليالتطورات االجتماعية والثقافية يف اجملتمع، على الصعيدين احملل

 منهاج العلوم والتكنولوجيا - 4
يف البداية، والعلوم والتكنولوجيا اليت ديتلكها البشر ال تزال بسيطة نسبيا، 
ولكن منذ العصور الوسطى شهدت التطور السريع. تستمر االخًتاعات ادلختلفة 

 لنموللنظرايت اجلديدة حىت يومنا ىذا، وابلتأكيد سوف يستمر ادلستقبل يف ا
إن التطور السريع للعامل يف رلال ادلعلومات والتكنولوجيا يف العقدين 
ادلاضيُت قد أثر على احلضارة اإلنسانية اليت ال تتجاوز الفكر اإلنساين السابق. 
وينظر إىل ىذا التأثَت يف حتول يف النظام االجتماعي واالقتصادي والسياسي 

طرق احلياة اليت تنطبق على السياق يتطلب توازان جديدا بُت القيم واألفكار و 
 العادلي واحمللي.

وعالوة على ذلك، يف القرن احلايل من ادلعرفة، مطلوب معرفة الناس من 
خالل التعلم مدى احلياة مع مستوايت عالية من اجلودة. إن طبيعة ادلعرفة 
وادلهارات اليت جيب أن يتقنها اجملتمع متنوعة جدا ومتطورة حبيث يلزم وجود 

هج دراسي مع معرفة ما وراء ادلعرفة والكفاءة للتفكَت وتعلم التعلم يف الوصول من
إىل ادلعرفة واختيارىا وتقييمها، ومعاجلة ادلواقف الغامضة والغامضة استباقية ضد 

 عدم اليقُت.
وقد متكنت التطورات يف رلال العلم والتكنولوجيا، وال سيما يف ميدان 

رتيب احلياة البشرية. ولذلك، ينبغي أن يكون النقل واالتصاالت، من تغيَت ت
ادلنهاج قادرا على استيعاب وتوقع معدل تطور العلم والتكنولوجيا، حبيث ديكن 
للمتعلمُت التوازن وتطوير العلوم والتكنولوجيا يف وقت واحد لصاحل وبقاء احلياة 

 12البشرية
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 جن ادلنهو. مكو  
 ىناك  )أربعة( مكو انت ىي كما يلي:

 اذلدف. 1
ويرتبط ىذا العنصر اذلدف دائما ابلنتائج ادلتوقعة. ابدلعٌت الضيق عادة ما 
يتعلق ىذا اذلدف بنظام القيمة اليت اعتمدىا اجملتمع. ويف العادة، ديكن لصياغة 
األىداف أن تصف اجملتمع يف ادلثل العليا. على سبيل ادلثال، مثل نظام القيمة أو 

ونيسيا وىذا ىو ابنكاسيال، مث عادة الغرض من الفلسفة اليت حيتضنها شعب إند
ادلناىج الدراسية لتشكيل اجملتمع الذي ابنكاسيالليس. يف حُت أن ىذا العنصر 

 ادلوضوعي ابدلعٌت الواسع يتعلق برؤية ورسالة ادلدرسة أو الغرض من عملية التعلم.
 . احملتوى أو احملتوى2

ادلواد جبميع جوانب أي من وعادة ما ترتبط مكوانت ىذا احملتوى أو 
تلك ادلتعلقة مبوضوع أو أنشطة ادلتعلمُت ادلوجهة لتحقيق األىداف التعليمية. 

 لذلك يرتبط ىذا ادلكون بتجربة التعلم اليت جيب أن ديتلكها ادلتعلمون.
 اسًتاتيجية التنفيذ - 3

وعادة ما ترتبط ادلكوانت االسًتاتيجية ابسًتاتيجيات التعلم يف تنفيذ 
ناىج الدراسية أو اجلهود ادلبذولة يف تقدًن ادلواد التعليمية من أجل حتقيق ادل

 أىداف التعلم.
 التقييم - 4

ويستخدم عنصر التقييم ىذا لتقييم فعالية ادلناىج الدراسية يف حتقيق 
األىداف وتقييم عملية التعلم. من خالل التقييم ديكن حتديد قيمة ادلناىج 

ى أم ال، أو أنو ديكن أن يكون أي جزء يف ادلنهج الدراسية سواء للحفاظ عل
 13الذي حيتاج إىل حتسُت من أجل أن تكون أكثر كماال وأفضل
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 هج الدراسيةز. وظائف ادلن
وبصفة عامة، خيدم ادلنهاج توجيو ادلعلمُت أو إرشادىم يف توفَت التعليم 

لقيام بعملية لطالهبم أو طالهبم. لذلك ابلنسبة للمعلم ادلناىج مبثابة دليل يف ا
التعلم يف ادلدرسة. أما ابلنسبة للمدارس وادلشرفُت فهي مبثابة دليل يف تنفيذ 
اإلشراف على التعليم. لآلابء واألمهات خيدم ادلناىج الدراسية لتوجيو يف توجيو 

. مث ابلنسبة للمجتمع خيدم ادلناىج الدراسية للمبادئ 14الطفل أثناء الدراسة
ور لتنفيذ العملية التعليمية. وابلنسبة للطالب أو التوجيهية يف توفَت الصخ

الطالب ادلناىج الدراسية مبثابة دليل يف التعلم وخاصة يف ادلدرسة. دلزيد من 
 التفاصيل ىنا ىو شرح وظائف ادلناىج الدراسية:

 أ. وظائف ادلناىج العامة وادلتخصصة
 وفيما يلي شرح لوظائف ادلناىج العامة واحملددة:

 عموما - 1 
 يعمل كمقدم ومطور للتعليم للمتعلمُت.

 . على وجو التحديد2 
حبيث يتجنب ادلعلمون أو ادلعلمون أشياء سلتلفة ال تتفق مع ادلعايَت 
التعليمية أو ادلناىج الدراسية، وذلك أساسا حبيث ال يزال ادلعلمون يقدمون 

 تنفيذ الدروس للطالب وفقا للمعايَت أو وفقا للمنهج ادلطبق. كدليل يف حتسُت
التدريس يف حالة االضلراف عن ادلناىج اليت مت حتديدىا، وكدليل لتوجيو يف 

 االجتاه الصحيح يف تنفيذ وتطوير عملية التعلم
 ب. الوظائف بناء على اىتمامات التعليم

 وظيفة ادلنهاج على أساس أمهية التعليم، مبا يف ذلك ما يلي:
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 . حتقيق األىداف التعليمية1 
ادلنهاج وسيلة لتحقيق أىداف برانمج التعليم، لذا فإن ادلنهاج ويصبح 

 مهم جدا يف التعليم ألنو يلعب دورا مهما يف حتقيق األىداف الًتبوية اليت تقام.
 . لتطوير الطالب أو الطالب2 

ج مهم جدا لتطوير الطالب، ألن التعليم ديكن أن يكون زلاولة ادلنه
مجتمع وكذلك لنفسو. حىت ىنا ىو لتشكيل شخصية شخص مستقل ومفيد لل

 مدى أمهية ادلناىج الدراسية ىو مستوى التعليم.
 . للمعلمُت أو ادلعلمُت3 

ج مهم جدا للمعلمُت، ألنو مع ادلعلمُت ادلناىج ديكن أن تفعل ادلنه
عملية التعلم وفقا للمعايَت احملددة. ابإلضافة إىل ذلك، يلعب اختصاصيو التوعية 

 تنظيم وتنظيم جتارب التعلم لدى الطلبة، مث كدليل لتقييم تطور يف ادلناىج دورا يف
 15الطلبة، وكدليل لتنظيم أنشطة التعلم.

 . للقادة4 
وخيدم ادلنهاج أيضا للقيادة وخاصة لتشغيل الرؤية والرسالة وكذلك 
ادلبادئ التوجيهية لتحسُت جودة التعلم من الطالب حبيث أكثر مالءمة حبيث 

يكون أفضل، ولكن ديكن أن يكون دليال لتقدًن ادلساعدة يتعلم الطالب أن 
للمعلمُت أو ادلعلمُت لتكون أسهل يف أداء واجباهتم، وكمرجع لتقييم عملية 

 التعليم والتعلم ادلضطلع هبا يف ادلدارس.
 . لآلابء من الطالب أو الطالب5 

ما ليس فقط للمعلمُت والقادة ولكن ادلناىج الدراسية تلعب أيضا دورا ىا
لآلابء واألمهات لرعاية أطفاذلم يف التعلم. ديكن للوالدين ادلساعدة يف ادلدرسة أو 

                                                           
15    Sudjana, Nana, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah, cet. VI, Bandung: Sinar 

Baru Algensindo, 2008.hal 10 

 



التعليم من خالل التدريب يف ادلنزل وديكن للوالدين أيضا مراقبة تطور طفلهم يف 
 امتصاص ادلعرفة اليت يكتسبوهنا يف ادلدرسة.

 ابلنسبة للجماعة - 6 
يف تقدًن ادلساعدة لتسهيل  كما يلعب ادلنهاج دورا للمجتمع، وخاصة

تنفيذ الربامج التعليمية اليت تتطلب ابلتأكيد التعاون مع اجملتمع أيضا. أو ديكن 
للمجتمع تقدًن النقد واالقًتاحات اليت تبٍت أو تنقح الربامج التعليمية يف 

 ادلدارس.
 . للمدارس العليا7 

، وخاصة للحفاظ وابلتايل فإن ادلناىج الدراسية تلعب أيضا للتعليم العايل
على توازن التعليم. على سبيل ادلثال، إذا مت تدريس ادلنهاج ادلدرسي ابلفعل يف 
مدرسة ذات مستوى أدىن، ديكن للمدرسة أن تستعرض ما إذا كان ادلنهاج 
مطلوب للتدريس مرة أخرى للطالب. وديكن للمنهج أيضا أن يكون مفيدا يف 

ة اجلديدة حسب احلاجة من قبل اجملتمع ادلرحلة الثانوية إلعداد القوى العامل
 والشركة.

 . للمستخدمُت خرجيي ادلؤسسة أو الشركة8 
ديكن للمؤسسات أو الشركات تقدًن ادلساعدة يف رلال التعليم وفقا 
دلعايَت مثل التعاون. وابإلضافة إىل ذلك، ديكن أن تكون ادلساعدة ادلقدمة مفيدة 

ووفقا الحتياجات اجملتمع والعمالة، وديكن  أيضا لتيسَت تنفيذ الربامج التعليمية
 للوكاالت أو الشركات تقدًن النقد واالقًتاحات اليت تبٍت صقل الربامج التعليمية

 ج. وتستند وظائف ادلناىج الدراسية من وجهة نظر الطالب أو الطالب
وظيفة ادلناىج الدراسية على أساس وجهة نظر الطالب، مبا يف ذلك 

 على النحو التايل:
 



 . تعديل1 
ادلنهج ىو زلاولة لتوفَت التعليم للطالب، وديكن أن تساعد ابلتأكيد 

 الطالب يف التكيف مع التغَتات البيئية.
 . التكامل2 

وىذا يعٍت أن ادلنهاج مفيد لتعليم الطالب وإنتاج األفراد ادلؤىلُت مع 
 حسن األخالق، ألن الفرد سوف تصبح موحدة مع اجملتمع.

 . التمايز3 
ىذا يعٍت أن ادلنهاج مفيد لتقدًن اخلدمات إىل االختالفات ادلوجودة و 

 داخل الطالب ولكل طالب.
 . إعداد4 

أي أن ادلنهاج التعليمي يساعد على إعداد الطالب إذا استمر الطالب 
يف تعليمهم إىل مستوى أعلى، أو التحضَت إذا مل يواصل الطالب تعليمهم على 

 استعداد للذىاب إىل العمل.
 االنتخاابت - 5 

وىذا ىو، ادلناىج الدراسية أيضا وظائف حبيث ديكن للطالب اختيار 
برانمج اخلربة وفقا للفائدة. واذلدف من ذلك ىو أن الطالب ديكن تطوير 
ادلهارات لديهم على أكمل وجو. وعادة ما حيدث اختيار ادلهارات يف مستوايت 

 الثانوية وادلستوى ادلهٍت واجلامعي.التعليم العايل، على سبيل ادلثال يف ادلدارس 
 . التشخيص6 

وىذا يعٍت أن ادلنهاج يلعب دورا يف توفَت فهم للطالب دلا لديهم من 
إمكاانت وأوجو القصور ادلوجودة فيو. ومن ادلتوقع أن يتمكن الطالب من تطوير 

 16إمكاانهتم القصوى وديكن أن حتسن نقاط ضعفهم.
                                                           

16 Dr. H. Dinn Wahyudin, MA. Manajemen Kurikulum. (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2014)hal 21 

 



 ح فوائد ادلنهج
 ادلنهج ىي :الفوائد  
 . فوائد للمعلمُت1

 ديكن أن يكون دليال لتصميم وتنفيذ وتقييم نتائج أنشطة التعلم.• 
 ديكن أن توفر الفهم للمعلمُت أو ادلعلمُت يف أداء واجباهتم.• 
 ديكن أن تشجع على أن تكون أكثر إبداعا يف تنفيذ الربامج التعليمية.• 
 أفضل.ديكن أن تساعد يف دعم التدريس ليكون • 

 . فوائد للمدارس2
ديكن أن توفر الفرص للمدرسة ابإلضافة إىل تطوير ادلناىج اليت • 

 تناسب االحتياجات.
 كأداة لتحقيق أىداف الربانمج التعليمي.• 

 . فائدة للمجتمع3
ديكن أن يكون مرجعا معياراي للوالدين للمشاركة يف توجيو أطفاذلم يف • 

 التعلم.
ديكن للمجتمعات ادلشاركة يف تطوير الربامج  مع ادلناىج الدراسية،• 

 التعليمية من خالل النقد واالقًتاحات البناءة اليت حتسن برامج التعليم.
 (2013هج الدراسية لعام) فهم ادلن -ع 

( إىل إعداد الشعب 2013وبشكل عام، يهدف منهج عام) 
ومنتجُت ومبدعُت اإلندونيسي ليكون قادرا على العيش كأفراد ومواطنُت سللصُت 

ومبتكرين وعاطفيُت وقادرين على ادلسامهة يف حياة اجملتمع واألمة والدولة 
 واحلضارة العادلية.

 ابخلصائص التالية: 2013مت تصميم ادلنهاج الدراسي للعام 



. تطوير التوازن بُت ادلواقف الروحية واالجتماعية وادلعرفة وادلهارات وتطبيقها يف 1 
 واجملتمعية. ادلواقف ادلدرسية

وضع ادلدارس کجزء من اجملتمع الذي يوفر جتربة تعليمية حتی يستطيع  2 
يف ادلدرسة للمجتمع واستغالل اجملتمع کمصدر  ھادلتعلمون تطبيق ما مت تعلم

 للتعلم؛
 . يعطي الوقت الكايف لتطوير سلتلف ادلواقف وادلعارف وادلهارات.3 
شكل الكفاءات يتم تفصيل جوىر الفصل . تطوير الكفاءات ادلعرب عنها يف 4 

 يف الكفاءات األساسية للموضوع.
. تطوير الكفاءات يصبح جوىر الصف عنصر تنظيمي من الكفاءة األساسية. 5 

يتم تطوير مجيع الكفاءات األساسية وعمليات التعلم لتحقيق الكفاءات ادلعرب 
 عنها يف الكفاءات األساسية.

على أساس ادلبادئ الًتاكمية، وادلواضيع ادلشًتكة تطوير الكفاءات األساسية  6 
 )وادلثقفة وادلستوايت التعليمية( ادلنظمات األفقية والرأسية.

( مع األساس الفلسفي الذي يوفر األساس 2013مت تطوير منهج عام) 
لتطوير مجيع ادلتعلمُت احملتملُت يف البشر اإلندونيسيُت ادلؤىلُت ادلدرجة يف 

 وطٍتأىداف التعليم ال
 2013ج هادلن -

ىذا ادلنهج ىو  ىو ادلنهج ادلنطبق يف نظام التعليم اإلندونيس 2013ج هادلن 
 6منهج ال يزال يطبق من قبل احلكومة ليحل زلل ادلنهج السابق ليت كانت سارية دلدة 

من خالل حتويل بعض  2013فًتة اختباره يف عام  2013سنوات. يدخل منهج 
 جتريبية.ادلدارس إىل مدارس 



يقتصر ادلنهج  2013وحتديًدا يف منتصف عام  2014\2013يف العام الدراسي 
يف ادلستوى  4و  1على ادلدارس الرائدة ، وحتديًدا يف الصفوف  2013الدراسي لعام 

 االبتدائي ، والصف السابع للصفوف اإلعدادية ، والصف العاشر يف ادلدرسة الثانوية.

جوانب للتقييم ، وىي جوانب ادلعرفة وجوانب ادلهارات على أربعة  2013حيتوي منهج 
خاصة يف ادلواد التعليمية ، ىناك مواد  2013واجلوانب السلوكية والسلوكية. يف ادلناحج 

 مبسطة ومواد مضافة

 2013ج منهو  ادلنهج الدراسية على مستوى الوحدة التعليميةبُت  ذ. الفرق

التعليمية، ىناك أربعة مكو انت تدعم مستوى الوحدة سية على يف ادلنهج الدرا  
ج عام منهيف  وواالستماع ، كالم،وال اللغة العربية ، وىي ادلهارة القراءة، والكتابة،

، والكتابة ،والقراءة، الكالم هارةوادل ،يبكالًت  انت، ىناك مخسة مكو   2013
 . يبكالًت هما ىي ادلرفق بينو  17واالستماع

 ك. تعريف الًتكيب
تركيبا مبعٌت مجممعم و ضممَّ و  –يرك ب  –الًتكيب لغة ىو مصدر من رك ب 

. و اصطالحا كما ادلركب ىو قول مؤلف من كلمتُت أو أكثر لفائدة،  18ألَّفم
سواء أكانت الفائدة اتمة، مثل: )النجاة يف الصدق(، أم انقصا، مثل: )نور 

 19الشمس اإلنسانية الفاضلة. إن تتقن عملك(.
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 Skripsi Nurul Aini , 2015, “ Studi Komparasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Kurikulum 2013 

Bahasa Arab Madrasah Aliyah ” Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 
 988، ص. ادلرجع السابق  أاتبك علي وأمحد زىري زلضر، 18
   13. ص ه (، 1423م /  2003 ،دار الفكر :بَتوت(، جامع الدروس العربية ،مصطفى الغالييٍت19



أما من حيث  20ة من رك ب الشيئ: وضع بعضو على بعض.الًتكيب لغ
اإلصطالح الًتكيب ىو قول مؤلف من كلمتُت أو أكثر لفائدة، سواء أكانت 

الًتكيب ىو جزء من عناصر اللغة العربية الذي يتكون من علم  21الفائدة اتم ة.
 22النحو و الصرف.

 23قانون. الًتكيب يسمى أيضا "القواعد". والقواعد مجع من قاعدة يعٌت
وكاتب يف ملخص قواعد اللغة العربية ىي اشتملت قواعد اللغة العرية نوعُت 

إن قواعد اللغة العربية متشعبة  24القواعد تعٍت قواعد النحو وقواعد الصرف.
ومتعددة ومبنية يف تشعبها وتعددىا على أسسى منطقة وفلسفة، اليكاد يدخل 

 غورىا حىت يًتلق إىل متاىات قد إليها الدارس من أبناء العربية نفسها ليسرب
 25يضل فيها ادلسالك

علم النحو ليس علم الذى درس اإلعرب ىف أخر الكلمة فقط بسبب 
تغيَت وظيفة الكلمة ىف اجلملة والبناء، ىو عدم وجود تغيَت أواخر الكلمات حىت 
تغيَت الوظيفة يف اجلملة. يف التعريف التقليدي، علم النحو يؤثر كعلم تراكيب 

 26العلم يركب اجلملة حىت قواعده مثل الصوت والكلمة والًتكيب.-كالمال
والًتكيب مهم جد ا يف التعليم اللغة العربية، بدون تعليميو الطالب ال 
متكن بناء الكلمات يف اللغة العربية بشكل صحيح، إن كان اإلنسان فهم عن 
الًتكيب اللغة العربية ففهم عن اللغة العربية كلها مثل مهارة اإلستماع وادلهادثة 
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ئل الذى أن يوصل الطالب لقراءة والقراءة والكتابة، ألن الًتكيب وسيلة من وسا
 27وزلادثة وكتابة صحيحة.
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