
 الباب الثاين

 دراسة نظرية

٢٠١٣املنهج الدراسي تعريف : الفصل األول   

  ٢٠١٣ تعريف منهج الدراسي  -  أ

منهج الدراسي يعين أنشطة  ١.منهج الدراسي مشتقة من اللغة اليونانية، يعين املسافة
منهج  ٢.التعلم املخطط هلا، مربجمة للمتعلمني بتوجيه نت املدرسة أو خارج من املدرسة

ا خطة مرسومة إلطلق تدريس عملية التعليم بتوجيه من الدراسي ينظر  إليها على أ
خمطط و نفذت لتحقيق بعض  معين كربنامج التعليمية ٢٠١٣منهج الدراسي  ٣.املدرسة

  .٤األهداف التعليمية 
 هكذا منهج الدراسي هو خطة وبرنامج التعليمي تتضمن وصفا لعددمن املوضوعات٥

  .لطالب

ويعد من األقسام العلمية الرائدة وهو ) م١٩٨٧(أسس قسم اللغة العربية سنة 
ا ذوات كفاءة  مستمر بعطائه وخيرج سنويا مدرسات متخصصات يف اللغة العربية وآدا

يهتم .ومؤهالت لتدريس اللغة العربية والعلوم اإلسالمية يف املدارس املتوسطة واإلعدادية 
                                                             

  : يرتجم من ١
Drs,Hendyat Soetopo,drs, Wasty Soemanto, pembinaan dan pengembangan (Jakarta: Bumi Aksara, 
1993)hal 12 

  : يرتجم من ٢
Dra,Subandijah, Pengembangan dan Inovasi Kurikulum, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada: 1993)hal 
2  

   Prof,Dr, S, Nasution M. A,  Kurikulum dan Pengajaran (Jakarta Bumi Aksara)1995 hal 5 یترجم من٣
٤ Drs Hendyat, Soetopo, Drs, Wasty Soemanto op,cipt hal 15  

٥   



، وإعالن عناصر األصالة يف حقول األدب وبدراسة النحو يف   القسم بدراسة الرتاث العريب
   .ومينح القسم شهادة البكالوريوس واملاجستري والدكتوراه.كل املراحل التارخيية 

يركز هذا الدرس على تعريف املنهج و توضيح عن املنهج الدراسي املتكامل للغة 
ب املدرسية، وحييط هذا الدرس على العربية يف املرحلة االبيدائية على أنه مصدر ومرجع للكت

مكونات املنهج ودليله من مبدأ الدولة وفلسفة الرتبية الوطنية كما حيتوي فيه أيضا املهارات 
للغة العربية اللغوية األربع مع املواد اللغوية املدروسة من النظام الصويت واملفردات وقواعد ا

قف اليت تسري عليها عملية التدريس وكذلك يلتمس  هذا الدرس املوا .وحكم وأمثال العرب
ليقرب بـها أذهان التالميذ حنو الدرس كما يهتم بعينها األهداف املنشودة من عملية التعليم 

  . والتعلم هذه املادة

 نتاج التعلم
  :يتمكن  الدارسون من   الدرسبعد متابعة هذا 

 .توضيح مفهوم املنهج الدراسي -١
 .املتكامل للغة العربية يف املرحلة االبتدائية ودليلهذكر حمتوى املنهج الدراسي  -٢
 .فهم األهداف العامة واخلاصة للمنهج الدراسي املتكامل للغة العربية يف هذه املرحلة -٣
 .معرفة املواقف واملواد اللغوية واألمور اليت يرتكز بـها املنهج الدراسي ودليله -٤
  .االبتدائية املرحلةعربية يف ملادة اللغة المعرفة اسرتاتيجية التعليم والتعلم  -٥

  ٢٠١٣ مفهوم املنهج الدراسي   - ب

م إىل مفهوم املنهج الدراسي مما أدى إىل ظهور  ٢٠١٣اختلف علماء الرتبية ىف نظر
 وفيما يلي توضيح عن هذه االجتاهات املختلفة لتعريف املنهج الدراسي. عدة تعريفات

٢٠١٣: 



  :٢٠١٣االجتاهات التقليدية لتعريف املنهج الدراسي - ١

  :كاآليت ٢٠١٣من أهم التعريفات التقليدية للمنهج الدراسى 
 . على أنه جمموعة املواد الدراسي ٢٠١٣عريف املنهج الدراسىت.أ

اليت يتوىل املتخصصون إعدادها أو تأليفها، ويقوم املعلمون بتنفيذها أو تدريسها،  
  .ويعمل الطالب على تعلمها أو دراستها

  . تعريف املنهج الدراسى على أنه حمتوى املقرر الدراسي . ب

ن أكثر . قد شاع هذا التعريف بني معظم املربني قبل ظهور حركة املناهج وتطويرها ومِ
َ◌بِّية اليزابيث ماكيا  عُد املرُ َ افَع عنه فيما ب ن دَ اليت رأت أن املنهج على  (Elizabeth Maccia)مَ

  "البحمتوى تعليمي مقدمٌ للط:"أنه 

  : كاآليت   ٢٠١٣من أهم التعريفات احلديثة للمنهج الدراسي - ٢

   :رباتخعلى أنه ٢٠١٣تعريف املنهج الدراسي  - أ

. يعكس هذا التعريف احلالة الرتبية بشكل أكثر دقة من التعريفات التقليدية السابقة
الىت يتم فاملدرسة قد مت تأسيسها أصال من أجل تعليم التالميذ وتربيتهم من خالل اخلربات 

  .التخطيط المتالكهم هلا أو مرورهم من خاللـها

   :على أنه أمناط من التفكري ٢٠١٣تعريف املنهج الدراسي -  ب

ركز عدد من املتخصصني ىف علم املناهج الدراسية، على أمناط التفكري اإلنساىن، 
جون يرى .   سىوخباصة التفكري التأملي والتفكري االستقصائي املنظم ودورمها ىف املنهج الدرا



وسيلة يتم عن طريقها توحيد   Reflective Thinkingيف التفكري التأملي John Deweyديوى 
عناصر املنهج اليت تضمن على جماالت املعرفة الشخصية وفحص املشكالت االجتماعية 

  . والعمل على حلها

على أنه ميكن النظر إىل    Inquiry Thinkingويرى فينيكس أن التفكري االستقصائي 
ا نوع من التلخيص االمجايل للعمليات االستقصائية اليت أدت إىل إعطاء  الرتبية على أ
األجزاء املنظمة من املعرفة دفعة قوة إىل األمام، تلك األجزاء الىت تتألف منها امليادين 

  .املختلفة للمعرفة

ا ٢٠١٣تعريف املنهج الدراسي -ج   ئييتعلى أنه غايات 

ام و بيكر  مجيع النواتج التعليمية الىت تعترب املدرسة مسئولة عنها، وإن "يرى بو
املنهج يشري إىل النتائج املرغوبة للعملية التعليمية، وإنه ليس من الصعب التمييز بني 
النتاجات التعليمية والوسائل أو الوسائط، بل ميكن هلذا التمييز أن يساعد املعلم كثريا ىف 

  ".لدروسإعداده ل

   :على أنه خطة مكتوبة ٢٠١٣تعريف املنهج الدراسي -د  

أشار هريست إىل أن املنهج يشمل عنصرا واحدا على األقل من العناصر األربعة 
  :تيةآلا

 .خمطط حملتوى ثقاىف يراد تدريسه  -  أ
  .جمموعة من األهداف العامة والتدريسية  - ب
  .استخدامها ىف هذا الصددجمموعة من املربرات لتخطيط املنهج، والطرف الواجب   - ت



 .خطة تقوميية دقيقة   - ث

  :٢٠١٣تعريف مقرتح للمنهج الدراسي 

هو اجلانب الدناميكي املتحرك الذي يرتبط ارتباطا قويا  ٢٠١٣إن املنهج الدراسي
بالعناصر املوجودة بالبيئة االجتماعية، فهو بذلك ال يتأثر بالبيئة احمللية فحسب، وإمنا يتعدى 

وهو خمطط تربوي يتضمن عناصر .تأثره بالبيئة العاملية السريعة التغيري والكثرية التحديات 
تعليمية وتعلمية مناسبا مع حاجيات التالميذ ومتطلبات  مكونة من أهداف وحمتوى وخربات

 العصر األ

  :للغة العربية ٢٠١٣مفهوم دليل املنهج الدراسي 

إن دليل املنهج  الدراسي للغة العربية يف املرحلة االبتدائية عبارة عن وثيقة مستقلة 
راسي املتكامل لكل سنة من السنوات الدراسية وهو مرسوم لتوضيح وتفسري حمتوى املنهج الد

تفصيليا ويكون عونا ملعلمي اللغة العربية عند استخدامه يف حتديد املوضوع املدروس واملواقف 
واملهارات اللغوية األساسية األربع وختطيط األنشطة التعليمية والتعلمية واختيار التقنيات 

 .واإلسرتاتيجيات  املالئمة يف تنفيذ عملية التعليم والتعلم

  .للغة العربية يف املرحلة االبتدائيةأهداف منهج ا

  :تنقسم أهداف املنهج إىل قسمني ومها كما يلى 

  

  



:الهدف العام 
  

يهدف منهج اللغة العربية للمرحلة االبتدائية إىل تزويد التالميذ باملهارات 
اللغوية األساسية األربع من االستماع والكالم والقراءة والكتابة، وجعلهم قادرين 

  .  على استخدام اللغة العربية يف الكتابة والكالم داخل املدرسة وخارجها

  :األهداف الخاصة 

 :االبتدائية يقدر التالميذ علىيف نـهاية املرحلة 
  .االستماع إىل أصوات احلروف والكلمات واجلمل  مع الفهم - ١
  .نطق أصوات احلروف والكلمات نطقا سليما - ٢
  .التحدث باللغة العربية يف املوضوعات املعينة مع الفهم - ٣
  .قراءة الكلمات واجلمل قراءة واضحة صحيحة مع الفهم - ٤
  .ة صحيحة مع الفهمكتابة احلروف والكلمات واجلمل كتاب - ٥
  . استخدام قواعد اللغة العربية األساسية - ٦
اســــتخدام اللغــــة العربيــــة الفصــــحى مــــن حيــــث املفــــردات واألنظمــــة الصــــوتية  - ٧

والقواعــــــد اإلمالئيــــــة والنحويـــــــة والصــــــرفية يف االســـــــتماع والكــــــالم والقـــــــراءة 
  .  والكتابة

  .حفظ احملفوظات املختارة واألوزان الصرفية األساسية وتسميعها - ٨
  .التحلي باألخالق الفاضلة والقيم اإلجيابية واحلبُّ والوالء للوطن واألمة - ٩



  :تنظيم حمتوى املنهج ودليله 

  :يرتكز املنهج الدراسي املتكامل للغة العربية يف املرحلة االبتدائية على األمور التالية وهي 

  املهارات اللغوية - ١
  املواقف - ٢
  والقواعد اللغوية واحلكم واألمثالاملواد اللغوية من النظام الصويت واملفردات  - ٣
 مرتكزات املنهج - ٤
 إسرتاتيجية التعليم والتعلم - ٥

  
  نتيجة تعليم اللغة العربية : الفصل الثاني 

  تعريف تعليم اللغة العربية -١

وكذلك . تدريسا  –يدرس  –تعليما مبعىن درس  –يعلم  –التعليم لغة مصدر علم 
ذيبا،  وأما إصطالحا فهو تفهيم الطلبة اي درس من .  ٦ pengajaranمبعىن هذب يهذب 
: ورأى" طريقة التعليم االسالم "ونقل أمحد تفسري يف كتابه . أية مادة  من املواد الدراسية

Sikun Pribadi, Guru Besar IKIP Bandung  ن التعليم هز النشاط املتعلق برتقية إفهام أ
  : وهي  ٨ثالثة تعريفات وعند سالمتا إن للتعليم   ٧.التالميذ وأفكارهم 

                                                             
  .٥٢ص ، )١٩٩٩كرافياك، جوغياكرتا، (أمحد زهدي، قاموس العسري مؤسسة على معسوم،    ٦
  :يرتجم من  ٧
 Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 1999) hal 
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. هو إعطاء العلوم وتفويضها اىل الطلبة، أو توريث احلضارة اىل الناشئني: التعريف القدمي  - أ
م اإلجابيون حيث كانوا املعطني للعلوم أو . وهذا التعليم يف يد املعلمني على اإلطالق أل

  .املورثون للحضارة اىل االنشئني وكان الطالب سليبون

هذه فعالية . هو النقل العلوم اىل الغري على وجه فعايل: De Queliyالغزاىل و  التعريف. ب
التعليمية دالة على عدم النطر اىل إختالف قدرة الطالبة يف قبول العلم املؤثرة اىل إختالف 

  .اخلدمة ومقدار املواد الدراسية ، وذلك خملف للواقع

كان املدرس يف هذا التعريف . و التعلماإلشراف يف عملية التعليم : العتعريف العصري . ت
م وال يستندون اىل املدرسني    .مشرفا  لطلو

  أهمية تعليم اللغة العربية -٢

ألن األهداف ال حتصل أبدا دون وجود . الطريقة حتل حمل مهما يف جمل الدراسة 
العناصر األخرى واحدها الطريقة، وهي التحطيط الشامل املتعلق بالقاء املادة ترتيبا وعدم 

الطريقة مهمة لتطور جنح كفاءة ٩التناقد والتضاضد بينها وبني املؤسسة باملدخل املعني 
وطريقة تعليم اللغة العربية كثرية، ولكن هنا . ملية تعليم اللغة العربيةال سيما يف عالطالب 

سبحث الباحثة أربع الطريقة، منها الطريقة املباشرة، وطريقة القراءة، والطريقة القواعد و 
  .الرتمجة ، والطريقة اإلتصالية

  

  
                                                                                                                                                                              

-Slameto, Belajar dan Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta, Rienaka Cipta, 1991) hal 29 یترجم من  ٨
30 

  Mulyanti Sumardi, Pengajaran Bahasa Asing. (Jakarta,Bulan Bintang, 1974) hal 14 یترجم من  ٩



  الطريقة املباشرة - ١

ويف احلقيقة فإن الطريقة " الرتمجةحترمي "الطريقة املباشرة قاعدة أساسية واحدة وهي 
املباشرة استمدت تسميتها من حقيقة أن املعىن يرتبط املباشرة باللغة اجلديدة بدون املرور 

  .بعمليات الرتمجة اىل اللغة األم للطالب

وأما هدف املعامل من استعمال الطريقة املباشرة فهو أن يتعلم الطالب كيفية 
وليتم ذلك جيب أن يتعلم الطالب يفكر باللغة ومي، إستعمال اللغة يف التخاطب الي

  ١٠.اجلديدة

  طريقة القراءة  - ٢

دف اىل . هي طريقة تدريس اللغة بالقراءة سرية كانت أو جهرية وهذه الطريقة 
إستطاعة الطالب للفزظ الكلمات العربية الصحيحة والفصيحة والطالقة جيانب استطاعتهم 

   ١١يف حبث الكتب العربية

اية القراءة على كانت هذه الطريقة تزيد مفردات الطالب ألن قبل بد  وجيانب ذلك
  .الطالب أن يستتوعبوا املفردات من موضوعها

  طريقة القواعد والرتمجة - ٣

ولكن ليس مبعىن أنه أهم كل شئ . كون النحو والصرف فوع من فروع اللغة العربية
الطالب عما قراء وامث يعرفوا  وهذه الطريقة جتري بتدريس القراءة الدقيقة للنصوى حىت يفهم

  .بقواعد النحو والصرف
                                                             

  ٣٩العربیة السعودیة، ریاض، ص دیان الرسان فریمان، أسالیب ومبادئ في تدریس اللغة العربیة، المملكة  ١٠
  ١٣كمال ابرھیم بدري ، الطریق العامة في تدریس اللغة العربیة ، المملكة العربیة السعودیة، معھد العلوم اإلسالمیة العربیة، ص  ١١



دف ان يكون الطالب ذوى ثقافة عالية وقدرات عقلية كثرية . هذه الطريقة 
املدرسة اىل وخصائصها حفظ القواعد والرتكيب اجلمل بأساسها وترمجة النصوص من اللغة 

  ١٢اللغة الطالب وكذلك عكس

  الطريقة اإلتصالية  - ٤

ذه الطريقة يعين الطريقة اإلتصالية يهدف تعليم اللغ ة األجنبية خاصة اللغة العربية 
الثال،إتصل املعلومات والتعبري عن . اىل تعلم الوسائل اللغوية للقيام باوظئف الرئسية للغة

وال األحاسيس واملعاين واحلصول على األشياء والتفاعل مع األخرين والتحكم يف سلوكهم 
 ١٣.الطالب وأهدافهم يف تعليم اللغة األجنبية األمهال على مراعات رغبات

  الطريقة تدريس الكالم  - ٥
  تعيني املوضوع املناسب املالئم يف املادة واللغة  -  أ

 حتضري كل وسائل اإليضاح اليت تساعد على جنح الدرس  - ب
إذا كان النالميذ مبتدئني وجب على املدرس عندما يتكلم أن يقرن كالمه   - ت

 .املعىن مث يدعو التالميذ إىل حماكته باإلشارات واألعمايل اليت متاثل
إذا عرف التالميذ من اللغة ماميكنهم من تركيب مجل قصرية مثل املدرس    - ث

أمامهم املعاين باإلشارات واألعمال ودعاهم إىل أن يأتوا بعبارات تدل على ما 
 يفعله 

اييت الدرس يسأهلم املدرس أسئلة تطبيقها فيما سبق حبيث تستدعي - ج ويف 
 يف مجل تامة اإلجابة

                                                             
 Juwairiyah, Metode Mengajar Bahasa Arab, (Surabaya, Al-Ikhlas, 1992) hal 112 یترجم من  ١٢
  ٣٧لجلیل، مذكرة طرقة التدریس اللغة األجنبیة، مغمد تعبیم اللغة األجنبیة، ص على ثوري عبد ا ١٣



م بأشياء وعرضها عليهم ليتنوهلا خيتربها حبواسهم مث يطالبهم - ح إذا تقدم التالميذ أ
م إىل كشف خواصها اليت  مبا يريد من أوصافها الظاهرة أوالهم مث يتدرج 

م حىت تنطلق ألسنتهم  يستطيعون أن يدركوها فسيأل من األسئلة مايفتق أذ
  .بالكلم

  لعربية أهداف تعليم اللغة ا  - ٣

اية عملية النشاط املعني  وااهداف شيئ  ١٤. أما أهداف فهي األمل يراد به الوصول اىل 
ا ستؤثر العناصر األخرى لذلك البد أن تكون مناسبة ومطابقة با . مهم يف التعليم أل

  .ألهداف املقررة كي جتري جراية تامة وفعالية يف الوصول أليها

. عرفناأن األهداف من أهم عناصر منهج التعليم سواء كان يف دراساللغة العربية وغريها
وينبغي للطالب أن يتعلم كل دراس جيد ، ألن التعليم وسيلة ملعرفة الكائنات احملتاجة يف 

وأما هدف التعليم . ذا اتضخ أن هدف التعليم هو شئ مهم جدا. حتسني احلياة اليومية
  : فكما يلي

 ني احلال النفسانية حتس - ١
 تغري األعمال السيئات املعودة - ٢
 تغري املوقف السوء  - ٣
 حتسني املهنة وتنميتها - ٤
 ١٥تزويد اخلربات  - ٥

من ذلك البيان اقتطفت الباحثة أن أهداف تعليم اللغة العربية ال خترج  عن أهداف 
التعليم السابق ألن أهداف التعليم على حد سواء مستوية، سواء كانت املادة العربية 

                                                             
   ٣٤ص )١٩٩١بیروت، دار النفائس، (الدكتور نافي معروف، خصائص العربیة وطارئقتدریسھا،  ١٤
 M. Dalyono , Drs. Psikologi pendidikan, Rienaka Cipta , Jakarta , hal 97یترجم من  ١٥



إال أن أهدف تعليم اللغة العربية على وجه عام هي أن يكون الطلبة . أو غريها
 .ة يف أسرع وقت ممكنماهرين أربع مهارت اللغة العربي

  :تيجية التعليم والتعلمنإسرتا 

  التعليم املتمركز على الدارس  -١

ال بد أن يكون تعليم اللغة العربية وتعلمها متمركزا على الدارس حىت يتمكن من 
وهلذا يثق . االتصال باآلخرين ويستوعب مهارة التعلم من خالل خرباته الشخصية 

 وإن هذه اإلسرتاتيجية مسايرة مع تعلم اإلجادة. اللغةالدارس بنفسه عند استخدام 

)Mastery Learning( ويعطى . الذي يهتم باستيعاب الدارس نتاج التعلم املرسوم
الدارس من خالل تعلم اإلجادة فرصا للتقدم حنو األمام حسب قدرته الشخصية 

ملية التعليم لذلك ال بد أن يكون التقييم واإلصالح واإلثراء جزءا من ع. والعلمية
 .والتعلم

  تعدد الطرق والتقنيات  -٢

يسمح للمدرس يف تدريس اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية باستخدام طرق التدريس 
خيتار املدرس أساليب وطرق وتقنيات التعليم والتعلم اليت تتناسب مع قدرة . العديدة
يل واللعب والنشاط ومن بني هذه التقنيات والطرق هي املناقشة والتمث. الدارس

الرتبوي واحملاضرة والطريقة اجلزئية والكلية واالنتقائية واالستقرائية والقياسية 
والتعلم الفعال مرهون باستخدام التقنيات املناسبة والوسائل املالئمة . واالتصالية

ومن مث . والتكنولوجيا اليت تشجع الدارس على تعلم اللغة العربية وتشويقه إليها
الدارس أن يفكر تفكريا نقديا وإبداعيا جبانب االتصال مع اآلخرين بأدب يستطيع 

  .رفيع



  

 


