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الباب الثاني

دراسة النظريات

المفهوم النظري.أ

(KTSP)الوحدة التربويةيمنهج مستو .1

تطويرإن املفهوم الرئيسي يف هذا البحث هو قدرة مدرس اللغة العربية على 

املنهج من اللغة و . (KTSP)املادة الدراسية مناسبة مبنهج مستوى الوحدة الرتبوية

يكون املنهج فمصطلح مبعىن "املفر". Cureeمبعىن "اجلاري" و Curirالالتينية يعىن 

ا اجلاري حىت من بيئة الرياضة يف عهد الروم يف اليوناين، معناه مسافة ينبغى أن مير 

هو ما يستخدم يف العامل الرتبوي وهو جمموعة يصطالحيف معناه اإلاملنهجف1النهاية.

ا الطالب للحصول على الشهادة. 2املعارف أو التعاليم الىت ينبغى أن مير 

هو فيما يلى : أوال، أن املنهج هو Suganda Purbakawacaواملنهج عند 

و جمموعة املادة الدراسية اليت تنظم منظمة ألجل النجاح يف الناحية اخلاصة. ثانيا، ه

للنجاح يف ختطيط عام عن مضمون املادة الدراسية والسيما الرتبية املعرضة إىل املتعلم

الناحية اخلاصة. ثالثا، أن املنهج جمموعة الدرس أو اخلربة الىت أخذها املتعلم حتت 

3إشراف املدرسة.

1 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, 2002, hal. 150
2 Ibid, hal 10
3 Soeganda Purbakawaca, Ensiklopedi Pendidikan, Gunung Agung, Jakarta, 1982, hal 188
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ن املنهج هو نشاط يعطى إىل الطالب، ومعظم األنشطة أSlametoوقال 

ا و تقدمي املادة  4تلك املادة الدراسية.يطورنالدراسية ليقبلها الطالب، يستوعبو

ا ارتبوية تكون خطو العملية الهدف أو األن املنهج هو أBrubacherوقال 

هدف. واملنهج املراد هو مواد اآلتية متضحة يعىن الكيفيات واألدوات للوصول إىل األ

5ل إىل هدف الرتبية.دراسية. إن الطالب واملدرسون يتعاونون يف الوصو 

وينبغى ملنظم الرتبية أن يعرف مفهوم املنهج لكون تنفيذ الرتبية يف املدرسة 

جيرى جيدا. واملنهج عند الدكتورندوس زهريى يف كتابه "الطريقة اخلاصة يف الرتبية 

اإلسالمية" هو مادة تربوية تتكون من النشاط املعريف قصدا ومنظما يعطى إىل 

6إىل هدف الرتبية.الطالب للوصول 

املنهج املوضوع يف تطويرومنهج مستوى الوحدة الرتبوية هو فكرة حتتوى على 

املقام الوثيق بالتعلم يعىن املدرسة والوحدة الرتبوية. استفادة املدرسة والوحدة الرتبوية 

من خالل إعطاء املستقل األكرب وجانب ذلك، لرتقية نوعية الستهيالت أيضا، 

الرتبية. وهذا املنهج مظهر إصالح الرتبية الذى يعطى املستقل إىل الفعال وتعميم

املدرسة والوحدة الرتبوية لتنمية املنهج مناسبة بالطاقة، املقتضية وحاجة كل فرد إليه.

فهو للمستقل (KTSP)وأما هدف تطبيق منهج مستوى الوحدة الرتبوية

ستقل إىل املؤسسة الرتبوية بالنفس واستفادة الوحدة الرتبوية من خالل إعطاء امل

4 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, Rineka Cipta. Bandung
1992, hlm 65

5 M. Noor Syam, Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat, Usaha nasional Surabaya, 1986,
hlm 75

6 H. Zuhairi, Metode Khusus Pendidikan Agama, Usaha Nasional Surabaya, hlm 59
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إن منهج مستوى الوحدة و وتشجيع املدرسة ألخذ القرار اشرتاكيا يف تنمية املنهج.

ما يلى:كهاونظاماحلكومةقواننييعتمد على (KTSP)الرتبوية

.نظام الرتبية الوطنيةعن 2003الرقم العشرين سنة يف القوانني .1

.عن معيار الرتبية الوطنية2005الرقم التاسع عشر سنة يف نظام احلكومة .2

.عن معيار املضمون2006الرقم الثاىن وعشرين سنة يف نظام الرتبية الوطنية .3

.الرقم الثالث وعشرين عن معيار كفائة النجاحيف نظام الرتبية الوطنية .4

عن تنفيذ نظام الرتبية 2006الرقم الرابع وعشرين سنة يف نظام الرتبية الوطنية .5

7يف الرقم الثاىن وعشرين والثالث وعشرين.الوطنية

عن 2003إن معيار الرتبية الوطنية املوجود يف القوانني يف الرقم العشرين سنة 

نظام الرتبية الوطنية حيتوى معيار املضمون، العملية، كفائة النجاح، املؤظف الرتبوي، 

وأما قي خمططا دوريا.التسهيالت، التنظيم، الكلفة والتقومي الرتبوي الذى ينبغى أن ير 

فهو نظام الرتبية الوطنية. وهذا 2005يف نظام احلكومة يف الرقم التاسع عشر سنة 

النظام معيار أقل عن نظام الرتبية يف مجيع واليات البلد اإلندونيسي. ويبني يف ذلك 

النظام أن املنهج هو مكون التخطيط والنظام عن اهلدف، املضمون، املادة الدراسية 

اص.يفية املستخدمة اعتمادة ألداء نشاط التعلم للوصول إىل هدف الرتبية اخلوالك

الذى 2006وأما يف نظام وزارة الرتبية الوطنية يف الرقم الثاىن وعشرين سنة 

ينظم معيار املضمون ملرحلة الرتبية اإلبتدائية واملتوسطة فهو يبني أن حيتوى على نطاق 

7 E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Bandung : PT Remaja Rosdakarya,
2010, hlm 24
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دىن للحصول على كفائة النجاح األدىن يف املستوى املادة األدىن ومستوى الطاقة األ

معيار كفائة اخلاص والرتبية اخلاصة. وأما يف نظام وزارة الرتبية الوطنية الذى ينظم

ى التقومي يف النجاح ملرحلة الرتبية االبتدائية واملتوسطة فهو يستخدم كاالعتماد عل

تعيني جناح الطالب.

يار كفائة النجاح األدىن ملرحلة الرتبية ومعيار كفائة النجاح حيتوى على مع

موعة املادة الدراسية ومعيار كفائة  االبتدائية واملتوسطة، معيار كفائة النجاح األدىن 

والىت آخر مجيعها كفائة أساسية. وأما نظام وزارة الرتبية النجاح األدىن للمادة الدراسية

ظم عن تنفيذ معيار النجاح الذى ين2004الوطنية يف الرقم الرابع وعشرين سنة 

ومعيار املضمون.

كفائة المدرس.2

واإلجراءة الىت تنبغى أن ميلكهاإن كفائة املدرس هي مكونة املعرفة، املهارة 

يستوعبها ويطبقها املدرس يف أداء واجبته. بناء على قرار احلكومة يف الرقم الثامن و 

"عن املدرس" يبني أن الكفائة الىت ينبغى أن ميلكها املدرس 2007سنة )18(عشر

حتتوى على الكفائة التعليمية، الكفائة الشخصية، الكفائة االجتماعية والكفائة املهنية 

وتلك 8املأخوذة من خالل تربية املهنة. وتلك الكفائة شاملة ومجيعها مرتابط ومتأيد.

الكفائات فيما يلى:

8 Nasrul HS, Op- Cit, hlm 37-38
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التعليميةالكفائة )أ

عن أحوال الطالب، التخطيط وتنفيذإن الكفائة التعليمية حتتوى على الفهم 

م. هذه الكفائة كفائة رئيسية ينبغى أن  التعلم، وتطوير الطالب لتحقيق طاقا

ميلكها املدرس لتكون عملية التعلم جارية فعالة ومتطورة. وكفائة تعليمية 

وثالثني كفائة وهي ملخصة يف عشر  مدرس املادة الدراسية تتكون من سبعة 

كفائات، منها:

يستوعب املدرس طبيعة الطالب من الناحية اجلسمانية، السلوكية، )1

الروحانية، الثقافية، الوجدانية والعقلية.

يستوعب املدرس نظرية التعلم ومبادئ التعلم املواجه.)2

يطور املدرس املنهج املرتبط باملادة الدراسية املعلمة.)3

علم املواجهينفذ الت)4

يستفيد املدرس التكنولوجيا اإلعالمي واالتصايل ملقتضيات التعلم)5

ينفذ املدرس التكنولوجيا اإلعالمي واالتصايل لتحقيق كفائته.)6

يستخدم املدرس االتصال الفعال، اجلذاب مع الطالب)7

يقوم املدرس بالتقييم وتقومي العملية وحاصلة التعلم)8

والتقومي ملقتضيات التعلميستفيد املدرس حاصلة التقييم )9

9يقوم املدرس باالنعكاس لرتقية نوعية التعلم.)10

9 Ibid, hlm 41-42
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الكفائة الشخصية)ب

كان املدرس مظهر ميلك الشخصية املثالية، فألجل ذلك كان نبيل يقتدى، 

لذا ينبغى له أن ميلك الكفائة املتعلقة بتطوير شخصيته، فيما يلى:

الدينية مناسبة بعقيدتهقدرة متعلقة خبربة التعليم يف تعليم املادة )1

قدرة على االحرتام والتسامح بني األمة املتدينني)2

تمع)3 قدرة على التخلق املناسب بالقانون والنظام الذى جيرى يف ا

تطوير األخالق الكرمية، كاملهذب)4

املوقف الدميقراطي واالستجابة على التجديد والنقد)5

الكفائة االجتماعية)ج

تمع واملخلوق هذه الكفائة متعلقة بقدرة  املدرس على التكيف كأعضاء ا

االجتماعي.

الكفائة المهنية)د

هي هذه الكفائة وأما متعلقة بتناسب الوظائف املدرسية. هذه الكفائة و 

ضرورية.الكفائة ال

مستقل المدرس.3

ويف هذا املنهج ينبغى للمدرس أن يكون مستقال بنفسه إلصالح نفسه يف 

التعليم. وهذه احلاصلة مهمة ليكون مدرسا مقتدى. وجانب أن يقدر على تطوير 
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منهج مستوى الوحدة الرتبوية بل يستطيع أن ينفذه يف عملية التعلم فعاال ومرحيا. 

كالت الصادرة يف عملية التعلم. ومستقل املدرس بذاته ضروري يف املواجهة وحل املش

وينبغى للمدرس أن يقدر على أخذ القرار عن املشكالت مطابقا وجيدا. ومستقل 

املدرس بذاته قدوة للطالب حىت يتعودوا أن حيللوا املشاكل بأنفسهم، فألجل ذلك 

سب وتكيف هذا املنهج أن مستقل املدرس بذاته ضروري والسيما يف التنفيذ، التنا

ل.داخل الفص

وهذا املستقل مهم جدا يف تناسب هذا املنهج باحلالة اجلديدة داخل الفصل، 

وتناسب هذا املنهج باختالف طبيعة الطالب املتنوعة. فألجل ذلك، أن تنفيذ منهج 

مستوى الوحدة الرتبية الوطنية الذى يؤيده مستقل املدرس بذاته يستطيع أن خيرتع 

ملريح هدفا لرتقية منجز تعلم الطالب ومنجز التعلم الناشط، االبتكاري، الفعال وا

10املدرسة شامال.

(KTSP)ويةدور المدرس في منهج مستوى الوحدة الترب.4

إن دور املدرس يف هذا املنهج مرافق يف عملية التعلم والتعليم، فألجل ذلك ينبغى له 

:يلىوهي كماأن ميلك سبعة مواقف، 

.ال يتمسك شديدا برأيه وعقيدته)1

.ويستمع رأي الطالبيهتم )2

10 E. Mulyasa, Op-Cit, hlm 39
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.يستجيب فكرة الطالب)3

.يرقي اهتمامه بالعالقة مع الطالب)4

.يستطيع املدرس أن يعطى التعزية اإلجيابية أو السلبية)5

.التسامح عن اخلطأ الذى فعله الطالب)6

11.إعطاء املكافأة عن منجز الطالب)7

تطوير المادة الدراسية.5

تعريف المادة الدراسية)أ

مكونة املادة املصنوعة منظمة إما مكتوبية أو غري املادة الدراسية هي 

وعلى الشكل العام 12مكتوبية حىت خيرتع اجلو الذى يتمكن الطالب للتعلم.

واملوقف الذى ينبغى أن يتعلمه املهارةو ادة الدراسية  تشتمل على املعرفةأن امل

ة املقرر. وأنواع املادة الدراسي(SK)معيار الكفائةالطالب للوصول إىل 

تفصيلية تتكون من املعرفة (الواقعية، املفهوم، املبدأ، العملية) املهارة واملوقف أو 

بالنظر إىل ناحية املدرس أن املادة الدراسية تنبغى أن تعلم أو تلقى يف و القيمة.

نشاط التعلم. وبالنظر إىل ناحية الطالب أن املادة الدراسية البد أن يتعلمها 

املفتشة )KD(الكفائة األساسية و )SK(معيار الكفائة الطالب للوصول إىل 

باستخدام الوسيلة التقييمة املنظمة اعتمادة على مؤشرة احلصول على التعلم.

11 Kunandar, Guru Profesional, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 235
12 Ali Mudlofir, Op – Cit, hlm 128
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بناء على البيان السابق يعرف أن تطوير املادة الدراسية هي حماولة و 

فعلها املدرس لتنظيم املادة الدراسية اجليدة إما مكتوبية أو غري مكتوبية 

ساعدة نشاط التعلم والتعليم داخل الفصل.مل

دور المدرس في تطوير المادة والتعلم)ب

و Dickالدرس. كان إن تطوير املادة الدراسية خطوة لتطوير خطة 

Carey موقف نشاط التطوير وتفتيش املادة الدراسية قبل القيام قد وضعا

احلالة تدل على هذه و . يف منوذج خطة نظام التعلمبتخطيط التقومي التشكيلي

أن املادة الدراسية ذروة نشاط خطة نظام الدرس، إما ما يتعلق بتجهيز املادة  

13كمكان تفاعل الطالب ومصدر التعلم.

إذا كان منوذج التخطيط الذى قدمه"ديك و جريي" مطبقا يف منهج 

مستوى الوحدة الرتبوية فتطوير املادة الدراسية ينبعى أن يبدأ من اخلطوات 

منها:اآلتية،

)KD(الكفائة األساسية و )SK(معيار الكفائة التعرف عن )1

)KD(الكفائة األساسية حتليل التعلم للوصول إىل )2

ترميز حاصلة التعلم.)3

13 Ibid, hlm 128
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تطوير إستراتيجي التعلم (خبير التعلم))ج

إن دور املدرس يف تطوير املادة الدراسية وإسرتاتيجي اإللقاء يف كل نشاط و 

14أقسام، منها:التعلم يصنف إىل ثالثة 

إن املدرس خمطط املادة التعليمية الفردية (الدور األول))1

إن املدرس مفتش ومتكيف املادة الدراسية لتكون مناسبة بسياسة )2

التعلم (الدور الثاين)

إن املدرس ال يستخدم املادة بل يلقي املادة التعليمية مناسبا )3

بإسرتاتيجي التعلم (الدور الثالث)

يف الدور األول لكل التعلم يبدأ من نشاط التعلم، إن تقدمي الدرس 

تقدمي املعلومات، توريط الطالب، النشاط املتواصل، االختبار القبلي، الدافعية 

الكافية، والتفاعل باملادة الدراسية. تقدمي الدرس يف الدور الثاين لكل التعلم 

النشاط يبدأ من نشاط التعليم القبلي، تقدمي املعلومات، توريط الطالب، 

املتواصل، االختبار القبلي، الدافعية، التفاعل باملادة الدراسية واملدرس. تقدمي 

الدرس يف الدور الثالث لكل التعلم يبدأ من نشاط التعليم القبلي، تقدمي 

املعلومات، توريط الطالب، النشاط املتواصل، االختبار القبلي، الدافعية 

الكافية، والتفاعل باملدرس.

14 Ibid, hlm 131
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مواد الدراسيةأنواع ال)د

إن مصدر التعليم مكان ألخذ املادة الدراسية، وميكن أن يورط املدرس 

الطالب لطلب املادة الدراسية، مثال، يعطى املدرس الواجبة لطلب اجلريدة، 

لة، حاصلة البحث وغري ذلك. هذه احلاصلة مناسبة مببدأ كيفية تعلم  ا

ألخذ املادة الدراسية من  الطالب الناشط. نستطيع أن نستخدم عدة املصادر

. وتلك املصادر فيما يلى:)KD(الكفائة األساسية و )SK(معيار الكفائة كل 

املادة الطباعية كالكتاب، املقالة، ورقة واجبة الطالب والنشرة)1

السمعية البصرية كالفيديو)2

.CDالسمعية كاملذياع، الشريط، )3

البصرية كالصورة، الرسم والنموذج)4

15التفاعلية، احلاسوب، اإلنرتنيت.CDالوسائل املتعددة، )5

تطوير المادة.6

بناء على الكفائة، حاصلة التعلم وإسرتاتيجي التعلم فينبغى للمدرس أن يطور 

املادة املناسبة للوصول إىل حاصلة التعلم املرموزة. وهناك عدة اإلمكانيات، منها: إن  

كانت املادة الدراسية مهيئة فاملدرس يفتش تلك املادة فقط, يستطيع املدرس أن 

املنشود وإال فينبغى للمدرس أن يطور تلك يفتش مصدر التعلم املناسب باهلدف

15 Ibid, hlm 138-140
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. وذلك التطوير ميكن من خالل املطالعة، التلخيص 16)1985املادة (ديك و جريي 

واملقالة. واختيار املادة يقام باملداوالت اآلتية، منها جذاب املادة، املضمون املناسب، 

املادة مناسبة الرتتيب املناسب، معلومة الطالب وغري ذلك. وبعبارة أخرى أن تلك 

باحلاصلة املرجوة واإلسرتتيجي املستخدم.

يف تطوير املواد فيما يلىاألمهيةاألشياء و 

مرحلة التطوير)1

إن طاقة تطوير الطالب ضروري لتطوير املادة، ألن هناك اختالف القدرة على 

عملية التفكري لكل طالب.

طاقة الطالب)2

إن طاقة الطالب تؤثر تطوير املادة. وطاقة الطالب معروفة من حاصلة 

.Intakeاالختبار عند الدخول أو 

التناسب بالطبيعة احمللية)3

بالنسبة إىل الدائرات الواسعة واخلصائص الوفرية من حيث الناحية اجلسمانية 

الفائقة أو غري اجلسمانية فعملية تروبية يف إندونيسيا تنبغى أن تقتبس الطبيعة

من كل دائرة.

16 Ibid, hlm 147



22

الرتكيبية العلمية)4

الرتكيبية العلمية تتعلق باألجزاء الضرورية يف الدراسة اخلاصة. أين احلزء 

األساسي وأين اجلزء املؤسس. يستطيع أن خيتار املدرس املواد املبحوثة الضرورية 

للطالب ألجل معرفته عن الرتكيبية العلمية اخلاصة. وكذلك بني مادة واحدة

ومادة أخرى. ويستطيع املدرس أن يعرف حدود العلم ألجل املعرفة عن 

الرتكيبية العلمية حىت يعرف املدرس عن املادة الىت تدخل يف املبحث اخلاص. 

وينبغى للمدرس أن يعرف هذه احلالة ألن املواد أحيانا متامخة.

هاووسعهاتعمقتطبيق املادة و )5

وليس مجيع العلوم املوجودة لدى وهذا البحث استمرار من البحث السابق،

املدرس تعطى إىل الطالب، ينبغى للمدرس أن يعرف الدرحة الفعلية، التعمقية 

واد املعلمة.وتوسع امل

ومعىن الدرجة الفعلية هنا تفوق املادة. إن العلوم حيدث فيها التجديد من 

إن خالل املراقبة، البحث والتحليل املعقول. وإن عملية العلوم متطورة. 

االكتشاف يف علم خاص يشجع االكتشافات األخرى. والطالب جيدون 

العلم اجلديد من ذلك االكتشاف، فألجل ذلك ينبغى للمدرس أن جيدد 

املعلومات عن العلم الذى يتعمق به. إن التعمق وتوسع املعىن وكثر املعارف 

املادة الىت تنبغى أن يتعلمها الطالب. وكذلك أن هذه احلالة تدل على ترتيب 

الىت سيتعلمها الطالب. فلذا، ينبغى للمدرس أن يقدر على تعيني تعمق املادة 
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وتوسعها، وينبغى له أن يعد املادة الدراسية املرتتيبة الصحيحة. ولتعيني تعمق 

17املادة وتوسعها فالبد على املدرس أن يستوعب املادة الىت يعملها.

يما يلى:وأما اخلطوات لتنظيم املادة الدراسية فهي ف

املالخظة عن تكوين الكفائة، حاصلة التعلم، املؤشرة، واإلسرتاتيجي )أ

الذى ينعكس خربة التعلم للوصول إىل تلك الكفائة.

التعيني عن حاصلة تطوير املادة الدراسية مناسبا بإسرتاتيجي التعلم )ب

املختار. هل املدرس ينظم املادة الدراسية للتعلم الفردي أو من خالل 

درس يف تعلم الطالب أو جيمع بينهما. إن كانت املادة توريط امل

املخططة للتعلم الفردي فينبغى للمدرس أن ميلك املقالة كاملصدر لتعلم 

الطالب وإال فالبد عليه أن ينظم الكتاب املقرر الذى داخله التعلم 

بتوريط املدرس والتعلم الفردي.

، حاصلة التعلم مع يبدأ املدرس أن يكتب املادة املعتمد على الكفائة)ج

اإلسرتاتيجي أو خربة التعلم املقررة. وإذا اكتشف املدرس املادة املناسبة 

بالكفائة وحاصلة التعلم املنشودة يستطيع أن يستفيد تلك املادة، ويف 

تركيبية املادة املكتوبة. واجلمع يف تلك املادة ميكن أن يقام بتصوير املادة 

أخرى أن تنظيم هذه املادة حيتاج إىل املوجودة أو باقتباسها. وبعبارة

17 Sugeng Listyo Prabowo, Perencanaan Pembelajaran, Malang: UIN MALIKI Press,
2010, hlm 51-58
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ابتكار املدرس حىت يوجد العالقة املالئمة بني اإلسرتاتيجي أو خربة 

18التعلم واملادة الدراسية الىت أعدها املدرس.

قرارمتطوير ال.7

املقرر هو ختطيط برنامج التعلم يف املادة الدراسية اخلاصة الىت حتتوى على 

، املادة الدراسية، نشاط التعلم، )KD(الكفائة األساسية ، )SK(معيار الكفائة 

)SK(معيار الكفائة املؤشرة، التقييم، الوقت ومصدر التعلم. إن املقرر هو شرح 

داخل املادة الدراسية، نشاط التعلم، مؤشرة احلصول على )KD(الكفائة األساسية و 

الكفائة للتقييم. فألجل ذلك أن املقرر هو اعتماد للمدرس يف ختطيط تنفيذ التعلم.

اخلطوات يف تطوير املقررو 

تعيني اهلوية)1

واملراد هنا كتابة هوية املقرر الىت تتكون من اسم املدرسة أو الوحدة الرتبوية، 

.)SK(معيار الكفائة سية، الفصل، الفصل الدراسي و املادة الدرا

)KD(الكفائة األساسية و )SK(معيار الكفائة البحث عن )2

وكفائة أساسية املادة الدراسية املوجودة يف )SK(معيار الكفائة البحث عن 

معيار املضمون البد أن يهتم باألحوال اآلتية:

18 Ali Mudlofir, Op –Cit, hlm 147-148
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ومستوى صعوبة الرتتيب املناسب مبستوى مفهوم االنضباط العلمي

املادة ال تنبغى أن تكون مناسبة بالرتتيب املوجود يف معيار املضمون.

 معيار الكفائة االرتباط بني)SK( الكفائة األساسية و)KD( يف املادة

الدراسية

 معيار الكفائة االرتباط بني)SK( الكفائة األساسية و)KD( يف املادة

الدراسية

التعرف عن املادة الدراسية)3

)KD(الكفائة األساسية التعرف عن املادة الدراسية الىت تؤيد الوصول إىل 

البد أن يهتم باألحوال اآلتية:

الطاقة النفسية

التناسب بالطبيعة احمللية

مستوى تطوير اجلسم، الذكاء، الوجداين والروحانية

االستفادة للطالب

الرتكيبية العلمية

ةالفعلي، التعمق وتوسع املادة الدراسي

التناسب حباجة الطالب ومقتضيات البيئة

تاوقاأل
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تطوير نشاط التعلم)4

ا يف تطوير نشاط التعلم فيما يلى تم  :األحوال الالزمة أن 

 تنظيم نشاط التعلم يهدف إىل إعطاء املساعدة إىل املدرس ليستطيع أن

ينفذ عملية التعلم تعميقية.

 إن ذلك نشاط التعلم حيتوى على األنشطة الالزمة أن ينفذها الطالب

.)KD(الكفائة األساسية متوالية للوصول إىل 

 إن تعيني ترتيب نشاط التعلم البد أن يكون مناسبا بسلسلة مفهوم

.املادة الدراسية

 وعلى األقل أن التكوين املوجود يف نشاط التعلم حيتوى على العنصرين

.سان تنظيم خربة تعلم الطالب ومها نشاط الطالب واملادةاللذين ينعك

تكوين مؤشرة الوصول إىل الكفائة)5

اليت اتسمها )KD(الكفائة األساسية هذه املؤشرة عالمة على الوصول إىل 

تغيري السلوك امللموس الذى حيتوى على املوقف، املعرفة واملهارة.

تعيني التقييم)6

ينفذ اعتمادا على )KD(الكفائة األساسية التقييم عن حصول الطالب على 

املؤشرة. وهذا التقييم يقام باالختبار وغري االختبار، بالكتابية أو الشفوية.

تاوقتعيني األ)7
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ت لكل كفائة أساسية تعتمد على عدد األسبوع الفعال اوقإن تعيني األ

الكفائة األساسية والوقت للمادة الدراسية لكل أسبوع باعتبار إىل عدد 

)KD( الكفائة األساسية ، النجاح، التعمق، مستوى الصعوبة ومستوى أمهية

)KD(.

تعيني مصدر التعلم)8

إن مصدر التعلم مرجع أو موضوع مستخدم لنشاط التعلم. وذلك املصدر إما 

وسيلة طباعية وإلكرتونية، حماضرا، بيئة جسمانية، عاملا اجتماعيا وثقافيا. 

الكفائة األساسية و )SK(معيار الكفائة وتعيني مصدر التعلم يعتمد على 

)KD(.واملادة الدراسية، ونشاط التعلم واملؤشرة للوصول إىل الكفائة

خطة تنفيذ التعلم.8

الكفائة خطة تنفيذ التعلم هي خطة متثل العلمية وتنظيم التعلم للوصول إىل 

وهو يضاح داخل املقرر. وخطة تنفيذ )SK(معيار الكفائة املقررة يف )KD(األساسية 

التعلم استعدادة صنعها املدرس مكتوبية قبل تنفيذ عملية التعلم. يشعر املدرس 

بالصعوبة دون وجود خطة الدرس لتنفيذ عملية التعلم والتعليم.

أساس صناعة خطة الدرس)أ

يعتمد على قرار احلكومة يف الرقم التاسع عشر إن أساس صناعة خطة الدرس

عن املعيار الوطين يف اجلزء العشرين. وذلك القرار يبني أن ختطيط 2005سنة
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عملية التعلم حيتوى على املقرر وخطة الدرس الىت حتتوى على هدف التعلم، 

املادة الدراسية، طريقة التدريس، مصدر التعلم والتقييم عن حاصلة التعلم. 

خطة الدرس قبل ومن ذلك القرار اتضح لنا أن املدرس ينبغى له أن يصنع

19تنفيذ نشاط التعلم.

املكونات الرئيسية يف خطة الدرس)ب

هوية املادة الدراسية

 معيار الكفائة)SK(

 الكفائة األساسية)KD(

مؤشرة التعلم

املادة الدراسية

اإلسرتاتيجي وطريقة التدريس

األلة، الوسيلة، ومصدر التعلم

عملية التقومي واملتواصل

19 Rusman, Manajemen Kurikulum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm 492
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المفهمو العملي.ب

البتعاد الفهم املخطئ عن مقصود هذا البحث فيوضح الباحث النظريات املوجودة يف 

هذا البحث، بناء على موضوع البحث : قدرة مدرس اللغة العربية على تطوير املادة الدراسية 

فيما يلى:فاملؤشرات املستخدمة(KTSP)مبقتضيات منهج مستوى الوحدة الرتبويةمناسبة

الدراسية مناسبة بطبيعة تلك الدائرةاملادةملدرس ايطور.1

)SK(عيار الكفائة يطابق املدرس مادة اللغة العربية مب.2

)KD(كفائة األساسية يطابق املدرس مادة اللغة العربية ب.3

ينظم املدرس املادة الدراسية أوال، قبل أن يلقيها إىل الطالب.4

الطالب.يصنع املدرس املادة باستخدام اللغة الىت ميكن أن يقبلها .5

خيرتع املدرس التعلم الناشط، االبتكاري، الفعال واملريح..6

واألدوات التعليمية املناسبة باملادة الدراسية.خيتار ويعني املدرس مصدر التعلم.7

يعتمد املدرس على املقرر املهيئ.8

يصنع املدرس خطة الدرس قبل تنفيذ نشاط التعلم.9


