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مستخلص البحث
إن مراجعة ادلنهج الدراسي مهمة جدا حيث يتم فيها اسًتجاع ادلعلومات السابقة
واستكشاف النقاط اليت مل تكن مفهومة أو إصالح ما ىو خطأ أو زايدة نقصان أو
وما إىل ذلك .فادلنهج الدراسي ال بد من مراجعة يف كل سنة مرة على األقل ،وتعٍت
ىذه ادلراجعة ليكون ادلههج متماشيا مبطالب الزمان ادلتطور من يوم إىل يوم.
وقد استخدمت الباحثة يف ىذا البحث ادلنهج الكيفي حيث حللت الباحثة ادلنهج
الدراسي  3102ومراجعة معايَته بدقة وربطو بواقع تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة
االبتدائية إبندونيسيا عامة .واستخدمت الباحثة التثليث دلعرفة صحة البياات
اجملموعة كما استخدمت التحليل االستقرائي يف عرض بياات ادلنهج الدراسي
 3102وتفسَته واستنباطو.
قد دلت ائج البحث أبرزىا ىي :أن حتديد منهج لتعليم لغة أجنبية يف بلد ما يتوقف
على عوامل كثَتة دتثل أسسا عامة وخاصة يف بنائو .وأن لتحليل ادلنهج 3102
للمدرسة اإلبتدائية ال بد من دراسة وحتلييل أفكار وعملية ادلنهج  02ودراسات
معايَت كفاءات اخلرجيُت مث تُؤخذ بعُت االعتبار مدى الًتابط بُت كفاءات اخلرجيُت
وكفاءات جوىرية وأساسية .وأن ادلنهج  02للمدرسة اإلبتدائية قد حاول للتمشي
ابألسس العامة واخلاصة .ذلك ألن تدريس اللغة العربية يف االبتداية تعترب أساسا
لتكوين شخص زلب ابلعربية .أما لتكوين كفاءة أساسية للمعرفة فال تزال دتهيداي.
الكلمات املفتاحية :مراجعة ادلنهج ،ادلدرسة االبتدائية
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أساسيات البحث

أ .املقدمة

ادلعلم ىو مفتاح صلاح العملية التعليمية يف ادلدارس .لذلك أىم توقعات
النجاح ىي ادلعلمون .ال ينبغي أن يكون ادلعلم مشغوال بروتينية تغَت التعليم .كم من
ادلعلمُت ال يرغبون يف حتديث ادلعلومات أو تعزيز ادلعارف وادلهارات ادلتعلقة ابدلهنة.
جوىر ادلنهج ىو برامج تعليمي يهدف إىل تشكيل شخصية الطالب وادلسؤولية
وحب الوطن .أصبح تنفيذ ادلناىج الدراسية  3102حتداي وفرصة للمعلمُت لتحقيق
ادلثل العليا للتعليم .وحتدى العاملُت يف رلال التعليم والتعليم لسد ظروف مثالية
والظروف احلقيقية للتعليم.
يبدأ ىذا التنفيذ مع إجراء االختبار العام والتواصل مع ادلدارس وادلؤسسات
التعليمية األخرى يف يميع أضلاء إندونيسيا .واقق وزارة الًتبية والتعليم والثقافة ان
النظام سيثمر بعد .والغرض من تبديل ادلناىج ( )KTSPمع ادلنهج  3102ىو يف
الواقع جيدة مبا فيو الكفاية الستحضار قوة العقل واإلبداع من الطالب ابلتساوي
ألن ادلناىج احملتوى  3102مؤكدا ذلا ادلزيد من اجلهود حلفر اختصاص الطالب
(مهارات الثابتة) وتنمية القيم وادلواقف وادلهارات استكشاف احملتملُت .تركيز
ادلوضوع يف ادلنهج اجلديد ىو منوذج التعلم ادلوضوعي وتعزيز تنمية شخصية جيدة.
إن مرحلة مراجعة ادلنهج الدراسي مهمة جدا حيث يتم فيها اسًتجاع ادلعلومات
السابقة واستكشاف النقاط اليت مل تكن مفهومة أو إصالح ما ىو خطأ أو زايدة
نقصان أو وما إىل ذلك.

ب.أسئلة البحث

انطالقا من مراجعة ادلنهج الدراسي  3102كما أشَت إليها يف ادلقدمة ،فتود
الباحثة الوصف والكشف والتحليل للسؤال التايل :كيف مراجعة ادلنهح الدراسي
 3102يف ادلدرسة االبتدائية؟
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اإلطار النظري

أ .املبادئ واألسس يف املنهج الرتبوي
 -0األسس العامة للمنهج

حتديد منهج لتعليم لغة أجنبية يتوقف على عوامل كثَتة دتثل أسسا يف بنائو،
0
أمهها:
 .0السياسة الًتبوية واللغوية اليت تتبناىا الدولة
 .3النظرايت العلمية اليت يستند عليها بناء ادلنهج .وتشمل ىذه النظرايت:
نظرايت التعلم السيكولوجية ،ونظرايت علم اللغة ،وعلم اللغة االجتماعي،
والنظرايت التعليمية ،وادلستحداثت الًتبوية والتقنية اليت يستند إليها سلططو
ادلناىج.
 .2اختيار مادة ادلنهج وزلتواه ،وتنظيم مفرداتو يف وحدات تعليمية واختيار
ادلوضوعات اليت تًتجم من خالذلا تلك ادلفردات إىل مهام ،ونشاطات،
وشلارسات وتدريبات لغوية.
 .4مراعاة التكامل بُت عناصر ادلنهج المختلفة والتنسيق فيما بينها.
 .5مراعاة عمليات ادلتابعة والتقومي والتطوير ادلستمرة واجلادة للمنهج مبكواتو
األساسية.

 -3املبادئ يف بناء املنهج وأسسه

تعتمد عملية بناء ادلناىج الًتبوية على عدة مبادئ كما يلي 3:مبدأ التناسق
واالنسجام )(Relevance؛ مبدأ ادلرونة )(Flexibility؛ مبدأ االستمرارية
)(Continuity؛ مبدأ الفعالية )(Effectiveness؛ مبدأ االقتصاد والكفاءة
) .(Efficiencyأما األساس يف بناء ادلنهج فتتضمن األساس الفلسفي كالتقليدية

1ايف خرما وعلي حجاج .0988 .اللغات األجنبية تعليمها وتعلمها .الكويت :عامل ادلعرفة .ص083-081 :

2

Wina Sanjaya. 200. Kurikulum dan Pembelajaran; Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan. Jakarta: Kencana. Cet. 2. Hal: 39-42
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والفلسفة التقدمية؛ األساس النفسي؛ األساس االجتماعي والثقايف؛ األساس
2
التكنولوجي.

ب.املنهج  02للمدرسة اإلبتدائية
 -0مفهوم املنهج 02

وفقا للقانون رقم  31لسنة  3112بشأن نظام التعليم الوطٍت ،ادلنهج
ىو رلموعة من اخلطط والًتتيبات ادلتعلقة األىداف واحملتوى وادلواد ،فضال عن
الوسائل ادلستخدمة لتوجيو تنفيذ أنشطة التعلم لتحقيق أىداف تربوية زلددة
التعلم .وبناء على ىذا الفهم ،ىناك نوعان من أبعاد منهج ،األول ىو اخلطة
وحتديد األىداف ،واحملتوى وادلواد .يف حُت أن الثانية ىي الوسيلة ادلستخدمة يف
أنشطة التعلم.
إن ادلناىج الدراسية لديها رلموعة واسعة من ادلعاين ،ومها )0 :وخطة
التدريس كخطة تعلم الطالب )3 ،أبهنا جتربة التعلم اليت حصل عليها الطالب
من ادلدارس أو ادلدارس الدينية 4.ادلنهج  3102ىو ادلنهج الذي ينطبق يف نظام
التعليم يف إندونيسيا .ادلنهج  3102ىو منهج اثبت اليت تنفذىا احلكومة لتحل
زلل ادلنهج  3116والذي عادة ما يعرف ابسم ( )KTSPالذي ظل ساراي ألكثر
من  6سنوات.

 -3مكوانت ادلنهج الدراسي األساسية

ادلنهج ىو نظام ،كنظام فإنو جيب أن يكون ادلكوات أو األجزاء اليت
تدعم بعضها البعض وتشكل وحدة وطنية ال ينفصالن .ترابط ىذه العناصر
بعضها من بعض حبيث تعكس كل واحد موحد كربامج تعليمي .ومن مكوات
ادلنهج ما يلي:
3دمحم صابر سليم وآخرون .3116 .بناء ادلناىج وختطيطها .عمان :دار الفكر .ط .0 .ص65:

4

Sholeh Hidayat. 2013. Pengembangan Kurikulum Baru. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
Hal:.20
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 )0عنصر اذلدف
يف إطار ادلنهج األساسي ،اذلدف لو دور مهم ألنو سيوجو يؤقر ادلكوات
األخرى من ادلنهج الدراسي .وبناء على التسلسل اذلرمي لألىداف ،أىداف
الًتبية الوطنية ىو أعلى اذلدف فيدفع ألغراض أداه .غرض التعليم يف دولة
ما مهم فهو تريمة للبلد أو فلسفة الدولة ،ألن التعليم ىو وسيلة لتحقيق
الوضع النهائي 5.يف منظور الًتبية الوطنية ،أىداف الوطنية للتعليم ديكن
معرفتها بوضوح يف القانون رقم  20لسنة  3112بشأن نظام التعليم الوطٍت.
ومن مث تًتجم األىداف الوطنية للتعليم إىل أن تتحقق األىداف الًتبوية من
كل نوع ومستوى ادلدرسة أو وحدة تعليمية معينة.
 )3عنصر احملتوى
العنصر احملتوى ىو ادلكون الذي يوضع لتحقيق عنصر اذلدف .وادلراد من
ادلواد ادلكونة ىي تلك ادلواد اليت تتكون من دراسة العلوم والقيم واخلربات
وادلهارات ادلتقدمة يف عملية التعلم من أجل حتقيق عنصر موضوعي/اذلدف.
زلتوى ادلنهج ىو كل ما يشمل داخل ادلنهج .وينص قانون التعليم على أن
"زلتوى ادلنهج ىو ادلواد الدراسية والتدريس لتحقيق أىداف الوحدة الوطنية
للتعليم"
 )2عنصر االسًتاتيجيات
عنصر االسًتاتيجيات متعلق بكيفية تنفيذ ادلناىج الدراسية يف ادلدارس.
ادلنهج ىو خطة واألفكار واآلمال اليت جيب أن تتجلى يف ادلدارس ،وذلك
لتتمكن من تقدمي الطالب على حتقيق األىداف التعليمية .مكوات لتنفيذ
االسًتاتيجيات تشمل التدريس والتقييم والتوجيو وادلشورة وإعداد األنشطة
6
ادلدرسية.
5

Zainal Arifin. 2011. Konsep Dan Model Pengembangan Kurikulum. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya. Hal: 82
6
Hamid Syarif. 2009. Pengembanagan Kurikulum. Pasuruan: Garoeda Buana Indah. Hal: 108
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 )4عنصر التقييم
ديكن استخدامو لتحديد ما إذا كانت األىداف قد حتققت ،أو تستخدم
تقييم كالردود الصالح االسًتاتيجية ليت قد دتت تنفيذىا .التقييم كأداة لرؤية
ال نجاح يف حتقيق األىداف ديكن تصنيفها إىل نوعُت ،االختبارات و غَت
االختبارات.
منهجية البحث
وقد استخدمت الباحثة يف ىذا البحث ادلنهج الكيفي حيث حللت الباحثة ادلنهج
الدراسي  3102ومراجعة ومعايَته بدقة وربطو بواقع تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة
االبتدائية إبندونيسيا عامة .واستخدمت الباحثة التثليث دلعرفة صحة البياات اجملموعة
كما استخدمت التحليل االستقرائي يف عرض بياات ادلنهج الدراسي  3102وتفسَته
واستنباطو.
عرض البياانت ومناقشته
أ .دراسة حتليلية عن أفكار املنهج  02للغة العربية يف اإلبتدائية
فيما يلي حتليل أفكار ادلنهج  02للغة العربية يف اإلبتدائية
وفقا ل  317 KMAعام  3104أن تنفيذ ادلنهج  02للغة العربية يف
اإلبتدائية للعام الدراسي  3105-3104ابستخدام  KTSPللمواد العامة .أما
ابلنسبة دلادة الًتبية اإلسالمية واللغة العربية فال تزال تستخدم ادلعيار  K-13وفقا
ل .3104 KMA
بناء على ما سبق ،أساس الفلسفات الًتبوية للمنهج 02الفلسفة
التقدمية ولكن خصائص الفلسفة التقدمية كاتصال النشاط الًتبوي مبيول ادلتعلم،
وتغَت دور ادلعلم من اقل ادلعلومات إىل موجو ومرشد للمتعلم مل تظهر كثَتا .مبدأ
التناسق واالنسجام يدخل يف ىذا ادلنهج دلادة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية.
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ولكن التناسق الداخلي بُت ادلوضوعات فيو نظر ألن ادلود الدراسية للغة العربية
يف بيئة قد ال تطابق لبيئة أخرى .ففي ىذا اجملال على ادلدرس ابتكار يف
ادلوضوعات .وأما يف منطق الذي مل يتوفر كفاءة ادلدرس يف اللغة فيمكن اللجوء
إىل فريق ادلدرسُت للغة العربية يف منطق خاص.
أما مبدأ ادلرونة فهذا ادلنهج  02قد حاول لالدخال ادلوضوعات ادلناسبة
لعمر التالميذ اإلبتدائية .فتعكس ادلوضوعات عن األشياء القريبة وادلعروفة لدى
التالميذ ومناسبة لديهم .وأما مبدأ الفعالية ديكن حتقيقها عن طريق نشاطات
التعليم .وىذه تتعلق بوظيفة ادلعلم يف نقل ادلواد الدراسية لتحقيق أىداف التعليم.
من ضمن تنفيذ القانون من يمهورية إندونيسيا عدد  23سنة 3114
بشأن احلكومة اإلقليمية ،ادلطالبة ابحلكم اإلقليمي يف رلال التعليم .حتول اإلدارة
الًتبوية من ادلركزية إىل الالمركزية .ىذه الالمركزية يف إدارة التعليم مع السلطة
ادلمنوحة للمدارس لتطوير ادلناىج يرجع إىل القانون رقم  31لسنة  3112بشأن
نظام التعليم الوطٍت ،وىي ادلادة  2على وظائف وأىداف التعليم وادلادة 25
وطٍت حول ادلعايَت الوطنية للتعليم .أيضا مطالب العودلة يف التعليم اليت حتفز
لتكون النتائج ديكن أن تنافس على ادلستوى العادلي مع الدول ادلتقدمة.
ليس التعليم الطابع شكال جديدا يف نظام التعليم ،ألن جوىر التعليم
حتديد طبيعة األمة .ومع ذلك ،التعلم ادلوضوعي والطابع توقف أكثر تواترا على
مستوى اخلطاب وادلفهوم فقط .أما يف الواقع يتناسب عكسيا .خالل ىذا
الوقت ،ال تزال ادلناىج تركز يف ادلعرفية بينما قليل االىتمام من اجلوانب العاطفية.
األساس الفلسفي الذي تصدر عنو رأية ادلنهج  ،02كانت انتقائية من
سلتلف رؤى الفلسفة التواترية تركز على اخللود ،وادلثل األعلى ،واحلقيقة واجلمال
يف الًتاث الثقايف واآلاثر االجتماعية ادلعينة .يؤكد الفلسفة اجلوىرية على أمهية
الًتاث الثقايف وتوفَت ادلعرفة وادلهارات للمتعلمُت من أجل أن يصبح عضوا مفيدا
يف اجملتمع .وتؤكد الوجودية على أن الفرد بوصفو مصدرا للمعرفة عن احلياة كلها
78

Vol. 03 No. 01 January - June 2019
ISSN: 2549-4813 E-ISSN: 2549-368X

وادلعاين .لفهم حياة واحدة جيب أن يفهم نفسو .يؤكد الفلسفة التجديدية على
أمهية خدمة الفروق الفردية ،اليت تركز على ادلتعلم ،واالختالف من جتربة التعلم
والعمليات .ابإلضافة إىل التأكيد على الفروق الفردية مثل التقدمية ،الفلسفة
التجديدية تركز على حل ادلشاكل والتفكَت النقدي ،وما شابو ذلك.
كل من مدارس الفلسفة الًتبوية ذلا ابلتأكيد ادلآخذ وادلزااي .لذلك ،يف
شلارسة وتطوير ادلناىج الدراسية  ،3102دييل لال إىل لالنتقاء من رلموعة
مدارس الفلسفة الًتبوية ادلتنوعة للمصاحل ادلتعلقة ابلتعليم .وقد مت ذلك بسبب
التعقيد ادلتزايد للمشاكل اليت تواجو األمة ودولة اندونيسيا اليوم .يرجى من خالل
دمج االنتقاءات أُجيبت كل التحدايت واحتياجات التعليم يف إندونيسيا.
 )0تطبيق األساس الفلسفي من حيث أفكار ادلناىج :بنت ادلناىج الدراسية
على أساس الثقافة .إلعداد احلاضر وادلستقبل .فًتكز على مهارات شخصية
( )Soft Skillsومهارات صعبة ()Hard Skills؛ وادلدارس ليست منفصلة عن
اجملتمع.
 )3تطبيق األساس الفلسفي من حيث زلتوى ادلناىج الدراسية :ىذه الفلسفة
االنتقائية توصف من تقسيم زلتوى ادلناىج الدراسية على سلتلف الكفاءات:
الكفاءات األساسية .الكفاءات األساسية ،زلتوى بسيط .تتكامل
الكفاءات على ضلو متزايد تدرجييا على ضلو البيئة احمليطة ادلناسبة لطالهبم.
 )2تطبيق األساس الفلسفي من حيث عملية التعلم دلزج بُت عملييت التعلم
وقت واحد :ادلباشرة وغَت ادلباشرة .وفيو الًتكيز على التطبيق ،التعلم ذات
الصلة مع احلياة احلقيقية .تطور عملية التعلم بعمليات ( 5Mادلراقبة ،السؤال،
ويمع ادلعلومات ،وحبثها ،وتواصل النتائج) الًتكيز على مهارات التفكَت
النقدي وخالقة ومنتجة.
 )4تطبيق األساس الفلسفي من حيث التقييم :ركز التقييم على قدرة التفكَت
قدر ادلعرفة.
وعلى ادلواقف والسلوك .ومع ىذا ال تزال تُ ّ
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األساس كاالستعداد والنضج للتالميذ ،والدافعية ،وادلمارسة والدربة من
ادلنهج  02للمدرسة اإلبتدائية مطابقا ابالساس النفسي .فبعض ادلدارس قد
تزيد االسًتاجتية اخلاصة للمادة .ويف ادلادة نفسها تظهر فيها طريقة ادلباشرة.
فادلفردات تًتجم ابلصور ال ابإلندونيسية .وأما األساس االجتماعي والثقايف
أظهر أكثر من ادلنهج السابق .فادلنهج  02ال أتخذ كثَتا الثقافة العربية كلها
مث تغفل ققافة بالد اندونيسيا .فتعليم اللغة تعليم ققافتها .وىذه الثقافة مل
تغزل تعليمها خارج تعليم اللغة العربية لكن تندرج حتتها .وتعليم الثقافة
العربية تقصد بتعليم الثقافة اإلسالمة دون اجلاىلية وينحصر مبا يليق بثقافة
البالد نفسها ألن األسس االجتماعية للمنهج تتكون من الثقافة واجملتمع
والبيئة .والبيئة ىي رلموعة الظروف احمليطة ابلكائن احلي تؤقر فيو ويؤقر فيها
فالبد من ادخاذلا يف تعليم اللغة العربية .وأما األساس التكنولوجي كذلك
يندرج حتت تعليم اللغة العربية لإلبتدائية يف ادلنهج  .02ولكن ىذا األساس
التكنولوجي مبفهومو الواسع .ألن بعض مناطق اندونيسيا منها مامل تتوفر
لتشغيل التكنولوجي ادلعاصر .وديكن النظر إىل أتقَت التكنولوجيا يف ادلنهج
من زاوية التطبيق والنظرية

ب.حتليل معايري كفاءات اخلرجيني

معايَت كفاءات اخلرجيُت تشتمل كل من اجلوانب البعد احلركي (سلوكيات
نبيلة اليت تعرب عن موقف ادلؤمنُت وما فيها من ادلعرفة ،ققة النفس ،ومسؤولة للتفاعل
بشكل فعال مع البيئة االجتماعية والطبيعية يف بيوت ومدارس وأماكن اللعب)،
والبعد ادلعريف والبعد ادلهاري (القدرة على التفكَت والتصرف ادلنتج واالبداعي يف
رلال ملموس وغَت ملموس وفقا للواجبات ادلسئولة عليو).
والشيء ادلهم للماحظة عليها فيما يتعلق بتنفيذ ادلنهج االبتكار يف ادلناىج
الدراسية فهو جتديد األفكار اليت من ادلتوقع أن يكون ذلا أتقَت على الدراسة نفسها.
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وليس فقط ولكن أيضا يف عملية التعليم وتنفيذ منهج شامل ،مبا يف ذلك تطبيق
مادة اللغة العربية يف اإلبتدائية ،وىو:
 )0من حيث الشكل التنظيمي فاالبتكار يف شكل تغيَت ادلناىج الدراسية عام
 0968إىل ادلناىج الدراسية وادلنهج الدراسي  0975ومع صدور القانون رقم 2
لعام  0989بشأن نظام التعليم الوطٍت وذلك بسبب التغيَتات يف ادلناىج
الدراسية يف عام  .0994مث إىل ادلنهج  KBK, KTSPمث .02
 )3من اجلانب النفسي تنشأ فيما يتعلق التدريس والتعلم هنج جديد ،يبدو العديد
من االبتكارات مثل مهارات العملية
 )2من مشاكل اجتماعية تنشأ فيما يتعلق مبطالب اجملتمع احلديث ىي اليت برزت يف
ابتكار إدراج فصول زلو األمية ،والفكرة بزايدة احملتوى احمللي.
الكفاءات الرئيسية ) (KIوالكفاءات األساسية ) (KDيف مادة االلغة العربية
للصف األول اإلبتدائي.ؤفقبل حتليل كفاءة اخلرجيُت يف مادة اللغة العربية لالبتدائية
فهناك اجلوانب ادلهمة ال بد االىتمام هبا كل من مدرسي ادلدرسة وىي:
 )0جانب البعد احلركي
لو سلوكيات نبيلة اليت تعرب عن موقف ادلؤمنُت وما فيها من ادلعرفة ،ققة النفس،
ومسؤولة للتفاعل بشكل فعال مع البيئة االجتماعية والطبيعية يف بيوت ومدارس
وأماكن اللعب.
 )3جانب البعد ادلعريف
لديو معرفة واقعية وادلفاىيمية على أساس الفضول حول العلوم والتكنولوجيا
والفن والثقافة يف نظرة إنسانية ،والثقافة عن الدولة ،والظواىر واألحداث ادلتصلة
ابحلضارة الوطنية يف بيئة ادلنزل ،وادلدارس ،وادلالعب.
 )2جانب البعد ادلهاري
لديو القدرة على التفكَت والتصرف ادلنتج واالبداعي يف رلال ملموس وغَت
ملموس وفقا للواجبات ادلسئولة عليو.
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فإن ينظر يف وقيقة  KMAفإن معايَت كفاءات اخلرجيُت للمرحلة اإلبتدائية قد
تدخل كل من ىذه
أُد ِرجت يف معايَت الكفاءات اجلوىرية واألساسية ومطابقة ذلا .مث ّ
الكفاءات يف كل موضوعات دلادة اللغة العربية لكل طبقاهتا .ومع ىذا ألن ىذه
ادلرحلة تعترب أساسية ودتهيدية ففي كل لقاء من لقاءات دروس العربية يتعلم طالب
شيئا فشيئا .فإن األىم يف التعليم أن يعود الطالب االستماع والكالم ابلعربية عم
حولو .ففي ادلرحلة الالحقة يف السنتُت قبل األخَت يتعلم الطالب القواعد .ولكن
ىذه الكفاءات مل تكن أساسا ،بل من ابب التعرف .فعالوة على ذلك سيتعلم
الطالب القواعد اليت قد وجدىا يف صفوف االبتدائية حينما جيلس يف ادلتوسطة لكن
مع قدر من الزايدة.
فهذه البياات تشَت إىل أن أىداف ادلنهج  3102خاصة ابدلدرسة اإلبتداية
قد تطابقت مع معايَتىا األساسية كالوضوح ،والشمول التكامل .يقال أنو واضح دلا
تضمن  UU Sisdiknasصرحيا ابجتاه ادلنهج وأسس ادلنهج الفلسفي (الوطٍت والفكري
والًتبوي ) .ويقال شامال دلا ال يفرق يف ادلنهج بُت الطالب مهما اختلف أداين
اإلندونيسيُت ،وققافتهم .ويقال تكامال دلا اندرج يف ادلنهج من جانب ادلعريف واحلركي
والسلوكي .ولكن مع ىذا فإن يدق النظر إىل خطة كفاءة اخلرجيُت (متعلمي اللغة
العربية) من ادلدرسة اإلبتدائية ويقارن بُت مدة التعليم لذي ىو مرة يف األسبوع
ساعتُت ،وكفاءة اخلرجيُت (متعلمي اللغة العربية) وكذلك بُت كثرة ادلفردات اليت البد
تعلمها الطالب وىذه ادلدة ،سيتضح ادلقال أن قائمة ادلفردات أكثر من الالزم .ألن
تعليم اللغة العربية ليست تعليم مفرداهتا فحسب بل غَتىا من عناصر اللغة ومهاراتو.

ج .حتليل معايري حمتوى ( )Standar Isiاملنهج 3102

وديكن تفسَت ادلنهج  3102ابعتباره مفهوم ادلنهج الذي يؤكد على تطوير
القدرة على القيام (الكفاءة) ادلهام مع معايَت األداء احملددة ،حبيث ديكن أن يرى
ادلتعلمُت النتائج ،مثل التمكن من رلموعة معينة من الكفاءات .ويهدف ىذا ادلنهج
إىل تطوير ادلعرفة والفهم وادلهارات والقيم وادلواقف وادلصاحل من ادلتعلمُت ،ألن
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خيططوا ويعملوا بشكل اجلودة والدقة والنجاح مع كمال ادلسؤولية .والدة ىذا ادلنهج
 3102للتصدي لتحدايت التنمية والتحوالت النوعية من القرن 31إىل القرن 30
مت تصميم الكفاءات اجلوىرية يف أربع رلموعات من مًتابطة ألهنا مرتبطة مع
ادلواقف الدينية أي الكفاءة اجلوىرية  ،0وادلواقف االجتماعية أي الكفاءة اجلوىرية
 ،3وادلعرفة أي الكفاءة اجلوىرية  ،2وتطبيق ادلعرفة أي الكفاءة اجلوىرية  .4وكل
اجملموعات األربع مرجع الكفاءات األساسية وينبغي أن توضع يف أي التعلم
تكامليا .أما االختصاص فيما يتعلق ابدلواقف االجتماعية والدينية وضعت بشكل
غَت مباشر (التدريس غَت ادلباشر) أي عندما تعلم الطالب حول ادلعرفة أي الكفاءة
اجلوىرية  2وتطبيق ادلعرفة أي الكفاءة اجلوىرية .4
عندما ادلنهج ) (KTSPومن ادلعروف معيار الكفاءة والكفاءة األساسية

)(SKKD

مث يف ادلناىج الدراسية عام  3102ادلعروفة ابسم الكفاءة اجلوىرية والكفاءة
األساسية .الكفاءات اجلوىرية كمصطلح بديل دلعايَت الكفاءة ليست ىي نفسها يف
ادلعٌت ،ألن دلعايَت الكفاءة يف ادلنهج ) (KTSPسلتلفة ابختالف ادلواد الدراسية ،يف
حُت على الكفاءات األساسية يف ادلناىج الدراسية يف عام  3102ابلتساوي على
كل موضوع.
الكفاءات اجلوىرية ىي تفريع من  SKLيف شكل اجلودة اليت جيب أن يكون
ألولئك الذين أكملوا تعليمهم يف وحدة تعليمية معينة أو مستوى التعليم معُت .فهي
أيضا وصف عام عن الكفاءات أساسية اليت يتم جتميعها يف جوانب ادلواقف،
وادلعرفة ،وادلهارات (الوجدانية وادلعرفية واحلركية) اليت جيب أن دير هبا ادلتعلمون يف
مستوى مدرسي.الكفاءات اجلوىرية جيب أن تصف نوعية التوازن بُت حتقيق
ادلهارات الصعبة وادلهارات الشخصية.
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الكفاءات األساسية يف ادلنهج ) (KTSPأيضا تصاغ سلتلفا مع ادلنهج
 .3102ويف صياغة الكفاءة األساسية يتم إدخال "الثقافة والشخصية الوطنية
للتعليم .القيم الثقافة والوطنية اليت يتم إدراجها يف صياغة الكفاءة األساسية ديكن
العثور عليها يف ادلرفق.
فيما يلي شكل تصميم تطبيق األسلوب العلمي يف تعليم اللغة العربية:
 2.0فهم كيفية التعبَت عن االتفاق/االختالف ،واألمل،
والدعاء وكيفية االستجابة ذات الصلة مبوضوع أنشطة وقت
الفراغ /الًتفيو (اذلواية والرحلة( من خالل األخذ بعُت االعتبار
عناصر اللغة وبنية النص والعناصر الثقافية اليت توافق بسياق
ادلستخدم
 4.0تطوير النصوص البسيطة شفواي وحتريراي للتعبَت عن
االتفاق/االختالف ،واألمل ،والدعاء وكيفية االستجابة ذات
الصلة مبوضوع أنشطة وقت الفراغ /الًتفيو (اذلواية والرحلة(
من خالل األخذ بعُت االعتبار عناصر اللغة وبنية النص

الكفاءات اجلوىرية

والعناصر الثقافية بشكل صحيح الذي يتمشى ابلسياق

.

 2.0.0عرض التعبَتات شلا تدل صرحية من
االتفاق/االختالف وكذلك كيفية الرد على ادلوضوعات
ادلرتبطة أنشطة وقت الفراغ واذلواايت
 2.0.3تنفيذ النصوص الشفوية والكتابية بسيطة حول
كيفية التعبَتعن األمل والدعاء وكذلك وسيلة للرد ذات
الصلة ابدلواضيع
 4.0.0عرض النصوص الشفوية والكتابية بسيطة حول
موضوع أنشطة وقت الفراغ
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 4.3.3ويوضح ادلوضوعات البسيطة ادلتعلقة ابلتعبَت
ادلوضوع

األنشطة يف وقت الفراغ (اذلواية)

مواضيع فرعية
األنشطة يف وقت الفراغ (اذلواية)

/

موابيل

الكفاءات اجلوىرية والكفاءات األساسية للمنهج  02للمدرسة اإلبتدائية
تتمشى ابألساس النفسي اليت تشمل على ادلتعلم ومادة التعليم وعملية التعليم.
ففي ىذه ادلرحلة مل تشجع التالميذ على مهارة الكتابة ادلعقدة .وتركز كثَتا على
مهارة اإلستماع والكالم ألن التالميذ يف ىذه ادلرحلة ال يزالوا أن يبدأوا التعارف
ابدلادة وادلتعلم وبيئة ادلدرسة .ولكن ادلمارسة يف الواقع يغاير مبايلزم .وىذا
الكفاءات اجلوىرية والألساسية للمدرة األبتدائية للمادة اللغة العربية ومدى الًتابط
بينهما.
الرقم

KI

0

الرضا ابلتعاليم الدينية
اليت مت اتباعها والتنفيذ بتعاليمها

3

تعويد السلوك القومي ،االنضباط حتفيز الفضول
وادلسؤولية ،مهذبة ،ورعاية ،على وجود األشياء ادلتنوعة
من خالل اللغة العربية يف
والثقة يف التفاعل
واألصدقاء ،التفاعل مع األسرة ،أصدقاء
األسرة
مع
وادلدرسُت واجلَتان
وادلعلمُت.

KD

اإلعتقاد أبن ادلهارات اللغوية
من نعم هللا سبحانو وتعاىل
استخدام قدرة التحدث لألشياء
النافعة شكرا على
نعمة هللا سبحانو وتعاىل
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تعويد السلوك القومي ،االنضباط
وادلسؤولية ،والثقة على النفس يف
التفاعل مع
األسرة واألصدقاء ،وادلعلمُت
ابستخدام اللغة العربية
2

التعرف عل أصوات ادلفردات
ذات الصلة ابدلوضوع حتريراي أو
شفواي :العدد (-)01-0أمساء
األايم -أمساء الفواكو-بعض
األلوان

معرفة الفهم الواقعي بطريقة
القراءة)
ادلراقبة(االستماع،
والسؤال عن نفسو ،ادلخلوقات
وأنشطتها ،واألشياء ادلوجودة يف
البيت
وادلدرسة.
التعرف عل معاين ادلفردات ذات
الصلة ابدلوضوع :العدد (-0
-)01أمساء األايم -أمساء
الفواكو-بعض األلوان

4

عرض ادلعرفة الواقعية يف اللغة تقليد أصوات ادلفردات ذات
الواضحة وادلنطقية ،يف العمل الصلة ابدلوضوع :العدد (-0
-)01أمساء األايم -أمساء
اجلمايل،
يف احلركة اليت تعكس صحية الفواكو-بعض األلوان
األطفال ،ويف األعمال اليت حفظ معاين ادلفردات ذات الصلة
تعكس سلوك نبيلة وسلوك ابدلوضوع :العدد (-)01-0أمساء
األطفال يف فًتة األلعاب.
األايم -أمساء الفواكو-بعض
األلوان
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معايَت احملتوى ىي ادلعايَت ادلتعلقة بنطاق ادلواد ومستوى الكفاءة لتحقيق
الكفاءة من اخلرجيُت على مستوى ونوع تعليم معُت .نطاق ادلواد ومستوى الكفاءة
للمتعلمُت اليت جيب أن تتتحقق يف وحدة تعليمية أو مستوى ونوع التعليم وضعت
يف معايَت احملتوى لكل مواد دراسية.
مادة اللغة العربية يف ادلدارس اإلبتدائية لديها الصفات التالية .مادة اللغة
العربية ىي ادلادة اليت هتدف إىل تشجيع وتوجيو وتطوير وبناء القدرات وتعزيز
موقف إجيايب ضلو اللغة العربية ،سواء استقبالية وانتاجية .القدرة االستقبالية ىي
القدرة على فهم كالم اآلخرين والفهم .القدرة اإلنتاجية ىي القدرة على استخدام
اللغة كأداة اتصال ،إما شفواي أو كتابيا .ىذه القدرة تنتج موقفا إجيابيا جتاه اللغة
العربية دلساعدة ادلتعلمُت فهم مصادر تعاليم الدين اإلسالمي ،القرآن واحلديث
والكتب العربية ذات الصلة مع اإلسالم.
حتقيقا ذلذه الغاية ،تعد اللغة العربية يف ادلدارس الدينية لتحقيق الكفاءة
اللغوية األساسية ،واليت تغطي ادلهارات اللغوية األربع بشكل متكامل ،وىي
االستماع والتحدث أي الكالم والقراءة والكتابة .ومع ذلك ،على مستوى التعليم
االبتدائي تركز على االستماع ومهارات التحدث كأساس للغة .يف ادلرحلة الثانوية،
يتم تدريس ادلهارات اللغوية األربع بطريقة متوازنة .أما ابلنسبة دلستوى التعليم
العايل كاجلامعة تركز على مهارات القراءة والكتابة ،لذلك من ادلتوقع أن يقدر
ادلتعلمون على الوصول إىل رلموعة واسعة من ادلراجع ابللغة العربية .أما مادة اللغة
العربية فتهدف لتحقيق النقط التالية:
 )0تطوير الكفاءة اللغوية األساسية يعٍت ادلهارات اللغوية األربع بشكل متكامل
 )3تنمية الوعي حول أمهية اللغة العربية كلغة أجنبية كأداة رئيسية للتعلم ،وال
سيما يف تقييم مصادر التعاليم اإلسالمية
 )2تطوير فهم العالقات ادلتبادلة بُت اللغة والثقافة وتوسيع آفاق ققافية .وابلتايل،
من ادلتوقع أن ديتلك ادلعلومات ادلتنوعة عرب الثقافات مث أيخذ الطالب دورىم
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يف التنوع الثقايف
األنشطة

عمليات التعلم ()5 M

.يدعو ادلتعلمُت موجهة إلىى النظر ،واالستماع ،قراءة
ادلعلومات ادلتعلقة ابدلوضوع على األنشطة (الًتفيهية
وىواية (وىكذا ،وادلتعلمُت ال يشغّل حاسة السمع،
ولكن البصر كذلك.

ادلالحظة

يقوم ادلتعلمون ابلسؤال واجلواب حول األنشطة

التساؤل

يمع ادلتعلمون ادلعلومات من مصادر سلتلفة ،مث ادلعلم
يعطي تدريبات على األنشطة يف ادلوضوع

يمع ادلعلومات

بعد شلارسة مع النص (قراءة) والتحدث ،وديكن تشجيع
ادلتعلمُت للبدء يف تعلم ادلفردات العربية والنحو يف
نطاق أنشطة ترفيهية يف وقت فراغو.مث يعطي ادلتعلمُت
ادلفردات والقواعد يف التمارين يف دراسة مستقلة مث
ادلناقشة مع أصدقائو ..ويف النهاية ديكن للطالب
ربط العالقة وحتليلو

استخراج استنتاجاهتم اخلاصة مستقال

تواصل النتائج
تعد زلتوى مواد اللغة العربية للمدارس اإلبتدائية مطابقة دلعايَت اختيار
احملتوى من معيار الصدق ( ،)validityمعيار األمهية ( ،)siginificanceمعيار
ادليول واالىتمامات ( ،)interestمعيار القابلية للتعليم( ،)learn abilityومعيار
العادلية (.)universality
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يقال أهنا مطابقة دلعيار الصدق ( )Validityألن زلتوى مواد اللغة العربية
للمدارس اإلبتدائية واقعيا ليس خياليا ودتشي مع األىداف ادلوضوعية .وأهنا
مطابقة دلعيار األمهية ( )Siginificanceومعيار ادليول واالىتمامات ()Interest
ومعيار القابلية للتعليم ( )Learn Abilityألن زلتوى مواد اللغة العربية شلا حيتاج
إليها طالب كموضوعات أولية يف الصف األول اإلبتدائي اليت ابتدأ مبوقف "قراءة
كشف احلضر يف الصف" .كيف سينادي ادلدرس وكيف سيجيب الطالب .فال
يدرس القاعدة يف الصف األول والثاين .ومعيار العادلية ( )Universalityظاىرة يف
تناول ادلواد للصفوف األواخر عن وصف ققافة اسالمية عادلية.
وأما عن طرق اختيار احملتوى فلم يدخل يف اختياره ادلسح وحتليل
االحتياجات .وأما تنظيم احملتوى مل يكن من التنظيم ادلنطقي فحسب أو التنظيم
اخلاص ابحتياجات الطالب النفسية ،لكن ابلتنظيم احملوري ألن احلاجات ذات
شقُت :شق شخصي وشق اجتماعي .وجبانب ذلك تقدمي احملتوى اللغوي يف
ادلدارس اإلبتدائية حسب ادلواقف لتعليم ادلفردات مع العبارات اإلتصالية ،ليس
احملتوى ادلتمركز حول النحو وحول األفكار لثالث الصفوف األولية .أما لثالث
الصفوف األخَتة فبادلنهج النحوي .ومع ىذا ففي الواقع التزال تظهر أن ليس
كل زلتوى مواد اللغة العربية للمدارس اإلبتدائية مل توافق ابحتياجات اتصالية،
بعض منها :كموضوع التعارف بطريقة قددية جامدة اليت ال يستخدمها شخص
يف الزمن احلاضر اآلن ،وموضوع التذكَت والتأنيث (داخل فيو أنواع اسم اإلشارة)
اليت قد يسبب طالب يف حَتة لبعده عن لغتهم األم من نظر التقابل اللغوي.

د .حتليل دلعيار عملية املنهج 3102

يف أقناء العملية ،يطبق ادلنهج  3102التعلم ادلوضوعي التكاملي .يف تنفيذ
ادلناىج الدراسية يف عام  ،3102ال تعرض الدروس لتالميذ ادلدارس االبتدائية كل
مادة على حدة مستقلة عن غَتىا .التعلم القائم على مواضيعي-التكاملي تطبيقها
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على مستوى التعليم االبتدائي ويعرض عملية التعلم القائم على موضوع وبعد ذلك
جنبا إىل جنب مع غَتىا من ادلواضيع.
ادلنهج العلمي تطابق ابلنظرايت التعلم الثالث ،وىي نظرية برونر ،وبياجيو
ونظرية فيجوتسكي .نظرية برونر تسمى نظرية التعلم ابالكتشاف .مث تنص نظرية
بياجيو أن التعلم ذات الصلة إىل تشكيل وتطوير سلططات .يف حُت أن نظرية
فيجوتسكي تنص على أن التعلم حيدث عندما يعمل ويتعلم ادلتعلمون مع ادلهام اليت
مل تدرس من بعد وتلك ادلهام ال تزال ضمن نطاق قدراتو أو ادلهام اليت ىي يف
منطقة رلال التنمية الداين يقع بُت مستوى تطور الطفل يعرف حاليا ابسم مهارات
حل ادلشكالت حتت إشراف الكبار أو أقراهنم الذين ىم أكثر قدرة حللها.
تنفيذ ادلنهج  3102يعتمد على الًتكيز ذلذه العملية ،فمن ادلمكن أن يكون
ادلنهج العلمي ،أو منوذج ديسكفري ( ،)Discovery Learningمنوذج ادلشروع القائم
على التعلم ( ،)Project Based Learningالتعليم ادلبٍت على مشكلة (Problem Based
 )Learningيف تعلم اللغة العربية ،وديكن أيضا أن يكون النهج السياقي ادلعروفة ابسم
( .) CTLفهذا ادلفهوم الذي ديكن أن يساعد ادلعلمُت على تعلم الربط بُت احملتوى
ليتم دراستها من قبل حاالت ادلتعلمُت يف العامل احلقيقي وتشجع الطالب على
إجراء اتصاالت بُت ادلعرفة اليت ديلكها و بُت التطبيق يف حياهتم كأعضاء األسرة
واجملتمع .ولكن بعض ادلعلمُت رأوأ أن ادلنهج العلمي أقل مالءمة يف تعليم اللغة
العربية كما يف العلوم االجتماعية ،مث استخدم  .CTLادلثال التايل ىو لنهج علمي
(.)Saintific Approach
النتيجة

املعايري

اذلوية :مواضيع ،مواضيع فرعية ،الكفاءات الرئيسية
ومؤشرات اإلصلاز من الكفاءات وختصيص وقت
وصحيحة 91 <AB ≤ 011
كاملة
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ادلالحظة ،والسؤال ،ويمع ادلعلومات ،وربط
والتواصل وفقا دلوضوعات/ادلواضيع الفرعية،
الكفاءات الرئيسية ،وادلؤشرات ،ختصيص ،ووقت.
ادلالحظة ،والسؤال ،ويمع ادلعلومات ،وربط
والتواصل مفهوم كامل ومنظم ومنطقي أو
الصحيح
جانبان اقنان وفقا للمعايَت ،جانب واحد غَت
مالءم

81 < B ≤ 91

)(B

جانب واحد وفق للمعايَت ،جانببان غَت مالءم

71 < C ≤ 81

)(C

≤71

)(K

قالقة جوانب غَت مالئمة للمعايَت

يف ادلنهج  3102لتعزيز التحول يف التقييم ،أي من التقييم من خالل
اختبار(لقياس كفاءة ادلعرفة على أساس النتائج فحسب) ،ضلو التقييم احلقيقي أي
قياس كفاءة ادلواقف وادلهارات وادلعارف القائمة على العملية والنتائج.
ادلرجو للقرن  30ضلو مهارات االتصال والتفكَت النقدي
منوذج التعلم ادلتوقع ّ

ومهارات حل ادلشاكل و التفكَت اإلبداعي واالبتكاري .لذلك ،ينسجم إذا بٌت
ادلنهج  3102على ادلنهج العلمي وتطبق عليو ،على الرغم من وطأة ىذا النهج ال
ديكن  :100التطبيقية يف رلال العلوم االجتماعية ،ال سيما يف تعليم العربية.
حتول رأي يف صياغة ادلناىج
ّ
اجلدول التايل:

KBK

املنهج 3102

إىل ادلنهج  3102ديكن أن ينظر يف
KBKوKTSP

معايَت الكفاءة مستمدة من معايَت
احملتوى

معايَت الكفاءة ادلستمدة من االحتياجات
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وضعت معايَت احملتوى على أساس
معياري احملتوى مستمدة من معايَت الكفاءة
أىداف ادلواد مث يفصل إىل معيار
من خالل الكفاءات األساسية اليت تكون
األساسية
والكفاءات
الكفاءة
خالية من ادلوضوعات
للموضوعات
وينبغي جلميع ادلواد الدراسية تسهم يف الفصل بُت ادلوضوعات
األخالق ولتثبيت ادلعرفة
تشكيل ادلواقف وادلهارات وادلعرفة
ادلواد الدراسية مستمدة من الكفاءة ادلراد
حتقيقها

لتثبيت

الكفاءة مستمدة من ادلواد الدراسية

ادلواد الدراسية منفصلة عن بعضها
كل ادلواد الدراسية تربّط هبا الكفاءات
البعض ،مثل رلموعة من ادلواد الدراسية
اجلوىرية
منفصلة
يف كل مراحل عملية التعلم -يف االفتتاح؛ األنشطة؛ والتقييم -ووفقا دلنهج
يتطلب ادلعلمُت تسخَت الصفوف والطلبة أبن حيضروا طريقة مبتكرة وتفاعلية لتعلم
اللغة العربية حبيث يتصور الطلبة الفوائد ادلرجوة يف ادلستقبل .مع مرور الوقت سيزيد
ىذه التصورات كاستثمار لدافع داخلي للطلبة ابإلضافة إىل أن ال دير الطلبة عملية
التعلم بشعور القيمة لو .وكانت ىناك تعزيزات يف ادلنهج  3102يف ادلناىج
الدراسية على حد سواء يف عملية التعلم والتقييم .وفيما يلي جدول يوضح ذلك
خصائص التعزيزات

العملة

استخدام ادلنهج العلمي ( )Saintifikمن خالل ادلالحظة ،السؤال،
والتفكَت النقدي ،واحملاولة ،والتعاونية
استخدام ادلنهج العلمي كمحرك لباقية الدروس يف يميع ادلواد
الدراسية
التعلم ابالكتشاف ()Discovery Learning
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أتكيد القدرة على الكالم كأداة االتصال وعلى والتفكَت ادلنطقي
والنقدي واالبداعي
قياس مستوى تفكَت الطالب بدءا من األقل إىل األعلى
الًتكيز واالكثار من األسئلة اليت تتطلب التفكَت عميق بدال من
رلرد احلفظ عن ظهر قلب.

التقييم

قياس عملية أعمال الطلبة ،وليس فقط نتيجة العمل
التقييم عن طريق احملافظ
تسَت الطريقة يف ادلنهج  3102وفق الطريقة السمعية الشففوية .فعند
الطريقة السمعية الشففوية أن يبدأ بتعليم االستماع أوال مث الكالم مث القراءة
والكتابة .والقواعد ال يعلّمها مستقال لكن النحو جزء متكامل ىع عناصر اللغة
األخرى وهتتم كثَتا ابإلتصل احلقيقي.
ادلدخل يف ادلنهج  3102ىو االتصايل الذي يركز فيو ادلوضوعات اليت
ديكن استخدامو يف التواصل والتفاىم مع اآلخرين .وىذا بُت يف قالث الصفوف
األلية اليت حيرم تعليم القواعد فيو .بل يكثر ادلفردات والتعبَتات حول ادلواقف اليت
ديره الطالب ،كموقف قراءة كشف احلضور ،موضوع اذلواية وافشاء التحيات
والسالم يف القاء مع اآلخرين وغَتىا.
ه .حتليل معايري تقييم املنهج 3102
ادلنهج  3102تتطلب استخدام تقييم أصيلة وغَت أصيلة لعملية التقييم يف
نتائج التعلم .التقييم احلقيقي يف تعلم اللغة العربية أجدر لتقدمي معلومات حول
قدرات الطالب بصورة شاملة وصحيحة .أشكال التقييم احلقيقي تتضمن التقييم
الذي يقوم على ادلالحظة ،وتعيُت إىل ادليدان واحملافظ وادلشاريع وادلنتجات
واجملالت ،واألداء ،وكذلك التقييم الذايت .يف حُت أن التقييم غَت أصيلة تشمل
اختبارات ،مكررات ،واالمتحاات.
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ادلبادئ للتقييم يف ادلنهج  3102ىي متكاملة ،اقتصادية واضحة وخاضعة
للمساءلة ومنهجية وتربوية .تكون ادلبادئ مرجعا أساسيا للمعلمُت ووحدات
تعليمية يف تنفيذ أنشطة التقييم حىت ال تنحرف و ضرر ابدلتعلمُت .ىذا ادلبدأ عندما
ينظر إليها من أداة التقييم ادلستخدمة يف زلاولة لتحقيق التوازن بُت التقييم الذايت
للطالب وادلعلمُت ،يف رلال معرفية مهارة شخصية ومهارة صعبة وادلوقف.
وكان النهج ادلتبع يف عام  3102تنفيذ تقييم تكويٍت وانتهاء التعلم .تقييم
تنائج ادلتعلم يشمل على كفاءات ادلتعلمُت من حيث ادلواقف وادلعرفية وادلهارات
الشخصية والصعبة اليت تتم بطريقة متوازنة حبيث ديكن استخدامها لتحديد ادلوقف
النسيب لكل متعلم يف ضوء معايَت معينة .يشمل التقييم نطاق واسع من ادلواد،
الكفاءة أو برامج االختصاص زلتوى ادلوضوع أو الكفاءة ،والعمليات.
أما لتقييم ادلعرفة اختذت من نتيجة عملية يومية ،االختباريف نصف الفصل
الدراسي واالختباريف هناية الفصل الدراسيولتقييم ادلهارات يتكون التقييم من قيمة
ادلمارسات ،قيمة ادلشروع ،وقيمة ادلالحظة .أما األدوات ادلستخدمة يف شكل قائمة
مرجعية ،مقياس التصنيف رلهزة بعناوين
ولتقييم موقف يف ادلواد ادلستمدة من تقييمات ادلراقبة (تقييم العمليات)،
التقييم الذايت والتقييم بُت األصدقاء ،ومن مالحظات ادلعلمُت .األداة ادلستخدمة
للمراقبة والتقييم الذايت وتقييم ادلتعلمُت بُت ادلشاركُت ىو ادلرجعية أو مقياس
التصنيف رلهزة بعناوين ،بينما يف االكتيبات مثل مالحظات من عند ادلعلمُت
وبناء على ىذه ادلناقشات ،تؤكد ادلنهج  3102على تقييم ادلكوات الثالقة
يف ىذه العملية .وتلك ادلكوات الثالث ىي ادلهارات وادلعرفة وادلوقف .ويتم
احلصول على ادلكوات الثالقة يف عملية التعلم .وابإلضافة إىل ذلك ،يؤكد ادلنهج
 3102التقييم احلقيقي .كال اضلاء عمليات التعلم من عن الطالب تسجل يف دفًت
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مالحظة ادلعلم .يف األساس ادلناىج يف عام  3102ىو منقح دلنهج سابق .تعلم
اللغة العربية اليت تغطي على األقل أربع مهارات ال يتم احلكم من امتحان نصف
السنة والنهائي فقط لكن ما جتري يف عملية التعلم يوميا تًتاكم مع صيغة حسابية
موحدة.
االختتام
أ .اخلالصة
بعد عرض الياات عم مراجعة ادلنهج يف ادلدرسة االبتدائية وحتليلو فلخصت
الباحثة أىم نتائج البحث ما يلي:
 .0إن حتديد منهج لتعليم لغة أجنبية يف بلد ما يتوقف على عوامل كثَتة دتثل أسسا
عامة وخاصة يف بنائو.
 .3لتحليل ادلنهج  3102للمدرسة اإلبتدائية ال بد من دراسة وحتلييل أفكار وعملية
ادلنهج  02ودراسات معايَت كفاءات اخلرجيُت مث تُؤخذ بعُت االعتبار مدى
الًتابط بُت كفاءات اخلرجيُت وكفاءات جوىرية وأساسية.

ب.التوصيات

بناء على ما سبق أن ادلنهج  02للمدرسة اإلبتدائية ال بد أن يتماشي مع
األسس العامة واخلاصة كما جيب على ادلعلمُت مراجعة ادلنهج يف كل وقت شلكن
حيث تطور الزمان واستعد الطلبة يف مواكبة مطالبو مع التمسك ابلقيم اإلسالمية
اخلالدة .ال سيما تدريس اللغة العربية يف ادلدرسة االبتداية تعترب أساسا لتكوين
شخص زلب ابلعربية لغة االسالم وادلسلمُت.
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