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ABSTRACT 

The Integrated Religious Curriculum (KBD) was implemented as a national curriculum in 
2015 in SABK throughout Malaysia. KBD is a new Islamic educational curriculum designed 
by KPM and JAKIM based on the religious concepts previously known as the Azhari 
Curriculum. The main aspiration of implementing this curriculum, among others, is to 
improve the quality of communication and Arabic-speaking by making the Arabic as a medium 
of teaching. However, until now there is no clear guide and method of how to best implement 
the teaching and learning of this curriculum in the classroom. In this regard, the study aims to 
develop a method of teaching religious subjects in KBD that can achieve this aspiration. This 
method is based on a needs analysis survey obtained from a sample of students and teachers 
from all over Malaysia. The result of this survey, the CLIL model of teaching has been selected 
and adapted according to the Malaysian standard. This method has been successfully 
developed through the concept of integration of content and language skills teaching. This 
method has also been revised, approved and validated by six experts comprising three 
academicians, a KBD primary trainer teacher and two KBD experienced teachers in SABK. As 
a result of the six experts' certification, this method is called the Integration Method which 
refers to the incorporation of the subject content teaching method and the teaching method 

of language skills. 
 
Keywords: Dini Integrated Curriculum, Intergration Method, CLIL, Arabic Language 
Communication, SABK 

 
 ملخص

  إن. ماليزيا أحناء مجيع يف SABK يف 5102 عام يف وطين كمنهج( KBD) املتكامل الديين املنهج تطبيق مت
KBD صممه جديد إسالمي تعليمي منهج KPM و JAKIM   ابق اس املعروف" العربية-الدينية" مبدأ على بناء 

 من بالعربية لتعاملوا التواصل جودة حتسني املنهج هذا تنفيذ يف الرئيسية الطموحات ومن. األزهرية باملناهج
 أفضل تنفيذل واضحة وطريقة دليل اآلن حىت يوجد ال ذلك، ومع. للتدريس وسيلة العربية اللغة جعل خالل
 لتدريس طريقة احاقت  إىل الورقة هتدف الصدد، هذا يف. الدراسي الفصل يف املنهج هذا وتعلم لتدريس طريقة
 االحتياجات لحتلي مسح على الطريقة هذه تعتمد. الطموح هذا حتقق أن منها ترجى اليت KBD يف الدينية املواد
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 اختيار مت ، حاملس هلذا نتيجة. ماليزيا أحناء مجيع من واملدرسني الطالب من عينة من عليه احلصول مت الذي
 التكامل مفهوم خالل نم بنجاح الطريقة هذه تطوير مت. املاليزية للمعايري وفق ا وتكييفه للتدريس  CLIL منوذج

 خرباء ستة ِقبل نم صحتها من والتحقق واعتمادها الطريقة هذه حتكيم مت. اللغة ومهارات احملتوى تدريس يف
 لشهادة نتيجة.  SABK  يف KBD من خربة ذوي ومعلمني KBD لـ أساسي ومدرب أكادمييني ثالثة من

 وطريقة املوضوع وىحمت تدريس طريقة دمج إىل تشري اليت" التكامل طريقة" الطريقة هذه تسمى الستة، اخلرباء
 .اللغة مهارات تدريس

 
 .SABK ، العربية باللغة التواصل ، CLIL ، التكامل طريقة ، املتكامل الديين املنهج: المفتاحية الكلمات

 
 األساسية البحوث منحة خطة خالل من( KPT) العايل التعليم وزارة قبل من الدراسة هذه متول: التقدير

(R/ FRGS/ A04.00/ 01336A/ 001/2016/00363 .)وقسم والتعليم التبية وزارة ونشكر نقدر أن نود 
 اليت واخلربات راءاآل وكذلك والتعاون املساعدة قدموا الذين والزمالء املاليزية التعليم بوزارة اإلسالمية التبية

 االستنتاجات / التفسريات مجيع مع يتفقون ال قد أهنم من الرغم على كبري، حد إىل البحث هذا هبا تساعد
 .الورقة يف الواردة

 

 مقدمة
 

 املتكامل الديين املنهج هو( KPM) املاليزية التعليم وزارة تقدمها اليت الدراسية املناهج ابتكارات أحدث من إن
(KBD .)بناء مت. اليزيام يف الدينية الثانوية املدارس يف اإلسالمية العلوم وتعلم لتدريس خمصص منهج وهو 

 زيامالي يف اإلسالمية الدينية واهليئة ،( MOE) ماليزيا يف والتعليم التبية وزارة مع بالتعاون الدراسية املناهج هذه
(JAKIM )، اإلسالمي الديين والتعليم للتبية االستشاري واجمللس (LEPAI .)املنهج هلذا األساسي املبدأ 

 يف مبا ماليزيا يف الدينية املدارس يف 5111 عام يف رمسي ا اعتماده مت الذي األزهر منهج من مستوحى وتصميمه
 يف. اخلاصة الدينية واملدارس األهلية الدينية واملدارس( SABK)  احلكومة من املدعومة الدينية املدرسة ذلك
 .األزهر ملنهج كبديل وطين كمنهج KBD ب االعتاف مت ،2102 عام

 
 علماء لتزويد يةوالنقل العقلية العلوم على يعتمدون وممتازين متوازنني طالب توفري إىل KBD هتدف

 وقدرات إمكانات صقلو  اإلسالمية، للتبية والتعلم التعليم مستوى ورفع لتقية حماولة إهنا". املثقف"و الدين
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 ,Bahagian Pendidikan Islam KPM) الوطنية واملناهج KPM بني KBD لـ اإلداري النظام وتنسيق الطالب

2015). 
 

  المتكامل الديني المنهج طموح
 

 ةملتزم الوزارة" أن" الديين التعليم مسار تعزيز" يف 0 املوجة ،(PPPM) املاليزي التعليم تطوير خطة ذكرت
 والتصورات القيم على ناءب للنجاح الصلة ذات واملهارات باملعرفة الطالب لتزويد اجلودة عايل ديين تعليم بتوفري

 مناهج رفع خالل من ينيةالد املدارس يف الوطنية املناهج تنفيذ يف التعزيز على الوزارة ستعمل. املتينة اإلسالمية
 ص – 7 الفصل) -" الوطنية املناهج يف الدينية العناصر وغرس وطنية كمناهج القرآن وحتفيظ الديين التعليم

05( )Kementerian Pendidikan Malaysia 2013 .)يتماشى املنهج هذا صياغة فإن البيان، إىل باإلشارة 
 .الرغبة هذه مع
 

 ييند تعليم إىل حيتاجون الذين للمواطنني الدولة تقدم أن KBD تطبيق وطموحات أهداف بني من
 إىل باإلضافة. ماليزيا يف يالرئيس التعليمي التيار يف الديين تعليمهم وتعزيز ألبنائهم ومنهجية جودة أكثر بنظام
 للتعليم كوسيلة ةالعربي اللغة تستخدم. املهنية حياهتم مسار لتحديد أكرب فرصة أيض ا الطالب سيمنح ذلك،

 إىل الرجوع على والقدرة اللغة هبذه والتعامل التواصل جودة حتسني على اجلهد هذا سيعمل. KBD تطبيق يف
 اللغة متكني يعد(. Bahagian Pendidikan Islam KPM, 2015) املعتربة كتبها من اإلسالمية املعرفة أسس
 األساسية ملعلوماتا وثيقة يف بوضوح ذلك جاء. املنهج هذا إجناز يف التكيز نقاط أهم من الطالب لدى العربية
 .املاليزية التعليم وزارة اإلسالمية، التبية قسم عن الصادرة( 5102 تنفيذ) املتكامل الديين املنهج لتنفيذ

 
 املاليزي عليمالت خمطط يف الطالب تطلعات على بناء   التالميذ قدرة حتسني إىل أيض ا KBD يهدف

(PPPM )، اللغوية واملهارات القيادة ومهارات التفكري ومهارات املعرفة التالميذ إتقان يف سيضمن والذي 
 يف الطالب اتوقدر  إمكانات تطوير إىل باملنهج املعرفة جانب سيؤدي. الوطنية واهلوية والروحية واألخالقية
 إفادة توفري على رةقاد أهنا يرجى للمنهج، وسيطة كلغة العربية اللغة جعل خالل من. والعربية الدينية الدراسات

 Bahagian( )اللغة ةثنائي مهارات) واإلجنليزية املاليزية اللغة غري أخرى لغات إتقان يف للتالميذ مضافة وقيمة

Pendidikan Islam KPM, 2015.) 
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 ليست عربيةال اللغة أن إىل نظر ا. املنهج هذا تنفيذ طموح وحتقيق لدعم جرأة أكثر جهد بذل جيب
 بيئة إنشاء جيب لذلكف اإلجنليزية، اللغة مثل النطاق واسع ليس واستخدامها ماليزيا يف للناس يومية تواصل لغة

 والتأكيد أكرب بشكل كيزالت  خالل من املدارس يف العربية اللغة بيئات على التعزيز وجيب. العربية للغة مفضلة
 الدراسية الفصول داخل هي االهتمام إىل حتتاج اليت الرئيسية األنشطة بني من. األنشطة بعض يف تنفيذها على

 .املنهج ذاه تطوير من الطموح حتقيق يف للتأييد مهم اجلهد هذا. والتعلم التعليم عملية يف وخاصة
 

 ماليزيا في العربية باللغة الدينية الدراسات تعلم
 
 التبية ضاياق لدراسة حممد بن مراد داتؤ سري تان برئاسة خاصة جلنة املاليزي الوزراء رئيس أنشأ ،5115 عام يف

. إلسالميةا بالتبية يتعلق فيما وخاصة الوطنية املدارس ومتكني( SAR) الشعبية الدينية املدرسة ودور اإلسالمية،
 ئيسر  عليه وافق وقد الوطين، التعليم نظام من كجزء SAR بوضع تقريرها يف اللجنة أجرهتا اليت الدراسة أوصت

 أدناه( MOE) التعليم وزارة يف تسجيلها مت اليت املدارس فإن مث، ومن. 0991 لعام التعليم لقانون وفق ا وزراء
 0991 لعام التعليم قانون 07 أحكام مبوجب( SABK) احلكومة من املدعومة الدينية املدارس فئة من تعترب

(Kamarulzaman et al. 2018a.) 
 

(. Hj. Dangiran 2008) 5119 عام يف وتنتهي 5112 عام يف التسجيل عملية بدأت قد البداية يف
 أحناء مجيع يف SAR 511 من يقرب ما تسجيل مت اآلن وحىت مستمرة هذه التسجيل عملية تزال ال ولكن
 أقدامها على تقف واليت ،SMAN باسم املعروفة الوالية حلكومة تابعة SAR مدارس أيض ا هناك ولكن. ماليزيا

(SMAS.) 
 

. األزهري هجاملن باسم املعروف أو األزهرية البعوث منهج الغالب يف الدينية املدارس هذه تستخدم
 التعليمو  التبية وزارة مناهج على تعتمد تقريب ا SABK مدارس مجيع فإن ،Hj Abdul Rashid (2008) لـ وفق ا

. املصرية ألزهرا جامعة من مباشرة( األزهر) الدينية املناهج توفري يتم(. األزهر) الدينية املناهج على وحتافظ
 واحلديث سريالتف املواد مثل منفصل بشكل العربية واللغة اإلسالمية الدراسات مكونات املنهج هذا يتضمن
 تبين مت وقد. درسيةامل كتبها يف العربية اللغة تستخدم حيث ذلك إىل وما والنصوص والنحو والتوحيد والفقه
 تقدمي مت بينما(. Mohd Mansor 2003) 5111 عام يف SAR معظم قبل من مرة ألول الديين األزهر منهج

 وكانت 5115 عام يف املاليزي االمتحانات مبجلس KPM قبل من( STAM) ملاليزيا العليا الدينية الشهادة
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 معادلة باعتبارها STAM بشهادة( JPA) العام األمن مديرية اعتفت ،5119 عام يف. املنهج هذا على تعتمد
 STPM (Berita Harian, 16 September 2009.) لشهادة

 
 األزهر، جمناه يتبنون الذين املدارس مشغلو يواجهها اليت والضعف القصور أوجه من العديد هناك

 الطالب مع مالءمة أقل إنه حيث األزهر من مباشرة مأخوذ املنهج هذا إن. 2 إىل 0 الدراسية للسنوات وخاصة
. اللغة يف لطالبا وضعف الواضحة غري التعليمية واألدلة واللغة احملتوى مستوى إىل ذلك ويرجع. املاليزيني
 منهج وإدارة بتطوير الدينية للمناهج LEPAI JAKIM جلنة من مببادرة KPM قامت املشكلة، هذه وملعاجلة

 يونيو 52 يف ليهع املوافقة متت) وطين كمنهج به االعتاف مت والذي الديين املنهج يسمى األزهر ملنهج بديل
 للتعليم كوسيلة متستخد العربية اللغة وإن. واإلسالمية العربية اللغة على املنهج هذا حمتويات تعتمد(. 5105

 5102 عام يف املنهج ذاه تنفيذ يبدأ. الدراسي الفصل يف التعليم لغة أو املدرسية الكتب يف سواء املنهج هذا يف
( JKP) ملركزيةا املناهج جلنة اجتماع) املنهج هبذا املهتمة اخلاصة أو األهلية الدينية واملدارس SABK املدارس يف

 (.3/5105: رقم
 

 الطبيعية العلوم وتعلم تعليم برامج إن. ماليزيا يف غريب ا شيئ ا ليست الثانية اللغة يف والتعلم التعليم مسألة
 اللغوية غري املواد تعليم مبدأ يف أي KBD بـ والتطبيق املبدأ نفس هي( PPSMI) اإلجنليزية باللغة والرياضيات

 تأسيسه مت دق العربية اللغة باستخدام اإلسالمية الدراسات موضوعات تطبيق فإن ذلك، ومع. الثانية باللغة
 الدينية املناهج ممارسة وراء الكامنة األساسية القضية تتمثل. ماليزيا يف الدينية املدارس نظام يف طويلة فتة منذ
 كوسيلة العربية اللغة استخدام بشأن قوية وإرشادات واضح مفهوم وجود عدم يف ماليزيا يف العربية اللغة يف

 املستندة اإلجنليزية غةالل وتعلم تدريس من مأخوذة غالب ا املستخدمة واملفاهيم النظريات إن. الدينية املواد لتعليم
 (.Kamarulzaman & Belal 2015) الغرب علماء إىل

 
 مفهوم مع لتعاملا جيب ماليزيا، يف الدينية املواد لتعلم كوسيلة واستخدامها العربية اللغة سياق يف

 KBD تطبيق يف واألساليب املفاهيم أفضل باستكشاف القيام جيب هنا ومن. ماليزيا بسياق تناسبان وطريقة
 وجود عدم بسبب اليزيام يف العربية اللغة بواسطة الدينية املناهج تنفيذ يف الفشل أن احملتمل من. ماليزيا يف

 املفاهيم هذه طويرت حماولة تتم وبالتايل. الدراسية واملناهج املدرسة متطلبات مع متشيا واضحة وطرق مفاهيم
 .حثالب وموضع الواقع متطلبات تراعي اليت التعديالت بعض مع CLIL هنج بتطبيق اجلديدة واألساليب
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 تنشأ. الفعال خدامهاالست هبا االعتاف مت اليت األوروبية البلدان يف كبرية بشعبية حيظى النهج هذا
CLIL الطبيعي التعلم نظرية إىل استناد ا (Krashen & Terrell 1983 )املتكامل التعليم" من عبارة وهي 

 قبل من ملصطلحا هذا قدم. واحدة ملادة والتعلم التدريس يف واللغة احملتوى دمج يعين الذي" واللغة للمحتوى
Marsh. D (2002 )املواد يف التعلم عملية يف واللغة احملتوى دمج تعين وهي. العامل أحناء مجيع يف اعتمده وقد 

 الوقت نفس ويف احملتوى انإتق يف أجنبية أو ثانية لغة باستخدام وغريها والعلوم واجلغرافيا التاريخ مثل اللغة غري
 (.Marsh, D., Lange, G. 2000) األجنبية اللغات أو الثانية اللغات اكتساب

 
 باستخدام اللغوية غري املواد وتعلم تدريس يتم أوروبا، يف. التكيز ثنائي بالتعليم أيض ا CLIL هنج يُعرف

 ,Wannagat 2007; Kamarulzaman et. al) املاضية القليلة العقود خالل بدأت وقد أجنبية لغة أو ثانية لغة

2010; Meyer 2010 .)هنج تطبيق مت ماليزيا، ويف CLIL مواد تدريس مت عندما ،5113 عام يف مرة ألول 
 التعليم عملية فإن ى،أخر  ناحية من. الدراسية الفصول يف اإلجنليزية اللغة بوساطة والرياضيات الطبيعية العلوم

 ماليزيا يف طويلة فتة نذم أجنزت قد العربية اللغة يف وغريها والتفسري التوحيد الفقه مثل األزهر ملنهج والتعلم
 .والتعلم التعليم يف رمسي ا CLIL منهجية خصائص تطبيق يتم ال ولكن

 
 تزال ال ذلك، ومع. والرياضيات العلوم يف CLIL على أجريت اليت الدراسات بعض هناك كانت

 الدراسات بني من .متخلفة ماليزيا يف األزهر ملنهج الدراسية املواد على تطبيقها يف CLILبـ تتعلق اليت الدراسات
 Kamarulzaman, Saiful Nizam, Nabihah & Nor Azahan دراسة ماليزيا يف األزهر مبناهج املتعلقة

 ستخدمت اليت سيالنغور حول االبتدائية املدارس يف الفقه مادة يف CLIL منهج تطبيق تدرس اليت( 2010)
 جيعوتش النشط، التعلم وإجياد الطالب، مشاركة يشجع النهج هذا إجراء أن الدراسة وجتد. األزهر منهج
 Belal Adnan ِقبل من أيض ا CLIL هنج تنفيذ على الدراسة متت. والطالب النشاطات على املتمركز التعلم

& Kamarulzaman (2013 )بـ يرتبط والذي CLIL العربية اللغة بغري للناطقني جديد تعليمي كمدخل .
 .العربية اللغة يف مكفاءهت حتسني على الطالب يساعد العربية اللغة باستخدام احملتوى تعلم أن الدراسة وجدت

 
 املدارس طالب علىMohd. Mansor & C. Kamarudin (2004 )  دراسة أن ذلك، إىل باإلضافة

 وجدت. يدرسونه الذي املنهج فهم ميكنهم الطالب من فقط ٪21 أن كلنتان يف STAMو الدينية الثانوية
 الفقه الجم يف العربية اللغة يف الطالب لدى املعرفة درجات أن UniSZA يفSumayyah et.al (2011 ) دراسة
 إىل ضافةباإل ماليزية بصبغة جديدة وطريقة مفهوم بتقدمي تقوم الورقة وهذه(. 28.40 يعين) معتدلة كانت
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 يف الدينية املدارس يف ربيةالع باللغة الدينية املناهج تنفيذ يف به والدليل إليه الرجوع ميكن جديد بنموذج اقتاح
 .ماليزيا

 
 جديد اقتراح: التكامل طريقة

 
 Kamarulzaman, Ahmed Thalal أجراها اليت االستقصائية والدراسات املسوحات نتائج من التحديد مت

dan Ahmad (2017 )و Kamarulzaman et.al (2018a 2102 وb )هتدف. الدينية املواد لتدريس طريقة 
 خالل من لفصلا يف لغوية بيئة هتيئة خالل من الطالب لدى العربية اللغة مهارات متكني إىل الطريقة هذه

 للمحتوى املتكامل التعلم) CLIL منوذج من الطريقة هذه تتكيف. املعلمون أجراها اليت التدريس أساليب
 CLIL وذجمن مع الطريقة هذه تنفيذ يف املبدأ يتناسب. ماليزيا يف KBDو SABK تعلم سياق ليناسب( واللغة
 (.Kamarulzaman 2012) اللغة جبانب وتعلمه احملتوى تعليم يف اللغوية املهارات ينفذ الذي

 
 التدريس خطوات وتفاصيل الطريقة، هذه وفق والتعليمية العامة واألهداف التنفيذ مبادئ تطوير بعد

 خرباء ستة اختيار مت قد. اخلرباء قبل من تطبيقها صالحية من والتحقق مراجعة عملية إجراء مت الطريقة، هلذه
 أيضا وشارك العربية، غةوالل الدينية العلوم تعليم يف متخصصني أكادمييون منهم ثالثة. احملكمني فريق ليكونوا

 لتحكيما فريق نتائج أكدت. املنهج يف اخلربة ذوا واملعلمان  KBDلـ الرئيسي املدرب ذلك يف مبا مدرسني ثالثة
 .سينهالتح االقتاحات بعض مع وصحتها للتطبيق الطريقة هذه صالحية على اختيارها مت اليت

 
 املواد لتعلم لدراسيا الفصل يف التعلم عملية عن تعرب اليت" التكامل طريقة" الطريقة هذه تسمية مت

 الدينية العلوم ستدري طريقة بني مدجمة تدريس طريقة خالل من والشريعة الدين أصول علوم من املكونة الدينية
 أساسي كموضوع احملتوى تقدمي طريقة وهي وظيفتان، هلا الطريقة هذه. الثانية اللغة مهارات تدريس وطريقة

 .الطالب لدى العربية اللغة مهارات بتنمية مباشر غري بشكل تقوم الوقت نفس ويف
 

 "التكامل طريقة" لـ التطبيق مبادئ
 

 يةاألساس املبادئ بعض فهم إىل املعلمون حيتاج الدينية، KBD مادة تدريس يف التكامل طريقة تطبيق عند
 :وهي هبا، وااللتزام لتطبيقها
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 صلوالتوا واحملتوى املعرفية باملهارات النموذج هذا ويهتم ،CLIL  منوذج على الطريقة هذه تعتمد .0
 .اللغةو  التعلم وتنوع الدروس وموضوع والثقافة البيئة هي أبعاد ستة خالل من اللغة ومهارات

 وقت يف ربيةالع اللغة ومهارات الدرس حمتوى أهداف لتحقيق التعليمية األنشطة بدمج تتصف إهنا .5
 .الفصل يف الالشعوري اللغة وتعلم واحد

 ينطوي اللغوية املهارات تنمية نشاط إن. للمواد األساسي احملتوى معلومات تقدمي هو الدرس حمور .3
 .التعليم أنشطة خالل من مباشر غري بشكل

 .لغوية بيئة لتهيئة التواصل جانب على يركز املستخدم النهج .8
 مادة يف لعربيةا اللغة ملهارات الطالب تعلم مستوى مبراعاة للتدريس كوسيلة العربية اللغة استخدام .2

 وكذلك للغةا استخدام على الطالب وقدرة املستخدمة، للغة الطالب وقابلية املعاصرة، العربية اللغة
 .للطالب اللغة قوالب مراحل مراعاة

 احلادي للقرن علمالت مفهوم خالل من نشطة تعليمية بيئة خللق الطالب حول املتمحور التعلم تطبيق .1
 .والعشرين

 .واملعرفة للمعلومات مقدمني جمرد من بدال   كميسرين املعلمون يعمل أن جيب .7
 وخاصة ، األجنبية أو الثانية اللغة تدريس وأساليب العربية باللغة أساسية معرفة إىل املعلمون حيتاج .4

 .والكتابة والقراءة والتحدث االستماع وهي األربع، اللغوية املهارات تدريس
 .التعليم يف اللغة عناصر غرس عملية يف اجلمل إعراب تقنيات تستخدم ال .9
 

 التكامل طريقة وفق وتعليمية عامة أهداف
 

 :هو التكامل لطريقة وفق ا وتعلمها الدينية KBD مادة تدريس من الغرض
 .الدرس حمتوى إتقان .0
 .الطالب لدى اللغوية املهارات حتسني .5
 .النفسية الطالب ثقة تعزيز .3
 .وفعالة مفضلة عربية بيئة خلق .8
 .العربية اللغة على الطالب بني الذايت التعلم تشجيع .2
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 وثانيا للتعلم لرئيسيا اهلدف هو أوال. كبريين هدفني إىل املعلمون حيتاج الطريقة، هذه تنفيذ ولتحقيق
 هذه تنفيذ يف للتعلم اهلدفني إن. أيض ا حتقيقه جيب الذي الدعم هدف يعد الذي اللغوية املهارات هدف

 :ومها الطريقة،
 ؛(الرئيسية) األساسي املادة حملتوى األهداف .0

 اهلدف هذا إىل اإلشارة جيب. املادة مبوضوع يتعلق الذي التعلم يف حتقيقه يريد السلوك يف تغيري إنه
 ملدى وفق ا هلدفا هذا حتديد ميكن. به الطالب إبالغ وميكن حتقيقه وجيب للمعلم التدريس خطة يف

 .تعلمه جيب الذي الدرس وحمتوى الوقت مالءمة
 ؛( الدعم) اللغوية للمهارات اهلدف .5

. املادة حمتوى أهداف قيقحت إىل باإلضافة حتقيقه يتم( العربية اللغة) اللغوية املهارات سلوك يف تغيري إنه
 اهلدف هذا .للطالب إبالغه عدم جيب ولكن للمعلم، التدريس خطة يف اهلدف هذا إشارة أيض ا جيب
 .هدفني من أكثر ليس

 

 التكامل لطريقة التدريس لخطوات أساسي دليل
 

 كيفية حول دليل يلي يماف. الرئيسيني اهلدفني لتحقيق أنشطة على التكامل طريقة يف التدريس خطوات تشتمل
 .التكامل لطريقة التعليمية اخلطوات تنفيذ

 والفقه والتوحيد ديثواحل التفسري مثل الدينية للمواد األساسية باحملتويات املتعلقة للمحتويات ميكن .0
 تدريس يف دريسيةت طرق أي أو املقررة املدرسية الكتب يف هلا املقتحة الطرق استخدام وغريها والسرية
 . املتوفرة احلديثة اإلسالمية العلوم

 .األدىن احلد على يةاألجنب أو الثانية اللغة تدريس طريقة على واللغويات اللغوية املهارات حمتوى يعتمد .5
 .الطالب وقدرة رسالد حمتوى على بناء   املناسبة والتقنيات األساليب اختيار حبرية املعلمون يتمتع .3
 تتعلق اليت طةاألنش تركز حيث الطالب انتباه جلذب التحفيزية باألنشطة التدريس املعلمون ميهد .8

 للغة السابقة سيةاألسا باملعرفة تتعلق البسيطة احملفزات بعض إدخال مع للدرس األساسي باحملتوى
 . العربية

 استخدام مثل اإلسالمي سالتدري حمتوى تنفيذ يف الثانية اللغة تدريس مهارات تطبيق إىل املعلمون حيتاج .2
 والفهم س،القامو  يف معىن وإجياد ، والتمثيل الصامتة، والقراءة اجلهرية، القراءة تدريس تقنيات

 .ذلك إىل وما اللغوي، والسباق االستيعاب،
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 اللغوية واملهارات اسيةالدر  احملتويات جوانب تغطية إىل التعليمية األهداف لقياس التقييم أنشطة حتتاج .1
 .املدروسة

 
 هي التعليمية املواد أن عم اللغة مهارات تعليم فصول يف كأنه التعلم بيئة تبدو الطريقة، هذه تنفيذ يف

 للدرس، أساسي مبحتوى املتعلقة اإلسالمية التبية تدريس طريقة املعلمون يطبق. الدينية املواد وحمتويات نصوص
 بالنسبة بينما. ةاللغ مهارات تدريس طريقة املعلمون يطبق التعليمية، النصوص تدريس بدايات أن حني يف

 قدر بأقل لدرسا حمتويات تدريس مع التناوب ميكن فإنه األساسية، النحو قواعد مثل اللغة حمتوى لتدريس
 أو هدف حتديد بجي. واحدة حصة يف التدريس يف باللغة املرتبطة التعليمية األنشطة تطبيق يلزم ال. ممكن

 احملتوى دريست على التكيز يعطل ال حبيث التدريس يف واحدة حلصة اللغوية األهداف من فقط هدفني
 .للدرس األساسي

 
 خالصة

 
 املدارس معظم قبل من اعتمادها مت واليت األزهرية املناهج من حتديدها مت اليت للمناهج ابتكارا يعترب KBD إن

 العربية اللغة مهارات كنيمت نفسه الوقت ويف اإلسالمي الديين التعليم جودة لرفع تصميمه مت. ماليزيا يف الدينية
 املدرسني ىلد تعليمية لعادات وحتوالت منوذجية حتوالت تنفيذه يتطلب. SABK يف وخاصة الطالب لدى

 أجل من. للتعليم وسيطة لغة العربية اللغة جيعل أن املنهج هذا تصميم من الطموحات وتشمل. SABK يف
 سواء املدرسة، حرم يف العربية باللغة الناطقة البيئات تنمية خالل من دعم نظام إنشاء جيب اهلدف، هذا حتقيق
 هذا إجناز يف قيقالتح على يعرقل سوف اللغة بيئة حتويل يف الفشل. خارجه أو الفصل داخل األنشطة كانت
 من سنوات ثثال غضون يف. اإلعدادي املستوى وهو تنفيذه، من األوىل باملرحلة املنهج هذا مر لقد. املنهج

 فاالقتاح. املنهج هذا يذتنف قبل بالفتة مقارنة للمدرسة اللغوية البيئة تغري مدى على االطالع ميكن التنفيذ،
 .الفصل يف العربية اللغة بيئة إحياء يف املعلمني تساعد أهنا يرجى الطريقة هلذه
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