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 خلفية البحث .أ 

زايس يف كتابو تطوير . قاؿ روبرت س. يتطور مفهـو ادلنهج مع تقدـ العلـو والتكنولوجيا 
ادلناىج الدراسية الذي كتبو نانا سوكمديناتا، أف ادلنهج ىو رلموعة من ادلواد التعليمية اليت جيب أف 

 a “)ميداف سباؽ ادلوضوعات اليت جيب أف تتقن "يقدمها ادلعلموف وجيب أف يتعلمها الطلبة، 
racecourse of subject matters to be mastered”")1 . يف إندونيسيا أما ادلناىج

 رلموعة من اخلطط والًتتيبات ادلتعلقة باألىداؼ 2003 من عاـ 20. الدراسية عند القانوف رقم
واحملتوى ومواد الدراسية واإلجراءات ادلستخدمة كمبادئ توجيهية لتنفيذ أنشطة التعلمية لتحقيق 

وأما ما قالو سوكمديناتا أف ادلنهج ىو من الشروط اجلازمة للتعليم يف . 2بعض األىداؼ التعليمية
 .3 يف تنفيذ التعليم يف مجيع أنواع ومستويات التعليميةتوجيوحتقيق األىداؼ، وىو 

وفيما يتعلق بتطوير ادلناىج الدراسية وتغيَتىا يف إندونيسيا، جتد القضية احلديثة صار تطوير  
تطوير منهج .  (K-13)2013وتطويرىا إىل منهج  (KTSP) 2006ادلناىج الدراسية لعاـ 

، وأف يطور ويكوف شخصية وحضارة (Pancasila) يتوقع أف يصَت القيم ببنجاسيال 2013عاـ 
األمة الكرمية، ويطور كل الطلبة ليجعل اإلنساف ادلؤمن وادلتقى إىل اهلل سبحانو وتعاىل، وباألخالؽ 
 .4احلسنة، والصحة، والعادلي، وادلتفوؽ، واخلالؽ، وقابل ادلستقل، ويصبح مواطنة دميقراطية ومسؤولة

. ، فأكثرىا تستخدـ ادلدخل العلمية وتقوًن االعتماد2013إذا نظرنا إىل خصائص منهج  
، (student centered learning)يشَت ادلدخل العلمية إىل العملية ادلركزة على دور الطلبة 

وأما ادلعلم كميسر فحسب، وأما وتقوًن االعتماد يؤدي إىل تكوين قدرات الطلبة ادلتنوعة، وتقوييم 
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باإلضافة إىل ذلك، أف تطوير التخطيط الدراسية . على ادلواقف والسلوكيات يف احلياة اليومية
إال مواد الدراسية احملددة خصيًصا تطويرىا من قبل الوحدة -  الذي تستعيده احلكومة 2013

ولكن ادلعلمُت ُيطلبوف ليًتجم ادلنهج ادلوحدة إىل ختطيط التعلمية اجليدة، ويطور اجلوانب – التعليمية 
 LKS اليت ميكن أف تدعم فعالية وكفاءة التعلمية، مثل تطوير الكتب الدراسية ووسائل اإلعالـ و

 5.(ورقة عمل الطالب)
 جتد أربع مكونات اليت جيب أف تثار 2017 تصحيح 2013خصوصا يف ادلناىج الدراسية  

الدينية، والقومية، وادلستقلة، : وىي)  تعزيز تعليم الشخصية( PPK (1): يف نشطة التعليمية، وىي
أي مهارات القراءة ) تكامل مهارة القراءة والكتابة(Literasi(2)وادلساعدة ادلتبادلة، والنزاىة؛ 

 Creative, Critical منها 4C أو تعرؼ بػ 21ادلهارات يف القرف  (3)والكتابة؛ 
thinking, Communicative, و Collaborative ( التفكَت اإلبداعي والتفكَت

 .6مهارة التفكَت العليا) HOTS (4)، و (النقدي والتواصلي والتعاوين
ضيع اصبحت مو، فأنب مختلفةاجو يف 2013ج لسريعة في منهات التغيراحظ يال 

إحدى منها نتيجة جملموعة مناقشة اللغة العربية . مهمة للتعلم وسيمة و2013سية رالدمنهج اتطوير
 1ادلدرسة الثانوية احلوكومية  :يف مشاورة معلمُت الدرس يف مناطق بنجار الذين يتكونوف من 

ألوه؛ -ألوه1 سوجني تبوؾ، ادلدرسة الثانوية احلوكومية 1 ادلدرسة الثانوية احلوكومية 1مارتابورا؛ 
 موارا حاليونج؛ ادلدرسة الثانوية 1 غمبوت؛  ادلدرسة الثانوية احلوكومية 1ادلدرسة الثانوية احلوكومية 

 تثمباؾ 1 باجنروف؛ ادلدرسة الثانوية احلوكومية 1 ماتارماف؛ ادلدرسة الثانوية احلوكومية 1احلوكومية 
فوتيح؛ادلدرسة الثانوية احملمدية ؛ادلدرسة الثانوية دار اذلجرة للبنات؛ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 

استنتاجوا بأف مفهـو ادلناىج . ادلشًتكة؛ادلدرسة الثانويةالرياض؛ ادلدرسة الثانوية معلمُت للبنات
 جيد جداً، ولكن إعداد احلكومة يف تنفيذىا غَت كامل، خاصة يف تكامل ادلواد التعليمية مع 2013

 PPK )الدينية، والقومية، وادلستقلة، وادلساعدة ادلتبادلة، والنزاىة؛ : وىي)  تعزيز تعليم الشخصية
Literasi)أو 21أي مهارات القراءة والكتابة؛ ادلهارات يف القرف ) تكامل مهارة القراءة والكتابة 
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 و ,Creative, Critical thinking, Communicative منها 4Cتعرؼ بػ 
Collaborative (التفكَت اإلبداعي والتفكَت النقدي والتواصلي والتعاوين)و ،) HOTS 

 7 .يف نشاط التعليم ادلظلل (مهارة التفكَت العليا
وأكد نتائج الدراسات من الباحثُت احلقائق ادلذكورة اليت أجريت فيادلدرسة الثانوية  

احلوكوميةفيمنطقة بنجاربطريقة نشر االستبانة لتصميم خطة تنفيذ الدرس يف ادلناىج الدراسية 
وختلص نتيجة البحث بأف القيود ادلتسلط يف تصميمخطة . ادلنقحة دلوضوعات اللغة العربية2013

، وجيد الكثَتوف من ادلدرسُت يصعبوف يف 2017تصحيح 2013تنفيذ الدرس يف ادلناىج الدراسية 
يف أنشطة التعلمية، وال يزالوف  HOTS ، وC 4، ومهارة القراءة والكتابة، و PPKتكامل

 8.يواجهوف صعوبات يف إجراء تقييم حقيقي لعملية التعلمية
، الصعوبات يف تصميم التعليم اللغة العربية بادلدخل العلمي ميكن أف يفهم، ألف   على العمـو

خصائص علم اللغة تنتمي إىل العلـو اإلنسانية ختتلف بتصميم تعليم العلـو الدقيقة، وأما تتطلب 
، العلـو Webster’sيف قاموس .  التعليم بادلدخل العلمي2013متطلبات ادلناىج الدراسية 

اليت حتقق يف ادلفاىيم والقضايا  (باإلضافة إىل الفلسفة والفن واللغة)اإلنسانية ىي فرع من الدراسة 
كما )والعالقات االجتماعية  (مثل الفيزياء أو الكيمياء)اإلنسانية اليت ختتلف عن العمليات الطبيعية 

 سنة 59قم قانوف وزير التعليم والثقافَتوأكد يف ادللحق األوؿ. 9(يف علم اإلنساف أو علم االقتصاد
 . ىي من ادلواد التخصص يف علم األدب والثقافة2013، اللغة العربية يف ىيكل ادلناىج 2014

10 
التحديات يف تصميم تعليم اللغة اليت تتعلق من العلـو اإلنسانية والنتائج التجريبية عن مشاكل  

معلمي اللغة العربية يف ادلدارس الثانوية مبنطقة بنجاريف تصميم خطة تنفيد التعليم يف ادلناىج الدراسية 
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 2013تطوير خطة تعليم اللغة العربية على ضوء المنهج " ، فهذا البحث حتت موضوع 2013
 ."في المدرسة الثانوية بمنطقة بنجر كاليمنتان الجنوبية 

يستخدـ مفهـو تطوير ادلناىج الدراسية  2013خطة التعليم يف ادلناىج الدراسية ولتصميم  
اخلطواهتا، البساطة ذلا ادلطابقة مع نشاط ادلعلمُت يف تطوير مهنتهم، عناصر : مع النظر (1962)

خطوات التطوير من . التنمية مرنة ولكنها شاملة جدا، وذلا الدراسة الصالحية مع ادلشكلة ادلوجهة
اختيار احملتوى،  (3)، تسبيك األغراض اخلاصة( 2)تشخيص احتياجات ،  (1): حلدا تابا ىي

( 7) و إجياد الوحدات التجريبية مع ادلعلمُت( 6اختيار خربات التعلم ،  (5)تنظيم احملتوى،  (4)
( 2)احملتملة وادلشكلة،  (1: )تتكوف من (2008)وأما اخلطوات البحث عند سوغيونو . 11تقييم

جتربة  (6)تصحيح التصميم،  (5)حتقيق التصميم،  (4)تصميم ادلنتجات،  (3)مجع البيانات، 
اإلنتاج  (10)تصحيح ادلنتجات، و  (9)االستخداـ التجرييب،  (8)تصحيح ادلنتج،  (7)ادلنتج، 
 12.الضخم

خطة بالنظر إىل اتساع نطاؽ تطوير ادلناىج الدراسية وأدواهتا، فهذا البحث يركز على تصميم  
للمدرسة الثانوية فقط، يف عملية تنفيذ التعليم بتكامل  2013تنفيذ التعليم يف ادلناىج الدراسية 

مع HOTS و 4C ، مهارة القراءة والكتابة، ( PPK )مع تعزيز تعليم الشخصيةادلنهج العلمي
وميكن . بغَت ذلك، يقتصر االختبار على اختبار اخلرباء واالختبار ادليداين احملدودة. التقوًن احلقيقي

ىذه احملدودية أف يتأثر على عدـ اللياقة يف التنفيذ يف اجملاؿ، ألف مل يتم اختبارىا يف جتارب ميدانية 
ولكن قد تنفذ خطوات العمل الكبَتة لتطويرىا لتأكد بأف نتائج تطوير مستخدمة . موسعة

 .للمستخدمُت جيد
 

 مشكلة البحث .ب 
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كيف تطوير خطة : "واستناداً إىل تركيز ادلشكلة، ميكن أف تصاغ مشكالت البحث كما التايل 
يف ادلدرسة الثانوية مبنطقة بنجر كاليمنتاف اجلنوبية يف 2013تعليم اللغة العربية على ضوء ادلنهج 

 4 ومهارة القراءة والكتابة و PPKعملية التعليم ميكن أف يتحد ادلدخل العلمي مع 
CوHOTSبالتقوًن احلقيقي لعملية التعليم؟ " 
 

 أهداف البحث .ج 
ىف ادلدرسة الثانوية 2013دلعرفة تطوير خطة تعليم اللغة العربية على ضوء ادلنهج   

 ومهارة PPKمبنطقة بنجر كاليمنتاف اجلنوبية يف عملية التعليم ميكن أف يتحد ادلدخل العلمي مع 
 . بالتقوًن احلقيقي لعملية التعليمHOTSوC 4القراءة والكتابة و 

 
 
 

 مواصفات المنتج .د 
خطة تنفيذ التعليم يف ادلناىج الدراسية منتج التطوير يصنع كتاب دليل تصميم   

خطة تنفيذ التعليم يف لدرس اللغة العربية يف ادلدارس الثانوية والذي يتضمن طرؽ تصميم  2013
 لتعليم اللغة العربية للمدرسة الثانوية مع خطوات إجراءات منوذج تابا 2013ادلناىج الدراسية 

وأما زلتوياتاخلطة الدراسية . 2017تصحيح  2013خطة تنفيذ التعليم يف ادلناىج الدراسية وإرشاد
يركز تطوير ادلنتجات على خطوات تنفيذ . 2016 عاـ 22منرة قانوف وزير التعليم والثقايفترجع إىل

 HOTSوC 4 ومهارة القراءة والكتابة و PPKالتعليم من خالؿ تكامل ادلدخل العلمي مع 
 .بالتقوًن احلقيقي لعملية التعليم

وامتياز من ىذه منتجات التطوير تقارف بالتصميم قبل تطويره جتد يف خطوات   
 ومهارة PPKقبل التطوير مل يتكامل مدخل العلمي مع خطة تنفيذ التعليم تصميم. أنشطة تعليمها

وأما ىذا ادلنتج .  وعدـ وجود مرجع تقييم حقيقي لعملية التعليمHOTSوC 4القراءة والكتابة و 



 4 ومهارة القراءة والكتابة و PPKالتطويري يكوف نشاط التعليم بادلدخل العلمي مع 
CوHOTSينفد اجتماعيا ويكمل بتوجيو التقييم احلقيقي يف أثناء عملية يف التعلم . 

 
 أهمية البحث .ه 

ىذا البحث التطويري مهم ألنو يرجى أف تغلب صعوبات عند معلمي اللغة العربية   
فلذلك، فإف الفوائد اليت . 2017تصحيح 2013ادلناىج الدراسية يف ادلدارس الثانوية يف تنفيذ 

 :جيب حتقيقها يف ىذا البحث ىي
 الفوائد النظرية .1

إعطاء بديلة لتوفر مشكلة صعوبات عند معلمي اللغة العربيةيف ادلدرسة الثانوية  (أ 
 2017تصحيح 2013ادلناىج الدراسية لتصميم

 . حتسُت فعالية وكفاءة تعليماللغة العربية للمدرسة الثانوية يف منطقة بنجر (ب 
 . يكوف أف يكوف كادلرجع للباحثي التطويري وخاصة تطوير ادلناىج مع أدواهتا (ج 
 فوائد التطبيقية .2

ميكن أف تساىم يف ادلدارس يف حتسُت الكفاءة ادلهنية للمعلمُت وحتسُت : فوائد للمدرسة (أ 
 2013النوعية التعليمية ادلناسبة دلتطلبات ادلناىج الدراسية 

منتج التطوير ميكن أف يكوف حالً دلشكلة تصميم التعليم ادلناسب : فوائد للمدرس (ب 
 ويكوف مادة دراسية يف حتسُت ادلهارات ادلهنية والقدرات 201دلتطلباتادلناىج الدراسية 

 .الًتبوية
نتائج ىذا ادلنتج التطوير دتكن الطلبة يتعلموف يف البيئة النشاطة واإلبداعية بل  : فوائد للطلبة (ج 

 .حيفظوف على حسن اخللق ادلنسبة برجاء تعليم الشخصيات الذي تؤكده احلكومة
 

 القصور البحث .و 



تنفيذ ىذا التطوير لسد احتياجات ادلعلمُت يف رلاؿ تعليم اللغة العربية على مستوى ادلدارس 
 تكامل 2013الثانوية فيمنطقة بنجار لتسهيل تطبيق خطة تنفيذ التعليم يف ادلناىج الدراسية 

 بالتقوًن احلقيقي لعملية HOTSوC 4 ومهارة القراءة والكتابة و PPKادلدخل العلمي مع 
 .التعليم

 على منوذج تطوير ادلناىج الدراسية عند 2013خطة التعليم يف ادلناىج الدراسية خطوات تطوير 
وأما خطوات البحث باستخداـ منوذج سوغيونو . 13"النظرية والتطبيق: تطوير ادلناىج"حلدا تابا 

تصميم  (3)مجع البيانات،  (2)احملتملة وادلشكلة،  (1): تتكوف من عشر خطوات، وىي
تصحيح ادلنتج،  (7)جتربة ادلنتج،  (6)تصحيح التصميم،  (5)حتقيق التصميم،  (4)ادلنتجات، 

يف ىذا البحث ينفذ حىت . اإلنتاج الضخم (10)تصحيح ادلنتجات، و  (9)، ستخدـاملربة تج( 8)
 ىو 8 مل يتم القياـ هبا، بل إجراء تعديالت على ادلرحلة 10-8وأما ادلرحلة .  فقط7ادلرحلة إىل 

 14يتطلب التحقق إىل ادلعلم كمستخدـ بعد التصحيح
منتج التطوير يصنع كتاب دليل تصميم خطة التعليم درس اللغة العربية على ضوء ادلنهج 

 2013خطة تنفيذ التعليم يف ادلناىج الدراسية  دلدارس الثانوية والذي يتضمن طرؽ تصميم 2013
 .لتعليم اللغة العربية للمدرسة الثانوية

 
 تحديد المصطلحات .ز 

إلحذار اخلطأ يف فهم ادلوضوع السابق فحددت الباحثة ادلصطلحات ادلوجودة يف ادلوضوع كما 
 :يلي

تطوير ىو سلسلة من العملية اإلجرائية اليت تًتاوح من حتليل االحتياجات وحتديد :  تطوير .1
األىداؼ وتصميم النماذج وإنتاج ادلنتجات وتنفيذ أنشطة التصديقات واالختبار وحتسُت 

 .ادلنتجات
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 وإدارتو ادلستخدمة  اللغة العربيةىو خطة اليت تصف إجراءات تعليمخطة تعليم اللغة العربية  .2
لتحقيق واحد أو أكثر من الكفاءات األساسية احملددة يف معايَت احملتوى وادلوصوفة يف ادلنهج وفًقا 

 2013 ادلناىج الدراسية دلتطلبات

ادلدرسة الثانوية مبنطقة بنجر ىي تعليم يف ادلستوى الثانوية االستمرارية من ادلدرسة ادلتوسطة  .3
أما تعليم ادلستوى العامي كادلدرسة الثانوية . واإلبتدائية ادلكونة على تعليم ادلستوى العامي وادلهٍت

 15. وأما تعليم ادلستوى ادلهٍت ىو ادلدرسة ادلهنية أو على شكل آخر متساوي

 

 الدراسات السابقة .ح 
، ووجدت 2013ومن البحوث ادلتعلقة حوؿ تطوير البحث يف تنفيذ ادلناىج الدراسية  

 :الدراسات السابقة كما التالية
تطوير خطة تنفيذ درس كيمياء يف الفصل العاشر حملتوى الثاين الذي يتحد اجلانب التعليمي  .1

 حيصل ىذا البحث خطة تنفيذ درس كيمياء اليت 16(2012)غايس. اخللقي، لتوفيق رضاين س
خطة تنفيذ الدرس . تتكامل مع اجلانب ادلتعلق بالتعليم اخللقي يف ادلوضوع  اذليدروكربوين

تظهر نتائج التصديقات يقدـ خطة . ادلصنوعة تتبع بورقة نشاط الطالب واختبار نتيجة التعليم
تظهر نتائج التجارب بأف األدوات . تنفيذ الدرس ادلتطورة ميكن استخدامها يف فئة جيدة جدا

 .ادلتطورة عملية وفعالة يف تعزيز خلقية الطلبة وإجنازىم
دراسة يف ادلدرسة االبتدائية اإلسالمية )تطوير خطة تنفيذ الدرس على أساس متعدد الثقافات  .2

الغرض من ىذا البحث ىو معرفة تطوير ادلناىج الدراسية . (ادلتكاملة صحابات أمل  باالجنكا رايا
وأظهرت نتائج البحث . على أساس التعليم متعدد الثقافات من حيث التخطيط والتنفيذ والتقييم

بأف تطوير منهجفي ادلدرسة االبتدائية اإلسالمية ادلتكاملة صحابات أمل  باالجنكا رايامن حيث 
يف ىذا . ختطيط ادلناىج الدراسية يتم يف أنشطة ورشات عمل ادلعلمُت وينقسم إىل اللجاف
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النشاط، استحق ادلشاركوف احلقوؽ ادلتساوية يف الرأي حىت حيصل البيئة الدميقراطية والعادلة 
نتيجة ختطيط ادلناىج الدراسية ىو حتديد ادلواضيع الرئيسية للتعلم اليت صارت كمرجع . وادلنفتحة

وأما من حيث تنفيذىا جتد قيمتاف متعددتاف للثقافة مها القيمة . للمعلمُت لتطوير التعليم
وتطبيق ادلنهج الدراسي من منهج وزارة الًتبية الوطنية مع  . الدميقراطية وقيمة العدالة

مع التعليمية والتآزرمع ادلناخ الطبيعي  (ادلدرسة االبتدائية اإلسالمية ادلتكاملة)JSITمنهج
استنادا إىل التحليل وجدت بأنادلدرسة االبتدائية اإلسالمية ادلتكاملة صحابات أمل  . ادلوجود

، مبدخل التعليم السياقية يف أنشطة 2013باالجنكا رايايف تنفيذىا تستخدـ منط التعليم بادلنهج 
وفيما يتعلق بالتنفيذ قيمةمتعدد الثقافاتوىي القيمة الدميقراطية، والعمل اجلماعي . تعليمها

( 1)أنشطة تقييمها منها . تقييم ادلنهج لو تقنية إشرافية متأصلة. والعدالة وقبوذلا وتقديرىا
يقـو مدير ادلدرسة  (2)الفحص األسبوعية منتظمة لألخبار األخَتة اليت أنشأىا كل معلمُت، 

إجراء اجتماعات  (3)بإجراء فحص مباشر للفصل بينما يقـو ادلدرسوف بالتدريس بغَت اإلخبار، 
من جانب . عمل ادلعلمُت كل أسبوع مع طبقات ادلرحلة اليت أجريت من قبل مدير ادلدرسة

 17التقييم جتد قيم متعددة الثقافات ىي الدميقراطية وادلساواة والعدالة
تطوير اخلطة الدراسية وورقة عمل الطلبة بنموذج التعليم تبليغ الوثائق مع تقنية رسم اخلرائط  .3

للعقل الرئيسي مرحلة البناء يف قطاع منحٌت يف فصل التاسع للمدرسة ادلتوسطة جلنة احلوريو 
أظهرت نتائج البحث أف جودة اخلطة الدراسية وورقة عمل الطلبة بنموذج التعليم ، 18(2014)

Core ،مع تقنية رسم اخلرائط للعقل الرئيسي تعترب جيدة إذا كانت تفي مبعايَت الصالحية 
معايَت الصالحية اليت مت احلصوؿ عليها من حتليل ادلصادقة من قبل . التطبيق العملي، والفعالية

تظهر نتيجة التحليل بأف خطة تنفيذ الدرس وورقة عمل الطلبة قد استوفيا معايَت . اخلرباء
 حبيث ميكن اختبار خطة تنفيذ الدرس وورقة 0.60االنتشار ومع معامل االنتشار ألكثر من 
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واإلجرائيات الخلطة تنفيذ الدرس وورقة عمل . عمل الطلبةادلطورة تباشر على موضوع االختبار
ونتائج التقييم الذي أجراه . الطلبة حتصل من حتليل نشاط ادلعلمُت يف أثناء العملية التعليمية

ادلراقب عن قدرة ادلعلمُت يف إدارة التعليم حتصل من متوسط نسبة نشاط ادلعلمُت البالغ 
وبالتايل، ميكن أف تقاخلطة تنفيذ الدرس وورقة عمل الطلبة أف . ٪ يف أي من اجملموعتُت89.26

 .تكوف عملية

الدراسة السابقة، ىي الدراسة لتطويرخطة تنفيذ الدرس مع أساليب سلتلفة، وحتديدا 
تكامل جوانب تعليم اخللقية يف ادلوضوع اذليدروكربوين،  (1): تناوؿ بعض ادلوضوعات، مثل

تطويرخطة تنفيذ  (3)تطوير ادلناىج الدراسية القائمة على التعليم متعدد الثقافات، و  (2)
الدرس وورقة عمل الطلبةبنموذج التعليم تبليغ الوثائق مع تقنية رسم اخلرائط للعقل الرئيسي 

وأما يف ىذا البحث التطويري يركزر على تطوير دليل تصميم . مرحلة البناء يف قطاع منحٌت
 .2013خطة التعليم درس اللغة العربية على ضوء ادلنهج 

وأما دتاثل بُت الدراسة السابقة وىذا البحث يبحث عن ادلناىج وأدواهتا كموضوع 
للبحث للحصوؿ على أشياء جديدة اليت دتكن استخدامها لدعم عملية التعليم بالغرض 

واالختالؼ األساسية يف ىذا التطور مع مناذج التطوير السابقة ىو يف . ادلناسب ذلذا التطوير
يف ىذا التطور ال يوجد تفصيل مع بعض النماذج ولكن يف . جزء تصميم خطة تنفيذ الدرس

 2013الواقع ىذا التطور احملدد يطور اجلذع يف تصميم خطة تنفيذ الدرس يف ادلناىج الدراسية 
ويركز . اليت تعّدؿ هبذه طريقة جتعل األسهل على ادلعلمُت يف استخدامها2017تصحيح لعاـ 

 .منتج التطوير على خطوات عملية التعليم واستخداـ التقييم احلقيقي يف أثناء عملية التعليم
 

 هيكل البحث .ط 
 :ىيكل الكتابة يف ىذا البحث العلمى ترتب على مخسة أبواب وىم



الباب األوؿ، مقدمة حتتوي على خلفية البحث، وأسئلة البحث وأىدؼ البحث وحتديد  .1
اإلجراء وأمهية البحث ومواصفات ادلنتج ادلتوقعة والقيود التطويري ودراسة السابقة وىيكل 

 .البحث
الباب الثاىن، حتتوي على مراجع األدبيات اليت تناقش عن مفاىيم التطويرية ومبادئو األساسية،  .2

ومفاىيم ادلناىج وأسسها، والنظريات التعليمية والتصاميم التعليمية وأساليبها ادلستخدمة يف 
 2013تنفيذ خطة تنفيذ الدرس يف ادلناىج الدراسية 

الباب الثالث، منهج البحث مناذج البحث والتطويري، وطريقة البحث والتطويري واختبار  .3
 .ادلنتج

 .الباب الرابع، النتائج حيتوي على تقدًن البينات ونتائج .4

الباب اخلامس، ىو اخلالصة واإلقًتاحات اليت تبحث عن دراسة ادلنتجات ادلصنوعة واقًتاح استخداـ 
 ادلنتجات


