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 الفصل الخامس
 الخالصة والتوصيات

 الخالصة  . أ
تطوير دليل تصميم خطة التعليم درس اللغة العربية : ذكر خرباء ادلناىج أن ادلنتج

ذكر خبري تصميم الدرس أن . جيد:  دلدارس الثانوية، ىو2013على ضوء ادلنهج 
تطوير ادلبادئ التوجيهية للتصميم من أجل خطة الدروس ادلستفادة لعام : ادلنتج

: يقول خبري تعلم احملتوى أن. جيد جًدا:  درس اللغة العربية للمرحلة الثانوية2013
 تعترب 2013تطوير إرشادات تعلم ادلناىج الدراسية خلطة الدرس الدراسي لعام 

: ذكر مدراء ادلدارس الثانوية أن ادلنتج. الدرس العربية للمرحلة الثانوية جيدة جًدا
تطوير مبادئ توجيهية للتصميم من أجل خطة تنفيذ التعليم يف ادلناىج الدراسية 

صرح ادلعلمون العرب . جيد:   لدرس اللغة العربية يف ادلدارس الثانوية ، ىي2013
تطوير ادلبادئ التوجيهية للتصميم من أجل خطة تنفيذ : يف ادلدرسة الثانوية أن ادلنتج

:  درس يف اللغة العربية للغة اإلجنليزية ادلتوسطي ، ىو2013التعليم يف ادلناىج لعام 
 .جيد

ذكرت نتائج اختبارات اجملموعات الصغرية أن دليل تصميم خطة التعليم درس 
وقد ذكرت نتائج :  دلدارس الثانوية ىي2013اللغة العربية على ضوء ادلنهج 

التجريب اجلماعية الكبرية أن إرشادات التصميم خلطة تنفيذ التعليم يف ادلناىج 
 . جيدة:  درس اللغة العربية للمرحلة الثانوية ىي2013الدراسية 

دليل تصميم خطة التعليم درس اللغة العربية على ضوء ادلنهج "وبالتايل ، فإن 
والذي مت إنتاجو يف ىذه األحباث التنموية ميكن "  دلدارس الثانوية 2013

 .استخدامو
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 التوصيات . ب
 التوصيات االستخدامية .1

يتم طرح العديد من االقًتاحات يف استخدام منتج نتيجة التطوير ىذه ، 
 :من بني أمور أخرى

 2013اقرأ بعناية كتيبات خطة تنفيذ التعليم يف ادلناىج الدراسية  (أ 
 .للدرسالعربية يف ادلدرسة الثانوية والتقييم احلقيقى لعملية التعليم

إيالء اىتمام وثيق خلطوات تصميم خطة تنفيذ التعليم يف ادلناىج الدراسية  (ب 
 . ، ال سيما يف جوىر أو جزء من عملية التعليم2013

تأكد من استخدام الطريقة وفقا . الحظ طرق التعليم ادلوجودة يف الدليل (ج 
 (االستماع والتحدث والقراءة والكتابة)خلصائص ادلواد اليت سيتم تدريسها 

التعليم افهم أن الطرق ادلقًتحة ىي طرق تعلم معرفية مدمرة تشري إىل  (د 
 ) M 5حبيث ميكن تكاملو متأصال خبصائص ادلتمحور حول الطالب 

  . (ادلالحظة ، الطلب ، احملاولة ، التفكري ، التواصل
إن نتاج ىذا التطوير ليس مطلًقا ، لذلك من ادلمكن تطويره أو تعديلو وفًقا  (ه 

 . الحتياجات ادلستخدمني
 

 النشر .2
يتم التخطيط لعملية نشر االبتكارات على نتائج التنمية ىذه وتوجيهها 

يف ادلدارس الثانوية دبنطقة مشاورة معلمي درس اللغة العربية وإدارهتا يف منتدى 
ىذا ممكن ألن ىذا ادلنتدى يفحص مسائل مهمة تتعلق بكفاءة مدرسي . بنجار

 .اللغة العربية الذين يتم إجراؤىم بشكل منتظم ومستدام
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باإلضافة إىل ذلك ، من ادلمكن أيًضا نشرىا من خالل عقد ندوات 
وورش عمل دلدرسي اللغة العربية ، باإلضافة إىل موضوعات أخرى للمعلمني 

 .للحصول على مدخالت باإلضافة إىل الفوائد األوسع ذلذا التطور
 

 تطوير المنتج .3
سيقال إن عملية التعليم ستنجح إذا بدأت بتخطيط ناضج للغاية ، مث 

التخطيط للتعليم . حتقق نصف النجاح ، بينما يكمن النصف اآلخر يف التنفيذ
. يف البداية ىو فكرة تصميم حول أشكال تنفيذ عملية التعليم اليت سيتم تنفيذىا

مزيد من يتجسد . لتوصيل الفكرة ، ادلنصوص عليها يف شكل ختطيط مكتوب
 يف التنفيذ ، وبالتحديد يف عملية التعليم

وحىت يتمكنوا من أداء واجباهتم ادلهنية بشكل صحيح ، جيب أن يكون 
( 2)الكفاءة الًتبوية ،  (1)لدى ادلعلمني أربعة معايري كفاءة للمعلمني ، وىي 

. الكفاءة ادلهنية (4)الكفاءة االجتماعية ، و  (3)الكفاءة الشخصية ، 
التخطيط ومن ادلتوقع أن يكون التعليم من توفري ادلعلمني يف خمتلف اجلوانب 

يف نظام التعليم الوطين ، ىناك ثالثة مكونات رئيسية . ادلتعلقة بادلنهج والتعليم
 .ادلناىج الدراسية (3)ادلعلمني ، و  (2)ادلتعلمني ،  (1)معروفة ، ىي 

يف عملية التعليم والتعلم ، ىناك ثالثة عناصر ال ميكن فصلها عن 
. بدون ادلتعلمني ، لن يتمكن ادلعلمون من تنفيذ عملية التعليم. بعضها البعض

. بدون ادلدرسني ، لن يتمكن الطالب أيًضا من التعليم على النحو األمثل
بالنسبة للمناىج الدراسية ، لن يكون لدى ادلعلم أي مواد تعليمية سيتم 

خطة تنفيذ التعليم ىي خطة تصف اإلجراء وتنظم التعليم . تدريسها للطالب
لتحقيق كفاءة أساسية واحدة منصوص عليها يف معايري احملتوى وقد مت وصفها 

من  (واحد) 1 األكثر مشوالً خطة تنفيذ التعليميشمل نطاق . يف ادلقرر الدراسي
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أو مؤشرات متعددة الجتماع  (واحد) 1الكفاءات األساسية اليت تتكون من 
التخطيط ىو خطوة مهمة جدا قبل تنفيذ . أو أكثر (واحد)واحد 

ختطيطًا دقيًقا للتشغيل  (KBM)تتطلب أنشطة التعليم والتعلم .األنشطة
 يف خطط الدرس  أو بعض ادلصطلحات KBMمت تكامل ختطيط . بفعالية

خطة تنفيذ يشمل برنامج . األخرى مثل التصميم التعليمي وسيناريوىات التعليم
 مجيع الكفاءات األساسية وادلؤشرات اليت سيتم حتقيقها وادلواد اليت جيب التعليم

دراستها وخطوات التعليم والوقت ووسائل اإلعالم والتعليم والتقييم لكل دينار 
 .كوييت

جيب تنفيذ خطة تنفيذ التعليم ألنشطة التعليم تعمل بشكل منتظم 
وحتقيق أىداف التعليم ، دون أن تكون خطة تنفيذ أنشطة التعليم يف الفصول 

 .الدراسية عادة موّجهة ومل حتقق األىداف ادلرجوة
 

 
 


