
  البحثملخص
  

ىف ادلدرسة الثانوية دبنطقة بنجر 2013تطويرخطة تعليم اللغة العربية على ضوء ادلنهج 2018، رشدية
  احلكوميةاإلسالميةأنتساري  تعليم اللغة العربيةجامعة قسم. حبث ادلاجستري.كاليمنتان اجلنوبية

 رضى درماوايت .د( 2 )ادلشرفة. مطمئنة ادلاجستريينا إ. د( 1: )ادلشرفة. بنجرماسني
 .ادلاجستري
.   ادلدرسة الثانويةدرس اللغة العربية يف،2013 يف ادلناىج الدراسية خطة تعليمتطوير، الكلمات الرئيسية

 2013تطويرخطة تعليم اللغة العربية على ضوء ادلنهج  تقين إلعداد دليليهدف ىذا البحث إىل إنتاج .
: نتجأمن خرباء ادلناىج وقدم. م ادلختربة ذبريبياي عملية التعليفوإرشادات تقييم حقيقيىف ادلدرسة الثانوية

 خرباء وقدم. جيد: و، هىف ادلدرسة الثانوية  2013تطويرخطة تعليم اللغة العربية على ضوء ادلنهج 
ىف ادلدرسة الثانوية  2013تطويرخطة تعليم اللغة العربية على ضوء ادلنهج : أن ادلنتجتصميم التعليم 

ىف  2013تطويرخطة تعليم اللغة العربية ادلنهج : أن ادلنتجالتعليم حمتوىاءخربوقدم . جيد جدا: ىو
تطويرخطة تعليم اللغة العربية على الثانوية أن ادلنتجوقدم رئيس ادلدارس. جيد جدا: ىوادلدرسة الثانوية 

جيد : وهىف ادلدرسة الثانوية دبنطقة  2013ىف ادلدرسة الثانويةعلى ضوء ادلنهج  2013ضوء ادلنهج 
نوع البحث ادلستخدم يف ىذا البحث ىو البحث والتطوير من النوع اإلجرائي حيث يتم وأما 

خطة تعليم تصميم يف  خطوات كتاب دليلذلك من خالل ربديد اخلطوات اليت جيب اتباعها إلنتاج 
 يفوإرشادات تقييم حقيقيىف ادلدرسة الثانوية لدرس اللغة العربية 2013اللغة العربية على ضوء ادلنهج 

( 1): ىيو، اتمنوذج التطوير ادلستخدم يف ىذا البحث ىو تطوير منوذج مثانية خطووأما . ميعملية التعل
( 5)ربققالتصميم،  (4)تصميم ادلنتج،  (3)مجع البيانات،  (2)، ت وادلشكالتالنظر يف احملتمال

.  ادلستخدمربقق صحة  (8) ادلنتج، و تصحيح( 7) ادلنتج، ذبريب( 6 التصميم ، تصحيح
 االستبيان الذي قام بو احتواءنتائج من قيم متوسط  (1: )أن ردود ادلستخدمي ادلنتج ودلت

ىذا يعين أن و. 50-0يف حدود األرقام  (جيد) 42ىو ادلستخدم بعد استخدام ادلنتجات من تطوير 
 ا مجع البيانات يف ىذويف( 2) أن ادلنتج جيد وميكن استخدامو ، وايفرتضينأهنم ادلستخدممتوسط 

يف حدود مقياس . 41.5ىو  (ادلستخدم)الرقم الذي يظهر غالًبا يف إجابة ادلستجيب أن ، حبثال



likert 41.5  يفرتض ادلستخدم أن منتج التطوير جيد وميكن أن أي ، بشكل عام، .لو قيمة جيدة
 ذلكوب. 29-20وىذا يعين أنو يف فرتات . 21.5 رقم ادلتوسطدلت نتائج حساب( 3)استخدامو، و 

.  وسط إىل أن البيانات طبيعيةتتشري نتائج حساب امل
 تصحيح 2013 الدراسيةادلناىج خطة التعليم يف  تطوير عنالعديد يف نتائج البحث ووجدت 

ال ادلعلمني ( 1: )أن وجدالبحثيف و بنجر، يف ادلدارس الثانويةدبنطقة العربية  اللغة لدرس2017
 الصعوبات يف ادلعلمني أن يصابوا كثري  (2) العربية،  يف تعليم العلميالنهج مفهوم وا يفهم

أيضا أن يشعر ( 3)م ، و ييف أنشطة التعلHOTS و 4C و معرفة القراءة والكتابة وPPKتكامل
تطوير ( 1: )حالة البحث أن فيويف ووجد . ميعملية التعليف إجراء تقييم حقيقي ادلعلمون الصعبة يف 

تطوير  (2)،  دلدارس الثانوية2013دليل تصميم خطة التعليم درس اللغة العربية على ضوء ادلنهج 
يف أنشطة HOTS و 4C و معرفة القراءة والكتابة و2013PPK الدراسيةادلناىجخطة تنفيذ التعليم يف 

 .ميعملية التعلمع تقييم احلقيقي طول م يالتعل
 ذبد يفقارن بالتصميم قبل تطويره ت التطوير اتمنتج منهذه زتياموينتج ىذا البحث أن األ
تصحيحهناك نتيجة اليتم تعبئة . ىو جزء من خطوات التعليم(1).ىاميخطوات أنشطة تعل

ملء عمود النشاط األساسي مباشرة مع بناء مجلة الطريقة ادلختارة وفقا خلصائص ادلواد اليت 
 ومهارةPPK العلمي معبادلدخلم ينشاط التعلطويري يكون ىذا ادلنتج التو(2). يتم تدريسها

 عملية أثناء يفقيقي احلتقييم ينفد اجتماعياويكمل بتوجيو الHOTSو4Cالقراءة والكتابة و 
ويكمل كتاب دليل خبريطة ذىنية لتسهيل فهم طريقة عمل االنتاج احملصول، (3).مييف التعل

 درس اللغة 2013إعطاء مثال متكامل يف تصميم خطة التعليم يف ادلناىج الدراسية  (4)و
 .العربية ادلتطور

 

  


