
الفصل الرابع 
 عرض البيانات ونتائج البحث

 
 عرض البيانات . أ

أما تقدمي البيانات يف ىذا البحث فالتقدمي عن عملية أنشطة التطور من مرحلة التصميم حىت 
 لدرس 2013حيصل ادلنتج الكتايب الدليلي على تصميم خطة تنفيذ التعليم يف ادلناىج الدراسية 

 .وأما األنشطة ادلقومة كما يف اآليت. اللغة العربية يف ادلدارس الثانوية
 رؤية االحتماالت والمشكال .1

ويف ىذه ادلرحلة قامت ادلتطورة حبث ادليداين يف ىيئة التحاورات وادلقابلة يف منتدى 
ادلدرسة الثانوية : مشاورة معلمي درس اللغة العربية يف ادلدارس الثانوية منطقة بنجار، وحيضر فيها

 كارنج 1 مرتابورا؛ ادلدرسة الثانوية احلكومية 2 مرتابورا؛ ادلدرسة الثانوية احلكومية 1احلكومية 
 غمبوت؛ 1 سوصلاي تابوك؛ ادلدرسة الثانوية احلكومية 1إنتان؛ ادلدرسة الثانوية احلكومية 

 موارا حاليونج؛ ادلدرسة 1ألوح؛ ادلدرسة الثانوية احلكومية - ألوح1ادلدرسة الثانوية احلكومية 
 بنجارون؛ ادلدرسة الثانوية مجباكا 1 متارامن؛ ادلدرسة الثانوية احلكومية 1الثانوية احلكومية 

بوتيو؛ ادلدرسة الثانوية زلمدية؛ ادلدرسة الثانوية دار اذلجرة للبنات؛ ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 
 .التكاملية، ادلدرسة الثانوية الرياض؛ ادلدرسة الثانوية معلمُت للبنات

ادلسائل اليت تتقدمها ادلتطورة لرؤية االحتماالت وادلشاكل اليت يوجهها : تصَت البيانات (أ 
 .2013ادلناىج الدراسية معلمي درس اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية عن مشاكل 

 : وتقدمي البيانات كما يف اآليت
  يف ىذه ادلدارس؟2013ادلناىج الدراسية ىل ُتستخدم : السؤال األول

 . يف مجيع ادلدراس2013ادلناىج الدراسية ُتستخدم : اجلواب
  يف ىذه ادلدارس؟2013ادلناىج الدراسية كم زمان نفذت : السؤال الثاين

 . يف ىذه ادلدارس نيف عن أربع سنوات متساويا2013ادلناىج الدراسية  نفذت :اجلواب



ادلناىج ىل يوجد ما حيتاج إىل الصلح من حيث تقٍت التنفيذ بعد تنفيذ : السؤال الثالث
 . طول مرحلة واحدة2013الدراسية 

ادلدخل العلمي مع نعم، يعٍت أن يتطور النموذج وطريقة التعليم ادلتكاملة بُت : اجلواب
PPK ،4، ومعرفة القراءة والكتابة C و HOTS. 

  ادلنفذة يف ىذه ادلدارس؟2013ادلناىج الدراسية كيف رأي ادلعلمُت عن : السؤال الرابع
 قد حسن، ولكن توجد ادلشكلة يف تنفيذ تقومي 2013ادلناىج الدراسية تنفيذ إن : اجلواب

 . حقيقي يف عملية التعليم
  يف ىذه ادلدارس؟2013ادلناىج الدراسية كيف نظام تنفيذ : السؤال اخلامس

 عن 2016والتنفيذ كما يف قانون وزير التعليم والثقايف يف احلديث، والتخطيط سنة : اجلواب
الكفاءات الرئيسية والكفاءات األساسية، واحملتوى احلديث، فتتطور يف تصميم استعداد 

 . التعليم
 ؟2013ادلناىج الدراسية ما العراقيل ادلوجودة يف تنفيذ : السؤال السادس

 موفقا بتغيَت 2013أن تقل كفاءات احًتاف ادلعلم يف تطورادلناىج الدراسية : اجلواب
 .2017ادلطلوب سنة 
 أية اخلطوة اليت الزمة أن تقام حلل تلك العراقيل؟: السؤال السابع

أن يقام التطور مستقال بواسطة منتدى عمل ادلعلم كمشاورة معلمي الدرس، : اجلواب
 . وادلعمل والندوة أو األنشطة األخرى السديدة

 سباما يف عملية 2013ادلناىج الدراسية ىل يستخدم ادلعلم أو ادلعلمة : السؤال الثامن
 التعليم؟
 سباما خاصة يف عملية التعليم 2013ادلناىج الدراسية يستخدم ادلعلم أو ادلعلمة مل : اجلواب

 .وتقومي العملي
 تسهل عملية التعليم يف رأي ادلعلم أو 2013ادلناىج الدراسية ىل ىذه : السؤال التاسع

 ادلعلمة؟



 عملية التعليم أساسيا، وكذا أن 2013ادلناىج الدراسية  ىذه نعم، أن تسهل: اجلواب
 .تسهل يف حل ادلشكلة

 . ترقي نتائج تعلم الطالب2013ادلناىج الدراسية ىل : السؤال العاشر
  نتائج تعلم الطالب  2013نعم، أن ترقي ادلناىج الدراسية : اجلواب

 معلما أو معلمة يف صنعة إدارة 2013تسهل ادلناىج الدراسية ىل : السؤال احلادي عشرة
 ادلدرسة؟
 . معلما أو معلمة يف صنعة إدارة ادلدرسة2013ال، أن تصعب ادلناىج الدراسية : اجلواب

ادلناىج ىل موجود تقومي الذي يقومو ادلعلمون رتيبا حلد أعلى من تنفيذ : السؤال الثاين عشرة
 ؟2013الدراسية 

 . نعم، تقام الرقابة يف كل سنة ويقام التقومي يف كل شهر: اجلواب
ادلناىج الدراسية كيف أشكال مراقبة رئيس ادلدرسة لتقومي تنفيذ : السؤال الثالث عشرة

 ؟2013
 . يقوم بو ادلدير وفريق اإلشرافKBMإشراف ألدوات أن يوجد برنامج : اجلواب

تنفيذ وتقدم البيانات يف شكل القالب لتسهيل يف فهم ادلشكالت يف  : عرض البيانات (ب 
 . يف درس اللغة العربية دبنطقة بنجار2013ادلناىج الدراسية 

 : اآليت4.1والبيانات كما يف جدول 
 في درس اللغة العربية في 2013المناهج الدراسية االحتماالت ومشكالت تنفيذ 

 المدارس الثانوية بمنطقة بنجار
 الرقم االحتماالت المشكالت البيان

أن االحتماالت 
وادلشكالت 

ادلتقدمة سبكن 
ادلتطورة بفعل 

تطور النموذج وطريقة 
التعليم مع ادلدخل العلمي 

، ومعرفة القراءة PPKمع 
 و C 4والكتابة، 

يستخدم مجيع ادلدارس 
ادلناىج الدراسية 

2013 

1 



البحث العميق 
بأخذ البيانات 

لوجد ربليل 
 ادلشكالت

HOTS 
توجد ادلشكلة يف تنفيذ 
تقومي حقيقي يف عملية 

 التعليم 

ادلناىج استخدمت 
 طوال 2013الدراسية 
 من الزمان

2 

مل تتم كفاءات ادلعلمُت يف 
ادلناىج الدراسية تطور 

 خاصة يف تطبيق 2013
 التعليم

التخطيط تطورتو 
احلكومة وإمنا ادلعلم 

بصنعة تصميم خطة 
 تنفيذ التعليم 

3 

ادلناىج الدراسية تصعب 
  يف اإلدارة2013

ادلناىج الدراسية تسهل 
 ادلعلمُت وترقي 2013

 نتائج تعلم الطالب

4 

يقومو ادلعلمونأن يقام التطور 
مستقال بواسطة منتدى 

عمل ادلعلم كمشاورة 
معلمي الدرس، وادلعمل 

والندوة أو األنشطة األخرى 
 السديدة

 5 التقومي والرقابة

  2013 عرض بيانات االحتماالت ومشكالت المناهج الدراسية 4.1جدول 
 

بناء على البيانات ادلوجودة يف الدراسات ادليدنية، فتمكن أن تثبت بيانات : إثبات البيانات (أ 
 ادلتطورة لتحليل مشكالت معلمي اللغة العربية يف 2013مشكالت ادلناىج الدراسية 

حُيتاج التطور يف خطوات عملية التعليم، وىي : "ادلدارس الثانوية دبنطقة بنجار، كما يف التايل



 وتقييم HOTS و C 4، ومعرفة القراءة والكتابة، PPK، ادلدخل العلميتكامل 
 ."  يف عملي التعليمحقيقي

 
 جمع البيانات .2

مجعت ادلتطورة يف ىذه ادلرحلة البيانات اليت ستستخدم لتنفيذ تطور ادلنتج حلل 
والبيانات اجملتمع يعٍت البحوث احلكمية، والقانونية والبحث النظري عن . ادلشكالت ادلوجهة

 .2013تطور ادلناىج الدراسية 
 عن نظام تعليم الوطٍت، 2003 سنة 20البحث احلكمي والقانوين ىو القوانُت يف الرقم  ( أ

 :وىي
 سنة 19 بتغيَت على قانون احلكومة يف الرقم 2013 سنة 32قانون احلكومة يف الرقم  (1

  عن معيار الوطٍت التعليمي؛2005
 عن التغيَت الثاين على قانون 2015 سنة 13قانون حكومة مجهورية إندونيسيا يف الرقم  (2

  عن معيار الوطٍت التعليمي؛2005 سنة 19احلكومة يف الرقم 
 عن تعليم يف التعليم األساسي 2014 سنة 103قانون وزير التعليم والثقافة يف الرقم  (3

 والتعليم ادلتوسط؛
 عن تقومي نتائج التعلم للمعلم يف 2015 سنة 53قانون وزير التعليم والثقافة يف الرقم  (4

 التعليم األساسي والتعليم ادلتوسط؛
 عن معيار كفاءات متخرج التعليم 2016 سنة 20قانون وزير التعليم والثقافة يف الرقم  (5

 األساسي والتعليم ادلتوسط؛
 عن معيار زلتوى 2016 سنة 21قانون وزير التعليم والثقافة يف اإلندونيسيا يف الرقم  (6

 التعليم األساسي والتعليم ادلتوسط؛
 عن معيار عملية 2016 سنة 22قانون وزير التعليم والثقافة يف اإلندونيسيا يف الرقم  (7

 التعليم األساسي والتعليم ادلتوسط؛



 عن معيار تقومي 2016 سنة 23قانون وزير التعليم والثقافة يف اإلندونيسيا يف الرقم  (8
 التعليم؛ 

 عن الكفاءات 2016 سنة 24وقانون وزير التعليم والثقافة يف اإلندونيسيا يف الرقم  (9
التعليم  يف 2013ادلناىج الدراسية األساسية والكفاءات الرئيسية من الدرس يف 

 األساسي والتعليم ادلتوسط؛
: تطور ادلنتج باستخدام تطور ادلناىج الدراسية من حلدا تابا باخلطوات اآلتية ( ب

 تشخيص احملتاج (1
 تسبيك األغراض اخلاصة (2
 اختيار احملتوى (3
 تنظيم احملتوى (4
 اختيار اختبار التعلم (5
 إجياد الوحدات التجريبية (6
 التقومي (7

 
 المنتجتصميم  .3

ويف ىذه ادلرحلة، تفعل ادلتطورة تطور زبطيط تصميم خطة تنفيذ التعليم يف ادلناىج 
ويركزالتطور يف خطوات التعليم .  بناء على ربليل احملتاج ادلكتسب من ادليدان2013الدراسية 
 باإلضافة HOTS و C 4، ومعرفة القراءة والكتابة، PPKادلدخل العلمي مع بتكامل 
 . وتقام ىذه ادلرحلة تكامال يف ىيئة واحدة. احلقيقي يف عملية التعليمإلىتقييم

 يف مرحلة تصميم ادلنتج دبرحلة 1يستخدم تصور تطور ادلناىج الدراسية من حلدا تابا
 :األنشطة اآلتية

                                                             
1
Hilda Taba. Curriculum Development: Theory and Practice,(New York: Harcourt, Brace and World, 

Inc.1962), hlm. 347 
 



بناء على نتائج البحث عن مشكالت ادلعلم يف تطبيق ادلناىج الدراسية : تشخيص احملتاج (أ 
 دليلتصميم خطة التعليم درس اللغة ، فاحتياج احملتاج ىو2017 تغَتا يف سنة 2013

ادلدخل العلمي مع  اليت سبكن أن تكامل  دلدارس الثانوية2013العربية على ضوء ادلنهج 
PPK ،4، ومعرفة القراءة والكتابة C و HOTSاحلقيقي يف عملية  باإلضافة إلىتقييم 
 .التعليم

وبعد أن ينظم تشخيص احملتاج فتسبك األغراض اخلاصة بإعطاء : تسبيك األغراض اخلاصة (ب 
ويف العامة أن أغراض التطور ىي تصنيع الكتاب الداليل . مقياس أولوية يف تطور ادلنتج ادلقام

وخاصة .  يف درس اللغة العربية يف ادلدارس الثانوية2013عن تصميم ادلناىج الدراسية 
أغراض التطور ادلطلوبة ىي شيء واقعي الذي يسهل معلمي درس اللغة العربية يف ادلدارس 

 . ادلوفقة بفيلسويف2013الثانوية يف تصميم خطة تنفيذ التعليم يف ادلناىج الدراسية 
ويف ىذا أن . ويف ىذا احلال أن زبتار ادلطورة زلتوى ادلنتج الذي سيُتطور: اختيار احملتوى (ج 

التطور مركز يف تغيَت خطوات التعليم يف تصميم خطة تنفيذ التعليم يف ادلناىج الدراسية 
ويقام زلتوى ادلنتج بناء على البحوث النظرية .  احلقيقي يف عملية التعليمتقييم 2013

 .والبحوث التجريبية
وىذا التشخيص مؤسس يف . وبعد اختيار احملتوى، فيتطور تشخيص احملتوى: نظيم احملتوى (د 

اجملتمع ادلدخل العلمي خطوات التعليم الفصيحة، وىي استخدام الطريقة ادلؤسس يف مدخل 
 تقومي احلقيقي يف عملية  باإلضافة إىلHOTS و C 4، ومعرفة القراءة والكتابة، PPKبـ

 . التعليم
اختبار التعلم ادلختار بناء على االقًتاحات من معلمي اللغة العربية يف : اختيار اختبار التعلم (ه 

ويطلب كل ادلعلم بإعطاء النصائح واالقًتاحات عن مشكالت العامة . ادلدارس الثانوية
 .ادلوجودة خالل نفذ أنشطة تعليم اللغة العربية يف الفصول



تفعل ادلتطورة ذبريبة استخدام  تصميم خطة تنفيذ : إجياد الوحدات التجريبية مع ادلعلمُت (و 
 ادلتطور بشكل احملاكات يف الفصل التجرييب بشكل أقران 2013التعليم يف ادلناىج الدراسية 

 .  التدريس
الربنامج األخَت ىو التقومي على العملية ادلقامة لكشف األشياء احملتاجة إىل : التقومي (ز 

ويف ىذه ادلرحلة، تفعل ادلتطورة وادلعلمون تقوديا باستعراض مجيع الربنامج الذي . التحسُت
 . فعل خالل مرحلة األول حىت أخَت الربنامج لتحقق بأن تصميم التطور موفق باحملتاج

 
  من نتائج التطور2013مثال تصميم خطة تنفيذ التعليم في المناهج الدراسية 

 2017 يف سنة تصحيح من 2013تصميم خطة تنفيذ التعليم يف ادلناىج الدراسية 
 : اسم ادلدرسة

 :الفن الدراسي
 :ادلرحلة\الفصل

 :سلصص الوقت
 

 الكفاءات األساسية ومؤشرات إنجازية الكفاءات (أ 
 المؤشرات الكفاءات األساسية

 
 مفوق بادلفاءات ادلوجودة يف التخطيط

 
 يطورىا ادلعلمون

  
 :أىداف التعليم (ب 
 :مادة التعليم (ج 
 :طريقة التعليم (د 
 :وسيلة التعليم (ه 



 :مصدر التعليم (و 
 :خطوات التعليم (ز 

 
 

 
 الرقم خطوات التعليم تقومي حقيقي

 ( دقائق10)البرنامج األول  
  

 
  .أ 

 
 

  .ب 

 ( دقيقا70)البرنامج األساسي  
طريقة التعليم العلمية 

ادلالحظة، والسؤال، :  م5ادلدخل العلمي 
 والتجريب، والتعقل، والتواصل 

 ( دقائق10)البرنامج األخير  
 ...يرد المعلم نتائج التعليم عن  .1
يقوم المعلم التقويم عن مادة ويأمر  .2

 الطالب لتعلم المادة اآلتية
يخبر المعلم المادة اآلتية، وهو عن  .3

... 
 

 تحقق التصميم  (1
يتم . يف ىذه ادلرحلة يتم تقدمي نتيجة ادلنتج ادلتقدم إىل اخلبَت ليتم التحقق من صحتو

وخبَت . (مقابلة مباشرة)ربكيم خبَت ادلناىج وىو األستاذ الدكتور سيف الدين سابدا 



وخبَت احملتوى، الدكتور أمَت محزة . (استبيان)التصميم الدكتور واجلوين أسًتامحان 
 .(استبيان)ومدير ادلدرسة توبان راىاردجو ادلاجستَت  (استبيان)ادلاجستَت 

 تصَت البيانات  ( أ)
يتم إجراء ادلقابالت بطريق طلب استجابة مباشرة خلبَت  : خبير المناهج

 : ويتم تقليل نتائج ادلقابلة يف شكل تعرض البيانات كما يلي. ادلناىج
يقول خبَت ادلناىج أنو يف حالة استخدام منوذج طابا، فإن عملية التطوير ليست 
مرة واحدة فقط ولكن تدرجييا، وبالتايل ديكن للمطورين البحث عن مناذج أخرى 

 .أو تعديل من منوذج طابالتحصل الفاعلية
 ؟ىذا حيتاج  خطة تنفيذ التعليمويف قسم الوجهة ىو تقييم أصيلة منفصلة عن

إىل توضيح ألن التقييم األصيل لعملية التعليم ىو جزء من أنشطة التعليم يف 
  2013ادلناىج الدراسية 

 أكثر تفصيالً خطة تنفيذ التعليمجيب أن يكون تطوير ادلنتج يف دليل إعداد 
إذا لزم األمر إعطاء .وخصوصية إلعداد برنامج خطة تنفيذ التعليم العريب

تعطى اإلشارات إىل األمثلة أعمدة إضافية على تعليمات التحضَت ، مثل .أمثلة
 .كيفية صياغة ادلؤشر

إىل أي مدى ديكن  (1): يتم إجراء العمود (ادلستخدم)دلزيد من ربكيم ادلعلم 
أي نوع من  (3)ما ىي اجلوانب غَت مفهومة ، و  (2)فهم ادلبدأ التوجيهي ، 

 .ادلشورة
تقدمي استبيانات للتصميم اخلرباء دللء، مث يطلب بتقدمي  : خبير التصميم

االستبيان ادلقدم على . تقييمات واقًتاحات حول ادلنتجات اليت طورىا ادلطورين
 : النحو التايل

 
 

 تصميم اخلرباء : 1الشكل 



 التعليمات
 .  والتقييم احلقيقي من عملية التعليمخطة تنفيذ التعليمالكائن ىو  (1
 . يف العمود (  )ُيطلب من ادلعلم أو ادلعلمة بتقدمي تقييم عن طريق فحص  (2
 5. جيد جدا  = 4. جيد = 3مقبول  = 2. ناقص = 1: نقاط ادلعٌت ىي كما يلي (3

 شلتاز = 
 تقييم

 جانب التقييم  الرقم 
 نقاط الصالحية 

1  2  3  4  5  
           1المكون   1

           اكتمال ىوية ادلدرسة  .1
           اكتمال ىوية ادلوضوع  .2
           نصف / الطبقة االكتمال  .3
           اكتمال زبصيص الوقت  .4

           2المكون 
إىل اكتمال عمود صياغة  .5

 الكفاءات األساسية 
          

           ادلؤشر / االنتهاء من أعمدة اذلدف  .6
           3المكون 

           أىداف اكتمال أىداف التعليم  .7
           اكتمال البنود ادلوضوعية  .8
           اكتمال عناصر طريقة التعليم  .9

           انتقل إىل عنصر العناصر التعليمية  .10
           اكتمال عناصر ادلوارد التعليمية  .11



           4المكون 
           أعمدة خطوات التعليم  .12
           أعمدة النشاط األويل  .13
           عمود األنشطة األساسية  .14
           أعمدة احلدث اخلتامية  .15
           أعمدة تقييم التعليم  .16

           5المكون 
           تصحيح نتائج التعليم  .17
           النتيجة النهائية لنتائج التعليم  .18

طة تنفيذ تقييم عام خل
 وادلالحق التعليم

LD LDR TL
D 

      
  (2017عاجلتها ادلطورة سنة )

 : مالحظات
LD           =      ًإذا كان مؤىال 

LDR  =              إذا كان مؤىالً لالستخدام مع التصحيح 
TLD  =                إذا مل يكن يستحق باستخدام 
 : مالحظة

تقدمي ادلشورة وادلدخالت لتحسُت /  يرجى السؤال 3 ≥إذا كانت نقطة الصالحية 
.  خطة تنفيذ التعليمجودة 

ادلدخالت من ادلصحح 
 تعليقات/ اقتراحات  صفحة ترتيب المكون الرقم



    
  
  
  
  
  

    
  
  

        
  

يوصي خبَت التصميم بأن استخدام تصميم خطة تنفيذ التعليم يف ادلناىج الدراسية 
يتم التطوير فقط على األشياء . ال يزال يشَت إىل القوانُت واللوائح ادلعمول هبا2013

 .اليت تعترب غَت واضحة وضرورية دون تغيَت القواعد احلالية بشكل جوىري
ويتم اقًتاح توجيهات التطوير للمؤشر يف تشكيل عمود ادلؤشر، ألنو بالنسبة دلؤشر 

 . من قبل ادلعلم2017 ، مت تعديل عام 2013ادلناىج الدراسية 
جيب توضيح كيفية استخدام أساليب التعليم مع مدخل علمي ادلتقدمة يف خطوات 

 .التعليم
جيب إعطاء التوجيو العملي واستخدام التقييمات اليت تسهل على ادلعلمُت القيام يف 

 رلال عملية التقييم األصيلة يف عملية التعليم 
تقدمي استبيان استجابة خلبَت احملتوى ادلراد ملؤه ، مث طلب تقدمي : خبير المحتوى

 :واالستبيان ادلقدم على النحو التايل. تقييمات واقًتاحات حول ادلنتج الذي طوره ادلطور
 

 خبَت احملتوى : 2الشكل 
 خبَت احملتوىتقرير تقييم  

 : موضوع البحث



  :                     ادلصحح
 :  التاريخ 
 :   اذلدف

هتدف ىذه ورقة التحقق إىل معرفة رأي ادلعلم أو ادلعلمة حول احملتويات ادلوجودة يف 
 .ادلنتج ادلتطور

 التعليمات
يرجى إىل ادلعلم أو ادلعلمة بإعطاء تقييم ألسئلة االختيار من متعدد اليت مت إعدادىا   .1
تتألف ورقة التحقق من الصحة ىذه من جوانب البناء وادلواد واللغة   .2
،  (جيد) 3،  (مقبول) 2،  (ناقص) 1يف العمود  ) (√اإلعطاء بعالمة التحقق  .3

  (شلتاز) 5، أو  (جيد جدا) 4
 .باإلضافة إىل ذلك ، يرجى إىل ادلعلم أو ادلعلمة لكتابة السبب يف ادلالحظة .4

 

 استعراض الجوانب الرقم
 االستجابة

1 2 3 4 5 
           إنشاءات أ

           ترشيد التنمية  .1
           الغرض من التنمية  .2
           نطاق التطوير  .3
           حجر الزاوية يف التنمية  .4
           تصميم تطوير ادلنتج  .5

 ب
  
  

           مسألة
مالءمة ادلنتج دلتطلبات  .6

           ادلستخدم 



           شروط استخدام ادلنتج  .7
مرونة ادلنتجات داخل  .8

           التطبيق يف احلقل 

فوائد ادلنتج وضعت مرة  .9
           واحدة للمستخدم 

اختيار بديل للطرق  .10
           ادلستخدمة يف عملية التعليم 

           شكل تقييم عملية التعليم  .11
فوائد تقييم العملية يف  .12

           التعليم 

 ج

           لغة
استخدم لغة تتوافق مع  .13

           قواعد اللغة اإلندونيسية 

           استخدام لغة التواصل  .14
ال تستخدم اللغة احمللية ولغة  .15

           احملرمات 

 مالحظة لتصليح
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................



...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................
...................................... 

 
وصح السؤال ألنو  : اخلالصة

 مؤىل لإلنتاج بدون تصحيح   1
 مؤىل لإلنتاج بعد التنقيحات حسب االقًتاح   2

  (يرجى بوضع دائرة حول الرقم وفًقا الستنتاج)
 إىل القواعد احلالية ونظريات التعليم

جيب اإلشارة يف تصميم تطوير ادلنتجات بوضوح بُت قبل التطوير وبعد التطوير لتمييز 
 .منتج نتيجة التطوير

االستكمال مع خيارات أساليب التعليم ذات الصلة خبصائص رلال الدراسة ادلقصود 
 .لتسهيل ادلستخدم يف ربديد الطريقة اليت سيتم استخدامها

 
جيب تصميم نسق التقييم وفقاً للحاجة من خالل مالحظة مبدأ ادلرونة مع األخذ يف 

 .االعتبار أن ادلدرسُت سيجدون صعوبة يف أنشطة التعليم أثناء إجراء عملية التقييم
 

ُقدم إىل مدير ادلدرسة استبيان الستجابة، مث طلب منو إصدار أحكام واقًتاحات حول 
:  واالستبيان ادلقدم على النحو التايل. ادلنتج الذي طوره ادلطور

 
مدير ادلدرسة  : 3الشكل 



االستبيان لتقويمرئيس مدرسة 
 التعليمات

 خطة تنفيذ التعليمكائن التقييم ىو  .1
يف احلقول الواردة  (  )ديكن ادلعلم أو ادلعلمة بتقدمي تقييم عن طريق وضع عالمة  .2

 . يف اجلدول أدناه
.  مقياس التقييم ىو كما يلي .3

ناقص   = 1
مقبول   = 2
جيد   = 3
جيد جدا  = 4
 شلتاز  = 5
 تقييم

 نقاط التقييم الجوانب المقررة الرقم
 5 4 3 2 1 خطة تنفيذ التعليم أ

خطة وضوح مكونات  .1  
 تنفيذ التعليم

          

التطبيق العملي دلكونات  .2  
  يف التعليم خطة تنفيذ التعليم

          

  
دقة اللغة ادلستخدمة يف  .3

 مع قواعد اللغة خطة تنفيذ التعليم
 اإلندونيسية 

          

سهولة فهم اجلمل  .4  
 خطة تنفيذ التعليمادلستخدمة يف 

          



وضوح اللغة ادلستخدمة ،  .5  
 حىت ال يؤدي إىل تفسَتات متعددة 

          

مدى كفاية الوقت ادلقدم  .6  
 لكل مرحلة من مراحل التعليم 

          

  
وضوح كل مرحلة من  .7

 مراحل التعليم 
          

  

 4طريقة شاملة لتطوير  .8
، ومعرفة القراءة PPK)مكونات 
مع  (HOTS و C 4والكتابة، 

 ادلناىج الدراسية 

          

  

التطبيق العملي للتنمية  .9
، ومعرفة القراءة PPK)التنموية 

يف  (HOTS و C 4والكتابة، 
 التعليم 

          

           ورقة تقييم العملية ب

  
، PPK)تفاصيل التوافق  .10

 و C 4ومعرفة القراءة والكتابة، 
HOTS)  مع عملية التعليم 

          

  
، PPK)درجة ادلطابقة  .11

 و C 4ومعرفة القراءة والكتابة، 
HOTS)  مع مهام األداء 

          

           بساطة ىيكل اجلملة  .12  
          الطبيعة التواصلية للغة  .13  



 ادلستخدمة 
           رلموع النقاط   

 ( 2017تدار الربامج سنة )
 

 اقتراحات المجيبين
تعليقات / اقتراحات صفحة  خطة تنفيذ التعليمالرقم 

 
 
 

 

   

تعليقات / اقتراحات   تقويمعمليةالرقم 
 
 
 

 

   

 
 للتنمية أكثر خطة تنفيذ التعليمجيب أن يكون : يعطي رئيس ادلدرسة تقوديا

 . قبل التطويرخطة تنفيذ التعليمعملية من 
، ومعرفة PPK) مكونات 4جيب أن يكون االندماج بُت أنشطة التعليم مع 

 .أكثر مالحظة (.HOTS و C 4القراءة والكتابة، 
 و C 4، ومعرفة القراءة والكتابة، PPKجيب أن يركز تقييم العملية على تعزيز 

HOTS) تصحيح 2013 الدراسية ادلناىجحبيث يتوافق تطوير ادلنتج ب 
2017. 



 لتسهيل قيام ادلستخدمُت خطة تنفيذ التعليموينبغي دبالحظة بساطة تصميم 
 بتطبيقو

يتم تقدمي البيانات يف شكل مصفوفة لتسهيل فحص ربكيم  :عرض البيانات  ( ب)
 اليت مت 2013اخلرباء وادلديرين على تصميم ادلناىج الدراسية للدرس العربية لعام 

 .  أدناه4.2ديكن رؤية بيانات العرض يف اجلدول . تطويرىا بالفعل
 

 2013تحقق تصميم المناهج الدراسية لعام 
 لدرس اللغة العربية في المدارس الثانوية من قبل الخبراء والمديرين

 
 المصادقة .ال

  
 البيان اقتراحات

ديكن استخدام منوذج آخر غَت  خبَت ادلناىج   1
طابا أو تعديلو  

استخدام التقييم احلقيقى ليس 
 خطة تنفيذ التعليممنفصال عن 

جيب شرح ادلنتجات باستخدام أمثلة 
لتسهيل األمر على ادلستخدمُت  

  

يواصل 
ادلطورون 
استخدام 

 منوذج طابا 

يشَت التصميم الثابت إىل اللوائح  خبَت التصميم   2
ادلعمول هبا  

بالنظر إىل توجيهات تطوير 
ادلؤشرات  

إعطاء تعليمات الستخدام الطريقة  

يأخذ 
التصميم يف 

االعتبار 
اللوائح 
 القائمة 



إعطاء تعليمات حول استخدام 
التقييم احلقيقي  

  
جيب أن يشَت زلتوى ادلنتج إىل  زلتوى اخلرباء   3

قواعد ونظريات التعليم  
جيب أن يشار إىل زلتويات ادلنتج 

بوضوح قبل وبعد التطوير  
يعطي خيارات طرق التعليم  

جيب أن يكون تصميم نسق التقييم 
مرنًا وسهل االستخدام  

  

يعتمد زلتوى 
تطوير ادلنتج 

على 
النظريات 

 ذات الصلة 

جيب أن تكون نتائج التطوير أبسط  ناظر   4
وأسهل يف االستخدام  

يتم تسليط الضوء على تكامل 
، ومعرفة PPKادلدخل العلمي و 
 و C 4القراءة والكتابة، 

HOTS 
  

ديكن أن 
تسّهل نتائج 
التطوير على 
 ادلستخدمُت 

  بيانات التحقق من صحة الخبراء والمديرين4.2يعرض الجدول 
 

استناًدا إىل بيانات التحقق ، ديكن استنتاج أن خبَت  :التحقق من البيانات ( ج)
جيد : تصميم خبَت لتطوير ادلنتجات. جيد: ادلناىج صرح بأن تطوير ادلنتج ىو

يقول مدراء ادلدارس الثانوية أن . يذكر خبَت احملتوى أن ادلنتج جيد جًدا. جدا



 ومع ذلك ، ىناك بعض االقًتاحات اليت يتعُت 2.جيد: تطوير ادلنتج ىو
 : ديكن تلخيص االقًتاحات على النحو التايل. معاجلتها لتحسُت نتائج التنمية

 ادلتطور ألنو ديثل خطة تنفيذ التعليمال ينبغي فصل التقييم األصيل عن إطار  (1)
 . شاغالً شائعاً يف عملية التعليم

 .  خارج قواعد القوانُت ادلطبقةخطة تنفيذ التعليمجيب أن ال يكون وضع  (2)
 . جيب أن يقوم التطوير على نظريات ادلناىج وتعلم اللغة (3)
 .      ينبغي أن يوىم مبدأ لُت وسهل لالستخدام (4)
.       جيب أن يتضمن التطوير تعليمات االستخدام وأمثلة (5)

 
 تصحيح التصميم (2

وبناء على نتائج اخلرباء التحقق من صحة ومديري ادلدارس، أي مع األخذ بعُت 
 ادلناىج الدراسية االعتبار االقًتاحات ادلتعلقة تطوير ادلنتجات تصميم إرشادات تصميم

:   درس ادلدرسة العربية، مث ادلطورين إلعادة النظر يف تصميم على النحو التايل 2013
 . األصليخطة تنفيذ التعليم تكامل تقييم حقيقي لعملية التعليم يف تصميم  (أ 
 . تعليمات تعلمية تعلمية مل تكن موجودة أصالً  (ب 
 .إضافة رلموعة من طرق تعلم مدخل علمي مل يكن موجوًدا يف األصل (ج 
 من خالل  2013ادلناىج الدراسية تقدمي أمثلة لتصميم درس اللغة العربية للدرس  (د 

 اليت HOTS و C 4، ومعرفة القراءة والكتابة، PPKتكامل ادلدخل العلمي ، 
 . مل تكن موجودة أصالً 

مت إصالح شكل العرض يف شكل دليل تصميم خطة التعليم درس اللغة العربية  (ه 
 . دلدارس الثانوية مع مبدأ ادلرونة وسهولة االستخدام2013على ضوء ادلنهج 

 

                                                             
2
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  المنتج تجربة (3
يتم اختبار نتائج تطوير ادلنتجات على رلموعات صغَتة ، أي اثنُت من معلمي 

 ماترامنت وادلعلم 1معلم ادلدرسة الثانوية احلكومية )ادلدارس الثانوية يف درس اللغة العربية 
 يف خطة تنفيذ التعليموُيطلب من ادلعلمُت بوضع . ( مرتابورا1ادلدرسة الثانوية احلكومية 

 . أدناه4.3الدليل، مث إعطاء استبيان استجابة كما ىو موضح يف اجلدول 
 على 2013خطة تنفيذ التعليم يف ادلناىج الدراسية استبيان مالحظات المستخدم 

 درس العربية
 نتائج التنمية

  
 نقاط التقييم الجوانب المقررة الرقم

 5 4 3 2 1 خطة تنفيذ التعليم أ
           خطة تنفيذ التعليموضوح مكونات  .1  

خطة تنفيذ التطبيق العملي دلكونات  .2  
  يف التعليم التعليم

          

خطة تنفيذ دقة اللغة ادلستخدمة يف  .3  
  مع قواعد اللغة اإلندونيسية التعليم

          

  
خطة سهولة فهم اجلمل ادلستخدمة يف  .4

 تنفيذ التعليم
          

وضوح اللغة ادلستخدمة ، حىت ال يؤدي  .5  
 إىل تفسَتات متعددة 

          

مدى كفاية الوقت ادلقدم لكل مرحلة من  .6  
 مراحل التعليم 

          

           وضوح كل مرحلة من مراحل التعليم  .7  



  
 مكونات 4طريقة شاملة لتطوير  .8
(PPK ،4، ومعرفة القراءة والكتابة C و 

HOTS)  مع ادلناىج الدراسية 

          

  
، PPK)التطبيق العملي للتنمية التنموية  .9

يف  (HOTS و C 4ومعرفة القراءة والكتابة، 
 التعليم 

          

           ورقة تقييم العملية ب

، ومعرفة القراءة PPK)تفاصيل التوافق  .10  
 مع عملية التعليم  (HOTS و C 4والكتابة، 

          

، ومعرفة القراءة PPK)درجة ادلطابقة  .11  
 مع مهام األداء  (HOTS و C 4والكتابة، 

          

           بساطة ىيكل اجلملة  .12  
           الطبيعة التواصلية للغة ادلستخدمة  .13  
           رلموع النقاط   

  
  الردود على نتائج تطوير المنتجات4.3الجدول 

 
 

 . التايل4.4وأما نتائج اختبار اجملموعة الصغَتة كما يف اجلدول 

السؤال 
 اجلواب

 اجلملة  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

 رقم



1  5  5  4  4  4  4  4  3  3  3  4  4  4  56  
2  4  5  4  5  5  5  5  3  3  3  4  4  4  54  
  9  10  8  9  9  9  9  6  6  6  8  8  8  110  

  جدول تجريبي للمنتج مجموعة صغيرة4.4جدول  
 

بناًء على البيانات اليت مت احلصول عليها من كال ادلستجيبُت ، مت حساب متوسط 
 :ردادلستجيب مث نتيجة حساب ادلتوسطوالوضعوالوسيط على البيانات كما يلي 

 نتيجة حساب ادلتوسط
 

 
Me =  (متوسط)متوسط 
Am =               ادلبلغ 

xi =  قيمةx إىل i إىل n               
 عدد األفراد              = ن 

 .2 ، 4 = 2: 8.46 = 13: 110وبالتايل ، 
 .جيدة  4استناًدا إىل استبيان على مقياس ليكرت مت ملؤه ، إذن القيمة 

  
 تحليل البيانات (4

أظهرت نتائج توزيع االستبيان ككل خصائص جيدة، ولكن تشَت البيانات إىل 
وفق ت (1):  احلصول على قيم منخفضة، وىي أجزاء10 و 9 و 8أن يف نقطة السؤال 

مع  (HOTS و C 4، ومعرفة القراءة والكتابة، PPK )4طريقة تطوير ادلكونات 
 و C 4، ومعرفة القراءة والكتابة، PPK)مواقعة تنفيذ التنمية  (2)ادلناىج 

Me =  
 𝑥  𝑖

𝑛
 

 



HOTS) تفاصيل موفق  (3)، و يف التعليم(PPK ،4، ومعرفة القراءة والكتابة C 
 . مع عملية التعليم (HOTSو 

خطة تنفيذ التعليم يف ادلناىج الدراسية ديكن االستنتاج أن ضعف تصميم 
 الذي طور يف درس العربية يف ادلدرسة الثانوية يكمن جزئياً يف تكامل التعليم 2013

وبالتايل ، . HOTS و C 4، ومعرفة القراءة والكتابة، PPKبادلدخل العلمي مع 
 .فإن الضعف ىو قلق ادلطورين جلعل تصحيح ادلنتج التايل

 
  المنتج تصحيح (5

تثَت نتائج ربليل . يتم إجراء مراجعات ادلنتج من خالل مراقبة نتائج اختبار ادلنتج
يتم إجراء . البيانات حول اختبار اجملموعات الصغَتة اىتماًما عند إجراء مراجعات ادلنتج

ربسينات شاملة ودقيقة للتغلب على نقاط الضعف ادلوجودة على أمل احلصول على 
  :نتائج أفضل 

 . والتايل تصميم ادلنتج بعد تصحيح مبنية على أول ذبربة
تصحيح  بعد 2013خطة تنفيذ التعليم يف ادلناىج الدراسية مثال 

 2017 سنة تصحيح2013ادلناىج الدراسية خطة التعليم من 
:                             اسم ادلدرسة 

اللغة العربية وآداهبا                             : ادلوضوع 
:                              الفصل الدراسي / الفصل 

ادلواد األساسية                
:                             توزيع الوقت 

 الكفاءات األساسية ومؤشرات إنجازات الكفاءة . أ

 مؤشر الكفاءات األساسية



  
ادلوفق بالكفاءات ادلوجودة يف التخطيط 

  

  
  (انظر التوجيو)مت تطويره بواسطة ادلعلمُت 

    
  
  
  

 
                     أهداف التعليم

        المواد التعليمية
                                   المناقشة: طريقة التعليم 
               وسائل التعليم 

                      الموارد التعليمية
                     خطوات التعليم

 
 
 

 تقييم عملية التعليم خطوات التعليم الرقم

 ( دقائق10)نشاط تقديم  .أ
  

  
  

 المناقشة



 ( دقيقة70)النشاط األساسي  .ب
يقوم ادلعلمون بتقسيم اجملموعتُت من  .1

ادلشاركُت يف النقاش إىل شخص واحد من احملًتفُت 
واآلخر  

يعطي ادلعلم مهمة قراءة ادلواد اليت سيتم  .2
مناقشتها من قبل كل من اجملموعتُت أعاله  

بعد قراءة ادلواد طلب ادلعلم من أحد أعضاء  .3
اجملموعة ادلؤيدة للتحدث ، عندما مت الرد عليها أو 

وىكذا حىت . دحضها من قبل اجملموعة ادلقابلة
يتمكن معظم الطالب من التعبَت عن آرائهم  

  
  
بينما ينقل الطالب أفكارىم ، يكتب ادلعلم  .4

.  أفكار كل زلادثة
يضيف ماسًت مفهوًما أو فكرة مل يتم  .5

الكشف عنها  
من البيانات اليت مت احلصول عليها ، يدعو  .6

ادلعلم الطالب إىل التوصل إىل استنتاجات تشَت إىل 
.  ادلوضوع ادلطلوب ربقيقو

المراقبة ، الطلب ، :  العلمي5M ادلدخل
 المحاولة ، التفكير ، التواصل

  

  
  

يف مجيع مراحل أنشطة 
التعليم ، يقوم ادلعلمون 
بإجراء تقييم باستخدام 
. إرشادات تقييم حقيقية

 4يركز التقييم على 
، PPK)نقاط ، وىي 

ومعرفة القراءة والكتابة، 
4 C و HOTS  )
  

انظر أنشطة عملية 
 تقييم الموضوع

  
  



 ( دقائق10)نشاط اإلغالق  .ج
ادلعلم يعكس نتائج التعليم عن  .4

  ......................
يقوم ادلعلم بتقييم ادلادة وتعيُت ادلتعلم إىل  .5

.  الدرس التايل
يقوم ادلعلم بإعالم ادلادة التالية ، وىي عبارة  .6

.......................  عن 
  

 
 تقييم التقييم على عملية التعليم

  
 الرقم

  
اسم 

 الطالب
  
  

  
PPK 

  
ومعرفة القراءة 

 والكتابة

  
4C 

  
 السواخن

  
 حقائق

B C K B C K B C K B C K 

                              
                              
                              
                              

 :التفسير
يتم تعبئة .  ىو جزء من خطوات التعليمتصحيحالفارق الرئيسي يف ادلنتج بعد ال ( أ)

تصحيحهناك ملء عمود النشاط األساسي مباشرة مع بناء مجلة الطريقة نتيجة ال
 . ادلختارة وفقا خلصائص ادلواد اليت يتم تدريسها



لذا . يف دروس احملادثة، خيتار ادلعلم طريقة ادلناقشة كمدخل لتنفيذ الدرس: مثال
 : يف عمود النشاط األساسي أدرجت بشكل مباشر طريقة بناء اجلدل، وىي

يقوم ادلعلمون بتقسيم اجملموعتُت من ادلشاركُت يف النقاش إىل شخص  (1)
 واحد من احملًتفُت واآلخر 

يعطي ادلعلم مهمة قراءة ادلواد اليت سيتم مناقشتها من قبل كل من  (2)
 اجملموعتُت أعاله 

بعد قراءة ادلواد طلب ادلعلم من أحد أعضاء اجملموعة ادلؤيدة للتحدث،  (3)
وىكذا حىت . عندما مت الرد عليها أو دحضها من قبل اجملموعة ادلقابلة

 يتمكن معظم الطالب من التعبَت عن آرائهم 
 .      بينما ينقل الطالب أفكارىم ، يكتب ادلعلم أفكار كل زلادثة (4)
 يضيف ادلعلم فكرة أو فكرة مل يتم الكشف عنها       (5)
من البيانات اليت مت احلصول عليها ، يدعو ادلعلم الطالب إىل التوصل  (6)

 .      إىل استنتاجات تشَت إىل ادلوضوع ادلطلوب ربقيقو
ادلالحظة ، والسؤال ، واحملاولة ، واالستدالل ) 5Mسيتم إجراء ادلدخل العلمي  ( ب)

تلقائًيا يف أنشطة التعليم اليت تستخدم طرق تعليم إنسانية بناءة ، (، والتواصل
 .حيث يكون الطالب أكثر نشاطًا من ادلعلمُت

( HOTS و C 4، ومعرفة القراءة والكتابة، PPK)يف العمود األخَت  ( ج)
تصبح مباشرة مؤشر تقييم لعملية التعليم باستخدام منوذج تقييم التقييم الذي مت 

 . تطويره بواسطة ادلطور
مت تصميم مناذج التقييم بطريقة ذبعلهم يستخدمون مبادئ فعالة وفعالة  ( د)

 .لتمكينهم من استخدامها من قبل ادلعلمُت أثناء عملية التعليم
 = Kكايف ، و  = Cجيد ،  = Bيتم التقييم باستخدام ادلعيار ادلعياري  ( ه)

 .ناقص



لتقدمي تقييم حول ادلعايَت األربعة ، فإن األسئلة اليت ديكن استخدامها كمرجع يف  ( و)
 :ازباذ القرارات ىي

ىل كان الطالب مهذبًا ، : PPK يف احلزب الدديقراطي الكردستاين (1)
 ودينًيا ، ومستقاًل ، وتعاونًيا ولديو النزاىة أثناء الدرس أم ال؟   

أو الكتابة أثناء / ىل أجرى الطالب القراءة و : يف معرفة القراءة والكتابة (2)
 األنشطة التعليمية؟   

ىل الطالب وقد أظهرت اإلبداع والنقدي، والتواصل، : 4Cيف  (3)
وفقا خلصائص الطريقة )وتعاونت خالل برنامج التعليم ذبري؟ 

    (ادلستخدمة
ىل أبدى الطالب جهداً للتفكَت يف مستوى : HOTSيف منظمة  (4)

 عاٍل خالل أنشطة التعليم؟
     

لتسهيل عملية تقييم يف التعليم، وديكن باستخدام أسلوب التحقق من العمدة  ( ز)
بشكل / ادلعيار ادلعياري )أما الباقي فيعترب ذو قيمة كافية . جليد ونقصان فقط

للحصول على التقدير والتعزيز يف حُت أن  (جيدة)Bللحصول على قيمة . (عام
 . التحسُت مع التعزيز/ ربتاج إىل القيام بالتدريب  (أقل) Kقيمة 

 
  (مستخدم)تجربة المستخدم  (6

بعد تنقيح ادلنتج بعناية من سلتلف ادلدخالت اليت مت احلصول عليها أثناء عملية 
يتم ذلك للتأكد من أن ادلنتج . (ادلستخدم)التطوير ، قم بإعادة اختبار ادلستخدم 

 . احملّسن يليب بالفعل توقعات ادلستخدمُت وديكن استخدامو بسهولة أكرب
مت اختبار الفحوصات يف رلموعات كبَتة على كامل رلتمع معلمي اللغة العربية 

يف ذبربة ادلنتجات يف . يف مجيع أضلاء مقاطعة بنجار باستخدام تقنيات أخذ العينات
 .معلمُت10رلموعة كبَتة تعيُت أخذ العينات من 



خطة تنفيذ يتم االختبار من خالل إعطاء دليل ادلستخدم ومن أجل جعل 
بعد االنتهاء . بدورهتدريس األقران  وفقا للدليل، مث 2013التعليم يف ادلناىج الدراسية 

من النشاط ، ُيطلب من ادلستخدم االستجابة يف شكل استبيان وإجراء ادلقابلة أيًضا 
 .  أدناه5-4استبيان باستخدام مقياس ليكرت كما يف اجلدول . لتعميق النتائج

 
خطة تنفيذ التعليم في المناهج الدراسية استبيان مالحظات المستخدم 

  درس العربية2013
تصحيح النتيجة  

  
 نقاط التقييم الجوانب المقررة الرقم

 5 4 3 2 1 خطة تنفيذ التعليم  أ
           خطة تنفيذ التعليم وضوح مكونات  .1  

  
خطة تنفيذ التطبيق العملي دلكونات  .2

 يف التعليم التعليم 
          

خطة تنفيذ دقة اللغة ادلستخدمة يف  .3  
 مع قواعد اللغة اإلندونيسية التعليم 

          

سهولة فهم اجلمل ادلستخدمة يف  .4  
 خطة تنفيذ التعليم 

          

وضوح اللغة ادلستخدمة ، حىت ال  .5  
 يؤدي إىل تفسَتات متعددة 

          

  
مدى كفاية الوقت ادلقدم لكل  .6

 مرحلة من مراحل التعليم 
          

           وضوح كل مرحلة من مراحل التعليم  .7  



  
 مكونات 4طريقة شاملة لتطوير  .8
(PPK ،4، ومعرفة القراءة والكتابة C و 

HOTS)  مع ادلناىج الدراسية 

          

  
التطبيق العملي للتنمية التنموية  .9
(PPK ،4، ومعرفة القراءة والكتابة C و 

HOTS)  يف التعليم 

          

           ورقة تقييم العملية ب

  
، ومعرفة PPK)تفاصيل التوافق  .10

مع  (HOTS و C 4القراءة والكتابة، 
 عملية التعليم 

          

  
، ومعرفة PPK)درجة ادلطابقة  .11

مع  (HOTS و C 4القراءة والكتابة، 
 مهام األداء 

          

           بساطة ىيكل اجلملة  .12  
           الطبيعة التواصلية للغة ادلستخدمة  .13  
           رلموع النقاط   

  الردود على االستبيان للمنتجات المنقحة4.5الجدول 
 

يتم ذلك لكي . مث يتم جدولة بيانات االستجابة للعثور على ادلتوسط والوضع والوسيط
اخلطوات . نتمكن من العثور على معٌت نتائج ردود اجمليبُت من حيث الكم والنوع

 : كالتايل
 إنشاء عالمات تبويب البيانات  ( أ)
 البحث عن قيمة الًتدد  ( ب)



. تبحث عن قيم الًتدد ادلتوسطة وحواف الطبقة ( ج)
 

 
 2013خطة تنفيذ التعليم في المناهج الدراسية جدول استجابة المستخدم للبيانات 

 درس عربية المنقحة
/  الرقم 
رقم 

    13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 السؤال 
1  5  5  4  5  4  4  4  5  4  5  5  3  4  53  
2  2  5  4  5  5  4  5  5  2  5  3  5  3  50  
3  5  4  5  4  5  4  3  5  4  3  4  4  4  50  
4  4  4  3  3  4  4  5  3  2  4  5  4  4  45  
5  5  5  4  4  3  3  4  4  5  4  2  4  5  47  
6  4  4  3  3  5  5  4  4  2  3  4  5  2  46  
7  3  4  4  3  4  4  4  5  4  4  5  3  4  47  
8  5  3  4  5  3  4  5  4  3  5  5  4  2  50  
9  4  4  5  4  5  3  3  5  4  5  4  3  4  49  

10  4  3  4  4  5  4  5  4  4  5  3  5  5  50  

  
41  41  40  40  43  39  42  44  34  43  4

0  
40  37  524  

  
 بيانات الجدولة الخاصة بنتائج التجارب التجريبية للمجموعة 6-4الجدول 

 الكبيرة



 
 قيمة التردد

 تردد قيمة
0-9 - 

10-19 - 
20-29 - 
30-39 3 
40-49 10 

 13 رلموع
  قيم التردد4.7جدول 

  
 القيمة المتوسطة للتردد وحافة الطبقة

الطبقة  F1X1 تردد تراكمي تردد القيمة المتوسطة قيمة
 الحافة

0-9 0 + 9/2 = 4.5 0 0 0x4.5 = 0 0،5-
9،5 

10-
19 

10 + 19/2 = 
14.5 

0 0 0x14.5 = 
0 

9.5-
19-5 

20-
29 

20 + 29/2 = 
24.5 

0 0 0x24.5 = 
0 

19،5-
29،5 

30-
39 

30 + 39/2 = 
34.5 

3 0 + 3 = 3 3x34.5 = 
103 

29،5-
39،5 

39-39 + 49/2 = 10 3 + 10 = 10x44.5 39،5-



49 44.5 13 = 445 49،5 
 5= ف  548   13   مجموع

  القيم المتوسطة ، والكسور التراكمية وفئات الحواف8-4الجدول 
 

 (mean )حساب المتوسط
بتقسيم كمية البيانات ادلتوسط ديكن ربديد قيمة . ىو متوسط قيمة البياناتادلتوسط 

مث جيب أن ذبد قيمة ادلتوسطة وقيمة ادلتوسط للحصول على قيمة . على عدد البيانات
.  للقيمة الزمنية من الًتدد ادلركزي

 

 
 

f1x1ىو  عدد نتائج القيمة يف بعض األحيان مع الًتدد            .
f1    ىو مجلة الًتدد               .

548ىكذا يعٍت 

13
 =42 

 
 

 تفسير النتائج
متوسط قيمة زلتويات نتائج االستبيان الذي قام بو ادلستخدم بعد استخدام منتجات 

وىذا يعٍت أن ادلستخدم العادي يفًتض أن .  األرقام50-0يف حدود  (جيد) 42التنمية 
.  ادلنتج قد تطور جيد وديكن استخدامو

 
 



 وضع الحساب
إذا كان ىناك تردد بيانات جملموع القيم من رلموعة . الوضع ىو القيمة األكثر شيوًعا
بالنسبة إىل وضع العرض، جيب ربديده فئة يف اجلدول . البيانات ، فيمكنو استخدام الوضع

 . عن طريق اختيار معظم الًتددات
 

. ىا ىي الصيغة

 
Modus = tb + ( ∆𝐹1

∆𝐹1+∆𝐹2
)= 39.5 +  10−3=7

10−3=7+10−0=10
 5 

  39.5 +( 7

7+10
)5 = 41.5 

 41.5وبالتايل فإن الوضع ىو يف 
 

 تفسير النتائج
يف مجع البيانات يف ىذا . الوضع ىو الرقم أو القيمة اليت تنشأ يف الغالب من البيانات

يف نطاق مقياس . 41.5ىو  (ادلستخدم)البحث، الرقم الذي يظهر غالًبا يف إجابة ادلستفىت 
أن منتج التطوير  (ادلستخدم)أي ، بشكل عام ، يفًتض ادلستفىت . جيدة لديو قيمة 41.5

 . جيد وديكن استخدامو 
 
 

 
 حساب متوسط



. الوسيط ىو طريقة لتحديد ادلوضع األوسط للبيانات بعد تنظيم البيانات حسب القيمة
 (الربع الثاين) Q2الوسيط لديو نفس الصيغة مثل البحث عن . أناالرمز ذلذا الوسيط ىو 

: مثل الصيغة التالية
 

 
. العدد الكامل للًتددات= nبـ العثور على أول موقع للفئة بالبحث عن النتيجة 

  49-39 للفئات 6.5 يعٍت أن الفصل يكون عند تردد 6.5= = لذا 

  tb +P = 39.5 + 5 = 21.5= حىت ادلتوسط 
  21.5وبالتايل فإن متوسط الرقم ىو 

 
 تفسير النتائج

 أو درجة احلد األقصى للقيمة ادلستخدمة 50-0زبطيط مركز تسليمو ىو بُت الصفوف 
وىذا . 21.5عدد متوسط يظهر . يف مجع البيانات ردود الفعل على نتائج التنمية ادلنتج

.  وبالتايل تشَت نتائج احلساب الوسيط إىل أن البيانات طبيعية. 29-20يعٍت أنو يف فًتات 
 

 البيانات التقابلية



أو مناقشة 3باإلضافة إىل مجع البيانات يف شكل استبيانات ، أجريت ادلقابالت أيًضا
دلعرفة االستجابة ادلباشرة دلنتج نتيجة التطوير اليت مت  (ادلستخدمُت)عامة مع ادلستجيبُت 

يتم . يتم تسجيل نتائج ادلناقشة وتنظيمها يف شكل جداول لتسهيل التفسَت. استخدامها
أخذ األشياء اليت تعترب ىامة لعالجها يف االعتبار لتحسُت نتائج ادلنتجات يف مرحلة 

 .4.9بشكل عام ، ديكن رؤية نتائج ادلناقشة يف اجلدول التايل .  التاليةتصحيحال
 

 2013خطة تنفيذ التعليم يف ادلناىج الدراسية جدول نتائج مقابلة المستخدم 
 درس العربية المنقحة

 الرقم
  

 أسئلة المنتج
  

 إجابات المطور إجابات المستخدم

إىل أي مدى  .1
ديكن فهم 

 الدليل
  

عموما ديكن فهم دليل 
التصميم من خطة تنفيذ 

التعليم يف ادلناىج 
 من 2013الدراسية 

نتائج التطور جيدا بعد 
 .إجراء التنقيحات

قام ادلطور بإجراء العديد 
من التنقيحات يف تصميم 
ادلنتج ادلطور ، ال سيما يف 

أجزاء خطوات التعليم 
وتقييم العملية من خالل 

توفَت بعض اإلرشادات 
 حول استخدام

  
ما ىي  .2

اجلوانب غَت 
 مفهومة

جوانب غَت مفهومة 
بشكل جيد من قبل 

ادلستخدمُت يف جزء من 

يف ىذا القسم ، لتسهيل 
ادلستخدم ، يكمل ادلطورون 

لتسهيل اخلريطة الذىنية 
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خطوات التعليم اليت   
تتكامل بُت الطرق 

ادلستخدمة يف ادلناىج 
  و2013الدراسية 

  العلميادلدخل

فهم عمل ادلنتجات 
ادلوجودة بالفعل يف 

 .التصميم
  

اقًتاحات  .3
 ادلستخدم

  

يقًتح ادلستخدمون إعطاء 
أمثلة زلسوسة يف تصميم 
خطة تنفيذ التعليم وفقا 
 دلشروع وضعت بالفعل

  

يستجيب ادلطورون من 
خالل تقدمي أمثلة ملموسة 

يف تصميم برنامج خطة 
تنفيذ التعليم يف ادلناىج 

  لتطوير 2013الدراسية 
 .الدرس العربية

  
   نتائج مقابلة مع المستخدمين4.9الجدول 



 مناقشة النتائج . ب
 أهمية خطة التعليم  .1

خطة الدرس ىي يف األساس خطة قصَتة األجل من قبل ادلعلم لتكون قادرة على التنبؤ 
جيب التخطيط للتعلم من أجل . باإلجراءات ادلختلفة اليت جيب ازباذىا يف الفصل الدراسي

: تنسيق ادلكونات ادلختلفة للتعلم ادلوجو ضلو تكوين كفاءة الطالب ، من بُت أمور أخرى
خيدم االختصاص . الكفاءات األساسية ، معيار القياس ، مؤشر سلرجات التعليم ، والتقييم

األساسي إلعطاء معٌت للمادة القياسية ، ومؤشر النتيجة التعليمية خيدم كمقياس إلصلاز الكفاءة 
، يف حُت أن التقييم خيدم كمقياس لتكوين الكفاءة وربديد اإلجراء الذي يتعُت القيام بو إذا مل 

يف سياق ربسُت فعالية عملية التعليم وربقيق نتائج تعليمية جيدة . يتم ربقيق الكفاءة القياسية
،إعداد التعلم أمر جيب القيام بو ، على الرغم من أن نتائج التعليم يف بعض األحيان ال تتوافق 

يبدأ التخطيط دائًما بتحديد األىداف اليت جيب ربقيقها من خالل ربليل . مع ادلخطط
. االحتياجات باإلضافة إىل الوثائق الكاملة ، مث حيدد اخلطوات اليت جيب ازباذىا لتحقيق اذلدف
وفقا لويليام نيومان ، فإن التخطيط ىو لتحديد ما سيتم القيام بو ، وحيتوي على سلسلة من 

القرارات الواسعة وتفسَتات الغرض ، والتصميمالتخطيط ىو ربديد ما سيتم القيام بو ، وحيتوي 
على سلسلة من القرارات الواسعة وتفسَتات الغرض ، والتصميمالتخطيط ىو ربديد ما سيتم 
القيام بو ، وحيتوي على سلسلة من القرارات الواسعة وتفسَتات الغرض ، والتصميم السياسة 

 4.وربديد الربامج وربديد طرق وإجراءات زلددة وربديد األنشطة على أساس جدول يومي
عملية إعداد  (1): مث يقسم جوكروأميدجويو مبادئ التخطيط الثالثة على النحو التايل

وسيلة لتحقيق أفضل األىداف  (2)منهجية لألنشطة اليت يتعُت إصلازىا لتحقيق ىدف معُت ؛ 
ربديد األىداف ادلراد ربقيقها أو ما الذي سيتم  (3ادلمكنة بادلوارد ادلتاحة بكفاءة وفعالية ؛ 

 5. القيام بو وكيف ومىت وبواسطة من
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ديكن االستنتاج أن التخطيط للدرس جيب أن حيتوي على عدة أشياء رئيسية ، من بُت 
وجود اسًتاتيجيات لتحقيق  (2)وجود األىداف اليت جيب ربقيقها ،  (1): أمور أخرى
خطة يف البحث والتطوير لتصميم . تنفيذ كل قرار (3)موارد ديكن أن تدعم ، و  (3)األىداف 

 مت استيعاب األشياء الرئيسية اليت جيب أن تنعكس يف 2013تنفيذ التعليم يف ادلناىج الدراسية 
 22باإلضافة إىل ذلك ، يتم أيًضا النظر يف قرار وزير التعليم والثقافة رقم . كل درس التخطيط

 .  بشأن معيار العملية2016لعام 
من الناحية النظرية ، انعكس تصميم التنفيذ الناجح خلطة التعليم يف والية برمنديكوم 

 نتيجة التطوير دينح خطة تنفيذ التعليم حول معيار العملية ألن تصميم 2016 لعام 22رقم 
أنشطة التعليم ادلتمحورة حول ادلعلم ادلرونة الستكشاف طرق التعليم العلمي على أساس 

يتضمن الدليل العديد من الطرق البديلة اليت ديكن استخدامها يف تعلم اللغة العربية . الطالب
ومع ذلك ، يتم منح احلرية للمستخدم لتحديد طرق . (االستماع والتحدث والقراءة والكتابة)

 .أخرى تعترب مناسبة لتصميم خطة الدرس ادلخطط ذلا ، مع مراعاة ادلبادئ ذات الصلة
الحظ قضية أخرى يف تصميم ىذه نتائج التنمية أيضا األىداف ادلراد ربقيقها، وىي 

مث ، وربديد . صياغة يف شكل أىداف واضحة وقابلة للقياس لتحقيق األىداف ادلراد ربقيقها
على سبيل ادلثال ، القرارات ادلتعلقة بوقت التنفيذ . االسًتاتيجيات ادلتعلقة بالقرار ادلقرر ازباذىا

ومقدار الوقت الالزم لتحقيق األىداف ، وتقسيم ادلهام وسلطة كل ادلعنيُت ، واخلطوات اليت 
ال يقل أمهية ىو أيضا ربديد ادلوارد . يتعُت القيام هبا ، وربديد معايَت النجاح وما إىل ذلك

الالزمة لتحقيق األىداف، دبا يف ذلك إنشاء ادلرافق والبنية التحتية، وادليزانية وغَتىا من ادلوارد، 
األخَت ىو تنفيذ أو تنفيذ .مثل االستفادة من الوقت ادلطلوب لتحقيق األىداف اليت صيغت

 . من ادلهم تقييم فعاليتو وكفاءتو. مجيع العمليات اليت مت إعدادىا يف اخلطة
 
 2013خطة تنفيذ التعليم في المناهج الدراسية أهمية تطوير  .أ 

 بشأن معايَت العمليات 2016 لعام 22جاء يف قرار وزير الًتبية والتعليم والثقافة رقم 
أن العملية القياسية ىي معيار لتطبيق التعليم يف الوحدات التعليمية لتحقيق معايَت الكفاءة 



 التعليم اجليد عندما يكون تطبيقو تفاعلًيا ، وملهًما ، وشلتًعا ، وربديًا ، حيفز الطالب 6.للخرجيُت
على ادلشاركة بنشاط ، ويوفر مساحة كافية للمبادرة واإلبداع واالستقاللية وفًقا للمواىب 

كل ىذه ادلكونات ديكن مالحظتها يف . اجلسدية والنفسية للطالب ، ومصاحلهم ، وتطورىم
 . نظرية التعليم

لذا، . ، أي أن نظرية التعليم هتدف إىل ربقيق اذلدفموجهة ضلو اذلدف نظرية التعليم 
 يف ىذه 7.فإن ادلتغَتات اليت سبت مالحظتها يف نظرية التعليم ىي الطريقة ادلثلى لتحقيق اذلدف

بينما ديكن . احلالة يصبح دور التصميم التعليمي ادلصمم من قبل ادلعلم ىو العامل األكثر أمهية
تفسَت التعليم على أنو عملية لتغيَت السلوك بسبب التفاعل الفردي مع البيئة على الرغم من أنو 

تشمل االذباىات يف تغيَت السلوك 8. ال يوجد يف حد ذاتو سوى تغيَت يف االذباىات السلوكية 
السلوك يسمى . ادلعرفة ، أو الفهم ، أو ادلهارات ، أو ادلواقف ادللحوظة أو غَت القابلة للرصد

النزعة السلوكية حُت أن ذلك ال ديكن مالحظتو يسمى األداء السلوكي يف الذي ديكن مالحظتو 
ديكن للشخص الذي عن طريق . ىناك فرق أساسي بُت سلوك السلوك التعليمي والصدفة. 

يف حُت أن شخص ما ديكن . الصدفة القيام بشيء ما ، ال ديكن تكرار العمل مع نفس النتيجة
 .أن يفعل شيئا ألن نتائج التعليم ديكن أن تقام مرارا وتكرارا مع النتائج ادلتعادلة

 مت 2013خطة تنفيذ التعليم يف ادلناىج الدراسية فيما يتعلق بتطوير البحث يف تصميم 
 درس اللغة MGMP وضعو على ربليل ادلشاكل اليت قامت هبا ادلطور مًعا مشاورة معلمي

وخيلص عموما إىل أن ادلعلمُت يواجهون صعوبات يف تكامل ادلناىج . العربية دبنطقة بنجار
ونتائج التحليل النظري  . HOTS و C 4، ومعرفة القراءة والكتابة، PPKالعلمية ، 

 .  يف عملية التعليمخطة تنفيذ التعليموالنتائج العملية خيلص إىل أمهية تطوير 
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ووفقا ذلَتغينهان وأولسون أن عملية التعليم ىو عملية اليت توجد فيها األنشطة بُت 
التفاعل بُت ادلعلم والطالب واالتصال ادلتبادل الذي حيدث يف حالة الًتبية لتحقيق أىداف 

بُت ادلكونُت . يف عملية التعليم، يكون ادلعلمون والطالب مكونُت ال ديكن فصلهما9.التعليم
. جيب أن تتفاعل مع بعضها البعض الدعم ديكن ربقيق نتائج التعليم للطالب على النحو األمثل
بينما جيادل وينكل بأن عملية التعليم ىي نشاط نفسي أو عقلي حيدث يف تفاعل نشط داخل 

 10.البيئة ، شلا يؤدي إىل تغيَتات يف ادلعرفة وادلهارات وادلهارات والقيم السلوكية
وخلص أن عملية التعليم ىي كل جهد مشًتك بُت ادلعلمُت والطالب لتبادل ادلعلومات 

أي . ومعاجلتها، على أمل ىناك تغيَتات ضلو األفضل، ربسنا إجيابيا، وكذلك التغَتات يف السلوك
تنعكس عملية التنفيذ يف . أن النجاح أو الفشل الكلي للتعلم ديكن رؤيتو يف عملية التنفيذ

 . تصميم خطة الدرس
خطة تنفيذ التعليم يف ادلناىج الدراسية وفقا للدراسات النظرية أعاله، مث على تطوير ىذا 

باإلضافة إىل نظريا، عملية التعليم ىو مقياس النجاح يف . ، وركزت على عملية التعليم2013
على الفور ادلشاكل احملتملة ومجع البيانات مع : عملية التعليم، والنتائج يف ادلراحل ادلبكرة، وىي

معلمُت العربية يف منتدى مشاورة معلمي الدرس يظهر صعوبة يف تكامل التعليم مع ادلدخل 
 وإجراء تقييم حقيقي لعملية HOTS و C 4، ومعرفة القراءة والكتابة، PPKالعلمي، 

 . التعليم
، R & Dبعد االنتهاء من مراحل البحث والتطوير وفقا لإلجراءات منهجية البحث 

دليل تصميم خطة التعليم درس اللغة العربية على ضوء "مث ادلنتج شلا أدى إىل شكل من أشكال 
 .ديكن العثور على ادلنتجات يف تذييل ىذا التقرير البحثي."  دلدارس الثانوية2013ادلنهج 

 
 نتائج البحثية .ج 
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توصلت نتائج البحث إىل بعض األمور ادلتعلقة بتطوير خطة التحضَت للتدريس يف ادلناىج لعام 
 درس يف ادلدرسة الثانوية العربية الثانوية دبنطقة بنجر كاليمنتان اجلنوبية، 2017 تصحيح 2013

 : من بُت أمور أخرى
 ما قبل البحث  .1

 . يفهم ادلعلم مفهوم ادلدخل العلمي يف تعليم اللغة العربية فهما ناقصا (أ 
 و C 4، ومعرفة القراءة والكتابة، PPKال يزال ادلعلم يواجو صعوبات يف تكامل  (ب 

HOTS يف أنشطة التعليم  . 
 .ال يزال ادلعلم يواجو صعوبة يف إجراء تقييم حقيقي لعملية التعليم (ج 

 
 في البحث .2

 لدرس اللغة 2013ادلناىج الدراسية تطوير توجيهية على تصميم خطة تنفيذ التعليم يف  (أ 
 .العربية يف ادلدارس الثانوية

 و C 4، ومعرفة القراءة والكتابة، PPK 2013ادلناىج الدراسية ويركز تطوير  (ب 
HOTS خطة التعليم يف أنشطة التعليم على عملية التعليم من خالل دمج النهج العلمي 

 ،PPK ،4، ومعرفة القراءة والكتابة C و HOTS يف أنشطة التعليم والتقييم احلقيقي 
 . خالل عملية التعليم

 للدرس العربية  2013ادلناىج الدراسية تطوير تصميم اخلطوات لتعريف درس اللغة العربية  (ج 
 يف HOTS و C 4، ومعرفة القراءة والكتابة، PPKمن خالل دمج ادلنهج العلمي ، 

 . أنشطة التعليم باإلضافة إىل إرشادات التقييم األصيلة خالل عملية التعليم
 

وينتج ىذا البحث أن امتياز من ىذه منتجات التطوير تقارن بالتصميم قبل تطويره ذبد يف 
قبل التطوير مل يتكامل مدخل العلمي مع خطة تنفيذ التعليم تصميم. خطوات أنشطة تعليمها

PPK 4 ومهارة القراءة والكتابة و CوHOTS وعدم وجود مرجع تقييم حقيقي لعملية 



 ومهارة القراءة PPKوأما ىذا ادلنتج التطويري يكون نشاط التعليم بادلدخل العلمي مع . التعليم
 ينفد اجتماعيا ويكمل بتوجيو التقييم احلقيقي يف أثناء عملية يف HOTSوC 4والكتابة و 

 .التعليم
 


