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 صملخ  
 رسةبالمد الكالم مهارة ميلتعل يالموضوع الحوار أساس على العربية اللغة مالتعل   وحدة تطوير

  العالية

 ةحلاص كيكي نور

جػدا  الدركس العربية شلمة كصػعبة  أف يعتربكفالاذين  ةالطمب كْوفىي   العممي اذا البحثذل البحثخمفية 
 مشػػكمةاإلسػػ مية ي يكػػن فعػػاالن  الكػػ ـ ب بعػػض ادلػػدارس  حبيػػث أف تعمػػم المغػػة العربيػػة خاصػػة لػػتعمم م ػػارة

م يلتعمػػ الفعػػاؿ يعمػػى أسػاس احلػػوار ادلو ػوعالمغػة العربيػػة  تعممالػػكحػدة ر يطػػو ب ىػػاذا البحػث: فكيػػ  ت البحػث
 يالمغػة العربيػة عمػى أسػاس احلػوار ادلو ػوع الػتعممكحػدة تطػوير ىو الك ـ؟ف كاف اذلدؼ من ىاذ البحث  م ارة

 .ةياجلنوب المبونجالعاشر بادلدرسة نور الف ح العالية اإلس مية  لص ا ةبلدل طم م م ارة الك ـيلتعم الفعاؿ

الػػاذم يػػتم  ير مػػن قبػػك ديػػر ك كػػارمو التطػػباسػػتاداـ تصػػميم  ػػوذج  رتطػػويىػػاذا البحػػث ىػػو حبػػث ك 
تقيػيم التحقػم مػػن مث ، تصػميم كتطػوير النمػوذجمراحػك مث ، ا ب ذلػر البحػث األكيمراحػك ،  ػ ٗتبسػيطو إىل 
نػػور الفػػ ح العاليػػة  لصػػ  العاشػر بادلدرسػػةا ةبػػطم ىػػمالتنفيػػاذ  كانػػا موا ػػيا ىػاذا البحػػث ك ، اجعػػةالصػحة كادلر 

كجتربػة ادلنػتج  كانػا  صػحةالا البيانػات مػن نتػااج التحقػم مػن   مت احلصوؿ عمى مجيةاإلس مية المبونج اجلنوب
   يساس احلور ادلو ػوعأ عمىالمغة العربية  التعمم األدكات اليت نفاذت ب شكك مقاييس تصنيفية دلعرفة أف كحدة

 .كمي كنوعيحتميم ا باستاداـ كص    مث مت ةكشلتعة كس مة لمطمب مستحمكانا 

كخػرباء ادلػػواد  ادلنتجػات الػيت تنػتج مػن خػ ؿ التحقػم مػن جػدكل ادلػواد التعميميػة لفريػم مػن خػرباء المغػة
 .الستادام ا كخرباء التصميم لقد حصوؿ عمى معايَت مستحم جدا

 غة العربيةالمكحدة التعمم  الك ـ، م ارة، يادلو وع احلوار، : تطويراتيحالكلمات المف
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 شعارال

ِبيِك رىبِّرى  نىةِ  كىاْلمىْوِعظىةِ  بِاحلِْْكمىةِ  ادُْع ِإىلىٰ سى ِبيِموِ  ۖ  كىجىاِدذْلُْمِبالَِّتيِ يىأىْحسىنُ  ۖ  احلْىسى  ۖ  إِنػَّرىبَّكىُ وىأىْعمىُمِبمىْنضىمَّعىْنسى
 ٔأىْعمىُم بِاْلُمْ تىِدين كىُىوى 

“Serulah ( Manusia ) kepada jalan tuhan- Mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik 

dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya tuhan-Mu dialah yang lebih 

mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-

orang yang mendapat petunjuk” 

  

                                                             
1 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, ( Bandung : Diponegoro, 2000), 

h.224  
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 السيرة الذائية

  
، القرية بنداف خريػ  المبػونج اجلنوبيػةب  ٜٜ٘ٔ من يوليو ٗٓبتاريخ  حةلاصكيكى نور  تكلد

  ركمسٍتكالسيدة  جرليافالسيد من ادلتزكج  األكىلالبنا 
مث اسػػػػتمرت اىل  ٕٓٓٓبنجسػػػػى ب السػػػػنة بػػػػدأت باحثػػػػة دراسػػػػت ا مػػػػن رك ػػػػة األطفػػػػاؿ دارمػػػػا  

 التحقػػػامث  ٕٚٓٓك إنت ػػا ب السػػنة  ٕٕٓٓب السػػػنة بنػػداف خريػػ   ٕاإلبتداايػػة احلكوميػػػة  ادلدرسػػة
إنت ػػػػا ب السػػػػنة  ٕٚٓٓب السػػػػنة مع ػػػػدل أصػػػػحك الػػػػدين ب م نػػػػانج المبػػػػونج اجلنوبيػػػػة  اىلالباحثػػػػة 
  ٖٕٔٓ السنةب  غففيالعالية كادلدرسة كخترجا الباحثة من ، ٕٓٔٓ

بيػة بكميػة الًت  ٖٕٔٓب عػاـ انتاف المبونج  رادين اإلس مية احلكوميةجبامعة  ادراست  امث كاصم
 كالتعميم بقسم المغة العربية 
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 ىداءاإل

 :الرسالة العممية اىل احثة ىاذهقدما الب  وتوجي و ك تنعم عمى شكرت الباحثة اىل اهلل سبحانو كتعاىل

، ربيػا  كيكػرباين كيرسػداين كيشػرفا  اذافمػال ركمسػٍتكالسػيدة  جرليافالسيد ُت كاحملًتميناحملبوبانىكالد  ٔ
 يموصوؿ عمى مهيت ك صلاحي نف عمى أف يدعوايتعباال ك 

 .ب حيايت دااما الدعم كاحلماس افيقدم افالماذ ستااحملبوبينأصلس دكم مسطفى كأيو سمٍت يإخو   ٕ
 .جالمبوننتاف بجامعة ردين إمرحميت احملبوببات  ٖ
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 تقديركلمة شكر و 

احلمد هلل الاذل جعك الّمغة العربية أفضك المغات كالص ة كالس ـ عمى سيدنا زلمد سيد السادات كعمػى 
تطوير وحدة العممية بادلو وع: من كتابة  رسالة  ةالكاتب يـو ادليعاد  أما بعد، فقد إنت ا الو كصحبو اىل

 بالمدرسة العالية القراءةأساس الحوار الموضوع لتعلم مهارة اللغة العربية على التعلم 
عمم الًتبية كالتعميم لقسػم تعمػيم  ة األكىل ىفيجة اجلامعكط لمحصوؿ عمى الدر شر بعض ال مقدمة إلستيفاء

َت مػػن ادلسػػاعدة مػػن سلتمػػ  عمػػى الكثػػ الباحثػػةصػػك حت، ا البحػػث ب زلاكلػػة السػػتكماؿ ىػػاذ  المغػػة العربيػػة
ج ػة الػاذين جزيػك الشػكر ك التقػدير عمػى مجيػا  ةالباحثػ اقػدم لػاذلر  ادلادية أك ادلعنويػة ، سواءاألطراؼ

 ك باخلصوص إىل: اكتابة حبث ل ةشجعوا ك ساعدكا الباحث
األنوار، ادلاجسػتَت كعميػد كمػة الًتبيػة جبامعػة راديػن انتػاف اإلسػ مية  خَتاحلاج  /الدكتور  األستاذ  ٔ

 احلكومية المبونج 
ب زلمد عفيػػػ  ادلاجسػػتَت كنعيػػػك سػػيدقسػػم المغػػػة العربيػػة  رايسكػػاجملسػػػتَت  دككد الػػدكتور سػػفرل   ٕ

 فسم المغة العربية رايس
عمػػى اإلنت ػػاء مػػن الكتابػػة  ةشػػرؼ الباحثػػالػػيت ترسػػد كت األكىل ةشػػرفكم ة، ادلاجسػػتَت أيرلنػػا ةالػػدكتور   ٖ

 ىاذه الرسالة العممية
الباحثػة عمػى اإلنت ػاء مػن الكتابػة شػرؼ الػاذم يرسػد كت الثػاينكمشػرؼ   ادلاجستَتكالدكتور قدرم   ٗ

 ىاذه الرسالة العممية
 مجيا زلا رين ادلدقم الاذين يشرفوف كيسردكف الباحثة  ٘
بقسػػم تعمػػيم الّمغػػة العربيػػة بكميػػة الًتبيػػة كالتعمػػيم جامعػػة راديػػن انتػػاف  كاحملا ػػرات احملا ػػرينكمجيػػا   ٙ

  لعمم م ك تربيت ماإلس مية احلكومية المبونج 

 

  الًتبية كالتعميم جامعة رادين انتاف اإلس مية احلكومية المبونجبكمية ادلوظفوف   ٚ
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دلػػػرحميت احملبوبػػػوف  ػػػاء الكتابػػػة ىػػػاذه الرسػػػالة العمميػػػة الػػػاذل أعطػػػونٌت  البيانػػػات إلنتعمػػػى أصػػػحا    ٛ
 ٖٕٔٓلمسنة 

  عمى مجيا ج ة الاذين شجعوا ك ساعدكا الباحثة لكتابة حبث اك   ٜ

عسػػى أف ينفػػا البحػػث   القػػاراُت مجيػػا اإلرشػػادات مػػن عمػػى اإلنتقػػادات ك ةتوقػػا الباحثػػت كلػاذلر 
  القاؤاُتلدل الباحثة ك زيادة ادلعرفة لدل 

ـ ٜٕٔٓ فربايرمن  ٕٓبندار النبونج،   
 

 كيكي نور صليحة            
ٖٕٔٔٔٓٓٓ٘ٓ            
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 األول الباب
 مقدمة

 خلفية البحث  أ 
سػػَت ب خػػ  مػػا التنميػػة االجتماعيػػة ب اجملتمػػا كالعمػػـو  تربيػػة ىػػي كاحػػدة مػػن المغػػات العػػاي المغػػة الع

وب المغػػة ، كمجػػاؿ لقػد رأينػػا عػػدة أنػػواع مػػن المغػػات ب العػػاي ، كجوانػػب ثػػراء الكممػػات ، كالبنيػػة ، كأسػػم
فػنف  مجيا جوانب ا  باإل افة إىل ذلػرتتحوؿ إىل العربية لدي ا مزايا ب سلارج اخلركؼ  الك ـ ، كك وح

ا أكثػر تقػدمنا جعك معٌت المغػة العربيػة كأسػموه زلمد صمى اهلل عميو كسممالقرآف الكرمي  عجزة لمنيب  أنزؿ
 من المغات ادلوجودة ب الكتب السابقة باستاداـ الكتابة العربية    ك، من المغات األخرل

لعربيػة ىػو ج ػد لػيس سػ  ن كمشػبعنا، شلػا اعػك النػاس ، يعتقد معظػم النػاس أف تعمػم المغػة اذلركما 
  كذلػػػر ألف تعمػػػم المغػػػة العربيػػػة ىػػػو ج ػػػد لتشػػػكيك كبنػػػاء أك ػػػاع كظػػػركؼ جديػػػدة ب زلبطػػػُت أحياننػػػا

دتامػا  اسلتمف ا  ىاذه العادة اجلديدة اليت حدثالعربُتالشاص لتكوف قادرة عمى التفاعك كالتواصك ما 
ب بعػػػػض األحيػػػػاف مػػػػن شػػػػرط المغػػػػة األـ، سػػػػواء عمػػػػى مسػػػػتول نظػػػػاـ األصػػػػوات، ادلقػػػػاطا، أك ترتيػػػػب 

، اػػب أف يػػتم تنفيػػاذىا غتػػو األـ  انط قػػا مػػن ىػػاذه الشػػركطلالكممػػات، كأحيانػػا لػػدي ا تشػػابو مػػا حالػػة 
 بشكك مستمر ب خضم اجل ود لدراسة المغة العربية  

، فػػنف ادلشػػكمة مػػا حتػػدث ب الفصػػك أك خػػارج الفصػػك ظت ػػا غالبػػان إذا كانػػا ادلشػػاكك الػػيت تػػتم م ح
ن ب كيفية حتديد الن ج كالطريقة كاالسًتاتيجية كادلواد كاإلع ـ ككيفية تقيػيم نتػااج الػتعمم  لػيس مػن كدت

ىػػػك الػػػدركس العربيػػػة ب  غػػػَت الشػػػااا أف يشػػػعر الطػػػ ب أف الػػػدركس العربيػػػة صػػػعبة  ىػػػاذا يثػػػَت األسػػػ مة 
، يمعػب دكر ادلعممػُت مػم المغػة العربيػة؟ ب ىػاذه احلالػةقادرة عمػى جعػك الطػ ب يشػعركف  زايػا تعادلدرسة 

 كالكتب ادلدرسية ككسااك اإلع ـ مفتاحنا ىامنا ب تعزيز اىتماـ الط ب بتعمم الدراسة العربية  
ضػػم  حبيػػث أف ال ميكػػن إنكػػار أف الطػػ ب مييمػػوف إىل االعتقػػاد بػػأف الػػدركس العربيػػة شلمػػة كصػػعبة اذل

تعمػػم المغػػة العربيػػة ب بعػػض ادلػػدارس اإلسػػ مية ي يكػػن فعػػاالن  حتػػدث مثػػك ىػػاذه الشػػركط بسػػبب عػػدـ 
 جتانس خمفيات الط ب التعميمية باإل افة إىل كحدة تعمم المغة العربية غَت متوفرة بعد 

2 

                                                             
2 Abd. Wahab Rosyidi, Mamlu’atul Ni’mah, “Metodologi Pembalajaran Bahasa Arab”, UIN-MALIKI PRESS 

2012 
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د تعميميػػة مثػػػَتة عمػػى مػػوا مناسػػبا، كلكػػن كسػػااك اإلعػػ ـ ليسػػا ٖٕٔٓمت تطبيػػم ادلنػػاىج الدراسػػية 
 ب ب لتحديػػد أكلويػػة نشػػاط الطػػ ٖٕٔٓل ىتمػاـ كمبتكػػرة، كخ قػػة دتاشػػينا مػػا متطمبػػات منػػاىج عػػاـ 

حػػوؿ الطالػػب  تتمثػػك إحػػدل  إعتمػػادا، حيتػػاج ادلعممػػوف إىل تطػػوير كحػػدات حتقيػػم الكفػػاءات التعميميػػة
اهلل سبحانو كتعاىل   ـيتماشى ما كىاذا طرؽ تطوير التعمم الفعاؿ كالفعاؿ ب كحدة التعمم الصحيحة  

 :ٙٙسورة الك   أية ب 
ا ًد ُرْش َت  ّْم لِ ُ ع ا  مَّ ِم ِن  َّم لِ عَ ُ ت ْن  أَ ََلٰ  َ ع َك  عُ َِّب ت َ أ ْل  وََسٰ َه ُم ََلُ  َل  ا َ   ق

، كرفيم كآخركف  يتم إجراء دكر ادلعمم  أع ه أف دكر ادلعمم ىو ميّسر، كمعمم، كمرشداهلل ـيشرح ك 
ا  حىت يصبح الط ب أكثر تف مان لمتعمم ادلسمم  استاداـ كساا  الػتعمم باسػتاداـ كحػدات جيػدة جػدن

 بالمغة العربية   الك ـدل ارات 

، سػواء ب اجتػاه الطػ ب كمجػيع م ب أنشػطة التواصػكشلموكػة مػن قبػك  الكػ ـاب أف تكوف م ارات 
ؿ ، سػواء ب ادلنػز ب ادلشػاركة  مسػ مكي، الكػ ـ جيػدااص يتمتا   ػارات ثك أك كمي ما  شكاحد أك بادل

، عاب مجيػا الرسػااك ادلنقولػةسػيتم بسػ ولة اسػتي الكػ ـ، كما م ارات أك ب ادلكتب أك ب أماكن أخرل
 حبيث يتم التواصك بس سة ما أم شاص  

من قبك ادلعمم ب التدريب كإعطػاء التوجيػو ب الػتعمم  اجعػك الطػ ب  الك ـىناؾ حاجة إىل أنشطة 
كجوانػػب  الكػ ـ  مث الشػػيء الػاذم اػب أف يعرفػػو ادلعمػم أكالن ىػو مشػػاكك ب م ػارات الكػ ـمػاىرين ب 

  حبيث عندما تعرؼ عمى ادلشكمة كىاذه اجلوانب فنهنا سوؼ تس ك التدريب كالتوجيو ب أنشطة الك ـ
 احملادثة  

العديد مػن ، كذلر بسبب الك ـ بشكك عاـ ليس ىو احلد األقصىلكن حتقيم الكفاءة ب م ارات 
  مػػن ادلتوقػػا أف يكػػوف تطبيػػم العربيػػة، كاحػػد من ػػا ىػػو عػػدـ ف ػػم ادلػػواد المغويػػة العوامػػك الػػيت ىػػي السػػبب

  عنػد رؤيػة ىػاذه ب الػتعممالطريقة الصحيحة ب أنشػطة التعمػيم كالػتعمم قػادران عمػى زيػادة نشػاط الطػ ب 
، فػػنف اسػػتاداـ األسػػاليب الصػػحيحة كطػػ ب اإلعػػ ـ سػػوؼ يكػػوف قػػادران عمػػى تطػػوير ادلعرفػػة العوامػػك

 كادلواق  كادل ارات حىت يتمكنوا من التطور بشكك مستقك 
3 

                                                             
3
 Ibid, h.88 
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، نػوباجلالمبػونج  بادلدرسػة نػور الفػ ح تنجونػاج بػرك المغة العربية اءن عمى نتااج ادلقاب ت ما معممبن
، كاجػػو عقبػػات الكػػ ـم ػػارات عػػن ، كخاصػػة مػػات تفيػػد بػػأف تعمػػم المغػػة العربيػػةحلصػػوؿ عمػػى معمو مت ا

تفتقػر إىل  نػوباجلالمبػونج  نػور الفػ ح تنجونػاج بػركب مدرسػة  الكػ ـكلكن بشكك عاـ كاف م ػارات 
وسػاا   بعػػد ذلػر ي تتحقػػم ككتػػب الػيت قػػدمت ا احلكومػة  ، يسػػتادـ ادلعممػوف سػول اللقصػىاب احلػد 
لػوف خػاافُت مػن التعبػَت عػن آراا ػم، ، مػن الوا ػح أف الطػ ب ال يزاالكػ ـ عمػى النحػو األمثػكم ارات 

، كمػػن الصػػعب إعػػادة التعبػػَت عػػن نتػػااج الػػتعمم كمػػا إىل كحػػرج م مػػن التسػػاؤؿ، كعػػدـ الثقػػة ب التواصػػك
 ذلر 

4
 

 العاشرمن الطالب الصف الحدى األقصى  نتيجة 2،2جدول 

  
  KKM األكادمييةالسنة 

 قيمة 

 عدد 
X 

<ٚٓ  
ٕٙ  ×

X 
<ٚٓ  

ٚٓX≥  

ٕٜٓٔ/ٕٓٔٛ ٚ ٓ  ٕ٘  ٛ  ٔ  ٖٗ  
 العالية اإلسالمية نور الفالح تنجوناج برولطالب  العاشرف صة بالبحث في اللغة العربية للصالمصدر: قائمة القيم الخا

  .1028/1029جنوب السنة األكاديمية  المبونج
 

طالبنا حصموا عمػى  ٖٗطالبنا من  ٕ٘، مت احلصوؿ عمى معمومات تفيد بأف استنادنا إىل اجلدكؿ أع ه
ٝ مػػػن الطػػػ ب  ٚ،ٜ٘ادل ويػػػة ، فيػػػتم احلصػػػوؿ عمي ػػػا    إذا مت حسػػػاها ب النسػػػبةKKMدرجػػػات حتػػػا 

 ذالػػر  مػػا KKMكبقيػػة الطػػ ب حيصػػموف عمػى درجػػة حتقيػػم  KKMالػاذين حيصػػموف عمػػى درجػػة أقػك مػػن 
 حلك ىاذه القضية  ع دلود ااحلوار  عمى اساسالقاام عمى كحدة  ةالباحث اقدم

 الكػ ـطػ ب ذكػركا أف تعمػم المغػة العربيػة أمػر يصػعب تعممػو كأف  ٖاستنادنا إىل نتااج ادلقاب ت ما 
، كذكػػػػركا أف ادلعممػػػُت الػػػػاذين ال يزالػػػػوف يسػػػػتادموف منػػػػاىج الطػػػػ ب  بالمغػػػة العربيػػػػة لػػػػيس سػػػػ  ن لمغايػػػػة

 انات تعميمية كأنظمة تعمم تقميدية كأقك إثارة ل ىتماـ ب التعمم من ادلتعممُت  ككا

                                                             
4 Wawancara guru bahasa Arab MA Nurul Falah Tanjung Baru Lampung Selatan 
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المغػػػة بشػػػكك عػػػاـ بسػػػبب شػػػعور الطػػػ ب بػػػالتوتر أك  الكػػػ ـأقػػػك قػػػدرة عمػػػى الطػػػ ب ب ادل ػػػارات 
ليػػػة اإلحػػػراج لمتحػػػدث ب الفصػػػك أثنػػػاء الػػػدركس العربيػػػة   حبيػػػث ال تعمػػػك عمميػػػة التعمػػػيم كالػػػتعمم بفعا

، ألف لكػػػك طالػػػب خصػػػااص فػػػة مػػػن الصػػػعوبة ب ف ػػػم ىػػػاذه ادلػػػادة  لكػػػك طالػػػب مسػػػتويات سلتمككفػػػاءة
، فننو يؤثر عمى قيمة الط ب ما عدد كبَت مػن الطػ ب  مية التعمم  دتشيا ما ىاذه ادلشاؾسلتمفة ب عم

ربيػة ، اب أف تكػوف عمميػة تعمػم المغػة الع  لاذلرKKMالاذين ال اتازكف أك ال يستوفوف متطمبات قيمة 
 جاذابة قدر اإلمكاف 

5 

تتمثػػك كظيفػػػة كسػػااك اإلعػػػ ـ ب عمميػػة التعمػػػيم كالػػػتعمم ب زيػػادة حتفيػػػز الطػػ ب ب أنشػػػطة الػػػتعمم  
كذكػػػر زلمػػػد عمػػػي أف اسػػػتاداـ كسػػػااك اإلعػػػ ـ التعميميػػػة لػػػو تػػػأثَت كبػػػَت عمػػػى جاذبيػػػة الطػػػ ب لػػػتعمم 

التػػػدريس  الكفػػػاءات الػػػيت يػػػتم تدريسػػػ ا  ميكػػػن أف يسػػػاعد اسػػػتاداـ الوسػػػاا  التعميميػػػة ب تػػػوفَت كقػػػا
 كزيادة حافز الط ب  

ل كػػن اسػػتاداـ كسػػاا  الػػتعمم مػػن أجػػك تقػػدمي ادلعمومػػات أمػػاـ رلموعػػة مػػن الطػػ ب  يعتػػرب زلتػػو مي
ا بطبيعتو ، أك  ثابػة مقدمػة أك تقريػر مػوجز أك معمومػات أساسػية  ميكػن لمعػرض كشكك العرض عامنا جدن

تحفيزيػػة  ميكػػن التغمػػب عمػػى كسػػااك الػػتعمم األقػػك أيضنػػا أف يتاػػاذ شػػكك الًتفيػػو أك الػػدراما أك التقنيػػات ال
إثػػارة الػػيت تتسػػبب ب م ػػارات تفكػػَت إبداعيػػة غػػَت زلققػػة كاالىتمػػاـ ادلتػػدين ب تعمػػم الطػػ ب مػػن خػػ ؿ 

 تطوير الوحدات  

الوحػػػدات ىػػػي كاحػػػدة مػػػن ادلػػػواد التعميميػػػة ادلطبوعػػػة الػػػيت كػػػدؼ إىل حتقيػػػم ىػػػدؼ تعميمػػػي بكفػػػاءة 
، ميكػػػػن لمطػػػػ ب الػػػػتعمم كفقػػػػا لقػػػػدرات الػػػػتعمم اسػػػػتاداـ ادلػػػػواد التعميميػػػػة الوحػػػػدةكفعاليػػػػة  مػػػػا الػػػػتعمم ب

كاإليقاعات  ميكن لمط ب أيضنا معرفة مدل مستول الف م كميكن م التعبَت عن زلتويات أفكارىم حىت 
 لمط ب  الك ـيتمكنوا من تدريب م ارات 

6 

، ك فاحلػػػوارف  فالسػػػؤاؿ كاجلػػػوابف، فاحملادثػػػةفاإلجابػػػةف كتعػػػٍت ميكػػػن أف تعػػػٍت فاحلػػػوارف بالمغػػػة العربيػػػة ف
ادلقصود باحلوار ىو زلادثة متبادلة بُت طرفُت أك أكثر من خ ؿ سؤاؿ كجواب حوؿ مو ػوع يػؤدم إىل 
ىػػػدؼ  ميكػػػن أف تكػػػوف ىػػػاذه احملادثػػػة حػػػوارنا مباشػػػرنا كتشػػػرؾ كػػػ  الطػػػرفُت بشػػػكك نشػػػ  ، أك ميكػػػن أف 
                                                             

5
Hasil Observasi Tentang Pembelajaran Bahasa Arab Kelas XI MA Nurul Falah Tanjung Baru Lampung 

Selatan, Tanggal 05 Maret 2018   
6
 Sungkono, dkk. 2003. Pengembangan Bahan Ajar. Yogyakarta:FIP UNY 
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ا فقػػػ  ، بينمػػا يسػػتجيب ا لطػػػرؼ ا خػػر بكػػك مشػػػاعره كتقػػديره كشاصػػيتو  ب ىػػػاذا تنشػػ  طرفنػػا كاحػػدن
ب بعض األحياف تصك إىل حد ما ، أك ر ا غَت راض كاحػد الطػرؼ مػا زلادثػة الشػاص ا خػر   احلوار

 كما ذلر ، ال يزاؿ بنمكانو أخاذ الدركس كحتديد موقفو 
7 

وحػدة الػتعلم اللغػة تطوير  كبناءن عمى ادلشاكك ادلاذكورة أع ه ، فنف البحث الاذم سيتم إجراؤه ىو :
 عالية. المدرسة الب طالبدى الل الكالم ةلتعلم مهار الموضوع على أساس الحوار  العربية

  تحديد المشكلة .ب 
 ، فنف ادلشاكك اليت مت فحص ا ب ىاذه ادلدرسة ىي: اء عمى خمفية ادلشكمة اليت أثَتتبن
المبػونج  العاشػر ب ادلدرسػة العاليػة نػور الفػ ح تنجونػاج بػرك ب الصػ  الكػ ـكي  ىػي م ػارة   ٔ

 ؟ ادلو وععمى أساس احلوار  كحدة التعمم المغة العربيةقبك استاداـ  يةنوباجل
   عمى جاذبية الط ب ب ف م الدرس يفتقر ادلعمموف إىل تطوير ادلواد التعميمية العربية حبيث تؤثر  ٕ
 ب تعمم المغة العربية   KKM نتيجةال يزاؿ ىناؾ العديد من الط ب الاذين ي يصموا بعد إىل   ٖ

  حدود مشكلة .ج 
المغػة  التعمم تطوير كحدةكبناء عمى خمفية ادلشكمة كحتديد ادلشكمة، لاذلر ىاذه الدراسة تنحصر ب 

 ؟  ادلو وععمى أساس احلوار العربية 
 البحث مشكلة .د 

كبناء عمى مشكمة احلدكد القاامة، كصياغة ادلشكمة الػيت يتعػُت دراسػت ا ب ىػاذا البحػث ىػو فكيفيػة 
 ؟الك ـلتعمم م ارات  ادلو وععمى أساس احلوار  كحدة التعمم المغة العربيةتطوير 

  أدهداؼ البحث  ق 

عمى  المغة العربيةكحدة التعمم تطوير  كحدة التعمم المغة العربيةأىداؼ البحث ىو ك ا القاام عمى 
 العاشػػػر ب ادلدرسػػػة العاليػػػة نػػػور الفػػػ ح تنجونػػػاج بػػػرك ب الصػػػ ادلو ػػػوع لػػػدل الطػػػ ب أسػػػاس احلػػػوار 

   المبونج جنوب

 
                                                             

7 Abdurrahman an-Nahlawi,( 1989 : 284 ) 
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  فوائد البحث .و 

ادلدرسػة العاليػة نػور ميكن أف يقدـ ىػاذا البحػث فوااػد جلميػا األطػراؼ ادلشػاركة ب تعمػم المغػة العربيػة 
   كلمبحثةلكك من الط ب كادلعممُت ك  المبونج جنوب الف ح تنجوناج برك

 لمط ب   ٔ

 توفَت مواد تعميمية بديمة يس ك ف م ا لمتعمم  

 لممعممُت   ٕ

               تشجيا ادلعممُت ليكونوا أكثر ابتكارنا ب ابتكار كتطوير مواد التدريس  

 لمباحثُت  ٖ

 كاربة قّيمة دلعّمم م ٍت زلتمك ميكن استادامو كمدخك لتطوير مواد تعميمّية أكثر إثارة  

 لغَتىم من الباحثُت   ٗ
 حتفيز إلجراء ادلزيد من األحباث ادلتعمقة حوؿ صناعة مواد التدريس العربية  
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 الفصل الثاني
 النظري األساس

  
 تطوير النموذج مفهوم . أ

 تطوير النموذجفهم  .2
كػػوف  ػػاذج التطػػوير ىػػو األسػػاس لتطػػوير ادلنتجػػات الػػيت سػػيتم إنتاج ػػا ميكن أف ت تطػػوير النمػػوذج

، ك اذج نظرية النموذج اإلجرااي ىو  وذج كصػفي، يو ػح اخلطػوات  اذج إجرااية، ك اذج مفاىيمية
 اليت اب اتباع ا إلنتاج منتج 

ىػو أسػموب حبػث يسػتادـ لتطػوير أك  حا بػورغ كغػاؿ بػأف البحػث كالتطػوير، صػر ب ىاذه احلالػة
التحقػم مػػن صػحة ادلنتجػػات ادلسػتادمة ب التعمػػيم كالػتعمم  ادلنػػتج النػاتج عبػػارة عػن تعػػديك لموسػػاا  

، مث مت تطػػػويره إىل منػػػتج جديػػػد حبيػػػث فمػػػم تعميمػػػان فعاالن لػػػاذا فػػػنف البحػػػث كالتطػػػوير وجػػػود بالفعػػػكم
التنافسػػية نالػػيت دتوذلػػا ادلديريػػة العامػػة لمتعمػػيم العػػايو طوليػػاف نسػػنوات متتاليػػةو البحوث ادلتعمقػػة بػػادلنح 

 8ىي البحوث اليت تنتج ادلنتجات ، كبالتاي فنف الطريقة ادلستادمة ىي طريقة البحث التنموم 
 للتطوير نموذجبحوثأنواع .1

 ادلوجودة تؤدم إىل نوعُت من البحوث من بين ا:لمتطوير األنواع ادلاتمفةمن األحباث 
 من قبل حنف و فيق تصميم المواد التعليميةنموذج تطوير   ٔ

ا النموذج ىي و يتكوف من ث ث عمميات رايسية ادلرحمة األكىل من ىاذٜٚٛٔنحن  ك فيم
، تمي امرحمةالتصػػػػميم ،أمػػػػا ادلرحمػػػػة الثالثػػػػة ف يتطويركتنفيػػػػاذ التنفيػػػػاذ ب ىػػػػاذا مرحمػػػػة تقيػػػػيم احلاجػػػػة

  النموذج ،تشمك مجيا ادلراحك عممية التقييم كادلراجعة
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تصميمالنموذج و النموذج الاذم ىو بسي ، كلكػن أنيقػة ترتب  ادلراحػك الػث ث بيكحن  ك 
بأنشػػطة فالتقيػػيم كادلراجعػػةف يركز ىػػاذا النمػػوذج عمػػى حػػك قيػػود اجلػػودة كتعقيػػد التنميػػة نقريشػػي ، 

 ٔ ٔفي الشكك حن  ك بيكو بشكك أك ح ، ميكن رؤية  وذج ٕٗٓٓ

 
 حنف و بيكنموذج2.2الشكل 

االحتياجاتيعػػػد تقيػػػيم االحتياجػػػات ب تطػػػوير منػػػتج تعميمػػػي ىػػػو أكؿ شػػػيء م ػػػم جػػػدنا ب تقيػػػيم   ٔ
تطػػوير منػػتج تعميمي ألنػػو مػػن خػػ ؿ تقيػػيم االحتياجػػات ، سػػيتم احلصػػوؿ عمػػى منتجػػات الػػتعمم 

 اليت تتوافم ما ظركؼ كخصااص الط ب 
فجػػوات الػػتعمم الػػيت  تصػػميمفي ىػػاذه ادلرحمػػة ، يكػػوف تركيػػز التطػػوير زلاكلػػة لمتحقيػػم ب مشػػاكك /  ٕ

 يتم مواج ت ا 
، تتكػػػػػػوف مػػػػػػنماط  انسػػػػػػياب الػػػػػػدخك كاالختبػػػػػػار كالتقيػػػػػػيم التكػػػػػػويٍت كالتقيػػػػػػيم كالتنفيػػػػػػاذالتنمية  ٖ

التمايصي سيتم استاداـ كثاام لوحة القصة كأساس لعمك الرسػـو البيانيػة الػيت ميكػن أف تسػاعد 
 9ب عممية صنا الوساا  التعميمية 

 بورغ و غيلنموذج تطوير   ٕ
ألحبػػاث كالتطػػوير بأهنػػا زلاكلػػة لتطػػوير ادلنتجػػات ادلسػػتادمة ب البحػػث كالتحقػػم بػػورغ ك غي تُعرِّف

بػػػورغ ك خطػػػوات إجراايػػػة لتطػػػوير ادلػػػواد التعميميػػػة ن ٓٔفػػػي  ػػػوذج البحػػػث بػػػورغ ك غيممن ػػػا طورت 
 ،ىاذه اخلطوات ىي:وٕٚٚ:ٖٜٛٔغيك
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 بورغ و غيلنموذج2.1الشكل 

ب ذلػر مراجعػة األدبيػات ، كم حظػات الطبقػة كإعػداد التقػارير   البحث كمجا ادلعمومػات  ػا  ٔ
 كجزء من الفن 

 كبيانات األىداؼ كاالختبارات الصغَتة احملتممة  ارةيشمك التاطي  حتديد ادل  ٕ
 تطوير  اذج دت يدية لممنتج  ا ب ذلر إعداد ادلواد التعميمية كالكتيبات كأدكات التقييم   ٖ
 ٕٔإىل  ٙمػػػػدارس ، كذلػػػػر باسػػػػتاداـ  ٖإىل  ٔادليػػػػداين ب كأجريػػػػا اختبػػػػارات التحضػػػػَت   ٗ

 مادة ادلقاب ت كادل حظات كاالستبيانات اليت جتما حتميك البيانات
 تنقيحات ادلنتج الرايسية ىي تنقيحات ادلنتج كما اقًتحا نتااج االختبار ادليداين التحضَتم  ٘
شاص يتم مجا  ٓٓٔإىل  ٖٓ شاصنا ما ٘ٔإىل  ٘مت إجراء االختبار ادليداين الرايسي ب   ٙ

  التعمم ما قبك الدكرة التدريبية البيانات الكمية عن نتااج 
 تنفياذ مراجعات ادلنتج عمى النحو ادلقًتح من نتااج االختبار ادليداين الرايسي  ٚ
 ٕٓٓك  ٓٗمدرسػػػة تغطػػػي مػػػا بػػػُت  ٖٓإىل  ٓٔيػػػتم إجػػػراء االختبػػػار ادليػػػداين التشػػػغيمي ب   ٛ

 ت كاالستبيانات اليت جتما حتميك البياناتشاص ادلقاب ت كادل حظا
 مراجعة ادلنتج الن ااي كما ىو مقًتح ب نتااج االختبار ادليداين التشغيمي  ٜ

توزيػػػا كتنفيػػػاذ منتجػػػات اإلبػػػ غ ب االجتماعػػػات ادل نيػػػة كاجمل ت العمػػػك مػػػا الناشػػػػرين   ٓٔ
 10احلاازين لمتوزيا التجارم مراقبة التوزيا لتحسُت مراقبة اجلودة  
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 ، تقييم تطوير النموذجتقرر، تصميم، تطوير .8
و ىػػو اسػػتاداـ العديػػد مػػن كسػػااك ٕٕٓٓكبػػاركف ن إرفػػيسالتفػػاين الوسػػاا  ادلتعػػددة كفقػػا ؿ 

اإلع ـ لتقدمي ادلعمومات مزيج الوساا  ىو النص كالرسومات كالرسػـو ادلتحركػة كالصػور كالفيػديو 
ك  الػػػػػنص التشػػػػػػعىف مثػػػػػػك  التشػػػػػعىكالصػػػػػوت كما جػػػػػاء تطػػػػػػور الوسػػػػػاا  ادلتعػػػػػػددة مصػػػػػطمح ف

hypermedia يسػػػػ ك التفاعػػػػك بػػػػُت القػػػػارئ كالػػػػنص مػػػػن خػػػػ ؿ تنظػػػػيم كتوصػػػػيك  الػػػػنص التشػػػػعى
 ادلعمومات من خ ؿ أجزاء من النص 

اا  ادلتعػػػددة التعميميػػػة ىػػػو أحػػػد  ػػػاذج تصػػػميم الػػػتعمم الػػػيت ميكػػػن اسػػػتادام ا لتطػػػوير الوسػػػ
تقرر، تصػميم، تطػػوير، سػاا  ادلتعػػددة باسػتاداـ  ػػوذالو  تطػػوير تقرر، تصػػميم، تطػوير، تقييم ػوذ

  يتكوف منتقييم 
  

 
 
 
 
 
 
 

 ، تقييمتقرر، تصميم، تطويرنموذج 2.8الشكل 
 قررت  ٔ

ادلرحمة األكىل ب  وذج تقرر، تصميم، تطوير، تقيػيم ىػي أف تقػرر أك حتدد مرحمػة حتديػد 
 ادلرحمة يتم تنفياذ األنشطة:ادلرحمة ىي مرحمة ختطي  منتجات الوساا  ادلتعددة ب ىاذه 

 حتديد أىداؼ التعمم ؤ
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قبػػػك ك ػػػا مو ػػػوع الوسػػػاا  ادلتعػػػددة ، مػػػن الضػػػركرم النظػػػر فيمػػػا إذا كانػػػا الوسػػػاا  
 ادلتعددة ىي الطريقة األكثر فعالية لتحقيم نتااج التعمم ادلطموبة 

 حتديد مو وع أك نطاؽ الوساا  ادلتعددة وٕ
مطػػػورين اختيػػػار كتصػػػميم الوسػػػاا  ادلتعػػػددة بعػػػد حتديػػػد األىػػػداؼ التعميميػػػة ، ميكػػػن لم

 لتحقيم األىداؼ ادلرجوة 
 تطوير القدرات ادلسبقة وٖ

ال زمػػة السػػتاداـ الوسػػاا  ادلتعػػددة   ػػارةاػػب أف يضػػمن ادلطػػور أف الطػػ ب لػػدي م ادل
 ادلستندة إىل الكمبيوتر بنجاح 

 تقييم ادلوارد وٗ
سية مثك تنشي  كتعطيك أج زة الكمبيوتر األسا م ارةبعد التأكد من أف الط ب لدي م 

الكمبيػػػوتر ، كختػػػزين كفػػػتح ادلمفػػػات ، كتشػػػغيك ادل حػػػة إلدارة اجملمػػػدات كالتعامػػػك مػػػا أج ػػػزة 
الكمبيوتر ادلػػػػوارد األخػػػػرل الػػػػيت حتتػػػػػاج إىل النظػػػػر في ػػػػا ىػػػػػي الربرليػػػػات ، كتػػػػوافر احلواسػػػػػيب 

اـ الوسػػػػاا  كشاشػػػػات الكريسػػػػتاؿ السػػػػااك كمػػػػا إىل ذلػػػػر الػػػػيت تكػػػػوف مطموبػػػػة أثنػػػػاء اسػػػػتاد
 ادلتعددة 

 تصميم  ٕ
مرحمة التصميم ىي مرحمة من التفكَت البصرم ألهنا تنتج سلططنػا دلنػتج الوسػاا  ادلتعػددة 
بالكامػػػػك ب شػػػػكك سلططػػػػات ادلػػػػواد ، أك كاج ػػػػات العػػػػرض ، أك الواج ػػػػات ، أك سلططػػػػات 

 التدفم ، أك لوحات القصص ادلصورة 
 تطوير  ٖ

م يتضػػمن إنتػػاج مكونػػات الوسػػاا  مثػػك النصػػوص ىػػي ادلطػػور ، كالػػاذ ادلرحمػػة الثالثػػة مػػن
 كالرسومات كالرسـو ادلتحركة كالصوت كالفيديو 
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 تقييم  ٗ
يتم تنفياذ ىاذه ادلرحمة ب كك مرحمة مػن مراحػك التطػوير أك التقيػيم التكػويٍت ، لػيس فقػ  

 11ب ادلنتج الن ااي ، كيتم التقييم من مرحمة اختاذ القرار ، كإقامة كتطوير 
 بيرغمان و مورنموذج تطوير  .4

 ا الوساا  ادلتعددة كتطورت بسرعة كبَتة جنبا إىل جنب ما تقػدـ تكنولوجيػا االتصػاالت 
كادلعمومػػػػات الػػػػيت تعتمػػػػد عمػػػػى أج ػػػػزة الكمبيػػػػوتر أدل التحػػػػوؿ ب  ػػػػوذج التعمػػػػيم بسػػػػبب إدراج 

 و ٜٜٜٔنريغولوت، عصر التعميم إىل عصر من التعمم الدراسات البنااية إىل حتويك
عمى كجو التحديد كدليك و ٕٓٓٓغوست  ك برانج  نب بَتغماف ك موريتم استاداـ  اذج 

كإدارة إنتاج منتجػات الفيػديو كالوسػاا  ادلتعػددة التفاعميػة عمى الػرغم مػن أف ىػاذا النمػوذج زلػدد  
عاـ كمرجا ب تطوير الفيديو التفاعمي كالوساا  ادلتعددة ، ميكن استاداـ ىاذا النموذج بشكك 

 لنوع أك منتجات تعمم تفاعمية أخرل مثك التعمم عرب اإلنًتنا 
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 حتميك  ٔ
 سيكوف حتميك ادلشكمة ىو خمفية دلاذا يتم تنفياذ نشاط البحوث التنموية ؤ
 يشرح التحميك اذلدؼ بو وح من سيكوف اذلدؼ الاذم يستادمو منتج التطوير وٕ
 ها اذلدؼ ب استاداـ منتجات التطويريتضمن حتميك ادل اـ ادل اـ اليت اب أف يقـو  وٖ

 تصميم  ٕ
تستادـ ىػاذه ادلرحمػة اإلنتػاج دلرحمػة اإلنتػاج الػيت مت تطويرىػا ب ىػاذه ادلرحمػة بنػاءن عمػى النػاتج 

 من مرحمة التصميم 
 تطوير  ٖ

الشيء الرايسي ب التطوير ىو إعداد الوثاام دلرحمة اإلنتاج ادلكونات اليت مت تطويرىػا ب ىػاذه 
 تعتمد عمى اإلنتاج من مرحمة التصميم ادلرحمة 

 إنتاج  ٗ
سػػوؼ تسػػ م أنشػػطة اإلنتػػاج  ػػا ب ذلػػر ترمجػػة ادلسػػتندات الورقيػػة نحتميػػك القصػػة ، كالػػنص 

 الصويت ، كسلططات التصويرو من مرحمة اإلنتاج ب ادلنتج الن ااي 
 دمج  ٘

 مرحمة الدمج ىي مرحمة دمج العديد من الوساا  ب كك كاحد 
 ةصحالالتحقم من   ٙ

 12التحقم من الصحة ىو مرحمة لتجميا منتج لو ىدؼ 
 النموذجديك و كاري .5

 ػػػوذج ديػػػر ك كػػػاري و ادلصػػػمم األكثػػػر اسػػػتادامنا لمػػػتعمم كالتػػػدريب إف تػػػدفم عمميػػػة تطػػػوير 
 الكتب التعميمية كفقا لدير ككارم ىو كما يمي:
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 نماذج ديك وكاري2.5الشكل 

خطوات كك خطوة كا حة لمغاية القصد كالغرض حبيػث  ٓٔمن  دير ككارميتكوف  وذج 
تكػػػوف مناسػػػبة لممصػػػممُت ادلبتػػػداُت كأسػػػاس لدراسػػػة  ػػػاذج التصػػػميم األخرل تظ ػػػر اخلطػػػوات 

ع قػة كا ػػحة كغػػَت متقطعػة بػػُت خطػػوة كأخرل كبعبػارة أخػػرل ، فػػنف ديػػر ككاريالعشػر ب  ػػوذج 
كػن احملتويػات صػمبة ككا ػحة مػن تسمسػك إىل النظاـ ادلتضػمن ب ديػر ككػارم سلػتص لمغايػة ، كل

 آخر 
 حتميك احلاجة إىل حتديد األىداؼ ن األىداؼ الفعالة و  ٔ

الغرض العاـ لمتعمم ىػو بيػاف كا ػح حػوؿ السػموؾ الػاذم يظ ػره ادلػتعمم نتيجػة لمتعمم يػتم 
تنظػيم ىػػاذا اذلػدؼ العػػاـ بنػػاءن عمػى حتميػػك االحتياجػات عنػػد النظػػر إىل ادلشػكمة كحتديػػد جػػاذر 
ادلشػػكمة عادة مػػا يػػتم حتميػػك األداء لفحػػص ادلشػػكمة كجػػاذر ادلشػػكمة الػػيت تقػػـو هػػا ادلقػػاب ت 
كادلسوحات كادل حظات كمناقشات اجملموعات الصغَتة من جاذكر ادلشكمة ىناؾ العديػد مػن 
احلمػػوؿ البديمػػة لممشػػاكك مناحلمواللبديمة العديدةذلػػاذه ادلشػػكمة ، مت اختيػػار كاحػػد مػػن أفضػػك 

 شاكك احلموؿ لمم
يػػتم اختيػػار الغػػرض العػػاـ لمػػتعمم كتنقيحػػو مػػن خػػ ؿ عمميػػة عق نيػػة ميكن ػػا اإلجابػػة عػػن 
األسػػػػ مة التاليػػػػة: أو ادلشػػػػاكمواالحتياجات ، بو الو ػػػػوح كبيػػػػاف الغػػػػرض ، جو تػػػػوافر ادلػػػػوارد 

 الداعمة ب تصميم كتطوير الدركس 
 حتميك التعمم  ٕ
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كادلعرفػػة الػػيت ستشػػارؾ ب الػػتعمم ألف  ة ػػار الغػػرض الرايسػػي مػػن حتميػػك الػػتعمم ىػػو حتديػػد ادل
ىػاذه ادلرحمػػة ىػػي عمميةمعقػػدة نسػػبينا ، تنقسػػم ىػػاذه ادلرحمػػة إىل مػػرحمتُت صػػغَتتُت مهػػا: حتميػػك 

 الدخوؿ  م ارةالسموكية ك   ارةاألىداؼ العامة كحتديد ادل
 حتميك سياؽ التعمم  ٖ

مراعاكػػا كىػػي مسػػتول ب حتميػػك شاصػػية ادلػػتعمم، ىنػػاؾ العديػػد مػػن األشػػياء الػػيت اػػب 
القػػدرة عمػػى القػػراءة ، كمػػدل االنتبػػاه ، كاخلػػربة ، كمسػػتول التحفيػػز ، كادلواقػػ  جتػػاه ادلدرسػػة 

 كعمك التعمم ناألكادمييو من حالة ادلتعممُت السابقُت 
 

 اكتب أىدافنا لمعمك  ٗ
تشػػػػَت نتػػػػااج الدراسػػػػة إىل أف أىػػػػداؼ العمػػػػك أك األىػػػػداؼ التعميميػػػػة احملػػػػددة ناألىػػػػداؼ 

عميميػػةو تمعػػب دكران ىامػػان ب حتسػػُت نتػػااج التعمم عمػػى الػػرغم مػػن أف حتديػػد ىػػاذه األىػػداؼ الت
بشػػػكك جتػػػرييب يسػػػاىم بشػػػكك كبػػػَت ، إال أف دراسػػػة كيفيػػػة حتديػػػد أىػػػداؼ الػػػتعمم تتجاىم ػػػا 

 اجل ات الفاعمة ب التعمم 
 تطوير أدكات التقييم  ٘

ف كمؤشػػػػػرات كصػػػػػما إىل يشػػػػػمك التقيػػػػػيم مجيػػػػػا أنػػػػػواع األنشػػػػػطة الػػػػػيت يظ رىػػػػػا ادلتعممػػػػػو 
اذلدؼ كىكاذا ، حتتوم التقييمات عمى معاٍف عامة ، كليس فقػ  ادلقػاييس الػيت يػتم اختبارىػا 

 بطبيعت ا يمعب التقييم دكران ىامان ، ب تقييم حتقيم األىداؼ أك جودة التعمم 
 تطوير اسًتاتيجيات التعمم  ٙ

عمم نالتػػػػػػػػدريس تشػػػػػػػػَت اسػػػػػػػػًتاتيجيات الػػػػػػػػتعمم إىل رلموعػػػػػػػػة متنوعػػػػػػػػة مػػػػػػػػن أنشػػػػػػػػطة الػػػػػػػػت
كالتعممو اسػػػػًتاتيجية الػػػػتعمم ادلقصػػػػودة ىنػػػػا ىػػػػي اسػػػػًتاتيجية صػػػػغَتة ، اسػػػػًتاتيجية ذات صػػػػمة 

 ببعض األىداؼ احملددة 
 تطوير كاختيار ادلواد التعميمية  ٚ
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تشػػػَت ادلػػػادة التعميميػػػة إىل عػػػدد مػػػن ادلػػػواد كادلػػػواد ادلوجػػػودة مسػػػبقنا كالػػػيت سػػػيتم تطويرىػػػػا 
يا ادلواد التعميمية رل زة بأداء اختبػار أك تقيػيم لممنتج كمػا لتحقيم اذلدؼ اب أف تكوف مج

 اب أف تكوف ادلواد التعميمية رل زةبدليك لممعممُت إلظ ار كيفية تنفياذ ىاذه ادلادة ب التعمم 
 تصميم كتنفياذ التقييمات التكوينية  ٛ

مػن  بشكك عاـ ، فنف الغػرض مػن تنفيػاذ التقييمػات التكوينيػة ىػو إجػراء تنقيحػات الػتعمم
أجػػك احلصػػوؿ عمػػى تعممػػأكثر فعاليػػة ككفاءة لػػاذلر يػػتم الًتكيػػز عمػػى مجػػا البيانػػات كحتميم ػػا 

 كادلراجعات 
 مراجعة التعمم  ٜ

 أىداؼ ىاذه ادلرحمة ىي:
كصػػ  الطػػرؽ ادلاتمفػػة ب تماػػيص البيانػػات الػػيت مت احلصػػوؿ عمي ػػا مػػن دراسػػات التقيػػيم  ؤ

 التكويٍت
 مرحمة التقييم التكوينية تمايص البيانات اليت مت احلصوؿ عمي ا من وٕ
تماػػػػػيص البيانػػػػػات مػػػػػن نتػػػػػااج التقييمػػػػػات التكوينيػػػػػة ، كحتديػػػػػد أكجػػػػػو القصػػػػػور ب مػػػػػواد  وٖ

 التدريسوكمادة لتقدمي التعمم
 توفَت بيانات التقييم التكوينية ب مجا ادلواد التعميمية كمراجعة ادلواد التعميمية وٗ

 تصميم كتنفياذ التقييمات اخلتامية  ٓٔ
، ميكػن اسػػتاداـ ادلنػػتج بالفعػػك ب دااػػرة زلػػدكدة األكي لتطػػوير ادلنػػتجيح النمػػوذج بعػد تنقػػ

كفقنا خلصااص مو وع احملاكلة ادلستادمة دلنتج التطوير إذا كاف منتج التطوير يريد استادامو 
 13ب نطاؽ أكسا من األشااص ، فيجب إجراء تقييم هنااي 
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 ADDIمن قبل  تطوير النموذج .6
ىػػػو  ػػػوذج تصػػػميم تعميمػػػي عػػػاـ  ADDIEو  ػػػوذج ٔٗ: ٕٛٓٓكآخػػػركف ن شػػػيمطوفكفقػػػا ؿ 

يوفر عممية منظمة ب تطوير مػواد الػتعمم الػيت ميكػن اسػتادام ا لمػتعمم التقميػدم نكج ػان لوجػو ب 
   عمىاالنًتنا   الفصكو كالتعمم

ىػػػػو إطػػػػار بسػػػػي  مفيػػػػد لتصػػػػميم  ADDIEو إىل أف  ػػػػوذج ٕٓٗ: ٖٕٓٓخمػػػػص بيًتسػػػػوف ن
ميكن تطبيم العممية ب ظركؼ سلتمفة بسبب ىيكم ا العاـ فيما يمي خطوات تطوير التعمم حيث 

ADDIE 

 
 ADDIEنموذج 2.6الشكل 

  
 حتميك  ٔ

 تشمك مرحمة التحميك األنشطة التالية:
 إجراء حتميك الكفاءات اليت يطمب ا الط ب  أ 
كادلواقػػ  الػػيت ميتمك ػػا الطػػ ب كاجلوانػػب   ػػارةإجػػراء حتميػػك لمطػػ ب حػػوؿ الػػتعمم كادلعرفػػة كادل  ب 

 األخرل ذات الصمة
 إجراء حتميك ادلواد كفقا دلتطمبات الكفاءة  ج 

 تصميم  ٕ
 يتم تنفياذ ىاذه ادلرحمة باالختصاصات التالية:

 دلن ىو تصميم التعمم؟  أ 
 ما ىي القدرات اليت ترغب ب تعمم ا؟  ب 
 ؟ ارةكي  ميكن تعمم ادلو وع أك ادل  ج 
 الدركس اليت مت حتقيق ا؟ كي  حتدد مستول إتقاف  د 
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 تطوير  ٖ
كالػػػيت ب جوىرىػػػا ىػػػي النشػػػاط مػػػن مواصػػػفات  والتطػػػويرنادلرحمػػػة الثالثػػػة ىػػػي أنشػػػطة التنميػػػة 

  تطوير ادلنتجات النموذج بالتصميم تًتجم إىل شكك مادم، حبيث أدت ىاذه األنشطة 
 تنفياذ  ٗ

عمى جودة التعمم الاذم يشػمك  يتم تطبيم ىاذه ادلرحمة من نتااج التطوير ب التعمم لتحديد التأثَت
فعاليػػة كجاذبيػػة ككفػػاءة التعمم البػػد مػػن اختبػػار  ػػ  الصػػورة لتطػػوير ادلنػػتج ب رلػػاؿ حقيقػػي مػػن أجػػك 

 احلصوؿ عمى فكرة عن مستول فعالية كجاذبية كفعالية التعمم 
 تقييم  ٘

 14ادلرحمة الن ااية ىي إجراء تقييم يتضمن التقييم التكويٍت كالتقييم التجميعي 
 إسمانتطوير النموذج .7

و  ػػوذج تصػػميم الػػتعمم لكيفيػػة ختطػػي  كتطػػوير كتػػدريب كتقيػػيم كتنظػػيم أنشػػطة إمسػػاهن ػػوذج 
و إمسػػػاهنالػػتعمم بشػػكك فعػػاؿ ، كبالتػػاي  ػػماف األداء الكػػ ء لمط ب اذلػػدؼ ب ىػػاذا النمػػوذج 
ة  ػػػاذج تنظػػػيم أنشػػػطة الػػػتعمم طويمػػػة األجػػػك كأنشػػػطة الػػػتعمم الكامك ينػػػدرج ىػػػاذا النمػػػوذج ب ف ػػػ

 إمسافتصميم التعمم ادلوجو الطبقي نلممقياس الصغَتو فيما يمي اخلطوات لتصميم تطوير 
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 إسماننموذج 2.7الشكل 
 مرحمة اإلدخاؿ  ٔ
 مرحمة العممية  ٕ
 مرحمة االنتاج  ٖ
 مرحمة التغاذية ادلرتدة  ٗ
 15 مرحمة التعمم  ٘

 مفهوم النموذج المطور . ب
 فهم الوحدات   ٔ

يػتم تفسػَتىا كوحػدات تعميميػة ب شػكك مطبوعػات  يقػدـ كفقا لوحدات كالػًت ديػر كالك كػارم 
التعميم ادلتكامك الاذم حيتوم عمى مو وع متكامػك لمطػ ب ادلعمومػات ال زمػة إلتقػاف كتقيػيم ادلعرفػة 

احملػػػددة ، كيعمػػػك كعنصػػػر ب ادلػػػن ج بأكممػػػو  مػػػن ىػػػاذا التعريػػػ  طػػػرح ديػػػر ككػػػارم تعريػػػ    ػػػارةكادل
ادم ب شكك مواد تعميمية مطبوعة ، كظيفت ػا كوسػيمة لمػتعمم الوحدات النمطية من حيث الشكك ادل

 16ادلستقك ، كزلتوياكا ب شكك مادة تعميمية كاحدة 
تتم طباعة الوحدات التعميمية كادلواد التعميمية ادلصػممة لمػتعمم بشػكك مسػتقك مػن قبػك الطػ ب  

األنشػطة التعميميػة  تتم صياغة الوحدات كوحدة كاحدة كاممة تق  كحػدىا ، تتكػوف مػن سمسػمة مػن
رتبا ؿ حتفيز الط ب ب حتقيم عػدد مػن األىػداؼ التعميميػة الػيت كانػا عمػى كجػو التحديػد كصػاغ 

، ألف الوحػػػدة نقػػك بسػػ ولة لمطػػ بمػػن خػػ ؿ الوحػػدات ، سػػتكوف ادلو ػػوعات أكثػػر  17بعق نيػػة 
 تصبح شلثمة ؿ ادلعمم ب تقدمي ادلواد  ف م الوحدة كفقا لممصدر بُت البعض: 

فدتػػا صػػياغة الوحػػدات كوحػػدات كاممػػة قاامػػة بػػاذاكا كتتكػػوف لسمسػػمة مػػن أنشػػطة الػػتعمم مرتبػػة 
 دلساعدة الط ب عمى حتقيق ا عدد من األىداؼ عمى كجو التحديد كصيغا بو وح ف 
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16
Abdul Majid, PerencanaanPembelajaran (MengembangkanStandarKompetensi Guru), 

(Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2012) cet. 9, h. 174 

17
Basyirudin Usman, Pembelajaran Modul (Jakarta: Ciputat Pers: 2001), h. 63 
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اسػػػتنادا إىل ا راء ادلاتمفػػػة مػػػن ادلصػػػادر ادلػػػاذكورة أعػػػ ه ميكػػػن أف فمػػػص أف الوحػػػدة ىػػػي كسػػػيمة 
لمػػػتعمم ب شػػػكك مكتػػػوب أك مطبػػػوع مرتبػػػة بشػػػكك من جػػػي ، حتتػػػوم عمػػػى مػػػواد تعميميػػػة كأسػػػاليب 
كأىػػػػػداؼ تعميميػػػػػة اسػػػػػتنادا إىل الكفػػػػػاءات األساسػػػػػية أك مؤشػػػػػرات حتقيػػػػػم الكفػػػػػاءات ، كالتعميمػػػػػات 

و ، كتػوفَت الفػرص ؿ الطػ ب الختبػار أنفسػ م مػن خػ ؿ  التدريس الاذايتلتعمم ادلستقمة ن ألنشطة ا
التمػػارين الػػيت يػػتم تقػػدمي ا ب النمػػوذج الوحػػدة  يػػتم اسػػتاداـ الوحػػدات كتكممػػة عنػػدما تكػػوف مػػواد 
التػػدريس  ػػركرم لمطػػ ب الػػاذين ال كجػػود ذلػػم ، كميكػػن أف تكػػوف كحػػدات مػػن مقػػدمي نقػػص ادلػػواد 

ميػػة ادلسػػػتادمة مػػػن قبػػك الطػػػ ب  الوحػػػدة موجػػودة أيضػػػا األنشػػػطة التكميميػػة كأنشػػػطة التعمػػػيم التعمي
 كالتعمم لمط ب كادلعممُت مصدر كاحد لمتعمم ادلستقك  

 خصائص الوحدة   ٕ
التعمم ادلستقك نالتعميم الاذايت و الاذم يتم من خ ؿ كحدات حتتوم عمػى كحػدات زلػددة مػن  ؤ

 ادلادة الدراسية لتحفيز الط ب عمى التعمم بشكك مستقك كعدـ االعتماد عمى ا خرين  
الوحدة احملتويػات شلػا يعػٍت كانػا معبػأة ب كحػدة كحػدة حتميػك مو ػوع ككػك شلػا يسػ ك عمػى  وٕ

 وع ادلسألة بدقة لط ب لتعمم مو ا
 قاام باذاتو شلا يعٍت أف الوحدة ال تعتمد عمى كساا  أخرل    وٖ
 شلا يعٍت أف الوحدة لدي ا قدرة عالية عمى التكي  لتطوير العمـو كالتكنولوجيا   ةتكيفي وٗ
كديػػػػة مػػػػا ادلسػػػػتادمُت ن سػػػػ ك االسػػػػتاداـ و شلػػػػا يعػػػػٍت أف الوحػػػػدة حتتػػػػوم عمػػػػى تعميمػػػػات  و٘

 18ب أك ادلستادمُت لمتعمم كمعمومات مقدمة أس ك لمط 
 مكونات الوحدة  ٖ

يػػػتم ترتيػػػب الوحػػػدة ب أربعػػػة ب إعػػػداد كحػػػدة ىنػػػاؾ عناصػػػر داخػػػك كحػػػدة  مػػػن الناحيػػػة الفنيػػػة 
 19، عمى النحو التاي:عناصر

 عنواف الوحدة  حيتوم ىاذا العنواف عمى اسم الوحدة النمطية دلو وع معُت    ؤ
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2015), h. 114 



 

35 
 

 مقدمة  وٕ
 مقدمة من كحدة ىو افتتاح كحدة التعمم  لاذلر ، ب ادلقدمة اب أف حتتوم عمى ما يمي: 

 تغطية زلتويات الوحدة ب شكك كص  قصَت    أ
 مؤشرات التعمم اليت يتعُت حتقيق ا من خ ؿ عرض ادلواد كأىداؼ التعمم    ب

 تعميمات عامة  وٖ
 الكفاءة األساسية   أ 
 مؤشرات التعمم   ب 
 أىداؼ التعمم   ج 

 خطوات التعمم  وٗ
 أنشطة التعمم / ادلواد  و٘

ىػػاذا القسػػم ىػػو فالمحػػمف أك المػػب ب عػػرض ادلو ػػوع  ينقسػػم ىػػاذا القسػػم إىل عػػدة أقسػػاـ فرعيػػة 
ترتيػػب ادلػػواد تسػػمى أنشػػطة الػػتعمم  حيتػػوم ىػػاذا القسػػم عمػػى مو ػػوع اػػب أف يػػتقن الطػػ ب  يػػتم 

ي يتم قبػوؿ ادلو ػوع بسػ ولة مػن ادلادم كاألىداؼ اليت صيغا لتحقيقو  لك حبيث من خ ؿ دراسة
 قبك الط ب ، اب أف يتم ترتيبو بشكك منتظم  

 غطاء  وٙ
 20قاامة ادلراجا وٚ
 خطوات الوحدة والتصميم   ٗ

ب كحدات التجميا ، ىناؾ أربا مراحك ، كىػي حتميػك ادلنػاىج الدراسػية ، حتديػد عنػاكين الوحػدة 
 21النمطية كترميز الوحدة النمطية ككتابة الوحدة النمطية 
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and Carrey, DOI: https://dx.doi.org/10.15642/ipai.2017.5.1.44-67  
21

Andi Prastowo, Op. Cit, h.118 



 

36 
 

 ادلناىج الدراسية حتميك   أ 
كانا مراحك ىػاذا االجتمػاع كػدؼ إىل صػياغة ادلػواد أم كاحػد يتطمػب مػواد تعميميػة  ب حتديػد 

القياـ من خ ؿ النظر ب جوىر ادلواد الػيت اػرم تدريسػ ا ككػاذلر الكفػاءة ك نتػااج  sادلواد ، كحتميك 
 22التعمم األساسية اليت اب أف ميتمك ا الط ب 

 حتديد عنواف الوحدة   ب 
، اب أف تشَت إليو الكفػاءات األساسػية أك ادلو ػوع ب ادلنػاىج الدراسػية  لتحديد عنواف الوحدة

بينمػا ميكػن ميكن استاداـ أحد الكفػاءات كعنػواف لموحػدة إذا كانػا ىػاذه الكفػاءة لػيس كبػَت جػدا  
ادلادة  ٗ، إذا مت كصف ا ب ادلادة األساسية لمحصوؿ عمى اختيار مقدار الكفاءة، من بُت أمور أخرل

األساسية كحد أقصى ، عندىا ميكن استاداـ ىاذه الكفاءة كعنواف كاحد كحدة  كما ذلر ، إذا مت 
ادلػػػادة األساسػػػية ، مث اػػػب إعػػػادة النظػػػر ب مػػػا إذا كػػػاف سػػػيتم  ٗكصػػػ  الكفػػػاءة لتكػػػوف أكثػػػر مػػػن 

 تقسيم ا إىل عنوانُت لوحدمها   
 وفَت رمز الوحدة ت  ج 

ا احلصػػوؿ عمػػى كػػود الوحػػدة   عنػػد إعػػداد الوحػػدة ، لتسػػ يك إدارة الوحػػدات ، مػػن الضػػركرم جػػدن
 بشكك عاـ ، رمز الوحدة ىو األرقاـ ادلعطاة   

 ةوحدالكتابة   د 
 ىناؾ ث ثة أشياء م مة اب استادام ا كمرجا ب العممية كتابة الوحدة ، عمى النحو التاي: 

 عنواف الوحدة  ؤ
 دت يدم  وٕ
 صياغة الكفاءات األساسية اليت اب إتقاهنا  وٖ
 ىيكك ادلواد التعميمية   وٗ
 حتضَت ادلواد  و٘
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 مزايا الوحدة وعيوبها   ٘
 مزايا عممية التعمم باستاداـ الوحدات: 

حتديػػػد السػػػرعة اخلاصػػػة بػػػر  ميكػػػن لمطػػػ ب إكمػػػاؿ ادلػػػواد عمػػػى أسػػػاس سػػػرعت ا اخلاصػػػة ، مػػػا   أ 
 اختبارىا كتطويرىا عمى فًتات منتظمة  

رلموع التغمي   أكرب ميػزة ىػي أف كحػدة  طيػة ىػي كحػدة مػن التػدريس ادلتكامػك ، كلػيس ىنػاؾ   ب 
فَت كقػا التػدريس الػاذم يػتم تقييمػو التزاـ حملاكلة توحيد مجيػا ادلػواد لتمبيػة أىػداؼ الػتعمم  ىػاذا تػو 

 كغالبنا أرخص من ادلواد الفردية  
التحقػم مػػن صػحت ا  يػػتم اختبػار الوحػػدات كالتحقػػم من ػا قبػػك توزيع ػا   مػػا عػدد العمػػ ء كبػػَت   ج 

ا ، ميكن لمبااعُت االستثمار فيو حبوث ادلناىج كتطويرىا   23جدن
  ع  عممية التعمم باستاداـ كحدات: 

وحدة بشكك صاـر كال ختتم  ، فستظ ر ادلمك ب الط ب ألف الط ب يشعركف إذا مت تصميم ال  أ 
بػػػالتعمم بطػػػرؽ الرتابػػػة  لػػػاذلر ، عػػػادة مػػػا تكػػػوف الوحػػػدات رل ػػػزة ل سػػػتاداـ الوسػػػاا  ادلتعػػػددة 

 باعتبارىا زلاكلة إلثارة اىتماـ الط ب بالتعمم  
 م ب استاداـ الوحدات  ليس كك الط ب كادلدرسُت متوافقُت ما هنج التعمم كما ىو مطب  ب 
عػػادة مػػا يتضػػمن إعػػداد الوحػػدات فريػػم التاطػػي  معقػػدة كيسػػتغرؽ كقتػػا طػػوي  لتجميػػا أ كحػػدة   ج 

 ذات نوعية جيدة  
ألف جتميا الوحدة يتضمن فريم ختطي  معقد ، عندااذ اد ادلعمم نفسو صعوبة ب جتميا الوحدة   د 

 ذات نوعية جيدة  
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 تطبيق   ٙ
أنشػػطة التعمػػيم كالػػتعمم كفقنػػا لممسػػار احملػػدد ب الوحػػدة  ميكػػن حتقيػػم ادلػػواد يػػتم تنفيػػاذ الوحػػدة ب 

كاألدكات ككسااك اإلع ـ كبي ات الػتعمم ال زمػة ب أنشػطة الػتعمم حػىت ميكػن حتقيػم أىػداؼ الػتعمم  
 24يتم تنفياذ اسًتاتيجيات التعمم باستمرار كفقنا لمسيناريو احملدد 

 تعلم اللغة العربية   ٚ
ة العربيػػة ىػػي لغػػة الػػدين كالعمػػـو باإل ػػافة إىل لغػػة االتصػػاؿ  تتضػػمن مكونػػات تعمػػم موا ػػيا المغػػ

،  كالكػػ ـ،  يػػة جلميػػا القػػدرات ، كىػػي االسػػتماعالمغو   ػػارةالمغػػة العربيػػة أربعػػة جوانػػب مػػن نفػػس ادل
 كالقراءة ، كالكتابة  ب سياؽ التعميم ، تتضمن الدركس العربية األىداؼ التالية: 

تعزيػػز الػػػوعي بطبيعػػػة كاحػػػدة مػػػن المغػػات األجنبيػػػة لتصػػػبح األداة الرايسػػػية لمػػػتعمم ، ال    أ
 سيما ب دراسة مصادر التعاليم اإلس مية  

تطوير الع قة بُت المغة كالثقافػة كتوسػيا ا فػاؽ الثقافيػة  كىكػاذا يكػوف لػدل الطػ ب    ب
 25رؤل مشًتكة بُت الثقافات كينارطوف ب التنوع الثقاب 

لغػػة أجنبيػػة يتطمػب الكثػػَت مػػن اجل ػد  كذلػػر ألف تعمػػم لغػة أجنبيػػة ىػػو زلاكلػة لبنػػاء مواقػػ  تعمػم 
 26كظركؼ جديدة ب الشاص لمتفاعك كالتواصك ما مالر المغة األجنبية 

المغػة العربيػة ىػػي كاحػدة مػػن المغػات كادلو ػػوعات األجنبيػة الػػيت تتطمػب قػػدرة ادلعممػُت عمػػى إدارة 
 ا ف ال يػزاؿ تعمػم المغػػة العربيػة أقػك جاذبيػة لمجم ػور مقارنػة بالمغػػات الفصػوؿ الدراسػية ، لكػن حػىت

األخرل  ىاذا ألف المغة العربية ال تمقى صدل ب بي ػة احليػاة اليوميػة  ذلػاذا السػبب ، ىنػاؾ حاجػة إىل 
 مناخ ميكن أف يعزز اىتماـ الط ب ب تعمم المغة العربية  

قبك ادلعمم من أجك احلد من تشبا التعمم لمط ب ىػو  كاحدة من اجل ود اليت ميكن القياـ ها من
تطػػوير ادلػػػواد التعميميػػػة ب أشػػػكاؿ سلتمفػػػة مػػػن ادلػػػواد التعميميػػػة ، عمػػػى سػػػبيك ادلثػػػاؿ ادلػػػواد التعميميػػػة ب 
شػػػكك كحػػػدات  مػػػواد التػػػدريس ذلػػػا أشػػػكاؿ عديػػػدة  إف أحػػػد أشػػػكاؿ ادلػػػواد التعميميػػػة الػػػيت يصػػػنع ا 
                                                             

24
DepartemenPendidikanNasional,TeknikBelajardenganModul,(Jakarta:DirjenPendidikanDasarda
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عاليػػػةو ىػػػو تػػػدريس ادلػػػواد ب  م ػػػارةتطمػػػب أدكات باىظػػػة الػػػثمن كذات ادلعممػػػوف بسػػػ ولة نألهنػػػا ال ت
شػػكك مطبػػوع ، مثػػك الوحػػدات النمطيػػة  اػػب أف يكػػوف تطػػوير ادلػػواد التعميميػػة القػػدرة الػػيت اػػب أف 

، ة عمى تطوير مواد تعميميػة متنوعػةيتحسن باستمرار من قبك كك معمم  إذا ي يكن لدل ادلعمم القدر 
 ران ب ك ا تعميمي رتيب كمييك إىل أف يكوف شل ن لمط ب  فسيكوف ادلعمم زلاص

 فهم الحوار   ٔ
ميكػػػػػن أف تعػػػػػٍت فاحلػػػػػوارف بالمغػػػػػة العربيػػػػػة فاإلجابػػػػػةف كتعػػػػػٍت فالسػػػػػؤاؿ كاجلػػػػػوابف ، فاحملادثػػػػػةف ، ك 
فاحلػػوارف  ادلقصػػود بػػاحلوار ىػػو زلادثػػػة متبادلػػة بػػُت طػػرفُت أك أكثػػر مػػػن خػػ ؿ سػػؤاؿ كجػػواب حػػػوؿ 
مو ػػوع يػػؤدم إىل ىػػدؼ  ميكػػن أف تكػػوف ىػػاذه احملادثػػة حػػوارنا مباشػػرنا كتشػػرؾ كػػ  الطػػرفُت بشػػكك 
ا فقػ  ، بينمػا يسػتجيب الطػرؼ ا خػر بكػك مشػاعره كتقػديره  نش  ، أك ميكن أف تنشػ  طرفنػا كاحػدن

ب بعػض األحيػاف تصػك إىل حػد مػا ، أك ر ػا غػَت راض كاحػد الطػرؼ مػا  احلػواركشاصيتو  ب ىػاذا 
زلادثػػة الشػػاص ا خػػر  كمػػا ذلػػر ، ال يػػزاؿ بنمكانػػو أخػػاذ الػػدركس كحتديػػد موقفػػو  نعبػػد الػػر ن  

 27و ٕٗٛ: ٜٜٛٔ
 اإلطار النظري   ت

 اللغة العربية ةالكالمتعريف مهار   ٔ
م ػػارة الػػيت تعمم ػػا ادلعمػػم ، فػػنف   ػػارةجػػزء مػػن ادل الكػػ ـب المغػػة  ألف   ػػارةىػػي أىػػم ادل م ػػارة الكػػ ـ

يتحدث باسػتمرار دكف توقػ   م ارة الك ـتعترب جزءنا أساسينا ب تعمم لغة أجنبية  ب حُت أف  الك ـ
 فس ادلفردات باستاداـ التعبَت الصويت  دكف تكرار ن

إىل دتكػػػُت الطػػػ ب مػػػن التواصػػػك بشػػػكك لفظػػػي جيػػػد كبشػػػكك  م ػػػارة الكػػػ ـبشػػػكك عػػػاـ ، كػػػدؼ 
طبيعػػي مػػا المغػػة الػػيت يتعمموهنػػا  حيػػاكلوف جتنػػب االرتبػػاؾ ب نقػػك الرسػػااك الػػيت ميكػػن أف حتػػدث بسػػبب 

 أخطاء النطم  
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، حيث تتحػدث الكفػاءة أكثػر ، كلكن ك مها لو هنج سلتم تعبَت م ارة الك ـ أيضا باسميشار إىل 
إىل جانػب المفظػي ميكػن أف يتجمػى أيضػا ب شػكك  تعبػَتعمى القدرة المفظية ، ب حػُت أف  الًتكيزمن 

 28 ب التعبَت عما ىو ب عقك شاص مامكتوب  لاذلر ك مها ذلما تشابو جوىرم ينشطاف 
 الغرض من مهارة الكالم  ٕ

 الغرض من تعمم م ارة الك ـ يشمك : 
س ولة الك ـ ، اب عمى الط ب احلصػوؿ عمػى فرصػة كبػَتة دلمارسػة الكػ ـ حػىت يتمكنػوا   أ 

 بس سة كس سة  رلموعة أك عاـ    ارةمن تطوير ىاذه ادل
الو وح  ب ىاذه احلالة ، يتحدث الطػ ب بو ػوح كبدقػة كػك مػن ا ثػار كاجلمػك  مػن أجػك   ب 

 ب الك ـ ، فننو يأخاذ أنواع سلتمفة من التدريب ادلستمر كالتنوع  حتقيم الو وح 
مسػػػؤكلة  شلارسػػػة الكػػػ ـ اجليػػػد تضػػػغ  عمػػػى ادلتحػػػدث ليكػػػوف مسػػػؤكالن عػػػن الكػػػ ـ بشػػػكك   ج 

 صحيح  كفكر حقا حوؿ مو وع كىدؼ احملادثة  
اسػػبة االسػػتماع ادلن م ػػارة، تػػدريب جيػػد عمػػى الكػػ ـ أثنػػاء تطػػوير تشػػكيك ادلسػػتمعُت ادل مػػُت  د 

 كاحلرجة  
عادات ، كىي عادة الك ـ بالمغة العربية دكف نوايا حقيقية ، ميكن أف تتحقػم ىػاذه التشكيك   ق 

 العادة من خ ؿ تفاعك شاصُت أك أكثر مت االتفاؽ عمي ما من قبك  
 أنواع مهارة الكالم   ٖ

احملادثة ىي طريقة لتقدمي لغة تعمم المغة المغة العربية من خ ؿ احملادثة ، ب احملادثة اليت ميكن    أ
أف حتػػػدث بػػػُت ادلعمػػػػم كالطالػػػب كبػػػُت الطػػػػ ب كالطػػػ ب ، ب حػػػُت إ ػػػػافة كمواصػػػمة إثػػػػراء 

 ادلفردات ادلزيد كادلزيد من الكممات  
ا إىل تطوير قدرة الطػ ب عمػى التعبػَت ىو شلارسة صنا ادلقاالت ي دؼ شفوين  الشف يالتعبَت    ب

 عن أفكارىم كمشاعرىم  
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 تعلم الكالم  مهارة .4
ميكن أف تتم تقنيات التعمم دل ارة الك ـ من خ ؿ بعض التمارين العممية من ما يسما بشكك سميب 

فالسػمفية ب شلارسة االستماع  أحد أكثر ادلناىج ادل امة ب تعمم م ػارة الكػ ـ نكػ ـو لممبتػداُت ىػو 
كىاذا يعٍت أنو من الػدرس األكؿ ، اػب عمػى ادلعمػم حتفيػز ادلشػاركُت  29الشعاعيةف ، كالن ج التواصمي ف 

إلتقاف ادلو وع شف يا  لاذا ال تنتقك لدراسة الػدرس الثػاين ، قبػك أف يػتقن ادلو ػوع األكؿ شػف يا  ىػاذا 
 لألسباب التالية: 

 أسباب الدافا التعمم   أ
ب يتقنػػوف ادلػػواد مػػن البدايػػة شػػف ينا نالكػػ ـو ، فعنداػػاذ سػػيتعمم بشػػغ  ىػػاذا ىػػو: إذا كػػاف الطػػ 

كممػػػيء باحلمػػػاس  إذا ي يكػػػن األمػػػر كػػػاذلر ، فمػػػن ادلػػػرجح أف ادلمػػػك سػػػيارج ، كلػػػيس مػػػن النػػػادر أف 
تظ ر احلقاام أهنا تعترب العربية مو وعنا صعبنا لمتعمم  كحىت يعطي االنطباع ، أف الكػ ـ بالمغػة العربيػة 

 ميكن حتقيقو  أمر ال 
 

 م ارة الك ـ    ب
الكػ ـ  الػيت يتمتػا هػا شػاص مػا بالفعػك سػتدعم ظ ػور القػدرة عمػى القػراءة  م ػارةكىاذا يعٍت أف 

الكتابػػة  كبصػػرؼ النظػػر عػػن ىػػاذه الشػػركط ، ىنػػاؾ تقنيػػات  م ػػارةمػػا  ػػو ىػػاتُت ادل ػػارتُت ، كسػػتنمو 
إىل معقػدة ، كذلػر باسػتاداـ اخلطػوات أخرل ميكن أف حتقم القدرة عمى الك ـ  بفعالية من بسيطة 

 التالية: 
 رابطة كحتديد اذلوية الدتارين   ٔ

كدؼ ىاذه اجلمعية ك فدتارين حتديد اذلويةف إىل تدريب تمقُت الطػ ب كدقت ػا ب حتديػد كتعريػ  
 ادلفردات ادلنطوقة أك ادلسموعة  شكك ىاذا التمرين ىو كما يمي: 

 ط ب بُت التعري  ب سؤاؿ  ياذكر ادلعمموف ادلفردات ، مث يرب  ال   أ
 ياذكر ادلعمموف مشكمة ، مث ياذكر الط ب ادلرادفات أك ادلتضادات     ب
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 التمرين عمى    اجلممة   ٕ
دتػارين  ػ  اجلمػك ن ػػ  التػدريباتو ىػو شػػكك مػن أشػكاؿ التػدريب ادلقدمػػة لمطػ ب مػن خػػ ؿ 
تقػػدمي أ ػػاط اجلممػػة ، حبيػػث تصػػبح ألسػػنت م تمقاايػػة ب التعبػػَت عػػن أ ػػاط اجلمػػك العربيػػة ، دكف أم 

 شر أك شر  
 دتارين احملادثة نحوارو   ٖ

احليػاة اليوميػة ، كقابمػة لمتسػويم كالفعمػي  دترين احلوار ىاذا عبارة عن دترين يتم أخاذ مو ػوعاتو مػن
 حىت تكوف شلتعة لمط ب  

 تطوير النموذجمالءمة    ث
كػػك  ػػوذج تطػػوير كمػػا ىػػو مو ػػح أعػػ ه ، كػػك  ػػوذج لػػو خصااصػػو كمواصػػفاتو اخلاصػػة  لػػاذلر ، ال 
شػػيء مػػن النمػػاذج أفضػػك مػػن النمػػاذج األخػػرل  سػػيعتمد النمػػوذج اجليػػد عمػػى احلالػػة كالظػػركؼ كأشػػكاؿ 

 تنمية اليت ستنفاذىا الطاارات احلربية كفقا لألىداؼ ادلراد حتقيق ا  ال
 كحػدة الػتعمم المغػة العربيػة اذج تطوير التعميم السبعة اليت قػدم ا البػاحثوف كأكل ػر الػاذين يقًتبػوف مػن 

ديػػر ىػػي  ػػاذج مػػن تطػػوير ادلدرسػػة العاليػػة ب طػػ ب  م ػػارة الكػػ ـلػػتعمم  احلػػوار ادلو ػػوععمػػى أسػػاس 
، ادلتقدمػة اسػتنادنا إىل  ػوذج ديػر ككػارم ، ميكػن احلػوار ادلو ػوعأسػاس البحثوحػدات تطػويرعمى ، ككارم

أف تثبػػػا ادلشػػػكمة كنمػػػوذج تصػػػميم لتطػػػوير ادلػػػواد التعميميػػػة ب شػػػكك كحػػػدات تعميميػػػة ، لػػػيس فقػػػ  ب 
 رلاالت التعميم كالتعمم 

لػدل طػػ ب مدرسػػة  م ػارة الكػػ ـمػػم ب تنفيػػاذ  ػوذج ديػػر ككػارم ب ىػػاذه الدراسػة ، مػػن أجػك تعاػ
، ىػاذا النمػوذج مػنظم ديػر ككػارم ػوذج  ، حبيث ميكن أف يساعد التعميم كالتعمم الفعاؿ كالكػ ء العالية

 لمغاية كمعقد كلكنو س ك ادلتابعة  يتدفم إجراء التطوير بطريقة بسيطة من مرحمة إىل أخرل  
اىج كالربامج  تطوير التعمم عمى نطاؽ صغَت ، عمى تقدـ طرازا دير ككارم هنجنا من جينا لتصميم ادلن

سبيك ادلثاؿ ب شكك كحدات أك كحدات أك دركس ستكوف مناسبة جدا باسػتاداـ  ػاذج ديػر ككػارم  
ادلراحك ب ىاذا النموذج كا حة كمنظمة ، كبالتاي فنف عممية التنمية ستكوف فعالة كفعالػة   ػوذج تطػوير 

  دير ككارم لديو مزايا ، كىي:
 كك خطوة كا حة ، لاذلر ميكن اتباع ا  ٔ
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 منتظم كفعاؿ كك ء ب التنفياذ  ٕ
 ىو  وذج أك خطة تعمم مفصمة ، لاذلر من الس ك اتباع ا  ٖ
، حيث أنو أمػر جيػد لمغايػة ، ألنػو ب حالػة حػدكث خطػأ ، ميكػن ىناؾ مراجعة لمتحميك التعميمي  ٗ

األخطػػاء ب حػػدكث أخطػػاء ب إجػػراء تغيػػَتات مباشػػرة عمػػى التحميػػك التعميمػػي ، قبػػك أف تسػػاىم 
 ادلكوف بعد ذلر

 متكامك دتامنا ب مكوناتو ، كيغطي تقريبنا كك ما يمـز ب خطة التعمم دير ككارم  وذج   ٘
عػػدة أسػػباب عمػػى النحػػو ادلبػػُت أعػػ ه ، أف  ػػوذج ديػػر ككػػاريَتتب  ارتباطػػا كثيقابػػالنموذج الػػاذم 

احلػوار لػتعمم م ػارة الكػ ـ لػدل طػ ب عمى أسػاس سيتم تطويره ، أال كىو تطويركحدات المغػة العربيػة
المبونج جنوب يتطمػب خطػوات ممموسػة كمن جيػة  العالية اإلس مية نور الف ح تاصلونج بركادلدرسة 

كحقيقيػػة كسػػػ مة التنفيػػػاذ لكػػػك مػػػن ادلصػػممُت كادلستادمُت سػػػتكوف خصػػػااص التطػػػوير ىػػػاذه مطابقػػػة 
 خلطوات  وذج تطوير دير ككارم 
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 الثالث الباب
 طريقة البحث

  
 أدهداؼ البحث  .أ 

 ةالك ـتعمػػم م ػػار ادلو ػػوعفي المغػػة العربيػػة كحػػدة عمػػى أسػػاس احلػػوار  تطريػػرأىػػداؼ البحػػث ىػػو 
ف ح تػػػاصلونج بػػػارك المبػػػونج النػػػور عاليو ادلدرسػػػةالمػػػن لػػػدل الطػػػ ب الصػػػ  العاشػػػر لػػػدل الطػػػ ب 

 جنوب  
 موضوع البحث مكان و  .ب 

ف ح تػػػاصلونج بػػػارك المبػػػونج جنػػػوب لألحبػػػاث النػػػور عاليو ادلدرسػػػةالب ا البحػػػث ىػػػاذ إجػػػراءادلكػػػاف 
 شاصا  ٖٗفضا طمبة الص  العاشر الاذين يبمغ عددىم 

 ةالمطور الوحدةخصائص  .ج 
م ارة تعمم ادلو وعفي عمى أساس احلوار  خصااص النموذج ادلطور ىي كحدة التعمم المغة العربية

تػػػػاصلونج بػػػػارك الكػػػػ ـ لػػػػدل الطػػػػ ب الصػػػػ  العاشػػػػر مػػػػن ادلدرسػػػػة نػػػػور الفػػػػ ح ادلعاليػػػػة اإلسػػػػ مية 
الػاذم  احملدثػة، كحدات تشكك أصغر كحدة كاممة كالتدريس، كحيتوم عمػى سمسػمة مػن جنوبالمبوصل

لعمميػػة تعميميػػة كتعمػػم فعالػػػة ككفػػؤة  حتتػػوم الوحػػدات النمطيػػة أيضنػػا عمػػػى  مصػػممة بشػػكك من جػػي
 األحرؼ التالية: 

م الػػػاذايت الػػػاذم يػػػتم مػػػن خػػػ ؿ كحػػػدات حتتػػػوم عمػػػى كحػػػدات زلػػػددة مػػػن ادلػػػادة الدراسػػػية يالتعمػػػ  ٔ
 لتحفيز الط ب عمى التعمم بشكك مستقك كعدـ االعتماد عمى ا خرين  

مسػػتق ن باذاتػػو شلػػا يعػػٍت أف الوحػػدة حتتػػوم عمػػى كحػػدات مػػن مو ػػوع يػػتم تعب تػػو بالكامػػك حبيػػث   ٕ
 ب دراسة ادلو وع بشكك شامك  يس ك عمى الط 

 شلا يعٍت أف الوحدة ال تعتمد عمى كساا  أخرل   قاام باذاتو  ٖ
 شلا يعٍت أف الوحدة لدي ا قدرة عالية عمى التكي  لتطوير العمـو كالتكنولوجيا   تكيفية  ٗ
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و شلػػا يعػػٍت أف الوحػػدة حتتػػوم عمػػى تعميمػػات كمعمومػػات  ااسػػتادامالصػػداقة لممسػػتادـ نسػػ ك   ٘
 يك تعمم الط ب أك استادام ا   مقدمة لتس 

 منادهج وطرؽ البحث  .د 
فعمميػة ادلسػتادمة تطػوير كالتحقػم مػن  التطػوير وذج حبػوث  ( Brog dan Gal)ككفقا لمربج كغاؿ

عمميػػة حبػػػث كػػدؼ إىل تطػػػوير ادلنتجػػات التعميميػػػة ىػػو البحػػث كالتطػػػوير  30ف صػػحة ادلنػػتج التعميمػػػي
اداـ أسػػاليب كطػػػرؽ ، مػػػن الضػػركرم اسػػتكالتحقػػم من ػػاأجػػك تطػػػوير ادلنتجػػات كالتحقػػم من ػػا  مػػن 

ك   ديمىػػػو اسػػػتاداـ  وذجػػػاحلػػػوار العربيػػػة عمػػػى اسػػػاس ، كالنمػػػوذج ادلناسػػػب لوحػػػدة البحػػػث ادلناسػػػبة
    (Dick & Carrey)كرم

 تطوير النماذجلخطوات ألبحاث  .ه 
الػػيت مت تطويرىػػا عمػػى أسػػاس ديػػر ككػػارم   ادلو ػػوعاحلػػوار عمى أسػػاس التعممحبػػث حػػوؿ تطويركحػػدة

 خطوات ، كىي: ٗلتس يك تنفياذ  اذج دير ككارم مفصمة ب 
 ولياألبحث ال .2

 إعداد  أ 
مثػػػػػػك ترتيػػػػػػب تصػػػػػػػريح  أكي حبػػػػػػثيعػػػػػػد الباحػػػػػػث كػػػػػػك مػػػػػػػا يمػػػػػػـز إلجػػػػػػراء  ب ىػػػػػػاذه ادلرحمػػػػػػة

 كاسا كاألدكات ادلاتمفة ال زمة ب األنشطة البحثية 
 استعراض بادية   ب 

، كحيػدد ادلشػكمة عػن طريػػم ظ الباحػث تسػجيك حالػة مو ػوع البحػث، ي حػالنشػاطىػاذا  ب
، كمقػاب ت معػػادلعمم كراػػيس ادلن ػػاج الغرض إعطػاء اسػػتبيانات لمطػػ ب، كمقػاب ت مػػا الطػػ ب

 من ادلسح ادلتعمم ىو مجا كدراسة البيانات الدقيقة كادلنتظمةحوؿ حالة مو وع الدراسة 
إجراء ادلقػاب تيتكمم ب موا ػيا المغػة العربيػة ب ادلػدارس م ارةادلتعممُت حوؿ تعمم البحثتوفَت 

أجػػاب ؟فم ارةالك ـعاليػو،فإذا كنػا تشػعر صػػعوبات ب تعمػم المغػة العربيػة، كخاصػة ب الالدينيػة 
 ب ادلػواد العربيػة ي اػاذب اىتمػاـ الطػ ب بػالتعمم ألهنػم يفتقػركف ةالك ـالط ب بأف تعمػم م ػار 

 إىل ف م تعمم المغة العربيةالاذم يقدمو ادلعممونبالمغة العربية ب الفصك 
                                                             

30
 W.R Borg, and M. D Gall, Education Research An Intructional (New York : Longman, 1989), h.782 



 

46 
 

،فكي  يػػتم تطػػوير ادلػػواد العربيػػة خاصػػة مدرسػػالمغة العربيػػةمقػػاب ت مع ةالباحثػػ يػػاكمػػا أجر 
عربيػػػة جتيػػػب عمىالط بعدماالىتمامبالتعممالعربيػػػة خػػػاص عمػػػى درس ال؟فايبػػادلعممف عنػػػالك ـم ارة
العربيػػةغَت جاذابػػةأف ىنػػاؾ مػػدارس كادلعممػػُت ال تػػزاؿ تعتمػػد عمػػى الكتػػاب مادةتعممك  الك ـم ػػارة

 ػػػػد ادلو ػػػػوعات المغػػػػة العربيػػػػة أقػػػػك فعاليػػػػة  الك ـم ػػػػارةيتكػػػػوف تعمػػػػم ادلدرسػػػػةحىت  مػػػػنادلقػػػػدـ 
 ككفاءةف 

 حتميك االحتياجات   ج 
يػػػػػػتم إجػػػػػػراء حتميػػػػػػك االحتياجػػػػػػات دلعرفػػػػػػة االحتياجػػػػػػات الػػػػػػيت حيتاج ػػػػػػا الطػػػػػػ ب بالفعػػػػػػك ب 

لمغػة العربيػة  كحػدة يتم تنفياذ أنشطة حتميك االحتياجػات قبػك ك ػا العاليةب مدرسة  الك ـم ارة
عمػػى أساسػػاحلوار، كىيمناقشػػة نتػػااج االسػػتبيانات كم حظػػات ادل حظػػة كالوثػػاام كادلقػػاب ت مػػا 

 الط ب كادلعممُت ب ادلواد العربية 
إلاػػػاد حمػػػوؿ لممشػػػاكك أعػػػ ه أك  ةتياجػػػات ادلسػػػتادمة مػػػن قبػػػك الباحثػػػأنشػػػطة حتميػػػك االح

العثػػػور عمػػػى االحتياجػػػات ال زمػػػة لمطػػػ ب كادلعممػػػُت ب ادلػػػواد العربيػػػة حيتاج الطػػػ ب إىل مػػػواد 
 تعميميةجتاذب االىتماـ بالتعمم كختمم تعممنام نينا يتحدث عمى موا يا عربيةفعالة 

، كوسيمة من ادلواد ك ـالم ارةتعمم فيعمى أساسي احلوار ادلو وعتطويركحدة كباذالر الباحثة
لػػتعمم م ػػارة المبػػونج العاليػػة اإلسػػ مية نػػور فػػ ح  ادلدرسػػةادلعممػػوف ب  مػػنالتعميميةلمغػػة العربيػػة 

احلػػػػوار  عمى أسػػػػاسكحػػػػدة الػػػػتعمم المغػػػػة العربيػػػػةالك مأكثرفعاليػػػػة ككفاءةباسػػػػتاداـ القاامػػػػة عمػػػػى 
  ةاليت مت تطويرىا من قبك الباحثز زع آدل
 التطويرالمحدةو تصميم  .1

 ، كىي:ة يقـو ادلصمم بنجراء سبعة أنشطةىاذه ادلرحم
 حتديد األىداؼ .2

كحػدة حتديد األىداؼ ىو حتديد القدرات الػيت اػب أنيمتمك ػا الط ببعػدتعمم م باسػتاداـ 
 أصػػػبحا العاليةب مدرسػػػة  الك ـلػػػتعمم م ػػػارة ادلو ػػػوععمػػػى أساسػػػاحلوار  الػػػتعمم المغػػػة العربيػػػة

، أم مػػن خػػ ؿ فتطػػوير كحػػدةاحلوار فيالمغػػة تعميمينا عامنػػااذلػػدؼ التػػاي ىػػدفناصػػياغة نتااجتحديػػد 
 ف الك ـالعربيةدل ارة
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 إجراء حتميك التعمم .1
حتميػػك الػػتعمم ىػػو عمميػػة كصػػ  السػػموؾ العػػاـ ب السػػموكيات اخلاصػػة الػػيت يػػتم ترتيب ػػا منطقيػػا 

ة ىػاذه اخلطػوة سػتنتج خريطػة كمن جيا ، كبالتاي رسم ترتيب خاص لمسموؾ مػن البدايػة إىل الن اي
 مفاىيم ستكوف أساس عممية التعمم لتحقيم األىداؼ ادلرجوة 

 التحميك السموكي األكي الستاداـ الربنامج .8
حتميػػػػك السػػػػموؾ األكي ىػػػػو عمميػػػػة حتديػػػػد احلػػػػد األد  مػػػػن القػػػػدرات الػػػػيت اػػػػب أف ميتمك ػػػػا 

كحػػدة الطػػ ب إلصلػػاز ادل اـ نتػػااج حتديػػد السػػموكي ادلبكػػر الػػيت دتتمك ػػا ادلتعممػػُت قبػػك اسػػتاداـ 
 عاليو الب ادلدارس الدينية  الك ـتعمم م ارةادلو وعفي احلوار  التعمم المغة العربيةعمى أساس

 صياغة أىداؼ زلددة .4
ب ىاذه اخلطوة ، تطوير قػدرات الصػياغة الػيت ميكنػأف حيقق ػا الط ببعػد اسػتاداـ كاسػتكماؿ 

كحػدة الػتعمم المغػة تسمسك التعمم التحدث ادلتقدـ ، كقػراءة المغػة العربيػة كالعمػك عمػى األسػ مة ب 
 كك مرحمة من مراحك التعمم   ادلو وع بعمى أساساحلوار  العربية

 تطوير التقييم .5
يتم إجراء عمميات التقييم من خ ؿ إنشػاء شػبكة مػن األسػ مة أكالن كحتديػد العناصػر ادلطموبػة 
حىت يتمكنوا من قياس سػموؾ الطػ ب كفقنػا لممعػايَت ادلدرجػة ب األىػداؼ احملػددة لمتعمم النتػااج 

تم اسػتادام ا لقيػاس اليت مت احلصوؿ عمي ا ب ىاذه اخلطوة ىي رلموعة من أس مة التدريب اليت ي
 سموؾ الط ب لكك غرض زلدد لمتعمم

 تطوير اسًتاتيجيات التعمم .6
ب ىػػاذه اخلطػػوة ، يػػتم إجػػراء تصػػميم من جػػي لتوصػػيك مػػواد تعمػػم المغػػة العربيػػة لمف ػػة احلاديػػة 
عشػػرة مػػن ادلدرسػػة إىل أف تتحقػػم أىػػداؼ الػػتعمم احملددة يشػػمك تصػػميم إسػػًتاتيجية الػػتعمم ىػػاذه 

ة كاألنشطةاألساسية نعرض ادلعموماتوادلشاركة كاالختباراتو كاإلغ ؽ تصػميمتعمم األنشطة األكلي
 ، دتارين ادلشكمة يشمك القراءة، احلفظ الك ـم ارة
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 تطوير ادلواد التعميمية .7
يػػػػػػػتم ترتيػػػػػػػب ادلػػػػػػػواد التعميميػػػػػػػة عمػػػػػػػى أساسػػػػػػػاراا  ادلفاىيمادلمموكةلصيغةكصػػػػػػػياغة السػػػػػػػموؾ 

، فرج إعداد ادلواد التعميميػة كاختيارىػا عػن نتػااج تطػوير عموما األكليممستادمي ادلنتجاتاحملتممُت
 اخلطوات السابقة 

 التحقق والتقييم والمراجعة النموذجية .8
 ب ىاذه ادلرحمة يتم تنفياذ أربعة أنشطة رايسية ، كىي:

 نشاط التحقم من اخلبَت .2
ادلسػػػػتادمة،كاحملتول نشػػػػاط التحقػػػػم مػػػػن صػػػػحة دلعرفػػػػة جدك المغػػػػة ىػػػػو نشػػػػاط كاحػػػػد إىل كاحػػػػد 

لػػػتعمم  ادلو ػػػوععمػػػى أسػػػاس احلػػػوار  كحػػػدة الػػػتعمم المغػػػة العربيػػػةوحوؿ نتػػػاج الوسػػػيمةنادلػػػادةو عرض ن
 حباجة إىل بعض اخلرباء ألنشطة التحقم نكاحد إىل كاحدو ، كىي:لاذلر ب ادلدرسة  الك ـم ارة
 خرباء المغة دلعرفة جدكل المغة ادلستادمة  ٔ
خرباءادلػػواد التعميميةالعربيةالمغػػة لمنظػػر ب جػػدكل زلتوياتالمغػػة العربيػػة كحػػدات عمػػى أساسػػقناة   ٕ

 ادلو وعاحلوار 
 تعميم المغة العربيةلمنظر ب كحدة التصميماإلع ماءخرب   ٖ

،كاناخلبَت الواحػػػػػد إىل ا خػػػػػػر، كىػػػػػػو مشػػػػػركعالوحدة العربيػػػػػػة بالمغػػػػػة العربيػػػػػػة ادلبػػػػػػٍت قبػػػػػك الفاليػػػػػػد
ف، أكؿ األدكات نوع األداة ادلستادمة ب ادلصادقةعمىابَت كاحدىو كرقة اسػتبياف ادلو وععمىفاحلوار 

  ناقضٔ، ك  مقبوؿ ٕ،  جيد ٖجيد جدا ،  ٗالقيمة  ٔ،ٕ،ٖ،ٗ قياس بقيمة 
لممشػػػػركعالن ااي لموحػػػػدة المغويػػػػة درجةاستجابةمو وعاتاالختبار تقػػػػـو الصػػػػيغة حبسػػػػاب متوسػػػػ  

، باسػػتاداـ صيغةمرساسػػي،أم  ادلدرسػػة العاليػػةفي الك ـم ػارةلػػتعمم  ادلو ػػااحلوار العربيػة عمػػى أساسػػ
  ٓٓٔعدد اإلجابات ادلقسومة عمى عدد مو وعات االختبار مضركبة 

مث يػػػػتم بعػػػػد ذلكتفسَتالنسػػػػبة ادل ويػػػػة لألىميػػػػة الػػػػيت مت احلصػػػػوؿ عمي ػػػػاب ف ػػػػة اجلػػػػدكل بنػػػػاء عمػػػػى 
 :ٕ ٔاجلدكاللتاي
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 وى اإلعالميةجدول معايير الجد2.1الشكل 
 فئة (:) متوسط النتيجة ال

 غَت مستحم ٕ٘-ٓ

 مستحمأقك  ٓ٘-ٕٙ

 مستحم ٘ٚ-ٔ٘

 مستحقجدا ٓٓٔ-ٙٚ

 

العربيػػة كحػػدة ىػػو أف ننظػػر إىل ادلضػػموف كالتصػػميموج ات خبػػَتو ٔ-ٔنأنشػػطة التحقػػم الفػػردم
عمى الن اايػػةالمغػة العربيةكحػدة الػتعمم ةالباحثتقػػدـ ، كذلكفػي ىػاذه ادلرحمػة ادلو ػػوع احلػوار عمػى أسػاس

اسػتبيانممارباء الػيت مػن شػأهنا أف حتقم سػيتم اسػتاداـ نتػااج التقيػيم كاقًتاحػات ادلو وعاحلوار  اسػاس 
 :فريم التحقم كأساس لتحسُت مراجعات ادلنتج إذا كانا نتااج ادلنتج

 ، مث جتربة ميدانيةستحم من دكف مراجعاتم  ٔ
التػاي ىػو إعػػادة النظػر فيػو أكالن ، مث إجػراء جتػػارب  ، فػػنف النشػاطسػتحم القميػك مػن ادلراجعػةم  ٕ

 ميدانية مباشرة
لموحػػػػدة احلػػػػوار ، مت إجػػػػراء مراجعػػػػة حػػػػىت يػػػػتم احلصػػػػوؿ عمػػػػى ادلسػػػػودة الن ااية ادلسػػػػتحمغػػػػَت   ٖ

، مث طمب من اخلرباء كادلمارسُت ىناؾ احتماؿ أف حتػدث دكرة مػن أنشػطة التحقػم  وعلممو 
منػػػػػتج كحػػػػػدة الاقة بعػػػػػد احلصولعمىمسػػػػػودة مػػػػػن الصػػػػػحة بشػػػػػكك متكػػػػػرر لمحصػػػػػوؿ عمػػػػػى 

 هناايةصحيحةمن كحدةاحلوار فيالمغة العربية، مت إجراء جتربة ميدانية ، كىيتجربة صغَتة
 نطاؽ صغَتعمى التجربة كاخلطأ .1

 فريم اخلرباء ب حقوذلمادلسودة الن ااية بعديتم تنفياذ اإلص حات عمى النحو ادلوصى بو من قبك 
كحػػدة الػػتعمم طاؽ صػػغَت أجريتتجربة عمىنطػػاؽ صػػغَتدلعرفة مػػدل فااػػدة كفااػػدة مث يػػتم تنفيػػاذ التجربػػةن

عمػػػػػػػػى أسػػػػػػػػاس احلوارالػػػػػػػػاذم مت تطػػػػػػػػويره عمػػػػػػػػى أسػػػػػػػػاس ردكداجمليبينالتجريبيُت جتػػػػػػػػارب  المغػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة
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تػػاصلونج بػػارك العاليػػة اإلسػػ مية نػػور فػػ ح  العاشػػر بادلدرسػػةب الصػػ  ط ب لمقياسوتفعمشػػي ا يػػاذكر 
طمبػػُت  ٕبقػػدرة العػػايادلتعممػػُت  ٕ،طػػ بٙلػػدي ا مسػػتوياتالقدرة ادلاتمفػػة، كىػػيالمبوصلجنػػوب الػػيت 

مت احلصػػوؿ عمي ػػا مػػن سػػجممن اية معمػػم المغػػة العربيػػة نػػور فػػ ح  طمبػػُت مندفضػػة ٕ، كبقػػدرة متوسػػطة
 تاصلونج بارك المبوصلجنوب العالية اإلس مية 

 منطاقمحدكدةمجتارب .8
التنقيحػات عمػى ادلشػورةأكنتااج اسػتجابات اختبػار ادلوا ػيععمى ادلسودة الن ااية كاحد جديد بعػد 

نطاؽ صغَتف، مث يتم اختبارىاعمى نطػاؽ زلػدكد جتارب زلػدكدة دلعرفػة مػدل فااػدة كفاادةصػيغة المغػة 
دكد، احملػػػػفكاليت مت تطويرىػػػػا بنػػػػاءن عمػػػػى اسػػػػتجابات جتريبية اختبار و ػػػػوعربيػػػػة ادلبنيػػػػة عمػػػػى فاحلػػػػوار ادلالع

 تػاصلونج بػارك المبوصلجنػوبالعاليػة اإلسػ مية نػور فػ ح  العاشػر بادلدرسػةب الصػ  ط ب لٛنفاذت
أشػػػػػػػػااص ٖأشااصػػػػػػػػمدي مط باذككقدرةعالية، كٖالػػػػػػػػاذين لػػػػػػػػدي م مسػػػػػػػػتويادتاتمفةمنالقدرة ، كىػػػػػػػػم

الطػػ ب ذكم القػػدرة ادلنافضػػة حتديد ادلعػػايَت لقػػدرات الطػػ ب الػػيت مت ٕيتمتعونبقػػدرات معتدلػػة ، ك
 توصيات ادلعممُت العرب  احلصوؿ عمي ا من

كبنػػػاء عمػػػى نتػػػااج اسػػػتجابات زلاكمػػػػةعمى نطػػػاؽ زلدكد،مزيػػػد مػػػن التحميػػػك لمبياناتالصػػػػورةنتااج 
االختبار كادلراجعة ميكن القياـ باحملاكمات كادلراجعات بشكك متكرر حػىت يػتم احلصػوؿ عمػى ادلسػودة 

ر ادلدكاياسػػػػػػػتنادان إىل اجلوانػػػػػػػب ادلرغوبػػػػػػػةعمى أساسػػػػػػػاحلواكحػػػػػػػدة الػػػػػػػتعمم المغػػػػػػػة العربيةالن اايػػػػػػػة كىػػػػػػػي 
 العمميةكالتميزية 

 تطبيق .4
كسػػػيتم تنفيػػػاذ ادلشػػػركع الن ػػػااي بعػػػد أف مت تنقػػػيح ىػػػاذا ادلو ػػػوع باعتبػػػاره اقػػػًتاح أك اسػػػتجابة مػػػن 

ادلدرسػة العميػة طالبا من ٖٗعمى الوحدةتنفياذ ب ىاذا يتم، ادلوا يا ذاتالنطاؽ الصغَتكعمىنطاؽ زلدكد
يػػػة ادلنػػػتج المبونج ي ػػػدؼ تطبيػػػم ىػػػاذا النمػػػوذج إىل دراسػػػة جػػػدكل كفعال نػػػوركؿ فػػػ ح تػػػاصلونج بػػػارك

لػػد ط ب مدرسػػة  الك ـعمػػى أساسػػاحلوار ادلػػدكخي لػػتعمم م ػػارة الن ػػااي لموحػػدة الػػتعمم المغػػة العربيػػة
البيانػػػػػات كرقػػػػػة التقيػػػػػيم، كادلقػػػػػاب ت، كرقػػػػػة ادل حظػػػػػة، كرقػػػػػة مػػػػػن مجػػػػػاع األداة ادلسػػػػػتادمة إل العاليػػػػػة

  الوثااقالكساء
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، يكونممتنفيػػاذ احلصػػوؿ عمػػى بيانػػات تنفيػػاذ النمػػوذجاسػػتنادنا إىل األداة الػػيت سػػيتم اسػػتادام ا ب 
خصااصأداة تنتج بيانات كع كة عمى ذلر ، مت حتميػك البيانػات مػن ادلقػاب ت كادل حظػة كالتوثيػم ، 

احلػػػػػػػػػػػػػػػػػػوار  وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمم المغػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسدلعرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكل ادلنتجمن
تمتحميم اباسػتاداـ تقنيػػات ك ػاذج نوعيػػة مػايمز كىوبرمػػاف ، أم مػن خػػ ؿ الك مم ارةمتعممادلو وع

 31 مكالتحق مراحك ختفيض البيانات ، كعرض البيانات ، االستنتاج ،
ختفػػيض البيانػػات ىػػو عمميػػة حتميػػك عػػن طريػػم فػػرز نفػػس البيانػػات كلكػػن مت احلصػػوؿ عمي ػػا مػػن 

سػػػيتم جتاىػػػك البيانػػػات غػػػَت ادلفيػػػدة بينما سػػػيتم ختػػػزين  مصػػػادرسلتمفة ب عمميػػػة فػػػرز البيانػػػات ىػػػاذه ،
البيانػػات ادلفيػػدة لمتحميػػك ب ادلرحمػػة التاليػػة يتم إجػػراء اختيػػار البيانػػات بشػػكك مسػػتمر خػػ ؿ البحػػث 

 الاذم يتم من خ ؿ فحص البيانات كإداركا كتبسيط ا كتصنيف ا كتمايص ا 
رؽ منظمػػػة لتسػػػ يك عنػػػد اسػػػتا ص عػػػرض البيانػػػات ىػػػو عػػػرض البيانػػػات الػػػيت مت ختفيضػػػ ا بطػػػ

النتػااج ب ىػاذه العمميػػة ، يػتم تبسػي  البيانػػات كترتيب ػا بشػكك منػػتظم مػن أجػك تػػوفَت صػورة كا ػػحة 
لًتكيػػز البحػػث مث يػػتم حتميػػك البيانػػات الػػيت مت تقػػدمي ا مػػن خػػ ؿ التأكيػػد عمػػى النظريػػة كعمػػى أسػػاس 

 األدلة اليت مت مجع ا 
وة التاليػػة ىػػي االسػػتنتاج إف اسػػتنباط النتػػااج كالتحقػػم ىػػو زلاكلػػة بعػػد حتميػػك البيانػػات ، فػػنف اخلطػػ

لمعثػػػػور عمػػػػى معػػػػاين مكونػػػػات البيانػػػػات ادلقدمػػػػة مػػػػن خػػػػ ؿ حتميػػػػك االنتظػػػػاـ كالفػػػػركؽ كالتشػػػػاهات 
كالع قاتالسػببية كمقًتحػػات البيانػػات كالتعبػػَت عن ػػا يتم بػاذؿ اجل ػػود السػػتا ص النتػػااجوالتحقم مػػن 

انػػات كالسػػج ت ب ىػػاذا اجملػػاؿ ، عمػػى حػػد سػػواء عمػػى أسػػاس ادلراقبػػة ، خػػ ؿ اسػػتعراض عػػرض البي
 كادلقاب ت ، كأدكات التوثيم 
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 الرابعالباب
 نتائج البحث والمناقشة

  
 تطوير النموذجي نتائج البحث و  .أ 

عمى كحػػدة الػػتعمم المغػػة العربيػػةالنتػػاج القػػاام عمػػى  ةالباحثػػا كػػأجرا الػػيتتطػػوير عمػػى نتػػااج الكاسػػتنادا 
مػػن ادلدرسػػة نػػور الفػػ ح العاليػػة طػػ ب مػػن قبػػك أجػػرل  ةالك ـتعمػػم م ػػار ادلو ػػوع ب احلػػوار  أسػػاس

 ٖٗ  كاف ادلشاركوف ب ىاذه الدراسة من ط ب الص  العاشر الاذم بمغ اجلنوب المبونجاإلس مية 
  ب  طالبا ، كحصموا عمى النتااج ادلناسبة عمى رأم اخلرباء كمثَتة ل ىتماـ ب استجابة الط

فػػي تطػػوير عػػدة ادلراحمعػػن طريػػم البحػػث ادلطػػور تنفيػػاذ  ػػاذج ديكوكػػارم تتكػػوف مػػن  البحػػثتنفيػػاذ 
 عمى النحو التاي:  ةالوحدة من قبك الباحث

 نتائج البحوث األولية  .2
مت تنفيػػػػػاذ ادلرحمػػػػػة ب ىػػػػػاذا البحػػػػػث التنمػػػػػوم لتحميػػػػػك احتياجػػػػػات حتديػػػػػد احتياجػػػػػات الطػػػػػ ب  

ف و وعفاحلوار ادلممُت لممنتج  لاذا ، من الضركرم تطوير كحدة كمو وعات حبثية كمستادمُت زلت
لػػدل طمبػػة مدرسػػة عاليػػة  يػػتم إجػػراء البحػػث  الكػػ ـالػػيت تعتمػػد عمػػى المغػػة العربيػػة لػػتعمم م ػػارات 

 مراحك ، كىي:  ٖ  يتم تقسيم البحث األكي إىل ٕٛٔٓمارس  ٘األكي ب 
 إعداد    أ

د كػك مػا يمػـز إلجػراء دراسػة جبميػا األعمػاؿ التحضػَتية إلعػدا ةقػـو الباحثػتب ىاذه ادلرحمػة ، 
 ، كىي ترتيب تصريح لمحقك كتطوير أدكات لتحديد االحتياجات مثك : أكلية

اسػػػػتبياف لمطػػػػ ب ، بو ادلبػػػػادئ التوجي يػػػػة لممعممػػػػُت كالطػػػػ ب ، جو ادلبػػػػادئ التوجي يػػػػة أو
صحة أداة مجا البيانػات كاالسػتبياف لممراقبة  لمحصوؿ عمى ص حية ب الدراسة، مت التحقم من 

 أكال من قبك اخلرباء  
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اجسػتَت ب  زكذلنػاف ادل، د مغػومخبػَت الأداة مجا بيانات االستبياف كادلقابمة الشاصية من قبػك 
وخبَت التصػميم د  أكمػي ىجريػة ، زلا ػر ب كميػة  التعميم جبامعػة رديػن إنتػاف المبوصلػكمية الًتبية ك 
ب جامعػػة راديػػن إنتػػاف المبػػونج اإلسػػ مية احلكوميػػة  مث بعػػد إعػػداد امعػػةالتعمػػيم جبكميػػة الًتبيػػة ك 

 الصر ، مت إجراء مسح عميم  
 ادلتعممادلسح    ب

  حظػػة كتسػػجيك حالػػة مو ػػوع البحػػث ، كحتديػػد ادلشػػكمة ،  ةقػػـو الباحثػػتب ىػػاذه ادلرحمػػة 
د سػراج الػدين ، من خ ؿ مقاب ت ما مػدير ادلدرسػة أ ػمسح الحتياجات  و النموذج كإجراء

طػػ ب ، أ  رفػػاعي ، ـ  تقػػدـ مرحمػػة ادلسػػح أيضنػػا  ٖك  ةعربيػػال  مقابمػػة مػػا مػػدرس ادلاجسػػتَت، 
اسػػػػتبيانات لمطػػػػ ب لمحصػػػػوؿ عمػػػػى البيانػػػػات كادلعمومػػػػات ادلتعمقػػػػة باحتياجػػػػات الطػػػػ ب ، أم 

لػاذم مت مستادمي ادلنػتج احملتممػُت  الغػرض مػن ادلسػح ادلتعمػم ىػو لنتػااج ادلسػح البحثػي األكي ا
 احلصوؿ عميو ، كالبيانات ىي: 

 الػػػيت تفعم ػػػابمػػػة مقانتػػػااج لمغػػػة العربيػػة الػػػيت تػػػنص عمػػػى أف: ادلعمػػػم مػػػن امػػػا مقابمػػػة  البيانػػات مػػػن  أ 
عنػػدما ادلعممػػُت ال تػػزاؿ تسػػتادـ الكتػػب ادلدرسػػية الػػيت مت توفَتىػػا مػػن قبػػك احلكومػػة  ي  ةالباحثػػ

 بشكك أكثر فاعمية ككفاءة   الك ـلتعمم م ارات  كحدة التعمم المغة العربيةيستادـ ادلعمم 
 ط ب ذكرت ما يمي:  ٖنتااج ادلقاب ت ما   ب 

ال يزاؿ ادلعمم يستادـ هنجنا شبي نا بالطمبة ككاان ب أنشطة التعمم كالػتعمم ذات الطبيعػة   أ 
 الك سيكية  

وعات العربيػة بعض الط ب يفتقركف إىل االىتماـ بتعمم المغة العربية ألهنػم يعتػربكف ادلو ػ  ب 
 صعبة  

إف الك ـ بالمغة العربية ليس س  ن ألف معظم الط ب متوتركف أك زلرجػوف لمتحػدث ب   ج 
 الفصك أثناء الدركس العربية  

 حتميك االحتياجات   ج 
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تتم ىػاذه ادلرحمػة إلاػاد  ػوذج تعمػم المغػة العربيػة الػاذم حيتاجػو طػ ب الصػ  العاشػر  حتتػاج إىل 
مجػػا البيانػػات الػػيت مت احلصػػوؿ عمي ػػا مػػن ادلسػػوحات ادلتعمقػػة مػػن خػػ ؿ أنشػػطة التحميػػك مػػن خػػ ؿ 

 أساليب ادلقابمة كاالستبيانات كالتوثيم  
 
 الظركؼ ادلتوقعة  الدكلة السابقة  مؤشر  رقم
ىناؾ نقص ب االىتماـ بتعمم المغة  حتفيز الط ب   ٔ

العربية ، كما أف نظاـ التعمم أقك 
 فعالية ككفاءة 

كحدة التعمم المغة من خ ؿ 
احلوار ، ميكن  عمى أساسالعربية

ذلاذا أف ااذب اىتماـ الط ب 
بالتعمم كإنشاء نظاـ تعمم أكثر 

 فعالية ككفاءة  
تصميم نظاـ   ٕ

 التعمم العر  
توافر ادلناىج الدراسية كادلناىج 

الدراسية تصميم تقييم نتااج التعمم 
تصميم اسًتاتيجيات التعمم تصميم 

 عمم مواد الت
  

من خ ؿ تعّمم كحدات المغة 
 اراحلو اساس العربية عمى 

ج ، سيتم تطبيم ادلن ادلو ا
، كستكوف كادلن ج الدراسي

التصاميم ادلادية كالتعممية 
 كالتقييمات أكثر تنوعنا 

توافر كسااك   ٖ
 التعمم 

توافر الكتب ادلطبوعة من احلكومة 
كالوحدات ال توجد حىت ا ف ب 

 ادلدرسة 

من خ ؿ الوحدات العربية 
ميكن أف توفر كسااك تعميمية 
 لتحسُت نظاـ التعميم كالتعمم 

  
و حتفيػز الطػ ب ، الو ػا السػابم ىػو االىتمػاـ ٔاالستنتاجات من اجلػدكؿ أعػ ه ىػي مؤشػرات 

بػػتعمم المغػػة العربيػػة غػػَت موجػػود ، كنظػػاـ الػػتعمم أقػػك فعاليػػة ككفػػاءة ، كالو ػػا ادلتوقػػا ىػػو مػػن خػػ ؿ 
حػدة احلػوار ادلدرسػػي بالمغػة العربيػػة  جػاذب االىتمػػاـ بػتعمم الطػ ب كإنشػػاء نظػاـ تعمػػم أكثػر فعاليػػة ك 
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و مؤشػػرات تصػػميم نظػػاـ الػػتعمم العػػر  ، الشػػركط السػػابقة تػػوفر ادلنػػاىج الدراسػػية كادلنػػاىج ٕككفػػاءة  
عميميػػة ، الشػػركط الدراسػػية تصػػميم تقيػػيم نتػػااج الػػتعمم تصػػميم اسػػًتاتيجيات الػػتعمم تصػػميم ادلػػواد الت

المغػػة العربيػػة ادلبنيػػة عمػػى فاحلػػوض ادلو ػػعيف سػػيتم تطبيػػم الػػتعمم ادلتوقعػػة ، مػػن خػػ ؿ تعمػػم كحػػدات 
و ادلؤشػػرات تػػوافر ٖادلنػػاىج كادلػػن ج الدراسػػي ، كسػػتكوف ادلػػواد كتصػػاميم الػػتعمم كالتقيػػيم أكثػػر تنوعنػػا  

احلكومة ، كب حُت ي تكػن الوحػدات  كسااك التعمم ، كالو ا السابم ىو توافر الكتب ادلطبوعة من
الدراسػػية ب ادلدرسػػة بعػػد ، فػػنف الظػػركؼ ادلتوقعػػة ىػػي أنػػو مػػن خػػ ؿ كحػػدات المغػػة العربيػػة ميكػػن أف 

 ة لتحسُت نظاـ التعميم كالتعمم  توفر كسااك تعميمي
 النموزجتطوير و تصميم   ٕ
 حيتوم قسم عنواف الوحدة عمى اسم الوحدة دلو وع معُت ، كىو المغة العربية   ٔ
 مقدمة  ٕ

 نطاؽ زلتول الوحدة النمطية يشكك كصفا موجزا    أ
 مؤشرات التعمم اليت يتعُت حتقيق ا    ب

 تعميمات عامة   ٖ
 الكفاءة األساسية   أ 
 مؤشر التعمم   ب 
 أىداؼ التعمم   ج 
 خطوات التعمم   د 
 أنشطة التعمم / ادلواد   ق 
 غطاء   ك 
 قاامة ادلراجا   ز 

 المصادقة والتقييم والمراجعة   ٖ
 نشاط التحقم من اخلرباء نكاحد إىل كاحدو   ٔ

ف لػػػتعمم ادلو ػػػوععمػػػى أسػػػاس فاحلػػػوار  جعػػػك ادلنػػػتج األكي لموحػػػدة الػػػتعمم المغػػػة العربيػػػة بعػػػد
 ٖالك ـ لدل ط ب ادلدرسة ، دتا ادلصادقة عمى ادلنتج من قبػك عػدة خػرباء مػؤلفُت مػن ةم ار 



 

56 
 

زلا رين عرب  زلا ر خبَت لغة ، زلا ر خبَت ب ادلػواد ، كأسػتاذ زلا ػر إع مػي  يػتم التحقػم 
من الصحة بواسػطة احملا ػرين اخلػرباء مػرتُت ، أم عنػد التحقػم مػن صػحة ادلنػتج األكي كالتحقػم 

بعد إص حات حتسُت ادلنتج ، أم بعد مراجعة ادلنتج  التحقم من صػحة اخلػرباء ىػو   من صحتو
 كما يمي: 

 ادلصادقة من قبك خبَت المغة    أ
، عػػػػػر ، خبػػػػػَت ب رلػػػػػاؿ المغػػػػػة كاألدب، د  زكذلانػػػػػافالزلا ػػػػػر معتمػػػػػد يتكػػػػػوف مػػػػػن زلا ػػػػػر 

ات اجلديػػػػدة تجػػػػلمغػػػػويُت كمقػػػػاييس التصػػػػني  لممنالَت  باسػػػػتاداـ أداة اسػػػػتبياف خاصػػػػة ماجسػػػػت
   يتم عرض تقييم المغويُت عمى ادلنتج األكي ب اجلدكؿ عمى النحو التاي: ةادلقدمة من الباحث

 نتائجالتحقق من صحةاللغة علىالمنتجات األولية2.8الجدول

أقصى  عددكلجانب جانب رقم
 درجة

 معايير المؤيةنسبة

 مستحم ٝ ٓٚ  ٓٔ  ٚ فعالية اجلمك   ٔ

 مستحم جدا  ٝ ٛٛ  ٕ٘  ٕٕ لقواعد النحو ك وحا  ٕ

 مستحم  ٝ  ٓٛ  ٘ ٔ  ٕ ٔ دعم العرض   ٖ

 مستحم جدا  ٝ  ٜٓ  ٕٓ  ٛٔ عرض التعمم   ٗ

 مستحم  ٝ  ٙٙ  ٘ٔ  ٓ ٔ التماسر كاألخاديد األخاديد   ٘

 69 مجموع النقاط

 70 الحد األقصى لمبلغ النقاط

 :98 نسبة مئوية
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 جدامستحم  معايير

  

 
يو ح اجلدكؿ أع ه نتااج اختبار التحقم من خبَت المغة الاذم مت احلصوؿ عميو بعدد إمجاي 

  جانػػػب الفعاليػػة مػػػن اجػػدمسػػػتحم ٝ كمت ذكػػػره ب ف ػػة  ٜٛبنسػػبة  ٓٚكحبػػد أقصػػػى  ٜ ٙيبمػػغ 
  جلوانب مػن تو ػيح اجدمستحم ٝ ، كذكر  ٓٚبنسبة  ٓٔمن أقصى درجة من  ٚاجلممة ىو 

مسػػػتحم ٝ كذكػػػر ب ف ػػػة  ٛٛبنسػػػبة  ٕ٘مػػػن أقصػػػى درجػػػة  ٕٕالقواعػػػد احلصػػػوؿ عمػػػى درجػػػة 
ٝ كذكػػػر ٓٛبنسػػػبة  ٘ٔمػػػن أصػػػك درجػػػة أقصػػػاىا  ٕٔلمغايػػػة  عػػػرض جوانػػػب دعػػػم إيػػػو برصػػػيد 

درجػػػة حبػػد أقصػػػى بنسػػػبة  ٕٓنقطػػة مػػػن  ٛٔ  حصػػك جانػػػب عػػػرض الػػتعّمم عمػػػى اجػػػدمسػػتحم 
ا   ممستحم ٝ كذكر ٜٓ نقاط مػن أقصػى  ٓٔؤشرات دتاسر التدفم كم ءمتو حصك عمى جدًّ

   مستحمٝ ماذكورة عمى أهنا ٙٙما نسبة  ٘ٔدرجة 
و ٕ، ك و متسػػػقة ب اسػػػتاداـ ادلصػػػطمحٔكىػػػي كفقػػػا ل قًتاحػػػات كادلػػػدخ ت مػػػن المغػػػويُت 

ا ترتيػػػب الببميوغرافيػػػا كفقػػػا ذلػػػاذه ادلػػػادة   بعػػػد التحقػػػم مػػػن صػػػحة يػػػتم إصػػػ ح ادلنػػػتج األكي كفقػػػ
ل قًتاحػػػػات كادلػػػػدخ ت مػػػػن زلا ػػػػر لغويػػػػة  سػػػػيتم التحقػػػػم مػػػػن صػػػػحة ادلنػػػػتج األكي الػػػػاذم مت 
إصػػػ حو مػػػرة أخػػػرل بواسػػػطة احملا ػػػر اخلبػػػَت نفسػػػو باسػػػتاداـ نفػػػس االسػػػتبياف دلعرفػػػة الزيػػػادة ب 
النتػػػااج الػػػيت مت احلصػػػوؿ عمي ػػػا بعػػػد اإلصػػػ حات  نتػػػااج ادلراجعػػػة الن اايػػػة لممنػػػتج بعػػػد ادلراجعػػػة 

 دة ب اجلدكؿ التاي:موجو 
 إصالح بعداللغة نتائجالتحقق من صحة 2.8الجدول 

أقصى  عددكلجانب مؤشر رثم
 درجة

 معايير نسبة مئوية

 مستحم  ٝ ٓ ٚ  ٓٔ  ٚ فعالية اجلمك   ٔ
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 جدامستحم  ٝ  ٕٜ  ٕ٘  ٖ ٕ لقواعد النحو  تو يح  ٕ

 مستحم جدا  ٝ  ٙٛ  ٘ ٔ  ٖ ٔ دعم العرض   ٖ

 مستحم جدا  ٝ  ٘ٚ  ٕٓ  ٘ ٔ عرض التعمم   ٗ

 مستحم جدا  ٝ  ٓٛ  ٘ٔ  ٕ ٔ التماسر كاألخاديد األخاديد   ٘

 70 مجموع النقاط

 70 الحد األقصى لمبلغ النقاط

 :200 نسبة مئوية

 
يو ح اجلدكؿ أع ه نتااج اختبار التحقم من خبَت المغػة الػاذم مت احلصػوؿ عميػو  ػا رلموعػو 

  جانػػػب اٝ كمت التعبػػػَت عن ػػػا ب ف ػػػة مسػػػتحم جػػػد ٓٓٔمػػػا نسػػػبة  ٓٚدرجػػػة مػػػا أقصػػػى  ٓٚ
ٝ ، كذكػػػر ب ف ػػػة مسػػػتحم   ٓٚبنسػػػبة  ٓٔمػػػن أقصػػػى درجػػػة مػػػن  ٚالفعاليػػػة مػػػن اجلممػػػة ىػػػو 

ٝ ، كذكػر ب  ٕٜبنسػبة  ٕ٘مػن أقصػى درجػة  ٖٕجوانب تو يح القواعد احلصوؿ عمى درجة 
ٝ ك ٙٛمػا نسػبة  ٘ٔمن درجة أقصاىا  ٖٔف ة مستحم لمغاية  عرض جوانب دعم إيو برصيد 

 ٕٓمػن  ٘ٔكذكر ب ف ة مستحم  إف جانب عرض التعّمم حيصك عمػى عػدد مػن الػدرجات مػن 
ا   مؤشػرات التماسػر كاألخاديػد  ٘ٚدرجة حبد أقصى بنسبة  ٝ كيعرب عن ا ب ف ة مسػتحم جػدن

ن ػا ب ف ػة ٝ كيعػرب ع ٓٛمػا نسػبة  ٘ٔمػن أقصػى درجػة مػن  ٕٔاألخدكد احلصوؿ عمى درجة 
   مستحم

كفقػا ل قًتاحػات كادلػدخ ت مػن المغػويُت ، بعػػد التحقػم مػن صػحة مت إصػ ح ادلنػػتج األكي 
  مت حتديػػد ادلنػػتج األكي الػػاذم مت إصػػ حو كتمقػػي ةكفقػا ل قًتاحػػات كادلػػدخ ت مػػن زلا ػػر لغويػػ

ا   نتااج ادلراجعة الن ااية لممنت راجعػة موجػودة ج بعد ادلتقييم من خبَت المغة عمى أنو مستحم جدن
 ب اجلدكؿ التاي: 
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يو ػػح الرسػػم البيػػاين أعػػ ه جدكلػػة المغػػويُت أعػػ ه عػػرض نتػػااج ادلصػػادقة عمػػى النسػػبة ادل ويػػة 
لممنتج األكي كالنسبة ادل وية ادلنتج بعد اإلص ح  نسبة ادلنتج األكي ب فعالية اجلممة حتصك عمى 

سػب ٝ  نسػبة ك ٓ ٚٝ بعد حتسينات درجة ادلنتج ال تزاؿ حتصك عمػى نسػبة م ويػة  ٚنسبة من 
ٝ  كحتصك النسبة ادل وية  ٕٜٝ ، بعد حتسينات ، ىناؾ زيادة إىل  ٛٛقواعد المغة نسبة تو وح 

ٝ ، بعػػػد أف زادت  ٓٛلممنػػتج األكي ب ادلكونػػات الداعمػػة لمعػػرض التقػػدميي عمػػى نسػػبة م ويػػة 
ٝ  نسػػػبة م ويػػػة حيصػػػك ادلنػػػتج األكي ب مكػػػوف عػػػرض الػػػتعمم عمػػػى نسػػػبة  ٙٛاإلصػػػ حات إىل 

  كحيصك التماسػر ادلكػوف كاألخاديػد ادلكونػة لممكونػات  ٘ٝ  ٚبعد التحسينزيادة إىل ٝ ، ٜٓ
مغػة كاممػة ىنػاؾ خػرباء الٝ بعد حتسينادلنتج  من التحقػم مػن ٓٛٝ عمى ادلنتج األكي ك ٙٙعمى 

 نسبة ادل وية بعد حتسُت ادلنتج  كونات زاد الادل
 التحقم من ادلواد    ب
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حة تسػتادـ لو ػا ا ليػة  ػاء من ػا ب تصػميم كمػن مث التحقػم مػن صػاألكلية الػيت مت االنت ةادلنتج
عبػد الػر ن ، ـ ادلػواد عمػى ادلػوادع د  خبػَت  احملا ػر وىػزلا ػر كاحػد ادلواد العربية تتكوف من لمارباء 

 ادلنتج يتم تقدمي البداية ب اجلدكؿ التاي: 
 نتائج جدولة المواد األولية للمنتج 2.4جدول 

  
 رقم

  
 جانب

عدد كل 
 جانب

أقصىعدد 
 منالدرجات

  
 نسبة مئوية

  
 معايير

الكفاءة واد ادلمطابقة   ٔ
 األساسية 

 جدا  مستحم ٝ ٓٛ  ٓٔ  ٛ

 جدا  مستحم ٝ ٖٜ  ٘ٔ  ٗٔ دقة ادلواد   ٕ

 جدا  مستحم ٝ ٓٛ  ٘ٔ  ٕٔ حتديث ادلواد   ٖ

 جدا  مستحم ٝ ٓٛ  ٓٔ  ٛ تشجيا الفضوؿ   ٗ

 جدا  مستحم ٝ ٓٛ  ٓٔ  ٛ دعم العرض   ٘

التماسر كالتدفم   ٙ
 ادلتسمسك 

 جدا  مستحم ٝ  ٓٛ  ٓٔ  ٛ

مجموع 
 النقاط

58 

أقصى عدد 
 من الدرجات

70 

 :81 نسبة مئوية
 جدامستحم معايير
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حصػػما ك  ٛ٘نتػااج االختبػار اخلػرباء حصػما ب كقػا مبكػر مػا رلموعػو  تحديػداجلػدكؿ أعػ ه ل

الكفاءة ٝ كيعرب عن ا ب ف ة مستحم ، عمى جوانب م ءمة ادلواد ٕٛما نسبة  ٓٚمن  النتااجعمى 
ا  ٓٛما نسبة  ٓٔكحبد أقصى  ٛحصك عمى درجة األساسية  ٝ ب كيعرب عن ا ب ف ة مستحم جػدن

ٝ يعػػرب  ٖٜدرجػػة كحػػد أقصػػى مػػا نسػػبة  ٘ٔك  ٗٔيػػتم احلصػػوؿ عمػػى اجلانػػب ادلػػادم عمػػى درجػػة 
ا  اجلانػػب ادلػػادم لمتحػػديث حصػػك عمػػى عن ػػا ب ف ػػة مسػػتحم جػػ  ٘ٔدرجػػة كحػػد أقصػػػى ك  ٕٔدن
ٝ كيعرب عن ا ب ف ة مستحم جدنا  حصما جوانػب التشػجيا ادلشػجعة  ٓٛدرجة حبد أقصى بنسبة 

ا  ٝ  ٓٛنقػاط كحػد أقصػى بنسػبة  ٓٔ كحصػك عمػى ٛعمػى درجػة  كيعػرب عن ػا ب ف ػة مسػتحم جػدن
ٝ  حصػػػك ٓٛد إيػػػث  ٓٔعمػػػى درجػػػة قصػػػول مػػػن ك  ٛحصػػػما اجلوانػػػب اإل ػػػافية لتقػػػدمي بنتيجػػػة 

نقػاط كحػد أقصػى بنسػبة  ٓٔنقاط كحصك عمػى  ٛالتماسر كالتسمسك ادلتسمسك ذلاذه ادلؤامرة عمى 
 عايَت عمى أهنا مناسبة لمغاية  ٝ كمت ذكرىا ب ادل ٓٛ

  بعػػد التحقػػم مػػن ادلنػػتج ، تػػتم مراجعػػة ادلنػػتج األكي كفقنػػا دلػػدخ ت اخلػػرباء كاقًتاحػػات التحسػػُت
بػػَت باسػػتاداـ ، مػػرة أخػػرل بواسػطة نفػػس اخلادلنػػتج األكي الػػاذم دتػػا مراجعتػو يػتم التحقػػم مػػن صػحة

، لتحديػػد جػػدكل ادلنػػتج الػػاذم سػػيتم اسػػتادامو ب ادلدرسػػة  نتػػااج التحقػػم مػػن نفػػس أداة االسػػتبياف
 عد اإلص حات ب اجلدكؿ التاي: صحة ادلنتج ب

 اتعد التحسيننتائج التحققمن خبير المواد ب 2.5جدول 
  

 رقم
  

 جانب
عدد كل 

 جانب
أقصىعدد 

 منالدرجات
  

 نسبة مئوية
  

 معايير
الكفاءة مطابقة مواد   ٔ

 األساسية 
 جدا  مستحم ٝ ٜٓ  ٓٔ  ٜ

 جدا  مستحم ٝ ٓٓٔ  ٘ٔ  ٘ٔ دقة ادلواد   ٕ

 جدا  مستحم ٝ ٓٛ  ٘ٔ  ٕٔ حتديث ادلواد   ٖ
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 جدا  مستحم ٝ ٓٛ  ٓٔ  ٛ تشجيا الفضوؿ   ٗ

 جدا  مستحم ٝ ٓ ٜ  ٓٔ  ٜ دعم العرض   ٘

التماسر كالتدفم   ٙ
 ادلتسمسك 

 جدا  مستحم ٝ ٓٛ  ٓٔ  ٛ

مجموع 
 النقاط

59 

أقصى عدد 
 من الدرجات

70 

 :84 نسبة مئوية
 جدامستحق معايير

  
حصػػػػما عمػػػػى التحسػػػػينات حيػػػػدد اجلػػػػدكؿ أعػػػػ ه نتػػػػااج اختبػػػػار ادلػػػػواد اخلبػػػػَت عمػػػػى ادلنػػػػتج بعػػػػد 

ا، ب جانػػػب كيعػػػرب عن ػػػا ب ف ػػػة مسػػػتحم  ٗٝ  ٛمػػػا نسػػػبة  ٓٚحبػػػد أقصػػػى  ٜ٘إمجاليدرجػػػة  جػػػدن
ٝ كيعػػرب عن ػػا ب ف ػػػة  ٜٓكحػػد أقصػػى مػػا نسػػبة  ٓ  ٔنقػػاط ك  ٜاليت حصػػما عمػػى وادادلػػمطابقػػة 

ٝ ب ٓٓٔمػا نسػبة  ٘ٔكدرجػة أقصػاىا  ٘ٔادلػواد عمػى درجػة مػن  جوانػبمستحم جػدنا  حصػما 
ا  يػػتم احلصػػوؿ عمػػى اجلانػػب معيػػار مسػػتحم  درجػػة حبػػد  ٘ٔنقطػػة ك  ٕٔادلػػادم  عػػدؿ حتػػديث جػػدن

درجة كحػد أقصػى  ٘ٔدرجة ك  ٖٔٝ ب معايَت مستحم  حصما اجلوانب عمى  ٓٛأقصى بنسبة 
 ٛٝ ، كمت ذكرىػػا ب ادلعيارمسػػتحم  تشػػجا اجلوانػػب الفضػػوؿ احلصػػوؿ عمػػى النتيجػػة مػػن ٚٛبنسػػبة 

نقػاط ك  ٜٝ  مت احلصوؿ عمى اجلوانب الداعمة لمعرض عمى ٓٛبنسبة  ٓٔكعمى درجة قصول من 
ٝ ، كمت ذكرىا ب ادلعايَت عمى أهنا مناسبة لمغاية  مت احلصوؿ عمى  ٜٓنقاط كحد أقصى بنسبة  ٓٔ

ٝ ككانػػا ادلعػػايَت ٓٛنقػػاط كحػػد أقصػػى بنسػػبة  ٓٔنقػػاط ك  ٛدتاسػػر كجوانػػب تتمػػة ادلػػؤامرة عمػػى 
   امستحم جد
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ادلنػػتج األكي كبعػػد إجػػراء حتسػػينات اخلػػرباء يػػاين أعػػ ه نتػػااج التحقػػم مػػن صػػحة يو ػػح الرسػػم الب
ىػػم د  عبػػد الػػر ن ، ـ  حتصػػك نتػػااج  يػػةعربالعمػػى ادلنػػتج  يػػتم التحقػػم مػػن صػػحة بواسػػطة زلا ػػرين 

التحقم األكي من ادلنتج عمى درجات جيدة من مجيا جوانب التقييم  ما أد  قيمة جلوانب حتديث 
ٝ كأعمػػى قيمػػة عمػى جوانػػب دقػػة ادلػادة بعػػد التحقػػم ٓٛادلػواد كتشػػجيا الفضػوؿ بنسػػبة م ويػػة مبدايػة 

 ء ادلواد  احات ادلقدمة من خربامن صحت ا كتنقيح ا ما االقًت 
 التحقم من قبك خرباء اإلع ـ    ت

رلػػاؿ اإلعػػ ـ كالتصػػميم  كىػػو خبػػَت ب ةعربيػػاليػػتم التحقػػم مػػن كسػػااك اإلعػػ ـ مػػن قبػػك زلا ػػر 
  نفػػس المغػػوم كادلػػواد التقيػػيم ادلنػػتج نفػػاذت ادلاجسػػتَتةأكمػػي ىجريػػة ، ة، كبالتحديػػد الػػدكتور ةالتعميميػػ

 تو ػػيح نتػػااج التحقػػم مػػن خبػػَت اإلعػػ ـ ب اجلػػدكؿ باسػػتاداـ نفػػس االسػػتبياف كنقػػاط التقيػػيم   مت
 عمى النحو التاي: 
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 ليةوألت المنتجال احوم إلعالاء الة لخبرو: جد2.6ول لجدا
عدد كل  جانب رقم

 جانب
 معايير نسبة مئوية أقصى درجة

حجم الوحدة   ٔ
 العربية 

 جدا  مستحم ٝ ٓٚ  ٓٔ  ٚ

تصميم غ ؼ   ٕ
 الوحدة العربية 

 جدا  مستحم ٝ  ٜٙ  ٕ٘  ٕٗ

تصميم زلتويات   ٖ
كحدة التعمم 

 المغة العربية

 جدا  مستحم ٝ  ٓٛ  ٕٓ  ٙٔ

   ٝ ٜٗ  ٖ٘  ٖٖ اخلريطة  ٗ
 80 مجموع النقاط
الحد األقصى 

 لمبلغ النقاط
90 

 :88 نسبة مئوية
 جدامستحم معايير

  
 ٓٛالتعميمية الاذين حصموا عمى رلموع درجػات  اإلع ـيو ح اجلدكؿ أع ه نتااج تقييم خرباء 

ٝ كمت ذكرىػا ب ادلعيارمسػتحم  إف اجلانػب اخلػاص بػاحلجم  ٛٛكنسػبة  ٜٓما احلد األقصػى لدرجػة 
ٝ كب ادلعيػار مسػتحم   ٓٚنقاط كحد أقصػى بنسػبة  ٓٔنقاط من  ٚىو  كحدة التعمم المغة العربية

 ٕ٘درجػػػة مػػػن أقصػػى  ٕٗفػػنف النتيجػػة  العربيػػػةكحػػدة الػػػتعمم المغػػة مػػا جوانػػب تصػػػميم الغػػ ؼ ب 
دار االكؿ  ٙٔمسػػػتحم  جوانػػػب تصػػػميم كحػػػدة مػػػن زلتػػػول عػػػر  يسػػػجك ٝ ب ادلعايَت  ٜٙكنسػػػبة 
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 ٖٖجػدا  حيصػك اجلانػب البيػاين عمػى  مسػتحمٝ ب معيػار ٓٛعضوا كحد أقصى نسبة  ٕٓبرصيد 
   مستحم جدا ٝ ب معايَتٜٗٝ ، ك ٖ٘درجة من أقصى درجات 

تصػػحيح ادلنػػتج ادلصػػادؽ عميػػو كفقنػػا لممػػدخ ت كادلشػػورة الػػيت يقػػدم ا خبػػَت اإلعػػ ـ  كفقػػا سػػيتم 
سػُت خريطػة ادلف ػـو كمقدمػة ككصػ  و حتٕو حتتػاج إىل تعػديك األلػواف ، ٔدلدخ ت من خبَت ادلػواد 

لوحػػػدة  يػػػػتم إعػػػادة التحقػػػػم مػػػػن صػػػحة ادلنتجػػػػات احملسػػػنة مػػػػن قبػػػػك احملا ػػػر باسػػػػتاداـ نفػػػػس أداة ا
ياف دلعرفػػة الزيػػادة ب النتػػااج الػػيت مت احلصػػوؿ عمي ػػا بعػػد ادلراجعػػة  يكػػوف التحقػػم الن ػػااي مػػن االسػػتب
 عد ادلراجعة ب اجلدكؿ كما يمي:ادلنتج ب

 التحسيناتد بعتلمنتجااعلی م إلعالراء اقةخبدمصا 2.7دول لجا
عدد كل  جانب رقم

 جانب
 معايير نسبة مئوية أقصى درجة

حجم الوحدة   ٔ
 العربية 

 جدا  مستحم ٝ ٓٛ  ٓٔ  ٛ

تصميم غ ؼ   ٕ
 الوحدة العربية 

 جدا  مستحم ٝ ٜٙ  ٕ٘  ٕٗ

تصميم زلتويات   ٖ
كحدة التعمم 

 المغة العربية

 جدا  مستحم ٝ  ٜ٘  ٕٓ  ٜٔ

   ٝ  ٓٓٔ  ٖ٘  ٖ٘ اخلريطة  ٗ
 86 مجموع النقاط
الحد األقصى 

 لمبلغ النقاط
90 

 :95 نسبة مئوية
 جدامستحق معايير
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يو ػػح اجلػػػدكؿ أعػػ ه نتػػػااج تقيػػػيم خػػرباء كسػػػااك اإلعػػ ـ التعميميػػػة الػػػاذين حصػػموا عمػػػى رلمػػػوع 

  إف اجلانػب حجػم الوحػدة مستحم جػداٝ ب ادلعايَت  ٜ٘كنسبة  ٜٓما أقصى درجة  ٙٛدرجات 
ا  مػا جوانػب مسػتحم ٝ ك ب ادلعيػار  ٛنقػاط كحػد أقصػى بنسػبة  ٓٔنقػاط مػن  ٛالعربية ىػو  جػدًّ

ٝ ب ٜٙكنسػبة  ٕ٘مػن أقصػى درجػة  ٕٗفػنف النتيجػة  كحدة التعمم المغة العربيةؼ ب تصميم الغ 
 ٕٓمػػن الدرجػػة القصػػول البالغػػة  ٜ ٔ  إف جوانػػب تصػػميم زلتويػػات الوحػػدة العربيػػة مسػػتحمادلعػايَت 

ا  اجلانػػب مسػػتحم ٝ ب ادلعػػايَت  ٜ٘ بنسػػبة م ويػػة  ٖ٘مػػن  ٖ٘احلصػػوؿ عمػػى النتيجػػة  اخلريطػػةجػػدن
 جدا  مستحم ٝ ب معيار ٓٓٔأقصى درجة 

 حقم من الصحة عمى النحو التاي:وبعد التاإلع مسيتم عرض جدكؿ خرباء 

 
ادلاذكور أع ه يو ح نتااج التحقم من صػحة نسػبة  اإلع ـيو ح الرسم التاطيطي أع ه خبَت 

ٝ بعػػػد  ٜٓادلنتجػػػات الػػػيت تبػػػدأ بعػػػد اإلصػػػ ح  حيصػػػك ادلنػػػتج األكي ب مكػػػوف التطػػػوير عمػػػى نسػػػبة 
ٝ بعد التحقػم مػن صػحة ٓ ٚٝ  كحجم ادلنتج األكي  ٜ٘حتسن ادلنتج أف زاد من النقاط كاكتسب 
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ٝ  بعػػد التحقػػم مػػػن  ٓٓٔنىل اتتحسػػػنالٝ كبعػػد  ٜٗٝ  تكامػػػك ادلنػػتج األكي ٓٛحتسػػن ارتفػػا إىل 
 ب نتااج التحقم من صحة ادلنتج  الصحة ، يواجو خرباء اإلع ـ زيادة 

 تجربة لحجم صغيرة  ٕ
بعد أف يتم اإلع ف عن منتجات الوحدة النمطية من قبك اخلرباء ، ميكن تطبيم منتجات الوحدة 

كحػػدة الػػتعمم المغػػة عمػػى  ةن اايادلسػػودةالالػػتعمم   النمطيػػة ، كالػػيت يػػتم اسػػتادام ا لمتػػدريس ب أنشػػطة
اختبػػار اإلسػػ مية عاليو ةالرسػػادلدالطػػ ب مػػن مػػدل تعمػػم الك مادلو ػػوع ب احلػػوار  عمى اسػػاسالعربيػػة

كحدات ادلنتج ما اختبار عمى نطاؽ صغَت باستاداـ الوحدات اليت مت تنقيح ا كقػدما ادلشػورة مػن 
 شػكك زلادثػة جتربػة ب ةبػة عمػى نطػاؽ صػغَت ، أجػرل الباحثػالتجر قبك اخلرباء  من خػ ؿ إجػراء ىػاذه 

ف لمطػػػػ ب ، كرأل اىتمامنػػػػا بػػػػتعمام االىتمػػػػاـ بػػػػادلواد ادلدرجػػػػة ب كحػػػػدة احلػػػػوار و ػػػػوعبػػػػُت فاحلػػػػوار ادل
 اإلس مي اليت تعتمد عمى المغة العربية  

ط ب مت اختيارىم من قبك مدرس المغة العربية إلجػراء جتربػة  ٙجتربة صغَتة عمى  ةالباحث ياأجر 
لمحصػوؿ عمػى النسػبة ادل ويػة  ةبػو الباحثػ اكاحلصوؿ عمى رد من جتربة صغَتة باسػتاداـ اسػتبياف قامػ

وحدة لمتجربػػػة صػػػغَتة  نتػػػااج التجػػػارب عمػػػى نطػػػاؽ صػػػغَت دلعرفػػػة مػػػدل جاذبيػػػة ادلتعممػػػُت باسػػػتادام
استبيانات لمط ب جلما البيانػات مػن  ة، كزعا الباحثاحلوار ادلو وعلمغة العربية عمى أساس التعمم ا
 اختبار الوحدة النمطية العربية  نتااج 

عمػى جتػارب صػغَتة لمبػاحثُت حتصػك عمػى نتػااج جيػدة مػا  ج االستبياف ادلشػًتؾ بػُت البػاحثُتنتاا
 ماـف ب تعمم الط ب  ثَت ل ىتٝ ب االىتماـ فادلٜٙأعمى نسبة م وية من 

 لنطاؽ محدودةلتجربة   ٖ
طػػػ ب  كعػػػ كة عمػػػى  ٛتضػػػم عمػػػى نطػػػاؽ صػػػغَت جتربػػػة النطػػػاؽ زلػػػدكدة  بعػػػد أف أجػػػرل باحػػػث

، مت إعطاء اسػتبيانات الػردكد مػن البػاحثُت لمطػ ب جلاذبيػة كحػدات احلػوار العربيػة بالمغػة العربيػة ذلر
 ، أم التجارب ادليدانية  كاستمرت عمى نطاؽ أكساطاؽ زلدكد لمحصوؿ عمى النتااج ادل وية من ن

ٝ تفيد ٜٛحصما نتااج االستبياف ادلقدـ لمط ب ب جتربة النطاؽ زلدكدة عمى أعمى نسبة من 
كانػا ذات أمهيػة فمثػَتة ل ىتمػاـف لمطػ ب ب مدرسػة عميػا نػور فػ ح   كحدة التعمم المغة العربيةبأف 

بعػػد احلصػػوؿ عمػػى النتػػااج ادل ويػػة مػػن نتػػااج جتربػػة زلػػدكدة ،  درسػػة تػػاصلونج بػػارك جنػػوب المبػػونج  
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لمحصػػوؿ  ليػػتم اختبارىػػا ب اجملػػاؿ أساسػػاحلوار ادلو ػػوععمػػى  كحػػدة الػػتعمم المغػػة العربيػػةةالباحث تطػػور 
نػوركؿ ادلدرسػة  زيد من التطوير لموحػدات العربيػة ادلرتكػزة عمػى احلػوراء  ب  ةعمى نتااج أقنعا الباحث

   تاصلونج بارك المبوصلجنوب اإلس مية العالية  ف ح
 نفيذت  ٗ

 احلػػػوراء أسػػػاسمت االنت ػػػاء مػػػن ادلسػػػودة الن اايػػػة لموحػػػدة المغويػػػة بالمغػػػة العربيػػػة الػػػيت تعتمػػػد عمػػػى 
مػػردكد مػػػن الطػػػ ب ، ، مث يػػتم أخػػػاذ النتػػااج ادل ويػػػة لن نتػػااج جتػػػارب ادلنػػتج عمػػػى الطػػػ بمػػػادلو ػػوع 

 ط ب  الالنماذج العربية ادلستندة إىل احلوراء  فلتعمم م ارات الك ـ من  كميكن لمباحث أف يطبا
احلػوار  أسػاسعمػى  كحدة التعمم المغة العربيةكحصك الباحث عمى النتااج ادل وية اليت تشَت إىل أف 

ٝ ، كىػو مػا يعػٍت أف ٜٜ اىل من التجارب ذات النطاؽ الصػغَت كاحملػدكدة إىل احلقػك بمغػا و وعلمم
ادلدرسػػة مػػواد الدراسػػية ب كتسػػتحم أف تسػػتعمك  ادلو وعاحلػػوار عمى أسػػاس لػػتعمم المغػػة العربيػػةكحػػدة ا

كاجتػػػاذاب اىتمػػػاـ الطػػػ ب بػػػالتعمم   تػػػاصلونج بػػػارك المبوصلجنػػػوب العاليػػػة اإلسػػػ مية  نػػػوركؿ فػػػ ح
 توصيك ادلواد العربية ب الفصك لتس يك قياـ ادلعممُت ب

 البحوثقبل وبعد  KKMمقارنة قيم  2.8جدول 
 عدد معايير مقارنة رقم

  ٕ٘  ٓٚ> قبك البحث   ٔ

≥ٚٓ  ٛ  

  ٓٔ  ٓٚ> بعد البحث   ٕ

≥ٚٓ  ٕ٘  

   

مػػن  العاشػػرب الصػػ  أسػػاس احلػػوار ادلو ػػوع عمػػى  كحػػدة الػػتعمم المغػػة العربيػػةمػػن نتػػااج اختبػػار 
حصػػػما نتػػػااج غالبيػػػة ، تػػػاصلونج بػػػارك المبوصلجنػػػوب العاليػػػة اإلسػػػ مية  فػػػ حال نػػػورادلدرسػػة العاليػػػة 
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 الكػ ـ  كقد حبثا الباحثة ب ما إذا كاف بنمكاف الوحدة تػدريب م ػارات KKMالط ب عمى نتااج 
 لدل الط ب كاستيعاب ادلواد التعميمية اليت يقدم ا ادلعمم بشكك أفضك  

 مناقشة  .ب 

العمميػػػة الكاممػػػة أك ف ػػػم ادلو ػػػوع قيػػػد يػػػتم تعريػػػ  البحػػػث كالتطػػػوير كدراسػػػة من جيػػػة لممعرفػػػة 
الدراسػػة  ُصػػنِّ  ىػػاذا البحػػث كأسػػاس أك مطبػػم كفقػػان ذلػػدؼ الباحػػث ، أال كىػػو تطػػوير كحػػدة لمغػػة 

ر كحػدات   ي دؼ البحث التنموم ادلقصود ب ىاذه الدراسة إىل تطويادلو وعر ااحلو أساس العربية عمى
 سػوغيونوب كتػاب  ديػر ك كػرم   إلنتاج  ػوذج منػتج لتطػوير المغة العربية عمى أساس احلوار ادلو ا

بسبب الوقا كالتكالي   ا ب ذلر احملتممة كادلشاكك ، كمجػا البيانػات ،  ةمت تبسيطو من قبك الباحث
كتصػػػػػميم ادلنتجػػػػػات ، كالتحقػػػػػم مػػػػػن صػػػػػحة التصػػػػػميم ، كمراجعػػػػػات التصػػػػػميم ، كجتػػػػػارب ادلنػػػػػتج ، 

 كمراجعات ادلنتج  

، الػيت جتمػػا ر ادلو ػا مػن اإلمكانػات ادلشػكمةااحلػو أسػػاس  عمػىدات المغػة العربيػة يبػدأ تطػوير كحػ
ادلعمومات حوؿ ادلواد التعميمية اليت ميكن استادام ا ب ادلدرسة  يتم مجا ىػاذه ادلعمومػات عػن طريػم 

 جنػػوب، مثتػػاصلونج بػػارك المبػػونج العاليػػة اإلسػػ مية فػػ ح ال نػػور ادلدرسػػةتقنيػػات ادلراقبػػة أجريػػا ب 
تػاصلونج بػارك المبػونج العاليػة اإلسػ مية فػ ح ال نور ادلدرسةمدرس المغة العربيةب  قابمة ماادلأجريا 
العاليػػػة فػػػ ح ال نػػػور ادلدرسػػػة، كزعػػػا االسػػػتبيانات احلاجػػػة إىل طػػػ ب الصػػػ  العاشػػػر ب ب جنػػػوب

ال احػك احملتممػة ىػي:   النتػااج الػيت مت احلصػوؿ عمي ػا مػن ادلر جنػوبتػاصلونج بػارك المبػونج اإلس مية 
 جنػػػوبتػػػاصلونج بػػػارك المبػػػونج العاليػػػة اإلسػػػ مية فػػػ ح ال نػػػور ادلدرسػػػةب المغػػػة العربيػػػة  يػػػزاؿ معمػػػم

مصادر التعمم فقػ  كػاف كيستادموف ادلن ج جلعك الط ب كأشياء ب عممية التعمم، كتستادـ ذاتو  
 ب بشػكك مسػتقك كنقػص القػراءة ، ي يسػتادـ ادلعمػم أبػدان كحػدة دراسػية لػتعمم الطػاحلكومػةيقدمو 

لػػدل الطػػ ب ضلػػو الكتػػب العربيػػة ينػػتج ب معظػػم درجػػات االختبػػار العربيػػة أقػػك مػػن الكميػػة ادلعػػايَت 
و  النتػااج الػيت مت احلصػوؿ عمي ػا تشػَت إىل احتمػاؿ لتطػوير مػواد تعميميػة مثػَتة ل ىتمػاـ KKMالدنيا ن

 كفعالة لممساعدة الط ب ب ف م ادلواد التعميمية كالتعمم ادلستقك  
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، ب ىػػاذه ادلرحمػػة الباحثػػة مجػػا البيانػػات أك ادلعمومػػات ال زمػػة ب ب ادلرحمػػة التاليػػة، مجػػا البيانػػات
وير ادلنتجػات كالبحػوث  البيانػات الػيت مت احلصػوؿ عمي ػا ىػي ادلػواد الػيت ىػي ك ػعا ىاذه العمميػة تطػ

كفقػػا لموكالػػة الوطنيػػػة لممعػػايَت التعمػػيم ادلسػػػتادـ ب التعمػػيم  كيػػػتم تنفيػػاذ حتميػػك ادلنػػػاىج الدراسػػية هػػػا 
باستاداـ كحدات  الك ـةىو م ار ٖٕٔٓ  جزء من حتميك من ج عاـ ٖٕٔٓاستنادا إىل من ج عاـ 

 احلوار ادلو وع لمغة العربية عمى أساس ا

، مث ادلرحمة التالية ىي تصميم ادلنتج، بعد معرفة ادلشاكك احملتممة، كمجا البيانػات ادلتعمقػة بالبحػث
، مث أف تطويرىػػااحلػػوار ادلو ػػوعاحلصػػوؿ عمي ػػا حملػػة عامػػة عػػن تطػػور القػػاام عمػػى كحػػدة عمػػى أسػػاس 

لطػػ ب  الكػػ ـدل ػػارات  و ػػوعمػػى أسػػاس فاحلػػوار ادلالوحػػدات عانتقمػػا إىل مراحػػك تطػػوير تصػػميم 
 الثانوية العميا اإلس مية   

تطػػوير ىػػاذا التصػػميم أنػػتج ادلنػػتج األكي  ادلرحمػػة التاليػػة ىػػي ادلصػػادقة عمػػى التصػػميم الػػيت قػػاـ هػػا 
العديػػد مػػن اخلػػرباء  ػػا ب ذلػػر لغػػوم كاحػػد كخبػػَت كاحػػد ادلػػواد كخبػػَت التصػػميم كاحػػد   التحقػػم مػػن 

التصػػػػػميم جلمػػػػػا ادلعمومػػػػػات ب شػػػػػكك اقًتاحػػػػػات كانتقػػػػػادات يقػػػػػدم ا اخلػػػػػرباء حبيػػػػػث ميكػػػػػن  صػػػػػحة
عمػػى أسػػاس مػػن ج احلػػوارم ، حبيػػث  كحػػدة الػػتعمم المغػػة العربيػػةاسػػتادام ا كمػػواد دلراجعػػة / مراجعػػة 

 ميكن استادام ا بشكك صحيح كمناسب تستادـ كمواد تعميمية ب عممية التعمم  

جامعػة راديػن إنتػاف ب  واد كاخلػرباء المغػة ، كىػي زلا ػرمػن قبػك خػرباء ادلػ يتم تنفياذ نتااج التحقػم
 ٚٛ نسػبة توسػ   ىيمسػتحم جػداالمغويُت من خرباء عمى معايَت حتقيم  نتااج  اإلس مية احلكومية

، كبالتحديػػػػػد مػػػػػا متوسػػػػػ  مسػػػػػتحم جػػػػػداٝ  نتػػػػػااج البحػػػػػوث عمػػػػػى خػػػػػرباء ادلػػػػػواد حتقيػػػػػم معػػػػػايَت 
ل ىتماـف ، ما مستحم جدايصك البحث العظيم عمى خرباء التصميم معايَت ٝ   ٖٜ النسبةتصإلىل

 ٝ   ٜ٘نسبة متوسطة تصك إىل 

مػن المغػويُت ، كخػػرباء عمػى الكثػػَت مػن االقًتاحػات كاالنتقػػادات  ةصػػك الباحثػحتب ىػاذه ادلرحمػة ، 
 الكػ ـلػتعمم م ػارات  ادلو وعاحلوار  عمى أساس، كخرباء التصميم ب تطوير كحداتالمغة العربية ادلواد

 عمى أساس  يتم استاداـ االقًتاحات كاالنتقادات لممادة ادلنقحة من كحدات  العاليةلدل الط ب 
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  اذلػػدؼ مػػن ادلراجعػة ىػػو أنػػو مػػن خػػ ؿ العاليػػةلػدل الطػػ ب  الكػػ ـلػػتعمم م ػػارات  ادلو ػػوعاحلػوار 
كمواد ةليػااعالاداـ ط ب مدرسػة ، يتم است الك ـف لتعمم م ارات فاحلوار ادلو اعمى أساسكحدة 

المغػػػويُت ادلصػػػادقة كاخلػػػرباء ب ادلو ػػػوع،  ا مػػػن قبػػػك عر ػػػتالػػػيت اقًتاحػػػات  أمػػػا تعميميػػػة ب ادلػػػدارس 
و اختيػار الصػورة ادلاديػة مػا ٕو حتسُت الكتابة العربية عمى حجم كحدة، ٔكتتضمن خرباء التصميم: 

و حتسػػُت ٗتصػػحيح اجلممػػة ب الكممػػة مقدمػػة ، و ٖالصػورة األصػػمية كلػػيس معظػػم الرسػػـو ادلتحركػة ، 
و تصحيح كك كممة مستعممة كاب أف تكوف ٙو حتسُت حجم الكتابة ب ا ية ٘إعداد ادلؤشرات ، 

 متسقة  

ب العاشػر ، يتم إجراء جتربة ادلنتج عمى التجربة مت حتديده من قبك ط ب الص  ة التاليةب ادلرحم
الػاذين مت تعييػن م كمسػتجيبُت كمت  جنوبتاصلونج بارك المبونج  مية العالية اإلسف ح ال نور ادلدرسة

 الكػ ـلػتعمم م ػارات  احلػوار ادلو ػوععمى أساس  وحدة التعمم المغة العربيةإعطاؤىم استبياف تقييم لم
ٝ  الوحػدة تعػٍت ٕٜ  ككانا نتااج ردكد الطػ ب الػيت مت احلصػوؿ عمي ػا  العايةدرسة ادللدل ط ب 

 لمغاية كمصدر التعمم   مستحممعايَت  ذلر ك عا ب

لػػتعمم م ػػارات  احلػػوار ادلو ػػاأسػػاس  كحػػدة الػػتعمم المغػػة العربيػػةعمىمػػن ادلتوقػػا أف يػػتم اسػػتاداـ 
، كمػواد تعميميػة  إ ػافية كلكػن ميكػن اسػتادام ا مػن  ةاإلسػ مية العميػلدل طػ ب ادلدرسػة  الك ـ

قبك الط ب ب عممية التعمم ادلستقمة كميكن أف تزيد من فاادة التعمم ، كلكن كك نتيجة ىػي كقػد مت 
 ،  ا ب ذلر: زيادةكال العيوبإجراء بعض أكجو 

 مزايا نتائج تطوير المنتجات  .2

 نتاج ىاذا التطوير لديو ادلزايا التالية ىاذا: 

 توفَت معرفة جديدة ادلو وع احلوار  عمى اساسعمى  كحدة التعمم المغة العربية  أ 
ميكػػن لموحػػدات الػػيت مت تطويرىػػا حتفيػػز ادلتعممػػُت لمحصػػوؿ عمػػى ادلزيػػد احلمػػاس لمػػتعمم كاالىتمػػاـ   ب 

 بالقراءة 
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كقد ك عا كحدات لتشجيا ادلتعممُت لدراسة مستقمة كأكثر إثػارة ل ىتمػاـ ألف الطػ ب ىنػاؾ   ج 
 جة إىل أف تكوف أكثر نشاطا ب أنشطة التعميم كالتعمم حا

 نتائج التطويرالمنتجات  عيوب من .1

الوحػػدة  بنتػػاج ىػػاذا التطػػوير لػػو عيػػوب عديػػدة مػػا يمػػي: مسػػاكئ ىػػاذا التطػػور ىػػي ادلػػواد ادلوجػػودة 
العربيػة مقصػػورة عمػػى مػػادة الوحػػدة النمطيػػة الػػيت مت تطويرىػػا فقػػ  ب ادلو ػػوع الفرعػػي لممقػػدار ادلػػادم 

 لاذا من الضركرم ك عا عمى نطاؽ أكسا  'فعك ادلضارع، فعك ادلاض، فع ألمرمن 
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 الخامس الباب

 االقتراحاتو الخالصة 

  

 اإلستنتاجات   أ
 ، ميكن استنتاج أف: ةا الباحثكاألحباث اليت أجرااستنادنا إىل نتااج 

عمتعمم و ادلو ػػػػػ احلػػػػػوار عمػػػػػى أسػػػػػاستطػػػػػوير كحػػػػػدات ادلسػػػػػتندة إىل كحػػػػػدة العمػػػػػم  المغػػػػػة العربيػػػػػة   ٔ
باسػػػتاداـ طريقػػػة البحػػػث كالتطػػػوير لنمػػػاذج  اناجحػػػ ادلدرسػػػةالعالية لقػػػدمػػػن طػػػ ب  ةالك ـم ػػػار 

و البحػػػوث ٔمراحػػػك ، كىػػػي:  ٗسػػػنوات كالػػػيت يػػػتم تبسػػػيط ا إىل  ٓٔديػػػر ككػػػارم تتكػػػوف مػػػن 
و ٗو التحقػم مػن الصػحة كالتقيػيم كادلراجعػة ، ٖو مرحمة التصميم كتطػوير النمػوذج ، ٕاألكلية ، 

 التنفياذ
 انتافرادين  منتصميم ك خرباء الاء ادلو وع، ، خرب ةلغويمن قبك خرباء االاذم قاـ بو األخرةنتااج   ٕ

، كىػػػي متوسػػػ  لمغايػػػة مسػػػتحمتصػػػك إىل معػػػايَت المغػػػويُت  مػػػن خػػػرباءالمبػػػونج  نتػػػااج البحػػػث 
 مسػتحمٝ  نتااج البحث عمى خرباء ادلواد كصػما إىل ادلعػايَت  ٚٛ النسبةادل ويةالتيتمالتوصإللي ا

خػػرباء التصػػميم  مػػن قبػػكٝ  نتػػااج البحػػث  ٖٜي االنسبةادل ويةالتيتمالتوصػػإللجػػدا كىػػي متوسػػ  
وحػػػػػدة الٝ   ٜ٘النسبةادل ويةالتيتمالتوصػػػػػإللي اكىي متوسػػػػػ  ا،جػػػػػدمسػػػػػتحم  تصػػػػػك إىل معػػػػػايَت 

 لمغاية كموارد التعمم  ادلتورةمستحم 
الطػػػػ ب المغػػػػة العربيػػػػة لػػػػدل تعمػػػػم ادلو ػػػػوع ب احلػػػػوار  عمػػػػى أسػػػػاسكحػػػػدة العمػػػػم  المغػػػػة العربيػػػػة   ٖ

فمتحػدثا عػن جاذبيػة نتػااج االسػتبياف مػن قبػك الطػ ب احلصػوؿ عمػى النتػااج مػا  ةالعاليةرسادلدب
معػايَت جػدا مثػَتة ل ىتمػاـ السػتادام ا كمػواد تعميميػة مسػتقمة  كينظػر مػن ىػاذا نتػااج اسػتجابة 

ف لموحدة العمػم  المغػة العربيػة الػيت تعتمػد عمػى فاحلػوار ادلو ػاالط ب لموحدة  استجابة الط ب 
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ٝ كذكر  ٜ٘اإلس مية ىو إعطاء تقييم بنسبة  العاليةلدل ط ب ادلدرسة  الك ـعمم م ارات لت
 ب معايَت مثَتة جدا ل ىتماـ  

  
 االقتراحات   ب

الػيت مت تطويرىػا عمػى أسػاس ادلػن ج  ادلطػورةالوحػدة  لتطريػربعض االقًتاحات اليت ميكػن أف تعطػى 
 العممي ىي كما يمي: 

لػدل  الكػ ـف لػتعمم م ػارات لعربيػة تعتمػد عمػى فاحلػوار ادلو ػالمغػة ا من الضػركرم تطػوير كحػدة  ٔ
 ا خرين   بادلدرسة العالية كالط ب 

الػػػاذين سػػػيطبقوف ىػػػاذه الوحػػػدة ب الػػػتعمم حيتػػػاج إىل القػػػدرة عمػػػى إدارة الوقػػػا  يػػػةلممدرسػػػُت العرب  ٕ
  ا الوفاء ها  الوحدة ميكن حتقيقمن التعمم بفعالية ككفاءة حبيث تكوف أىداؼ التعمم عميقة 
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