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 الباب اخلامس

 االختتام

 اخلالصة .أ

بعد إجراء سلسلة من األحباث ومعاجلة وحتليل البيانات اليت مت مجعها من امليدان ، فإن 

. بحثالاخلطوة التالية هي استخالص النتائج اليت تشري إىل صياغة املشكلة اليت أثريت يف هذه 

 :بناًء على هذه العملية ، ميكن استخالص ما يلي

يف املدارس الثانوية احلكومية اإلسالمية  تكنولوجيا التعلم أثناء انتشار وباءاستخدام  .1

م عرب اإلنرتنت باستخدام جمموعة يمهارة اللغة العربية من خالل التعلترقية يف بنجرماسني 

. يشمل تطبيقها جوانب التخطيط والتنفيذ والتقييم. يتضمن جانب كنوجليامتنوعة من الت

 و Powerpoint م مثليالتعل كنوجلياهرة العربية من خالل استخدام تالتخطيط صنع مواد امل

Canva و Word و Kinemaster و Youtube.  . يستخدم تنفيذ التعلم األسلوب املباشر الفردي

،  Madrasah E-Learning و Zoom و Googleclashroom م مثليالتعل كنوجلياتباستخدام 

 موضوعية وذاتية عرب اإلنرتنتبينما يشمل التقييم اختبارات 

يف املدارس الثانوية  استخدام تكنولوجيا التعلم أثناء انتشار وباء يف العوامل الداعمة واملثبطة  .2

 مهارة اللغة العربيةترقية يف احلكومية اإلسالمية بنجرماسني 

إتقان  ،م أو الوسائطيالوقت احملدود ، قلة مرافق التعل من بني العوامل املثبطة

مبا يف ذلك محاس املعلمني  ود لتكنولوجيا املعلومات ، بالنسبة للعوامل الداعمةحمد
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اخلرباء ، واالهتمام القوي للطالب ، وصنع  درسنيواملم عرب اإلنرتنت ، يوالطالب للتعل

 .املزيد من املواد املتنوعة

 االقرتاحات -ب

 :االعتبار ، وهي بناًء على االستنتاجات املقدمة ، ميكن أخذ االقرتاحات التالية يف

جيب أن يويل املعلمون مزيًدا من االهتمام ألمهية إتقان التكنولوجيا يف ختطيط وتنفيذ وتقييم  .1

 تعلم اللغة العربية

جيب على املدارس االنتباه إىل أمهية املرافق والبنية التحتية يف استخدام تكنولوجيا التعلم. . .2

بسالسة دون مشاكل. دور املدارس يف حتفيز هذا حىت ميكن تشغيل األنشطة عرب اإلنرتنت 

 .الطالب يؤثر بشكل كبري على االهتمام. على سبيل املثال يف إعطاء حصة جمانية وغريها

، كنوجلياالتم عرب اإلنرتنت أفضل إذا استخدم نطاقًا أكثر تنوًعا من يسيكون تنفيذ التعل .3

 ام بشكل أكثر فعالية ، ومتعة ، وليس مشبعً يحبيث يعمل التعل

 للطالب .4

م عرب اإلنرتنت ، من املتوقع أن يتمكن الطالب من التعود على يبعد املشاركة يف التعل

 .درساملالتعلم اليت ينفذها  كنوجلياتم عرب اإلنرتنت من خالل قبول يالتعل

 ملزيد من الباحثني .5
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 من املأمول أن يتمكن املزيد من الباحثني من إجراء املزيد من األحباث املتعمقة حول

يف املدارس الثانوية احلكومية اإلسالمية  وباء وباءال استخدام تكنولوجيا التعلم أثناء 

 .مهارة اللغة العربية ترقيةيف  بنجرماسني
 


