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 الباب اخلامس

 اخلالصة واالقرتاحات

 اخلالصة - أ

جلامعة أنتساري  مركز اللغاتاعتماًدا على نتائج البحث الكيفي الذي مت إجراؤه يف 

اسرتاتيجيات تعلم اللغة العربية على ضوء عن " 2042سنة  22، اجملموعة اإلسالمية احلكومية

 " ، ميكن للباحثة استخالص عدة استنتاجات، وىي:أساليب تعلم الطالب

الب الذين لديهم أسلوب التعلم البصري يف للطاللغة تتمثل إسرتاتيجيات تعلم  -4

أهنم حيتاجون إىل رؤية األشياء أثناء التعلم لتسهيل عليهم فهم الدرس، ويرتاحون  

يف التعلم باستخدام األلوان الرائعة واخلطوط واألشكال. وىم يتذكرون مبا يرونو 

م أكثر مما يسمعون إليو ويفضلون أن يقرؤون بأنفسهم بداًل من أن يقرأ ذل

 اآلخرون.

للطالب الذين ذلم أسلوب التعلم السمعي يف اللغة تتمثل اسرتاتيجيات تعلم  -2

اعتمادىم على حاستهم السمعية أكثر لتلقي ادلعلومات وادلعرفة، حبيث أهنم 

يتذكرون مما يسمعون إليو أكثر مما يرونو، ويفضلون القراءة بصوت عال، وجيدون 

 لب منهم االنتباه البصري أكثر.صعوبة يف القيام بالواجبات اليت تط
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للطالب الذين لديهم أسلوب التعلم احلركي يف  اللغة تعلم تتمثل إسرتاتيجيات  -3

كثرة حركاهتم أثناء التعلم. ويرتاحون يف التعلم عند ممارسة ما قد قرأواه والتدرب 

 عليو، أو دلس أشياء معينة أثناء التعلم.

 االقرتاحات - ب

قد مت إجراؤه، تقّدم الباحثة بعض االقرتاحات السرتاتيجات بناًء على نتائج البحث الذي 

 تعلم العربية الفعالة حسب أساليب التعلم، منها:

 للطالب (4

( أن يكتبوا كل شرح احملاضر، وميكن استخدم عالمات ملونة 4للطالب البصريني:  ( أ

( التعلم 3( إنشاء خريطة ذىنية حتتوي على ادلواد الدراسية. 2لتدوين ادلالحظات. 

 باستخدام الصور الرائعة ومقاطع الفيديو التعليمية اجلذابة.

( قراءة 2( استخدام التسجيالت لتسجيل شرح احملاضرين. 4للطالب السمعيني:  ( ب

( القيام بادلناقشة مع األصدقاء لفهم ادلواد بشكل 3ادلواد وفهمها بصوت عاٍل. 

 أعمق.

، مثل استخدام الكرسي الذي ( القيام بنشاط ممتع أثناء التعلم4للطالب احلركيني:  ( ج

( جعل األصابع واليدين أكثر نشط، إما باحلركة 2ميكن تدويره أثناء اجللوس للتعلم. 

 ات.أو بكتابة ادلالحظ
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 للمدرسني (2

الطالب  كلب هانتبالوا الطالب تعلم أساليب يف ختالفاتاالب واعيا ادلدرس نو كأن ي ( أ

 هبذا التنوع جيدا.

 خالل من لتعلمالطالب ل تشجيع درسادل على ينبغي ريني،بصال لطالبتدريس ال  ( ب

 نسخ توزيعكذالك و  البيانية والرسوم وادلخططاتاجلذابة  والصور ادللونة الكتابة تقدمي

 .للمالحظات خالية مساحة توفري خالل من الرئيسية العبارات

 شرح يف الصوتية االختالفات استخدام ادلدرس على جيب السمعيني، لطالبتدريس ال ( ج

 ومشاركتها ادلعلومات مناقشة الطالب من ويطلب األغاين أو التكرار واستخدام الدروس

 .أصدقائهم مع

 عند ادلساعدةالتعليمية  وسائل استخدام درسادل علىف ،احلركيني لطالبتدريس الد( 

 والسماح طالب كل مع التحدث حماولةكذلك و  وممارستها للدرس فاىيمادل إنشاءو  التدريس

  .ميكن على ذلك إذا الفصل يف ركة أو السريباحل للطالب

 


