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 الباب اخلامس

 ختتاماال
 اخلالصة -أ

سالمية املتكاملة إلتنفيذ التعليم عرب اإلنرتنت يف مدرسة الّسالم اإلبتدائية ا 
، ية عرب اإلنرتنتعليم اللغة العربفاليهاري كاليمنتان اجلنوبية بشكل جيد. يف تنفيذ ت

. على الرغم Zoom و Google Classroomو  Whatsappيستخدم املعلمون والطالب 
 ة تنفيذطيف التخطيط للتعليم بينما خ ةيستمر املعلم من أن التعليم عرب اإلنرتنت ،

، وإعداد املواد التعليمية يف شكل وسائط تعليمية وإعداد املواد عرب اإلنرتنت تعليمال
 ة، يستخدم املعلمنتم عرب اإلنرت ي. يف تنفيذ التعليةالتعليمية قبل حدوث عملية التعلم

Whatsappالوقت  تعلقة ابلتعليم. ويفملشاركة املعلومات امل ة، والذي يستخدمه املعلم
 Google classroom ة، يستخدم املعلملغة العربية عرب اإلنرتنتعليم ال، يف تنفيذ تنفسه

 لتقد م املواد التعليمية. Zoomو 
ويهدف وسائط  ،فيديوالوسائط يف شكل   ةيف تنفيذ التعليم يستخدم املعلم 

رتاتيجية يستخدمها اإلس التعليم يف شكل فيديو تعليمية إىل تسهيل فهم الطالب للمواد.
ب  عرب اإلنرتنت يف توفري الوقت للمناقشة والسؤال واإلجابة للطال يف التعليم ةاملعلم

تتكيف مع  ةابإلضافة إىل أن الطريقة  يستخدمها املعلم كطريقة الطالب بشكل جيد.
رح طريقة احملاضرة ألهنا تعترب أكثر فاعلية يف ش ة، يستخدم املعلمئص الطالبخصا

ب إىل شرح للمادة. ال، يهتاج الطرب اإلنرتنتى الرغم من التعليم عألنه عل املواد التعليمية
دى يقة الواجب لقياس مأيًضا طر  ة، يستخدم املعلمابإلضافة إىل ذلك ،من  املعلمة
 Googleشرًحا للمهمة مث يرسلها عرب  ة، سيقدم املعلممهمة ، قبل إعطاءفهم الطالب

Classroom. 
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 Zoomطالب عرب مع ال هنًجا ة، يستخدم املعلميف تنفيذ التعليم عرب اإلنرتنت 
 من  توفري احلافز وطرح شكاوى الطالب دائًما بشأن تنفيذ هذا التعليم عرب اإلنرتنت.

طالب  ، إلرسال الوظيفة الGoogle Classroomمث تقييم املعلمني ابستخدام تطبيق 
ب يف مجع ا النضباط الطالأيًضا تقييمً  ة، يوفر املعلمتصحيحها. ابإلضافة إىل ذلك

يث . العقبة يف تنفيذ التعليم عرب اإلنرتنت يف عدم استقرار شبكة اإلنرتنت حبالوظيفة
 صعوبة ، يواجه الطالب أحياانً ابإلضافة إىل ذلكتعليم أحيااًن. يصعب على الطالب ال
لذلك من  ،بية ال تستخدم يف احلياة اليومية، ألن اللغة العر يف فهم املواد التعليمية

فردات اجلديدة من أجل تذكر املفردات اجلديدة. لكن الضروري التكرار يف حفظ امل
ابلفعل  اكيعطي دائًما املزيد من الوقت عن طريق سؤال الطالب عما إذا كان هن ةاملعلم

 بصرب إبعادة الشرح. ة، فسيقوم املعلمطالب ال يفهمون املادة
 

 لتوصياتا -ب

 :علمي هيلهذا البحث ا اليت تعطي الباحثة يفالتوصيات أما  
 املدسة لرئيس -0

أو  whatsappامتالق أن يعقد رئيسة املدسة منتظمة عرب جمموعات   
Zoom اء تنفيذ واجه املعلمني أثنخالل الدراسة يف املنزل ملعرفة العقبات اليت ت

 .09-كوفيدعرب اإلنرتنت عصر جائحة   دروسال
 ملعلمة اللغة العربية -8

ظل جيعل ظروف التعلم تتطوير التعلم الذي ميكن أن  ةكن للمعلممت  
 أكثر احرتافًا. ةصبح معلمتل ازايدة إبداعه وفعالة 

يتم منح الطالب املزيد من احلافز يف التعليم حبيث أثناء تنفيذ التعلم   
عرب اإلنرتنت، ال يزال الطالب يتمتعون حبماس كبري وميكنهم متابعة عملية التعلم 

 ل.حتقيقها يف الفص بشكل صحيح وفًقا ألهداف التعليم اليت يتعني
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الب طجيب على املعلمني إقامة اتصال جيد مع الوالدي حبيث يركز ال  
 واالهتمام ابلنطق اخلاطئ ملفردات الطالب حىت ال أثناء التعليم عرب اإلنرتنت
 يكون هناك سوء تفسري.

 لطالب ل -3
ث الدين حبيمع الو ملواد التعليمية مل يفهمها أن يستمر الطالب يف تكرار ا  

 ميكن حل الصعوابت يواجهوهنا أثناء التعليم عرب اإلنرتنت.
 للوالدين -1

الطالب  يتمكن حىتأن يرافق الوالدين الطالب دائًما عند إجراء التعليم   
من الرتكيز وعدم الشعور ابمللل وأيًضا دعوة الطالب للتكرار حىت ال ينسى الطالب 

 املواد بسرعة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


