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اخلامسالباب   

ختتاماال  

 البحثخالصة  -أ
 خالصة البحث الباحثةبناء على تقدمي البيانات وحتليل السابق، فأخذت 

 كما يلي:

املالئم بالتخطيط التعليم مهارت التفكري العليا  على ؤسساملأن تعليم  .1

كما يف خطة  .C4-C6مؤشرات الفعل التشغيلي على مستوى يستخدم 

 تشغيلية يف املستوىاألفعال الاستخدم املدرس  ،مهارة الكالم والكتابةالدرس 

C4-C6 يتطلب الطالب من مهارة اإلنتاجية  ألن تعليم مهارة الكالم والكتابة

وأما يف تعليم مهارة  باللغة العربية ةوالكتاب الكالمقادرين ونشطني يف إجراء 

ولوكان يف هذه املدرسة يستخدم  .االستماع والقراءة من مهارة اإلستقبلية

ألن  C4يف خطة الدرس مهارة اإلستماع املستوى املدرس األفعال التشغيلية 

هارة الكتابة وأما يف خطة الدرس مهارة مبيوهد املدرس مهارة اإلستماع 

ألنه يوهد مهارة القراءة  C6القراءة استخدمه األفعال التشغيلية يف مستوى 

 .مبهارة القواعد و الكتابة
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أن تعليم سبا بتخطيطه. عليم يف مجيع املهرات اللغوية مل تكن مناتأن تنفيذ ال .2

مؤشرات التعليم يستخدم  بالتنفيذاملؤسس على مهارت التفكري العليا املالئم 

مهارة الكالم تنفيذ التعليم كما يف  .C4-C6الفعل التشغيلي على مستوى 

ألن تعليم  C4-C6 األفعال التشغيلية يف املستوىوالكتابة، استخدم املدرس 

رة اإلنتاجية وأما يف تعليم مهارة االستماع مهارة الكالم والكتابة من مها

يف مهارة الكالم  والقراءة من مهارة اإلستقبلية. وتنفيذ تعليم هذه املدرسة

 تصل مهارة اإلستماعتنفيذ التعليم و .  C4-C6مستوى على صل توالكتابة 

مهارة أما يف . وهارة الكتابةمبألن يوهد املدرس مهارة اإلستماع  C4املستوى 

 من مهارة اإلستقبلية.ه ألن C3ءة استخدمه األفعال التشغيلية يف مستوى القرا

يف  املكتوبةمتاًما مع املؤشرات  ال تتوافق املعلم يستخدميهأداة التقييم اليت أن  .3

 االستماع و القراءة ألهنما من مهارات ويصعب تطبيق مهارة .الدرسخطة 

صنيف مهارات االستماع تكما قال أبدال جاكل قي كتابته أن  .االستقبالية

مهارات من والكتابة  الكالممهارات و أما مهارات االستقبالية من والقراءة 

تقييم املوقف وتقييم املعرفة أن يف تقييم التعليم املدرس مل تفرق بني . إنتاجية

 . وتقييم املهارات
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تغيري تقرير عملية التعليم الوطين بسبب العقبات اليت يوجهها املدرس وهي :  .4

فكانت الدراسة متبادال بعضها بعضا عند دخول الفصل،  ”فريوس كورنا“

مل تصلح أحوال الفصل عند تدريس مهارة القراءة واحلوار بسبب املدّرس 

يهتّم جّيدا حبوار الطالب أمام الفصل فحسب وترك االهتمام إىل الطلبة 

 الطلبة نقصان املفردات اللغوية املتنّوعة اليت تسبب على صعوبة ، اآلخرون

 .يف كتابة اإلنشاء

 توصيات البحث -ب
 التوصيات فيما يلي: الباحثةبناء على نتائج البحث وخالصة البحث، فأعطت 

 ملدرس اللغة العربية:  .1
ميكن ملدرس اللغة العربية أن ينشأ التخطيط التعليم املناسب مبهارات  (1

 التفكري العليا ويزامن بني التخطيط والنتفيذ والتقييم.  
 أن يشترك التدريب للمعلم الوارد.  ينبغيله (2
ينبغيله أن يتعلم عن مهارات التفكري العليا وتطبيقها يف التعليم مستقال  (3

 ومجاعيا مع املعلمني األخرين
معلمي اللغة العربية على املستةى  MGMPينبغيله أن يشترك أو يتابع يف  (4

 اإلقلمي والوطين للحصول على املعلومات اجلديدة عن التعليم.
 بغيله على تنظيم الفصل واإلهتمام الطالب جيداين (5
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أن يبحثوا عن مهارات التفكري العليا يف : ين االخرينالباحثةللقارئني و .2
املكان املختلفة واملواد األخرى، واملوضوع األوسع عن مهارات التفكري 

 العليا، مع تنظيم الوقت بشكل أحسن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


