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 الباب اخلامُ
 اإلختتام

 خالصة نتائج البحث _أ
سيلة و  تنفيذأجرهتا الباحثة ابملوضوع   بناء على تقدمي البياانت وحتليل البياانت اليت

ملهتدين بيل افردات لطلبة الصف الثامن يف مدرسة ستعليم امليف  socrative تطبيقات
 ببنجرماسني كاليمنتان اجلنوبية، مث ميكن للكاتبة استخالصاملتوسطة العامة اإلسالمية 

 االستنتاجات التالية:
اب املفردات يف دروس اللغة العربية يف البتعليم يف  socrative تطبيقاتمت تنفيذ وسيلة  -0

اخلامس ابملوضوع "الالعبون الرايضيون" بشكل جيدا. ميكن مالحظة ذلك من خالل 
ية واألنشطة تشمل الألنشطة األول التطبيقاتم ابستخدام وسيلة يعملية تقييم التعل

 .املدرسم اليت وضعها ياألساسية واألنشطة النهائية وفقا خلطة التعل
 تنفيذو  التقييم، ختطيط: وهي مراحل، ثالث يف socrative تطبيقات وسيلة تنفيذ يتم

 تطبيقاتوسيلة  ملدرسا يعد التخطيط، ههذ مرحلة  يف .النهائية التقييم ونتائج التقييم،
 الثانية، ملرحلةا يف مث .كمدرس الرابط على اختبارها سيتم اليت األسئلة طرح خالل من

 صفحة إىل الطالب يدخل مث للطالب، socrative رابط املدرس يعطي. التقييم تنفيذ
 املرحلة يف مث. األسئلة على اإلجابة يف ويبدأون ،املدرس يوفرها اليت socrative الويب

 األسئلة، على اإلجابة من الطالب مجيع ينتهي أن بعد .للتقييم النهائية النتائج النهائية،
 درجات بفحص املدرس ويقوم ،socrative اتالتطبيق يف الطالب درجات مجيع يظهر

 املفردات. تعليميف  تطبيقاتوسيلة  تنفيذ مراحل هي تلك. الطالب
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درسة سبيل املهتدين املفردات يف املتعليم يف  تطبيقات وسيلة تنفيذالعوامل املؤثرة يف  -0
 اإلسالمية ببنجرماسني العامة املتوسطة

 عوامل الداخلية، هي عامل الطالب كمصلحة الطالب وانتباه الطالب. .أ
 عوامل اخلارجية .ب

 ملدرسعامل ا .0
 عامل البيئة .0
 عامل الوقت .2

 
 البحث التوصيات _ب

 :التالية احاتاالقرت  الباحثة قدم وصفها، مت اليت واالستنتاجات البحث نتائج من
 لةالوسي حول إعالمية مادة الدراسة هذه نتائج تصبح أن املتوقع من للمدرسة، .0

socrative جودة حتسنيو  التقييم من الفصل وخاصة يف العربية اللغة ميتعل لتسهيل 
 .ميالتعل

 إبداًعا كثرأ ليكونوا التدريس يف املدرس البحث هذا يساعد أن املتوقع من ،للمدرس .0
 .وفعالية

 األسئلة على اإلجابة يف استجابة أكثر البحث هذا يكون أن املتوقع من للطالب، .2
م يالتعل لتسهيل العربية ابللغة مفرداهتم زايدة الطالب على وجيب ،املدرس يطرحها اليت

 .األسئلة على واإلجابة
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