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 اس الباب اخل
 اخلالصة واالقرتاحات

 اخلالصة .أ 
حتليل تطبيق مهارة التفكري  " بناء على نتائج البحث واملناقشة اليت مت وصفها

عربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية يف بنجرماسنيالعليا يف تعليم اللغة  " ال
 : بحث كما يلينتائج ال

يف ختطيط تنفيذ  التعليم يف املدرسة  السديدة مهارة التفكري العلياتطبيق  .1
 يف بنجرماسني : الثانوية احلكومية

السديدة  التفكري العليا ةالذي حيتوي على مهار ختطيط تنفيذ التعليم  . أ
. ختطيط تنفيذ التعليم الكتابة C6حىت  C4ر التعليم من املستوى ابملؤش

م الكالم يتعلألن  C6استخدم املدرس ابلفعل العملي حىت مستوى 
يتطلب أن يكون الطالب قادرين ونشطني يف الذي  إنتاجيبة مها والكتا

عربية. أما ي ختطيط تنفيذ التعليم االستماع  إجراء احملاداثت وكتابة اللغة ال
قراءة استخدم املدرس ابلفعل العملي حىت و  ختطيط تنفيذ التعليم ال

قراءة مها تقبال وهو خمتلف عن  ميتعلفقط ألن  C4مستوى  االستماع وال
يف املدرسة الثانوية   وإن كان يف بعض احلاالت الكالم والكتابة.

 الثالث املدرسة الثانوية  اإلسالمية احلكومية اإلسالمية احلكومية االوىل و
قراءة حىت   استخدم املدرس الفعل العملي يف ختطيط تنفيذ التعليم ال

قر يبني تعل درسجيمع املألن  C6مستوى   عد.م القواية وتعلءم ال
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واألنشطة حيتوى على  منهج علميكل ختطيط تنفيذ التعليم ابستخدام  . ب
 . (4C) اإلبداع والتفكري النقدي والتواصل والتعاون

وية املدرسة الثانأنشطات التعليم يف املفعولة يف  يامهارة التفكري العلتطبيق  .2
 : نجرماسنيب يفاحلكومية 

داع اعلى أنشطة املفعولة يف تنفيذ التعليم حيتوى  مهارة التفكري العليا . أ إلب
يتم تنفيذ هذه األنشطة يف أنشطة . والتفكري النقدي والتواصل والتعاون

 ومية يف ينجرماسني. يف املدرسة اإلسالمية احلك م اللغة العربيةيتعل
واتساب،  تفاعلية مثل ئلأيًضا وسا درسونستخدم املاحىت يف تطبيقه ،  . ب

 .مدرسة م اإللكرتوينيتعلجوجيل ميت، تيلغرام ووسيلة ال
يف املدرسة الثانوية املناسبة يف تقومي  التعليم  مهارة التفكري العلياتطبيق  .3

 نجرماسنيباحلكومية 
 ميو أداة التقالعليا املناسبة يف التعليم يستخدم  تنفيذ التقومي مهارة التفكري . أ

املناسبة ابملؤشر املكتوبة يف ختطيط تنفيذ التعليم وهو ابستخدام الفعل 
 .C6حىت  C4العملي من املستوى 

ختطيط تنفيذ التعليم الكتابة استخدم املدرس ابلفعل العملي حىت مستوى   . ب
C6  يتطلب أن يكون الطالب  الذي إنتاجيبة مها م الكالم والكتايتعلألن

عربية. أما ي ختطيط  قادرين ونشطني يف إجراء احملاداثت وكتابة اللغة ال
قراءة استخدم املدرس  تنفيذ التعليم االستماع و ختطيط تنفيذ التعليم ال

قراءة مها  ميتعلفقط ألن  C4ابلفعل العملي حىت مستوى  االستماع وال
 تقبال وهو خمتلف عن الكالم والكتابة.
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 القرتاحاتا .ب 
املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية يف يف   بناء على البحث الذي مت إجراؤه

 قرتاحات لتحسني تعليم مهارة التفكري العليا جيدا.يقدم الباحثون اال بنجرماسني

 للمدرسني .1
ختطيط تنفيذ يف  C4-C6املدرس يستخدم املؤشر ابلفعل العملي مستوى 

مما يوجه الطالب ليكونوا سائل التعليمية ويستخدم الطروق والو  التعليم
 .مينشيطني يف التعل

 للمدارس .2
م القائم لياملتعلقة ابلتع جيب على املدارس تسهيل املعلمني حلضور التدريبات

حىت يتمكن املعلمون من تطوير معارفهم  مهارة التفكري العليا على أساس
 .مهارة التفكري العلياعن   بشكل أعمق

  


