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الباب اخلامس

اخلامتة

خالصة البحث .أ

بناًء على نتائج البحث والتحليل املقدمة يف الفصل الرابع ميكن للباحث  

استخالص االستنتاجات التالية: 

ت للرؤية والرسالة واألهداف تتوافق مع املعايري و يف تق.١ مي السياق، هناك مكو

ا. حدد الباحث النتيجة بناًء على املعايري وهي   وميكن  ٨٨٫٨اليت جيب الوفاء 

وأهداف   ورسالة  رؤية  أن  احلكومية  درسةاملاالستنتاج  اإلسالمية  ١الثانوية 

ولكن ال تزال هناك أشياء غري مناسبة. هناك عدد من األمور ،جيدةبنجرماسني

اليت جيب تصحيحها، أال وهي صياغة رؤية حول القيم اليت تشري إىل تعلم اللغة 

العربية من خالل استخدام التكنولوجيا املوجودة غري مناسبة، ألن هناك مرافق 

ال تزال غري مستخدمة، وهي خمترب اللغة.

تق.٢ املدخالت،و يف  الدراسية  مي  واملناهج  والطالب  للمعلمني  ت  مكو هناك 

، وميكن ٥٤٫٥واملرافق والبنية التحتية. حددت الباحثة الدرجة بناًء على املعيار  

ت املعلمني والطالب واملناهج واملرافق والبنية التحتية مقبول،   االستنتاج أن مكو
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األمور اليت جيب  لكن ال تزال هناك بعض العناصر غري املناسبة. هناك عدد من

تصحيحها، وهي أن املعلم يشارك يف العديد من األنشطة اليت تدعم / تتعلق  

للغة العربية، فهي غري مناسبة ألن نتائج املقابلة ذكرت أنه مل يشارك يف األنشطة 

العربية بشكل جيد، وهذا غري   اللغة  تعلم  املشاركة يف  للطالب  املعنية؛ ميكن 

املالحظات، من بني مجيع الطالب الذين يشاركون يف  مناسب ألنه بناًء على  

تعلم اللغة العربية جيًدا، ال يزال هناك بعض الطالب الذين ال يزالون منغمسني  

يف الدردشة ولعب هواتفهم الذكية أثناء التعلم؛ غرفة دراسة مرحية، غري مناسبة  

م وجود بسبب اجلو احلار يف الفصل الذي يزعج تركيز الطالب يف الدراسة رغ

مروحة.

ت للطرق والوسائط واملواد. حيدد الباحث الدرجة  و يف تق.٣ مي العملية، هناك مكو

ت  ٦٢٫٥بناًء على املعيار وهي  ، وميكن االستنتاج أن الطريقة والوسائل واملكو

املادة مقبول، ولكن ال يزال هناك بعض العناصر غري املناسبة. هناك العديد من 

حتسني، وهي أن لدى املعلم طريقة ختتلف يف كل اجتماع،  األشياء اليت حتتاج إىل

فهي غري مناسبة ألن املعلم لديه طريقة واحدة فقط وهي الطريقة املباشرة؛ ال  

مناسًبا ألنه على الرغم من أن  ليعد االستخدام املنتظم واحلد األقصى للوسائ

ا وسائ لشكل األلهذه املدرسة  مثل، مثل  كاملة، إال أن استخدامها ليس 
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عرض وأجهزة  اللغات  الدراسة.  LCDخمتربات  عند  أبًدا  ُتستخدم  ال  اليت 

يستخدم هذا املعلم أوراق العمل والسبورات واملصحف فقط كوسائل إعالم يف 

عملية التعلم.

على .٤ بناًء  الدرجة  الباحث  وحيدد  مستهدفة.  ت  هناك مكو املنتج،  تقييم  يف 

استنتاج أ٨٣٫٣املعيار وهو   يزال وميكن  املستهدف جيد ولكن ال  املكون  ن 

هناك البعض غري املناسب. هناك عدد من األشياء اليت حتتاج إىل حتسني، وهي  

طول  وقصر  الصحيح،  التنغيم  مع  العربية  النصوص  قراءة  للطالب  ميكن  أنه 

الفصح صحيح متاًما، واملخارج صحيح وسلس، وليس مناسًبا ألنه أثناء ممارسة  

علم من الطالب واحًدا تلو اآلخر لقراءة آية واحدة بينما يويل القراءة، يطلب امل

املعلم اهتماًما لقراءات الطالب من الطول القصري، والتجويد، واملخارج، وما إىل  

ذلك. يقرأه العديد من الطالب جيًدا، لكن القليل منهم فقط يقرؤونه بطالقة،  

الب يتلعثمون عند قراءة  والطول مناسب متاًما واملخراج صحيح. ال يزال هناك ط 

اآلية.



١١٢

توصيات البحث.ب

االقرتاحات اليت يقدمها الباحثون هي: 

يف سياق مكون ، من األفضل أن يتم استخدام املرافق احلالية بشكل صحيح .١

حبيث تناسب الرؤية ذات الصلة حًقا.

، جيب أن يشارك املعلم على األقل يف األنشطة اليت تدعم ت دخاليف عنصر امل.٢

للغة العربية. مث جيب أن يكون هناك وعي لدى الطالب ليتمكنوا  / تتعلق 

من الرتكيز على متابعة الدرس جيًدا ، مبساعدة توجيهات املعلم. املرافق والبنية 

الدراسة  التحتية كاملة وجيدة من خالل وجود مبىن مجيل ، ولكن يف غرفة  

احلارة وغري املرحية ، جيب أن حتتاج إىل حتديث مروحة أو رمبا مكيف اهلواء  

جلعل غرفة الدراسة أكثر راحة. 

يف مكون العملية ، من الضروري إضافة طرق حبيث ختتلف يف كل اجتماع ،  .٣

مللل أثناء الدراسة ويكتسبون الكثري من اخلربة. مث من   حىت ال يشعر الطالب 

استخدام  يتم  حبيث  أخرى  مرة  الوسائط  استخدام  تعظيم  يتم  أن  األفضل 

الوسائط املتاحة ومفيدة وفًقا لوظيفتها. 

يف مكون املنتج ، جيب على الطالب الذين ال يزالون غري قادرين على القيام .٤

لكثري من املمارسة أثناء توجيههم من قبل املعلم ، حبيث  بذلك أن يقوموا 
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إىل أهدافهم. ومع ذلك ، كل هذا يعود إىل حدود قدرة يصل مجيع الطالب 

كل طالب.


