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 الباب الخامس

 الخاتمة

 الخالصة . أ
ال تقدمي يف الباحثة تصفه الذي الوصف على للباحثةبناًء ميكن وحتليلها، بيانات

أنتستخلصاالستنتاجاتالتالية:

 عملية يفتعترب التاسع الصف لطلبة الكالم مهارة لتعليم الوسائل استخدام
اإلس املتوسطة آراءاملدرسة من العديد معايري مع تتوافق بنجر الثانية احلكومية المية

مي.نفيذ،والتقومنحيثالتخطيط،والتاخلرباءاليتمتوصفها

 التخطيط .1

قبل التاسع للصف العربية اللغة مدرسي قبل من تنفيذه مت الذي التخطيط كان
استخدامالوسائلالتعليميةمنخاللاالهتمامبتخصيصالوقتيفالتدريس،والتكيف

 معحمتوياتخططالدروس،وإعدادالوسائلاليتتتوافقمعاملادةالتعليمية.

 التنفيذ .2

الدراسةشخصان. هذه الباحثةيف العربيةاللذانفحصتهم اللغة عددمعلما بلغ
بتدريس نورهداية األستاذة تقوم حفين. أمحد األستاذ والثاين نورهداية، األستاذة األول
مهارةالكالميفالصفالتاسعأباستخدامالوسائلالسمعيةالبصريةعلىشكلمقاطع

البصريةعل والوسائل مهارةفيديو بتدريس حفين أمحد بينمايقوماألستاذ تقومي. ىشكل
على البصرية السمعية الوسائل باستخدام ه التاسع إىل ب التاسع الصف يف الكالم
حمادثة على حتتوي أوراق شكل على املطبوعة اإلعالم والوسائل فيديو مقاطع شكل

م يدرسان اللذين املدرسي أن القول ميكن العربية. التاسعباللغة الصف يف الكالم هارة
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مناملواداللغةالعربية،قداستخدماالوسائلالتعليميةمتوافقةمعتصنيفوأنواعالوسائل
متابعة يف محاًسا أكثر الطلبة وأصبح بسالسة التنفيذ وسار اخلرباء، ذكر كما التعليمية

التعلم.

املس التعليمية الوسائل وأنواع تصنيف أن االستنتاج معلميميكن قبل من تخدمة
(الوسائلالسمعيةالبصريةعلىشكلمقاطع1الصفالتاسعلتعليممهارةالكالموهي

 2فيديو، البصرية الوسائل على( تقومي، 3شكل شكل على املطبوعة الوسائل أوراق(
 .حتتويعلىحمادثةباللغةالعربية

 التقومي .3

خال من طلبتها بتقومي نورهداية األستاذة هلمتقوم نقاش جمموعات تشكيل ل
السنة "رأس مناقشة مبوضوع تتعلق األسئلة وهذه املطروحة، األسئلة على بعناية لإلجابة
مبمارسة الطلبة مطالبة خالل من طلبته بتقومي حفين أمحد األستاذ يقوم بينما اهلجرية".

ياللغةالعربيةاحلوارالذيمتعرضهيفالفيديويفأزواجأمامالفصل.أجرىالتقوميمدس
 يف التاسع للصف احلكومية اإلسالمية املتوسطة نوعالثانيةاملدرسة باستخدام بنجر

إجراء يتم املقدمة. للمادة وإتقاهنم الطلبة فهم مستوى حتديد أجل من التكويين، التقومي
 هذاالتقومييفهنايةساعةالتعلمأوبعداالنتهاءمناملواداملقدمة.

 قتراحاتاإل . ب
األمح هبذا املشاركة لألطراف مفيدة العلمي البحث هذا كتابة تكون مثىت ر،

اإل بعض تقدمي الباحثة األتريد إىل واملدخالت البحث،قرتاحات هذا يف املشاركة طراف
قرتاحاتواملدخالتهي:اإل

العربية .1 اللغة معلمي وخاصة للمعلمي، دائًما التوجيهات لتقدمي املدرسة، لرئيس
أجل من التدريس، يف تنوًعا أكثر التعليمية الوسائل استخدام من يتمكنوا حىت
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 حىت ممل وغري ممتع تعليمي جو الطلبةخلق بسهولةيتمكن املقدمة املواد فهم من
 أكرب.

للمعلمي،وخاصةجيبعلىمعلمياللغةالعربيةاستخدامالوسائلالتعليميةأكثر .2
 حبيث الطلبةتنوًعا، يفيكون املشاركة عند بسهولة بامللل يشعرون وال تركيزًا أكثر

 التعلم.
3.  أن جيب وخاصة طلبةللطلبة، اليتيويل للتفسريات أكرب اهتماًما التاسع الصف

 الذين املعلمون جديةيقدمها أكثر يكونوا أن وأيًضا الفصل يف بالتدريس يقومون
يفالتعلم،حبيثيسهلتذكرالدروساملوضحةوفهمها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


