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 سسادالباب ال

 اخلامتة

 اخلالصة .أ

البحث  بناء على نتائج اخلالصة هي اإلجابة من أسئلة البحث يف الباب األول.

 السابقة، فيمكن للباحثة تقدمي اخلالصة كما يلي:

يف تعليم  تحصيلال لرتقية املعلومات واالتصاالت وسائلتعيني املعيار يف استخدام  .1

 الوقت مراعاة مع الطالب، وظروف م،يالتعل أهداف درسامل حيدد مهارة الكالم,

 .والتكاليف لالوسائ استخدام علىدرس امل وقدرة الداعمة واملنشآت املتاح

ملدرسة  يف وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتب عملية تعليم مهارة الكالم .2

 العربية مدرسة اللغة تستعد :احلكومية األوىل تولونج أجونج الثانوية اإلسالمية

يف هذه احلالة، اليت (. RPPختطيط يف التدريس، وهو يسمى خبطوات التدريس )

هي موقف مهم جدا، وهي   خطوات التدريس. جيب أن تكوهنا قبل التدريس

ن تناسب أ التعليم من البداية اىل النهاية . لكن املدرسة كمدرس اإلشارة يف أنشطة

مها من دريس اليت مت تصميوإن مل يكن وفقا خلطوات الت املادة مبستوى القدرة،

خطوات التدريس، وعلى املدرسة أيضا أن تستعد وسائل  قبل. وابإلضافة إىل إعداد
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يف أايم  أن تصنع( power point) تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وبووير بوين

بعيدة قبل أن تعرضها يف الفصول الدراسية، وجتب على املدرسة أيضا إبعداد بعض 

ك، جتب و بعد ذل. صلة ابملوضوع أو مادة اليت ستعرض يف الفصلالصور ذات ال

، حىت ميكن مبهارة الكالم ابللغة العربية اليت تناسب الختيار الغناء على املدرسة

 .الطالب على تكرار النطق واللحجة

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تعليم مهارة  استخداممشكالت 

وهي مشكالت التقنيات و مشكالت الوقت. أ(   هذا الفصل نوعان، يف الكالم

مشكالت الوقت: هلا حتديد الوقت. كان يف جهاز العرض الوقت حمدد و عرض 

ة يف صعوب املادة الدراسية يف وقت وجيز. ب( و أما مشكالت التقنيات فهي:

تحتاج بسبب ألتها متنوعة، ف .استعمال وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 منها: شكالت،. و حّل املسة يف استعماهلاسرعة املدر 

 إمكانية الوصول إىلدرسة كون لدى املتب أن : جتالتقنيات مشكالتحّل  .أ

 ةومؤسس ةرساملدو  لفصال واإلنرتنت يف املعلومات واالتصاالت تكنولوجيا

ات املعرفة واملهارات الالزمة الستخدام األدو  درسةتلك املمت ب أنجت و .التعليم

 على الوصول إىل املعايري األكادميية. درسةالرقمية ملساعدة اململوارد وا
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ائل وس: جتب أن  تستعّد املدرسة الة التعليم و جزء من مشكالت الوقت .ب

 قبل الدرس لفّعالية الوقت. تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 اإلقرتاحات .ب

يكون  أن الباحثة تتأمل ما زال بعيدا من الكمال، ولكن رسالة املاجسرت ههذ

 :بناء على اخلالصة، ميكن للباحثة اإلقرتاحات كما يليو هذا البحث مفيدا. 

 للمدرسة .1

جتب أن تستمر مدرسة ملراقبة االستفادة من التسهيالت املقدمة يف مجيع الغرف 

اي احلكومية األوىل تولونج. وخاصة شبكة واي ف ملدرسة الثانوية اإلسالمية يف يف

نطاقها. كما أن وجود سياسات مناسبة تكون قادرة على  / اإلنرتنت اليت واسعة

ي الطالب هن خلق بيئة نظيفة وصحية من حيث البيئة والعقل. على سبيل املثال،

 أن حيمل اهلاتف يف الفصل، يف وقت الدرسية.

 سة اللغة العربيةملدر   .2

قة أبساليب و طري مناسب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استخدام وسائل

 التدريس. لكن، بعض الطالب الذين لديهم صعوبة يف حتدث العربية أي كالم،

 ابلطالب. أن هتتمّ  فتجب املدرسة

 للباحثني .3
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 .للباحثني املستقبل، هناك بعض األمور اليت حتتاج إىل تطويرها كدراسة متقدمة

وأتمل الباحثة، أن نتائج البحث من هذا حبث العلمى، ُيصري شكل التحفيز على 

  . تكار ابستمرار يف جمال تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكالماالب

 

 

 


