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 اس الباب اخل

 األختتام

 اخلالصة . أ

حصل عليها الباحثون، يقوم الباحثون إبجراء يف ىذا الباب يستنتج ادلؤلف أن بعض نتائج البحث اليت 

ادلقابالت وادلالحظات فقط وفقا للبياانت اليت حيتاجها الباحثون ألن تفشي ادلرض بدأ العام ادلاضي، وال ميكن 

إجراء البحث لفًتة طويلة أو لعدة أايم ألهنا كانت من الباحثُت وادلدارس حافظ على الربوتوكوالت الصحية. 

 لتالية من البياانت اليت حيتاجها الباحثون :االستنتاجات ا

الشبكة لطالب الصف السابع ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  دريسهارة القراءة يف تالتعلم ادلعملية ادلدرس 

سوانن كاليجاغا كاليداوير، ىو : تتم عملية تعليم الشبكة بسبب تفشي ادلرض يف ىذا العام التعلمي. تقوم 

كة ألن لديها أوامر من رؤسائها لاللتزام ابلربوتوكوالت الصحية. ويتم تنفيذ عملية تعلم اللغة ادلدارس بتعلم الشب

. يتم تعلم اللغة العربية، وخاصة مهارة القراءة، ابستخدام الوسائط 9أو  8، 7العربية شبكة أيضا، إما من الصف 

ام األخرى. العملية ىي مثل قيام ادلعلم بتعيُت يف تعليم الشبكة. لعملية التدريس اليت تتم بطريقة متزامنة مع ادله

 مهارة القراءة وتقًتن بتفسَت القراءة اليت دتت قراءهتا.

أيضا أنو يف تعليم الشبكة، وخاصة تعلم مهارة القراءة  8ابإلضافة إىل ذلك، أبلغ مدرس اللغة العربية للصف 

يت كانت صعبة ويطلب منهم تفسَتىا أيضا، يتم بواسطة ادلعلم الذي يطلب من الطالب البحث عن الكلمات ال

ألنو مع مثل ىذه العملية سيتمكن الطالب من القيام بذلك وإذامت تكلفهم مبهمة يطلب منهم قراءهتا فقط، فلن 

يقوم الطالب ابدلهمة. مع ذلك يعطي ادلعلم ادلهمة جنبا إىل جنب مع ادلعٌت الذي يرغب الطالب يف مجع مهامهم 

 بشكل صحيح.
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ادلعلم يف تدريس مهارة القراءة : يف كل درس يوجد دائما شيئ امسو مشكل. لكن أثناء عملية تعليم مشاكل 

الشبكة، غالبا ما يواجو ادلعلم مشاكل ألنو من الصعب معرفة قدرات كل طاالب، خاصة عندما ال يزال الطالب 

ة العربية ومن الطالب الذين ال يف الصف السابع، لذلك يصعب على كل معلم معرفة الطالب الذين يفهمون اللغ

 يفهمون اللغة العربية.

أثناء تعليم الشبكة، اندرا ما يقوم الطالب بفروض من ىناك ال يقوم العديد من الطالب بتجميع ادلهام من 

 ادلعلم. لذلك جيد ادلعلمون صعوبة يف تقييم نتائج التعلم اليومي للطالب. 

األخرى الذين يصعب تدريسهم عند القيام هبذا تعليم الشبكة. ألن بُت ادلشكلة ال أتتيي فقط دلعلمي ادلواد 

 الطالب وادلعلمُت يقومون ابلتعلم عن بعد ومن الصعب أن نلتقي.

الشبكة، ىو : من البياانت اليت حصل عليها دريس هارة القراءة يف تالتعلم ادل س در محل ادلشكالت 

ادلؤلفون، ميكن استنتاج أن ىناك مشكلة يف حلها من ادلعلم وبعضها من ادلؤلف لتقدمي االقًتاحات والنقد. من 

مدرس اللغة العربية كيفية حل ادلشكلة، يقوم ادلعلم بتدريس مهارة القراءة من قبل ادلعلم إلعطاء مهام مهارة القراءة 

مجة يف نفس الوقت ألن الطالب سيجمعون مهامهم بعد ذلك. يقدم ادلؤلفون اقًتاحات، جيب أن يويل والًت 

ادلعلمون مزيدا من االىتمام للطالب حول ادلهام ادلعطاة. وتوفَت احلافز حىت ينمو محاس الطالب مرة أخرى ألن 

ها تعود إىل ادلعلم، كيف جيب أن يكون الطالب يشعرون أهنم تلقوا اىتمام معلمهم. للتعامل مع مشاكل التعلم كل

ادلعلم قادرا على توجيو طالبو بشكل جيد. ألن الطالب الذين اليريدون القيام ابلواجبات عادة ما يواجهون 

 مشاكلهم اخلاصة.

 اإلقرتاحات . ب

 للجاسعة  .1
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طروحات جيب أن تكون نتائج ىذه الدراسة مرجعا للبحوث ادلستقبلية، وخاصة يف تعليم اللغة العربية أل

 الطالب يف ادلستقبل.

 للمدرسة .2

ميكن تطبيق نتائج ىذا البحث يف ادلدارس عندما تكون ىناك مشاكل يف تعليم الشبكة حىت يتمكنوا من 

التعرف على طالهبم بشكل أعمق من خالل كوهنم أكثر انتباىا واعطاء ادلزيد من احلافز للطالب، ال سيما يف 

 درسة ادلتوسطة اإلسالمية سوانن كاليجاغا كاليداوير.تعلم اللغة العربية الشبكة يف ادل

 للمدرسني .3

للمدرسُت جيب أن يكونوا قادرين على حتسُت الطالب يف التعلم الذي لديهم. سواء كان ذلك التعلم 

 الديٍت أوالتعلم العام.

 للطالب .4

زيد من االىتمام جيب أن تكون الطالب أكثر نشاطا يف تعلم اللغة العربية، خاصة يف مهارة القراءة وادل

 يف أداء الواجبات ألن الواجبات ىي قيمة لتحديد خترجهم.

 للباحث .5

التزال كتابة ىذا البحث بعيدة كل البعد عن الكمال، وأيمل الكاتب أنو يف ادلستقبل ميكن أن يكون 

 أفضل وأكثر يف احلصول على ادلزيد من ادلصادر، أكثر أو أقل ميكن للمؤلف فقط االعتذار.

 القادم للباحث .6

  علقا مبشكالت مدرس مهارة القراءةللبحث ادلستقبلي بعدي، آمل أن يكون ىذا البحث العلمي مرجعا مت
 يف تعليم الشبكة لطالب الصف السابع.   


