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 سادسلالباب ا

 اتمةالخ

 لخالصةا . أ

 بالتعليم مهارة القراءة التعليم الفرقيبناًء على نتائج البحث حول "فعالية منوذج  .1

" Ringinanom Udanawu Blitarادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية فتح اذلدى يف 

 ووفًقا لصياغة ادلشكلة احلالية ، ديكن استخبلص االستنتاجات التالية:

 0رلموعات من  0بتقسيم الطبلب إل م يبدأت الباحثة عملية التعل

الطبلب الذين لديهم قدرة أكرب  ةأشخاص يف كل رلموعة، مث اختار الباحث

يف اللغة العربية كقادة للمجموعة. بعد أن كانت اجملموعة جاىزة وكان اجلو 

احلاصل يف الفصل مواتياً، أعطت الباحثة نص القرعة كمادة تعليمية. يتم 

هتم الوقت دلناقشة ادلواد ادلقدمة. بعد انتهاء ادلناقشة، إعطاء الطبلب ورلموعا

 دُتنح الفرصة دلمثلي كل رلموعة لقراءة النص كتقييم.

أكثر الفرقي م يادلستقل ، يظهر أن منوذج تعل T بناًء على حتليل نتائج اختبار .2

ىي  Sig. (2-tailed)فاعلية من فئة التحكم. ديكن مبلحظة أن قيمة 

، ىناك فرق كبَت بُت الفصل الذي يُعطى  . لذلك2.20> 2.222

معاملة منوذج التعليم الفرقي والفصل الذي ل يتم تنفيذه بواسطة منوذج 
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. ألن "ىا" مقبولة و "ىو" مرفوضة. بناًء على اختبار كوىُت، الفرقي ميالتعل

 21.2،3 أي ،1.31 بقيمةحيث ديكن رؤية الفرق يف االضلراف ادلتوسط 

 عالية. الفرقي ميفعالية منوذج التعل يمةق بأن القول ديكن

 اتاقتراح . ب

 وبناًء على نتائج البحث قدم ادلؤلفون بعض االقًتاحات على النحو التايل:

 للباحثُت يف ادلستقبل .1

جيب أن يكون الباحثون ادلستقبليون قادرين على تطوير حبث حول 

ولكن ديكن فعالية منوذج رلتمع التعلم الذي ال يعتمد على مهارات القراءة 

أن يكون يف مهارات االستماع أو الكتابة أو االستماع. حبيث يضيف إل  

كنوز تطوير علوم البحث وديكنو إصبلح أو حتسُت نتائج البحث لتحسُت 

 جودة التعلم.

 رئيس ادلدرسةل .0

ثبت أن منوذج التعلم يف رلتمع التعلم حيسن مهارات القراءة. حبيث 

ة لزيادة حتسُت ادلرافق والبنية التحتية يقدم الباحثون اقًتاحات للمدرس

 الداعمة يف منوذج التعلم جملتمع التعلم.
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 للمعلمُت .3

من ادلتوقع أن يكون ادلعلمون قادرين على إتقان عدة أنواع من مناذج 

التعلم يف تنفيذ عملية التعلم يف الفصل ألن مستوى التأثَت مرتفع جًدا على 

 نتائج تعلم الطبلب.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




