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 الباب اخلامس
 خامتة

 نتائج البحث - أ
فصا  الااربيف ا  2013ر مواد تعليم اللغة العربية ملهارة  الرارا   ا املا ه  يو بعد تط

قد وص  البرحا  ال تار   كرسيك   املدةسة املتوسطة ةادن فركو اإلسالمية األهلية كداميرن
 األخري  واستخلصهر كمر يلي:

 2013فصااااا  الااااااربيف ا املااااا ه   أن تطاااااوير املاااااواد التعليمياااااة ملهااااارة  الرااااارا   -1
حرص  وحمرق وذلك بإنترج املرد  املصممة اجلديد  املاتمد  ما  ال صاو  

ا تعليم مهرة  الرارا   الا ق قاد أعادب البرحا  ما  حيا  ت  يا ب  اإلعالمية
 سة.  الدةاسية اجلرمعية واملواد املدة هو أيضر مال م ملاتوى الطلبة و 

الاا ق  2013مااواد تعلاايم الغااة العربيااة فصاا  الاااربيف ملهاارة  الراارا   ا املاا ه   -2
طاااوة البرحااا  بوسااار   املاااتعلم ل يااا  الااااهوب ا الاااتعلم. قااار  البرحااا  ي ااارب 

فرةز ، ك ر    الصعوبرت ا التأليف املواد، الصعوبرت كمر ا جهة الكتربة,
األساي و ك ر   اجلوهر ، و حترير الصا ةة لطبعاة الكتارل. لكا  البرحا  
ي ااارب الااااهولة بوجاااود التصاااديررت مااا  اااااعا  لتصاااديق املاااواد تعلااايم اللغاااة 

 .2013العربية ملهرة  الررا   فص  الاربيف ا امل ه  
مهاارة  ا تعلاايم  املاارد  املصااممة املاااتمد  ماا  ال صااو  اإلعالميااةستاااخدا  إ -3

مدةساااااة املتوساااااطة ةادن فاااااركو اإلساااااالمية األهلياااااة   لالرااااارا   لااااادى الطاااااال
ب اار   التااأوريفّعاارب ويااجور جوهرياار، وأ اارة إو ذلااك وجااود  كااداميرن كرساايك
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علااااات ال تيصاااااة االصاااااولة مااااا  اعختبااااارةي  الربلاااااي والبعااااادق ا مهااااارة  فهااااام 
أن قيماة  ،(t-test)املعلومارت اإلارلياة تحمتاوى الا ن  عا  طرياق اختبارة ت 

 . وتكون ال تيصاة ٦٤‚٦٧  بي مر قيمة ت اجلدوب ت٨۳‚٦٧ت احلارل ت
 pماا  قيمااة ت احلااارل أكااع ماا  قيمااة ت اجلاادوب علاات ماااتوى الدعلااة ت

 . وذلاااك لصاااري ال تيااااصة مااا  اعختبااارة البعااادق بوجاااود فااار  ذق داب ٦,٨
 إحصر ي.

أن بااارل إر إو تلاااك ال تااار  ، أن ال ااارم بااا ا البةااا  مرباااوب  يعااا   
اللغااة  ا تعلاايمعالميااة املاارد  املصااممة املاااتمد  ماا  ال صااو  اإلاسااتخدا  

بااار فّعرلياااة وتاااجور جوهريااار ا ت مياااة  2013ا املااا ه   هااارة  الرااارا  مل العربياااة
 مهارة  فهم املعلومرت تحمتوى ال ن .

 االقرتاحات - ب

 ية:ب ر  علت نتر   البة  ي بغت علت البرح  أن يرد  املررتحرت ابرمة الترل
اآلخااااري  أن يبة ااااوا   األوقاااارت الترليااااة الالحرااااة عاااا   الباااارح ني بغاااات علاااات  -1

تصاااااميم املاااااواد التعليمياااااة   مهااااارةات لغوياااااة أخااااارى م ااااا  الكاااااال  والكترباااااة 
ساااتمرأل، ألن املاااواد التعليمياااة املصاااممة   تعلااايم اللغاااة العريباااة لل ااارطرن عوا

 بلغرت أخر  نردة  وقليلة.
عااارونوا ويتكااارةكوا ويتاااارربوا مااايف اااااعا    الرتبياااة ي بغاااي علااات املعلمااان أن يت -2

خرصاااة   تعلااايم اللغاااة العربياااة   إنتااارج وت إااايم املااا ه  الدةاساااي األسرساااي 
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وأيضر   تصاميم املاواد التعليمياة   تعلايم املهارةات اللغوياة األةبايف لل ارطرن 
بلغاارت أخاارى، ليكااون املاا ه  الدةاسااي األسرسااي وماار تطااوة م هاار م رساابن 

 الطلبة وال رس ال ي  حيبون لغة الررآن. لدى
 مدةسااة املتوسااطة ةادن فااركو اإلسااالمية األهليااة كااداميرن كرساايكي بغاات علاات  -3

، لتكاااون اللغاااة العربياااة لغاااة الداةسااان دةساااةأن يكاااّون البيااااة العربياااة حاااوب امل
 .واملدةسن   ن س الوقت

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


