
 الفصل الخامس

 نتائج البحث و التوصيات و المقترعات

 نتائج البحث -أ

 :إىل النتيجة التالية  ةبعد أن يتم إجراء البحث، وصل الباحث

 تطبيقها بالفعل مبدرسبانج باملعزالدين  العاليةم برنامج باللغة العربية أرابيندو يف املدرسة يتعل. ١

أيضا من  ةاليت لديها الباحث ةواملالحظ ةأندريانسية واضح من املقبل و هو أستاذللغة العربية، ا

أي األوىل ) برنامج أرابيندو(ميالتعل لكما أن خلصائص وسائ. بيانات من املعلم مثل هذه

، وإضفاء تعليمال لوالتدريب، واالفرتاضات، والوسائ متماسكة، يرمز، وحسن ختطيط املواد، جتزئة،

مؤشر اخلصائص العامة أن يف . نب النفايات، وبدون مقدم الصورةالطابع الشخصي، صوت، جت

الربنامج هناك فعال أرابيندو عشرة اخلصائص واملؤشرات هناك اثنني فقط من املؤشرات اليت قد ال 

متعددة جيدة، إال إذا توفرت مجيع مث  لأرابيندو يقلل من جودة يف الوسائيف الربنامج ولكن  يفعل

ة املتعلق توثيقوال الحظةأما بالنسبة لنتائج امل. يدةيندو يستحق أن قال جالربنامج فعال أراب

 ذهن مستوي،العالقةباألهداف،الواقعى دقة :املتعددة لم باستخدام الوسائيخبصائص تعل

 اخلطوات كثري،األمهية،الدروس مواضع،األمثلة وفرة،باألهداف كثافة،الطالب استجاة،الطالب

من  ةساب الباحثخصائص املؤشرات الكامل بالفعل يف الدراسة اكت. عددالتدرييبات، مساعدة

املالحظة يف هذه الدراسة على الرغم من أن السلطة تلقي الطالب املؤهلني ال جداً، ولكن ما 



املتعددة ميكن أن يكون الفعل قال  لاستخدام هذه الوسائم يوتعل. ميزلت أتذكر طالب قبل التعل

 .املتعددة لستخدام الوسائإم بيأما وفقا لنظريات التعل

مع نظرية النموذج ) التعليم لالوسائ" (برنامج أرابيندو"تخدام م اللغة العربية باسيالتخطيط لتعل. ٢

حيلل املعلم هي أؤكد للطالب من حيث اخلصائص املشرتكة واملعايري املعلنة واألهداف التعليمية، 

 م، اليت تتطلب منيالتعل لم، واستخدام وسائيم واملواد التعليوحتديد اسرتاتيجيات ووسائل التعل

 ميم تصميم عملية التعلياملالحظة والتعلاملقابلة و  ينظر إليها من نتائج . ، وتقييم ومراجعةالطالب

مؤشرات التخطيط يتم بالفعل  مخسةنسية كانت جيدة ألن هناك اللغة العربية من األستاذ أندري أن

 تخدامه، إال وهي ال تشمل املعلماك مؤشر واحد أن مل يتم اسبإرادة مدرس اللغة العربية ولكن هن

 .ميوال يؤثر على عملية التعل اسرتاتيجيات يف تصميم الدراسة

م اللغة العربية باستخدام برنامج أرابيندو لتعليم اللغة العربية هذا أرابيندو كانت جيدة جداً يتعل .٣

م والواقع يأن العربية التعل توثيقاملالحظة واملقابلة والج من على الرغم من عدم بعد الكمال النتائ

 املادية، واحلوار للمعلمندو فقط يف إعطاء كويد ربعستخدامها إستخدام الربنامج يف إق يف احل

ندو يف الطالب فيها ربعبرنامج  كرية املادية يف ال هاروكات أنم ال تستخدم كرية الواجب  يالتعل

فقد  عاليةال رسةم يف املدية واالبتكار اليت تعلن مث املعلم خلص باملبادر بعد إىل على احلد األقصى م

 .كان هذا حسن

0Tالتوصيات -ب 



 : ىف هذا البحث هي  ةومن توصيات الباحث 

0Tالعالية عز الدين باملبانجلرئس املدرسة . ١ 

ل ستخدام وسائإوالطالب يف إجراء و  ئ اتصاالت جيدة مع كل من املعلمغالبًا ما تنش ) أ(

 م ال سيما تعلم دروس يف اللغة العربيةيالتعل

ينبغي أن تكون مزودة ب فورا استخدام املعدات املطلوبة يف كل الفصول الدراسية  ) ب(

حىت أن تتداخل مع عملية التعلم واملختربات اللغوية أساسا ليسرتك ميوت يف بعض األحيان 

 .ندوربعستخدام إب

 ملدرس اللغة العربية ا. ٢

 لا بتطوير الوسائجيب أن ختتلف حسب املواد وتقوم أيض أن املعلمستخدام أساليب إ ) أ(

 .ميستخدامها يف قريوة التعلاملتعددة إل

عملية التعلم أكثر متعة مرة  م حيث أنيستخدام اسرتاتيجيات التعلإيف  السماح للمعلم ) ب(

 ريأخ

 

 الطالب . ٣



يف املنزل لتدريب أوصت للطالب ألكثر تدريب اللغة العربية مثل حديثة، واستخدام هذا الربنامج 

بالعربية أرابيندو وينبغي أن تعلم أيضا أن يستمع إىل الصوت حىت ميكن استخدامها  قدرة الناطق

 .اكتشاف كيفية عمل ذلك بالطريقة الصحيحة يف النطق للغة العربية. يف عملية التعلم

 


