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 الباب اخلامس

 اخلامتة

 اخلالصة .أ

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

 البحث السابقة، فيمكن للباحثة تقدمي اخلالصة كما يلي:

 يمتعليف  املستخدمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتيق أنواع وسائل و تطب .1

 ملدرسة الثانوية اإلسالمية يف الدين يف الفصل احلادية عشر كالمالرة امه

احلاسوب، و الة املكرب  ،ر بوينتيو مثل بو ، احلكومية األوىل تولونج أجونج

 فصلواي فاي يف ال/ / اإلنرتنت الدولية شبكة وجهاز العرض، و الصوت،

رة امهيم تعل ترتفع وسائل املختلفة على قدرة الطالب يفعشر الدين.  ةحلاديا

أن  كن وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتومت وزايدة ومحاسة.، الكالم

وسائل تكنولوجيا  تطبيق اط ومبتكرة وخالقة وفعالة وممتعة.م النشيتعلختلق 

 يف الدين لفصل احلادية عشرمهارة الكالم يف ا يف تعليم املعلومات واالتصاالت

قبل تطبيق وسائل : احلكومية األوىل تولونج أجونج ملدرسة الثانوية اإلسالمية

مدرسة  تستعد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف عملية تعليم مهارة الكالم،
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يف هذه (. RPPختطيط يف التدريس، وهو يسمى خبطوات التدريس ) اللغة العربية

هي موقف مهم  خطوات التدريس. أن تكوهنا قبل التدريس احلالة، اليت جيب

التعليم من البداية اىل النهاية . لكن  جدا، وهي كمدرس اإلشارة يف أنشطة

وإن مل يكن وفقا خلطوات التدريس اليت  أن تناسب املادة مبستوى القدرة، املدرسة

درسة خطوات التدريس، وعلى امل مت تصميمها من قبل. وابإلضافة إىل إعداد

 power) أيضا أن تستعد وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وبووير بوين

point )يف أايم بعيدة قبل أن تعرضها يف الفصول الدراسية، وجتب على  أن تصنع

املدرسة أيضا إبعداد بعض الصور ذات الصلة ابملوضوع أو مادة اليت ستعرض يف 

 ابللغة العربية اليت تناسب تيار الغناءالخ و بعد ذلك، جتب على املدرسة. الفصل

 .مبهارة الكالم، حىت ميكن الطالب على تكرار النطق واللحجة

 يف مشكالت تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تعليم مهارة الكالم .2

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

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

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

بسبب ألتها متنوعة،  استعمال وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

 فتحتاج سرعة املدرسة يف استعماهلا
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 اإلقرتاحات .ب

أن  الباحثة تتأمل ، ولكنإن هذا البحث العلمي ما زال بعيدا من الكمال

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

 للمدرسة .1

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

 احلكومية األوىل تولونج. وخاصة شبكة واي فاي ملدرسة الثانوية اإلسالمية يف يف

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

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

 أن حيمل اهلاتف يف الفصل، يف وقت الدرسية.

 ملدرسة اللغة العربية .2

أبساليب و طريقة  سبمنا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استخدام وسائل

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

 ابلطالب. أن هتتم   فتجب املدرسة

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

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

 .  على االبتكار ابستمرار يف جمال تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكالم


