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 الخالصة .أ

هنج التعليم و على  ميكن االستنتاج عدة أمور حولتستند إىل هذا البحث، 

حممدية  بتدائيةاإلاملدرسة الصف اخلامس  يف تعلم اللغة العربيةالسياق العام 

 كما يلي:أمباربيناجنون،  

يستخدم التعليم و على  ستجابة الطالب خالل تعلم اللغة العربيةي .أ

عملية  يعقبيف  الطالب أكثر محاسا، جيد جداالسياق العام 

 التعليم والتعلم يف الفصول الدراسية.

قبل  واضح من متوسط قيمةات. زيادال تعلم الطالبالنتائج ال  .ب

 .٦،٢٢ صبحيوبعد تطبيقها  ٤،٢٥ تطبيقها هو

نشاط فإنه ميكن حتسني نتائج تطبيق التعليم و على السياق العام   .ت

 التعليم والتعلم اليت تركز فقط من املعلمني، مقارنة مع تعلم الطالب

حبيث يشعر  الطالب جمرد االستماع والقيام التدريبات،يعين 

 بامللل بسرعة.الطالب 



  قتراحاإل  .ب

الباحثون  يعطتو  اليت مت عرضها أعاله، الصةمناقشة واحلتستند إىل 

 نظر للقراء وغريهم من الباحثني التالية بعض النصائح اليت ميكن أن تستخدم

 مبا يف ذلك: ،متعةو  التعلم النشط خللق

 العربية اللغةللمعلمني . ١

التعليم و على السياق العام يف تعلم اللغة  وميكن للمعلمني تطبيق النهج .أ

 تعلم الطالب.لتكون قياس القدرة على ال جلميع الطالبالعربية 

يف كل لقاء يف  التعليمية األخرىالوسائل ستخدام يوميكن للمعلمني   .ب

 لتحسني نتائج تعلم الطالب.التعليم و على السياق العام  تطبيق

 نيللباحث لنصيحةا. ٢

التصور  على كل متعلم. االنتباه إىل التصور األويل ينبغي الباحثني .أ

املواقف من  مثل طالبمن الالسلبية  التصور األويل املقصود هو

 دروس اللغة العربية تعترب أهنا مملة، الطالب يرتددون على التعلم،

أو الدافع إىل  ويتم ذلك من أجل إعطاء التوجيهات ك.الوهكذا د

 الطالب حول أمهية التعلم.



ألن النهج  أكثر من ذلك،خلق  ينبغيبحوث تعلم اجتماع يف وقت ال  .ب

 لب وقتا طويال.تتطالتعليم و على السياق العام 

النهج التعليم و على السياق العام،  ستخدامتالباحثني تريد  عندما  .ت

إىل كل  وكل مهمة وأوضح على التقنية أوال ينبغي قبل أن يبدأ التعلم

 ميكن أن نفهم ما جيب القيام به. عضو حبيث املتعلمني

 الكلمات الختاميةج.  

إجناز  ةحبيث ميكن للباحث ألن أكثر من فيض رمحة احلمد هلل رب العاملني

تطبيق تعليم و على السياق العام بنوع هذه الرسالة البحث حتت املوضوع " 

يف تعلم اللغة  تصميم لرتقية نتيجة تعلم و نشاط التالميذ يف الصف اخلمس

العربية يف املدرسة اإلبتدائية حممدية أمباربيناجنون"، فقط على السلطة والتوجيه  

أن تعمل بشكل جيد ناهيك عن ما مت إجنازه البحثة، كل هذه األمور ميكن 

 مجيع لن حيدث مع إذن واملساعدته.

مما ساعد على إجناز هذه  مجيع األطراف إىل أود أن أشكر كاتبال

الذين  ميكن أن تكون مفيدة للكتاب وغريها أن نتائج هذا العمل الرسالة. عسى

     .لرسالةيستغلون هذه ا


