
 الباب الربع

 ختتاماال

 الخالصة .أ

م اللغة يليف تع البوبناء على الوصف الذي وصفت فوق الباحثني عن الدافع الط

العربية، وميكن أن خنلص إىل أن الطالب سوف يتعلم إذا كان هناك عامل دفع يسمى التحفيز. 

ن يكون هناك م، لياألطفال ليس لديهم الدافع للتعلبعبارات بسيطة ميكن القول أنه إذا كان 

 .تعلم على النفس الطفل

 الطالب املكفوفني املدرسة الثانوية ياكيتونيس هي:ملشاكل اأما بالنسبة 

 المعلم (1

 اللفظية. تقدمي يف اخلربة ذوي مشاكل

 الطالب (2

 العربية. اللغة تعلم عملية يف رئيسية عقبة املكفوفني وطالب (1)

 الطالب. هلا يتعرض اليت مشكلة تونة مزدوجة (2)

 عملية خالل دتشه ما غالبا اليت القضية أيضا هو للطالب التعليمية اخللفية تنوع (3)

 التعليم.

 

 اإلقتراحات .ب



 المعلم (1

 .حتفيز دائما للطالب لدراسة أكثر صعوبة (1)

 غة العربية.م الليحماولة للعثور على حل ملختلف املشاكل اليت واجهتها يف تعل (2)

م يف الفصول يالفصول الدراسية مرحية وآمنة ومواتية للشباب الدافع للتعلخيلق جو  (3)

 الدراسية.

 .اآلخرون طالبمتيز بني الطالب مع بعضهم ال ال (4)

العمل بشكل وثيق مع املدرسة من أجل استكمال الوسائل التعليمية، مثل القاموس  (5)

 .برايل بطريقةالعربية 

 الطالب (2

 .جيدا دراسة بشكل يف املدرسة، وبعد تعليمأكثر نشاطا يف ال (1)

م معا ليكون من السهل فهم الدروس، ال سيما دروس اللغة العربية. ميكن يتعل (2)

م معا وجتعل من السهل أن تطلب من يللطالب الذين يعيشون يف مهاجع التعل

 املعلم إذا كان لديك مشكلة.

 م وال تشعر بالنقص بسببيغرس يف الطالب إىل الدافع دائما إىل التعل (3)

 القيود اليت لديهم.

 .جيدا مياستخدام الوقت لتعل (4)

 ختتاماال .ج



 جعل لتكون قادرة على إكمال املهمة يف ةاحلمد هلل الذي أعطى نعمته والتوجيه للباحث

 .قالةهذه امل

ذه ه إىل أقصى حد ممكن إلمتام هذا البحث وأدرك الباحثون أن ةوقد حاول الباحث

 ةلباحثلذلك، واهي أبعد ما تكون عن الكمال وال يزال لديها العديد من أوجه القصور.  قالةامل

 .ملقالةات اليت ميكن أن تعزز هذه ايتوقعون االنتقادات واملقرتح

، وخاصة طرافميكن أن تعود بالفائدة على مجيع األ قالةأيضا هذه امل ةويأمل الباحث

 .املعلمني
 


