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مات مدرسة العالية معلين في الاستنادا إلى وصف و تحليل لنتائج البحوث و الباحث

 المدرسة العالية نور األمة ةوييايتتا, ةمكن تلخيصها على النحو التالي:محمدةة ةوييايتتا و امل

هناك فتوق في نتائج تعليم اللغة العتبية حصل عليها طالب الفصل المحادي عشت  .1

محمدةة ةوييايتتا ومدرسة العالية نور األمة ةوييايتتا. املمدرسة العالية معلمات 

مجموع الدرجة لتحقيق تعليم اللغة العتبية الصف المحادي عشت في المدرسة 

(,  و الصف المحادي عشت 59.38محمدةة في الفةة كيفاةةك م    املالعالية معلمات 

إن التحصيل (. 68,57في المدرسة العالية نور األمة هم في الفةة كأقل جًداك م   

ة لغالعلمي القائم على بطاقات تقتيت الفصل الدراس ي الفتدي على دروس ال

تا له ت يايوية محمدةةامل العتبية في الفصل المحادي عشت مدرسة العالية معلمات

محادي لأفضل من التحصيل العلمي العتبي لطالب الصف اي تعليمقيمة تحصيل 

ألنه في فةة كافية مما يعني وجود يايتتا يمة ةو األ  عشت في مدرسة العالية نور 

 .درجة أعلى عدد الطالب مجموع

الطتيقة االنتقائية التي طبقها المعلم في تعليم اللغة العتبية في المدرسة العالية  .2

ن فعالة وفقا لنتائج استبيانات تعطي فعالية محمدةة ةوييايتتا لتوو املمعلمات 

, %63.37أساليب انتفائي للطالب الصف المحادي عشت ما النسبة مةوية ملجموع 



هكذا أةضا مع تطبيق األسلوب االنتقائي من قبل معلم الصف المحادي عشت في 

 .%72.27المدرسة العالية نور األمة ةوييايتتا فعالة مع قيمة نسبة مجموع 

لناقص من هذه الطتيقة المطبقة حتى اآلن من قبل معلم الصف المحادي مزاةا وا .9

مة الصف المحادي عشت في املعشت في المدرسة العالية معلمات   
م
محمدةة ومعل

 المدرسة العالية نور األمة يما ةلي:

   مزاةانقاط: 

 .تعليماهتما  الطالب أيثر إثارة لالهتما  لالختالط في ال .1

 .تعليمبنشاط في ال الطالب قادرون على المشارية .2

 .الطالب هم أيثر حماسا للدراسة بجد .9

 .ةدرك الطالب مسؤوليتهم عن إيمال المهمة التي ةقدمها المعلم .2

 .تعليمغير مشبعة وأيثر حماسا في ال .8

 الناقصنقاط ا: 

حين أن تخصيص دروس في اللغة العتبية في  ,ةتطلب وقًتا أيثر من األسلوب المعتاد .1

 المدرسة محدود بشول عا .

 اإلقتراحات  .2

 بها ةقو  أن ةنبغي أشياء اتخاذ عدة فيمكن عليها المحصول  تم التي البحث من نتائج استنادا

لدى الباحثة عده اقتراحات قد توون مفيدة في تحقيق   المعلم أو الباحثة بنفس ي. لذلك,

محمدةة ةوييايتتا و المدرسة العالية نور املاألهداف التعليمية في المدرسة العالية معلمات 

 األمة ةوييايتتا:



بالنسبة للطالب أن ةوون أيثر اجتهادا متة أختى لتعليم من أجل زيادة مختجات  .1

بية. ألن دراسة اللغة العتبية هو واجب على التعليم, و خاصة في مادة اللغة العت 

 الفتدةة كل مسلم.

المعلم ةنبغي تقدةم التشجيع و التفسير والدافع للطالب. يما ةجب على معلمي المواد  .2

 اللغة العتبية لتحسين تعليمهم من خالل تقدةم إستراتيجية أفضل من وقت آلخت.

وينبغي أن تحاول أن تبقى معلم اللغة العتبية مع حسن متة أختى في زيادة استخدا   .9

أسلوب انتقائي, حتى ةوون الطالب أيثر حماًسا لتعليم اللغة العتبية ةقا  في المدرسة 

الطالب و قد تم تعيين أهداف التعليم  إلى ارتفاع نتائج تعليم حتى أنه باإلضافة 

 المعلم تحقيق.

الستنتاجات واقتراحات من هذا بحث العلمي. أدرك الباحثة أن العدةد من وبالتالي ا

عيوب يبيرة في هذا التقتيت. ولذلك, االقتراحات واالنتقادات التي ةبني الباحثة جدا نتوقع. نأمل 

 أن هذا البحث ةمكن أن توون مفيدة ألولةك الذةن ةقتأون والمهتمين.

 

 

 


