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 الخاتمة و النتائج

 

 النتائج .أ

كوسيلة التعليم اللغة العبية في الصف الثامن مدرسة معلمات سنة  kahootالتالميذ على ادراك  .1

، انظر عموما Kahoot من قبل الطالب بعد المباراة ادراك، لعديد من عقد 8112-8112الدراسية 

م كاهوت م الستخدايأن عملية التعل، kahootوسيلة ، نتائج االستبيانات التي تم توزيعها هي

(kahoot )لالهتمام، العرض المرئي )الصورة، اللون( في هذه الوس 
ً
 (kahoot)كاهوت يلة مثيرة جدا

 لالهتمام
ً
، الطالب مدى تعلم فهم kahoot اختبار ، يمكنك تنشيط الطالب في التعلم، مثيرة جدا

ي المعروضة ف تبارحلوان، والطالب بسهولة فهم اال العديد من تركيبات من األ quiz kahootحتبار ا

 . kahoot مسابقة

kahoot  متعة يصبح يمكن جعل روح طالب في التعلم، وجعل التعلمkahoot وعدم ،

اتفق الطالب ، في التعلم مثيرةkahoot العربية الحصول على بالملل، وتغيير النظرة للطلبة باللغة 

واضحة  kahootالتشغيل الخطوات في ، هو فكرة جيدة للغة العربية kahootبشدة وجود وسائل 

، وفقا
ً
قدم المار االختب، فتاة كانت تستخدم لجعل الملل في تعلم اللغة العربية لوسائل الطالب جدا

طالب الثامن د يستخدم  kahootوفقا  في المدرسة. ميالتعل بمادة يناسب  kahoot في التطبيق

 .ماتمعلفي مدرسة  kahootتستحق 

  kahootخدام المعّوقات يسعرون الطالب في اس .8

وفقا للمقابلة قد أنجز أي اإلجابات التي تظهر على الشاشة أقل ظهورا للعيان، التي تتطلب إشارة 

 من أجل اللعب 
ً
جواب، ثم أنه ال يمكن تغييرها بعد  kahootبسالسة، وعند الفعل فوق قوية جدا

، وال وراء األكثر أقل جودة، وذلك دون عائق، تصبح الصورة أقل سطو  kahootإذا ألعاب , اآلن
ً
عا

 
ً
شكلة هي الجواب ، و لوقت طويل بما فيه الكفاية، لذلك كان علينا أن اإلجابة بسرعة .، وضوحا

 سؤل. أشكال أقل متنوعة من ال .أقل سرعة، واللعبة فقط اختيار إجابة كتب

 

 

 



 االقتراحات .ب

 قدمت الباحثة بعض االقتراحات

 لمعلم المدرسة .1

مالم ويمكن
ّ
حيث أنه يمكن أن يساعد  ،كوسيلة لتعلم اللغة العربية  kahoot يلةاستخدام وس عل

كما  .االمتصلة المواد التي تم تدريسه لاسؤ الالطالب في روح تعلم اللغة العربية ويمكن أن تساعد في فهم 

 .لترى نتائج تعلم الطلبة kahootيمكن للمعلمين استخدام 

 للباحثين  .8

المتشابهة اقترحت لباحثين الذين يقومون بأبحاث ليمكن استخدام هذا البحث كمواد مرجعية 

 الباحثة

 

 

 

 

 


