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الخامسبابال
اإلختتام

النتائج.أ
:على النحو التايلةلص الباحثختمن نتائج البحث والتحليل الذي مت وصف الكتاب، ف

العالية٢املوجودة يف تعليم مهارة االستماع بوسيلة لينغوافون مبدرسة فتوحية كالتاملش.١
:مرجنني دماك اإلسالمية

التالميذ على استعاب املادةبسبب عدم وجود وهي تالميذاملرتبطة الكالتاملش.أ
العائلية مختلفة بسبب خلفيتهاملينغوافون وتفسري الكلمات، وخصائص املتعلمني ل

.والبيئة
وضع خطط الدرس يف بسبب نقص املدرسني العادية وهي املعلم باملرتبطة كالتاملش.ب

.دودةاحملأنفسهمتهمومعرف) خطة تنفيذ التعلم(
من قبل سوزانا أقل التواصل والتشبع إدارة الصف التعليم و طريقةبتبطة املر كالتاملش.ج

.بسبب عدم وجود اختالف يف الطريقة املستخدمة
عن القيود وعدم ةالتعليمية النامجمصادراملرتبطة مع وسائل اإلعالم أو كالتاملش.د

. ينغوافونبلدعم التعلملوجود الكتب 
ن مل و عملية التقييم، واملربيف التقييم نظرا لضيق الوقت أو احلجم باملرتبطة كالتاملش.ه

.املواقف وتقييم االسرتاتيجياتوايتقن
مرجنني اإلسالميةالعالية٢يف تعليم مهارة االستماع بوسيلة لينغوافون مبدرسة فتوحية حل.٢

:دماك 
ن يعززوا أالتالميذ على جيب . املرتبطة مع مستوى تنمية التالميذكالتاملشحل.أ

بينما يف املدرسة هذا التعزيز والوثق ليس و األشرطة ب، واالستماع تعلم قراءويثيقوا 
.أيضاولكن عندما يف املنزلفقط 

لوضع خطط يةروتينالاملهنية و ملعلمني يف حتسني كفاءباذات الصلة كالتاملشحل.ب
العلمية، باإلضافة إىل املعلم تدريب، وإثراء املعرفة على املعرفة حتسينهم الالدرس، و 

.يبحث عن مواد لدعم هذا النداء



٤٣

باستخدام جمموعة متنوعة من وهو . املتصلة بوسائل وإدارة الصفكالتاملشحل.ج
.األساليب اليت تركز على دور التالميذ، وخلق ظروف مواتية للتعلم والتواصل

اإلعالم لسائقد توافر و . التعلماملرتبطة مع وسائل االعالم ومصادركالتاملشحل.د
.لدعم جناح عملية التعلم

عرفة خصائص التالميذ ومراقبة تقييم مبذات الصلة لتقييم املعلمني كالتاملشحل.ه
ينغوافون يعمل بشكل مثايل عندما لوسوف تعلم املواد .لتقييملاسرتاتيجية تسهيال

تطوير العلم والقدرة على إنشاء ن لتحسني نوعية األفراد عن طريق و املعلميستخدمها 
.وهذا حتفيز اهتمام التالميذ يف التعلم. التعلم اإلبداعي

قتراحاتإلا.ب
إىل املدارس الدينية.١

ينبغي توفري املدارس الدينية أو استكمال مرافق البنية التحتية الضرورية يف التعليم .أ
.رجوةامل، وذلك ليتحقق أهداف التعلملنغوافونموضوعات بأنشطة والتعلم 

ينبغي زيادة االنضباط سواء من قبل املعلمني أو التالميذ، وذلك ألن االنضباط هو .ب
.تدفقسوف تسري كل األحداث مبو ،فضلاأل

للمعلمني .٢
يتخلق ملعلم ااحملتملة حبيث ميكن يهمفضل لتالميذما هو األيتعني على املعلمني فهم .أ

.ة والشخصية واملهنية واالجتماعيةيتوافق مع الكفاءات األربع، وهي الكفاءة الرتبويو 
يتعني على املعلمني فهم خصائص التالميذ حىت يتمكنوا من اختيار األسلوب .ب

.من التواصل يف عملية التعلماجو وااملناسب وخلق
لآلباء .٣

ألن . ينغوافونبليف التعلم وحتفيزهم على أمهية التعلم مهاءجيب على اآلباء االنتباه البن
.ينغوافون روح التعلملالدافع القوي سيجعل الطفل لديه 
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