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  الباب الخامس

 االختتام

 

 أن وبعد. البحث هذا إمتام ىف الباحثة إىل ساعد دق العاملني ربّ  له وشكرا هللا محدا

 ىف ولذلك منه، النتائج تقّدم مل إذا للباحثة التصلح السابقة، األبواب ىف املوضوع هذا عن تبحث

  .االستفادة متكننا الىت واالقرتاحات البحث نتائج بتلخيص الباحثة ستقوم الباب هذا

  الخالصة  .أ 

 للصف باوربوينت مايكروسوفت برنامج احلاسوب وسيلة استخدامب القراءة مهارة تعليم إنّ  .1

 قياما التعليمية بالعوامل يقوم بسمارانج األوىل احلكومية اإلسالمية العالية مبدرسة العاشر

 طريقة مثل التعليمية والطريقة التعليمية، واملادة التعليمية، األهداف حتقيق يف مثل حسنا،

 التعليمية، والوسائل اهلجائية، احلروف طريقة و الصوتية طريقةال و التدريب طريقة و القراءة

 ورد كما املدرسة هلذه العربية اللغة درس يف القراءة مهارة تعليم أهدافب مناسبا .والتقييم

   .الدراسي املنهج يف

 برنامج احلاسوب وسيلةوسيلة  باستخدام القراءة مهارة تعليم خطوات يف

   يلي: باوربوينت، فيما مايكروسوفت

 قبل التدريس   . أ

أن يعدد ، تالميذلاألسئلة لأن يعدد  ،اآلالت والوسائل التعليمية أن يعدد

  للتعلم. تالميذال

 خطوات التدريس  . ب

أن تشاهد إىل جمموعات، تالميذ الع املعلم يوز ت األهداف التدريس، نيبيت

تالميذ ال تدريبها يف شكل الشرحية املختارة، تشجيعمادة القراءة و  تالميذال

للتباع تالميذ الأمر املعلم راءة للتالميذ، إعطاء املعلم مثاليا بالقعلى التفكري، 

أن مادة القراءة، إعطاء املعلم األسئلة للتلميذات، تالميذ ال املعلم بّني القراءة، 

 .التقوميأ كل جمموعة اإلجابة أمام الفصل، مشاورة الفصل يقودها املعلم، تقر 
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 برنامج احلاسوب وسيلة باستخدام القراءة مهارة يف تعليم لنجاح ؤثرةامل العوامل .2

باوربوينت للصف العاشر مبدرسة العالية اإلسالمية احلكومية األوىل  مايكروسوفت

 املدرسة، رئيس و ،التعليميةالطريقة و  املتعلم، و املعلم،بسمارانج يعين من 

  .األدواتو  الوسائل و االجتماعي، اإلقليم و الوالدين،  و

 احلاسوب وسيلة باستخدام القراءة مهارة تعليم  يف لفشل املؤثرة العوامل

باوربوينت للصف العاشر مبدرسة العالية اإلسالمية احلكومية  مايكروسوفت برنامج

تشاؤم التالميذ وقلة و  ،املتختلفة الطالب تربية خلفية يعين من األوىل بسمارانج

  .األسبوع يف حّصتني اّال  العربية اللغة تعليم حال الوقت، حوافزه

  

 مايكروسوفت برنامج سوباحلا وسيلة استخدامب القراءة هارةم تعليم يف عيوبال و زاياامل  .3

 :  بسمارانج األوىل احلكومية اإلسالمية العالية مبدرسة العاشر للصف باوربوينت

و ، دراسيال وادامل ضتعر  حول املعلومات من املزيد ملعرفة التالميذ حتفز اا: زاياامل

 ،تركيزا أكثر هم تالميذالو ، تالميذلل املعلومات فهم على بصريا سهال يكون املواد إرسال

 إن، إثارة لالهتمامو  وضوحا أكثر يصبح ميالتعل عملية ،ياملواد الدرس تقدمي توضيحو 

 ،لتعليما عند واجلهد الوقت تنظيم يف املعلم يساعدو ، تفاعال أكثر يصبح التعلم عملية

 .التالميذ تعلم نتائج نوعية حتسني

مث  ،الوقت الكايف لإلعداد يف صناعة املادة التعليمية يف الشرحيةحيتاج إىل : العيوب

فإنه يتطلب  ميكن أن يقف وحده ال ،الذين جلسوا بعيدا عن الشاشة ميذمن إمهال التال

علم إىل التالميذ، ألنه أكثر نقصان اإلنتباه من املوسيلة إضافية، األخرى ك وسائل التعليم

 .باوربوينت مايكروسوفت برنامج احلاسوباإلنتباه إىل سري وسيلة 
 

 االقتراحات  .ب 

 استخدامب القراءة هارةم تعليم عملية شاهدةوم البيانات ةالباحث تبعد ان حل

 اإلسالمية العالية مبدرسة العاشر للصف باوربوينت مايكروسوفت برنامج سوباحلا وسيلة

قصور.  أوجه هناك تزال ال وكذلك ،املزايا من الكثري هناك كان بسمارانج األوىل كوميةاحل

 اللغة تعليم جودة تصحيحو  فورا النقائص استكمال وينبغيووجب احتفاظ املزايا وتطويرها 
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 ةالباحث اقرتاحات يلي فيماو . مجتمعلل فيها. لتحصل املتخارجني الذين يفيدون مفيدة العربية

 للصف باوربوينت مايكروسوفت برنامج سوباحلا وسيلة استخدامب القراءة هارةم ليمتع لتكون

 العربية اللغة تعلمو  للغة العربية فيها بسمارانج األوىل احلكومية اإلسالمية العالية مبدرسة العاشر

 جناحا: كامال

  المدرسة لرئيس االقتراح. 1

 سوباحلا وسيلة ستخداماب القراءة هارةم تعليم ىف نقصان يعرف أن له ينبغي

 يّتكامل وأن القراءة هارةم تعليم جودة يرّقي أن له وينبغي باوربوينت مايكروسوفت برنامج

  .التعليم وسائل

  العربّية اللغة ىلمعّلم االقتراحات. 2

 تعليمية كيفية عّلميت أن له ينبغي ،القراءة هارةم تعليم أمهية يعرف أن له ينبغي

 ينبغي أكثر، التالميذ أحوال يفهم أن و بالصرب العربية اللغة يعّلم أن له ينبغي وفّعاال، جيدا

 .القراءة هارةم تعليم يف التالميذ يدافع أن له ينبغي التعليم، عملية ىف التالميذ يهتمّ  أن له

  للتالميذ االقتراحات. 3 

 ايكّلفو  نأ هلم ينبغي للمطالعة، وقتا ايزيدو  أن هلم ينبغي جبّد، امو يتعلّ  أن هلم ينبغي

  .اجليدة القراءة تدريبل أنفسهم ايكّلفو  أن هلم ينبغي العربية، اللغة حلبّ  أنفسهم
 

  ختتاماإل  .ج 

 والبدنية الروحية الصحة شكل يف ةللباحث نعما اعطى الذي الكون رب هللا احلمد

 وسيلة استخدامب القراءة هارةم تعليم " مبوضوع العلمي البحث إكمال ةللباحث كنمت حبيث

 احلكومية اإلسالمية العالية مبدرسة العاشر للصف باوربوينت مايكروسوفت برنامج سوبحلاا

 عملية يف اهللا يكره مما ةالباحث نية اهللا نظف. وعقبة  الصعبة دونب " بسمارانج األوىل

 للناس منافع توفري كنمت ةالباحث اأجر الذي العلمي والبحث, العلمي البحث هذا تصنيف

 الفتها الذي العلمي البحث. اهللا نعمة دائما يتوقعون الذين القراءو  ،اجلنةلغة حيبون الذين

 القراء من وانتقادات نصائح ةالباحث توقعت وبالتايل ،القصور أوجه من العديد زالت ال ةالباحث

  .واحسن أفضل العلم البحث ليكون


