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 الباب الخامس

 والاقتراحات الخالصات

 

ث. هما جخػللان في هرا الباب، ًلدم الباحث الخالصت والاكتراحا

ت   .شيماهي 2بػمليت البحث التي كام بها الباحث في اإلادزطت الػاليت اإلاصدٍز

 الخالصات 1.5

هخائج البحث واإلاىاكشت، ًلدم الباحث الخالصت وهي هما بىاء غلى 

 ًلي :

ىً اللغت الػسبيت لم ج حػليمهفاءة اإلاهىيت للمػلم في جخطيط   .1

 
 
جلً . ألهه لم ًصىؼ خطت جىفير الخػليم في ول أطبىع .جيدة

 ومظؤولياجه واجباجه في اهخفاض مظخىي الىعي دٌ غلىالحالت ج

 همػلم.

طب ومىاي جىفير حػليم اللغت الػسبيت جيد ػلم فهفاءة اإلاهىيت للم .2

ها هللفي إجلان اإلاىاد الدزاطيت و  اللدزةٍملً و  لليم ؤلاطالميت.ل

لت بظيطت حتى خلًًيىن الخالمير ًفهمىنها بطٍس مػاًير  اإلاػلم . ٍو

اإلادزس ي الىفاءاث ألاطاطيت وأهداف الخػليم في الىخاب الىفاءة و 

 هداف الخػليم.ليي ًيىن مىاطبا أل  كبل حػليم اللغت الػسبيت
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 والىفاءاث ألاطاطيت جيدا مػاًير الىفاءاث اإلاػلم ًفهمو 

حلل ،ومىاطبا  مؤشساث زم ًحدد أهداف الخػليم لصياغتهما ٍو

بين ،الػسبيت اللغت حػليم ؤلاهجاش همسجٍؼ في أهداف الخػليم  ٍو

خطىز دظبها الخالمير كبل بداًت الخػليم الري ًى  غلى الاحتراف ٍو

مػلم اللغت خطىز ٍو .خالٌ ألاغماٌ الػاهظت مً مظخمس أطاض

ا بل الٌظخخدممىاد اللغت الػسبيت الػسبيت  ا جيد   جىىىلىجيا جطىز 

س جصاٌلإل والاجصاالث  اإلاػلىماث الىطائل  ألن   أهفظه وجطٍى

 .الخػليميت في حػليم اللغت الػسبيت ملخصس

م الري أكامه  .3 باإلادزطت الػاليت  اللغت الػسبيت ػلممالخلٍى

ت  م اليىمي خشيماهي ٌش 2اإلاصدٍز مل غلى زالزت أهىاع وهي الخلٍى

م آلخس الظ م لىصف الظىت والخلٍى ىت. والدزجت في الخػليم والخلٍى

م أي هديجت  ظاهسة في مجمىع الىخائج مً الاخخبازاث في الخلٍى

الاخخباز اليىمي وهديجت الىاجباث وهديجت الاخخباز لىصف الظىت 

م  أما طسق وهديجت الاخخباز آلخس الظىت.   جؼ هخائيهي جمفالخلٍى

الباب، هخائج الىاجبت، والىاجبت  نهاًتالخالمير اليىميت هحى هخائج 

تي أغطاها اإلا
 
ليت ال   ول أطبىع ػلماإلانًز

 
 إمخحان، وهخائج أحياها

 هخائج يؼجمٍىلظم . و ػامال إمخحان نهاًت و  ػامهصف ال

هخائج الخالمير التي هخبها  هي نهائيتوالىخائج ال ألازبػت، إلى ؤلامخحان
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س  في هخاب ػلماإلا م الخػليم مىاطب بأهداف الخػليم. و . الخلٍس جلٍى

، واإلاهازاث والفهماإلاػسفت،  في هاحيتطلىن الخالمير  ػدًلوهى ح

ا  ت. أم  هي كدزة الخالمير فاإلاػسفت  هاحيتالىاكػت في الخػدًل اللغٍى

ا الخػدًل الباحث. و  غسفهاالتي  تهاحفظ اإلاادة، أو مراهس  في أم 

أو بيان أو  حػبير  فيكدزة الخالمير  فهي الفهمالىاكػت في هاحيت 

ل أن ًجيبىا أطئلت ت. وغير ذلً، ًلدز الخالمير جسجمت شيئ بطٍس

ر في الصف الثاوي غشس فلرن، أن  هخائج حػلم الخالمي ؤلامخحان.

أهداف الخػليم الري بالليم اإلاىاطبت واإلالصىدة  جدٌ غلى

  ًيىهىا لمالخالمير بل، وان   وضػها الباحث في اإلاالحم.
 

 في أبطاال

 الخطبت مثل AKSIOMAباللغت الػسبيت أو  اإلاظابلت اإلاخػللت

 .الػسبيت

جين إلاػلم اللغت الػسبيت في  الداغمت الػىامل .4 جحظين جىدة الخٍس

ت الػاليت اإلادزطت في   ؤهالثاإلا (1) هي يماهيش 2اإلاصدٍز

 مهىتهه  خحفص اإلاػلمين في جحظينط جيدةال شهاداثالو  ألاوادًميت

( ًخلً مػلم 3) همػلمين ومظؤولياتها بالىاجباث اإلاػلم وعي( 2)

 باليظبت أما. اللغت الػسبيت اإلاىاد الخػليميت في غمليت الخػليم

 اإلادزطت في الدظهيالث الخػليميت( 1) هيف اإلاػسكلت للػىامل

ت   اهضباط مظخىي  (2)وامال   ىًلم ج شيماهي 2الػاليت اإلاصدٍز
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ا ًصاٌ ال اإلاػلم  اللغت ًدزطىا لم الرًً الخالمير حالت (3) مىخفض 

جين ًيىهىا وال الػسبيت الًىاطب  (4)الثاهىٍت  دزطتاإلا مً خٍس

 مً ادغم جىجد ال  مػلم اللغت الػسبيت بمؤهالجه، ألن اإلادزطت

ت  (5) اإلاؤطظت  2زاجب الخػليم في اإلادزطت الػاليت اإلاصدٍز

 شيماهي كليل.

 

 الاقتراحات 1.5

 فىما ًلي: في هرا البحث كتراحاثؤلاأما 

 فيمػلم  ليل ًجىش  ال حيث ،كىاغدا اإلادزطت أن جيىن  غلىًجب  .1

ت   اإلادازض ألاخسي  في ًدزض أن شيماهي 2اإلادزطت الػاليت اإلاصدٍز

ٌ  ضمان مؼ جب مػلم ى ً .جيدة زغاًتزفاهيت و  غلى اإلاػلم حصى

 وهفاءاجه. وجدغم إلاػاًير مؤهالث اإلاػلممىاطبا اللغت الػسبيت 

 غلى
ُ
ألاوشطت الخػليميت وحظهيالتها لخحليم  وتهخم اإلاؤطظت

. الخػليم أهداف  اإلاسجى 

حظين خودزاًت ل أطىة حظىت ىاأن ًيىه يناإلاػلم ًجب غلى .2

مه الخػليمجخطيط في  مإهضباطه  اإلاػلم . وجىجيهوجىفيره وجلٍى

باث، والىدوة، مشاوزة  ماءاتهفلخحظين ه مً خالٌ الخدٍز

غت أغماٌ اإلاػلمين ( ومجمى MGMPاإلاػلمين للمادة الدزاطيت )
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(KKG) ( ب ت في مظخىي  Diklat)وحضىز الخػليم والخدٍز  اإلادًٍس

اإلاهخمت  اإلاؤطظت والحيىمت اإلادزطت وزئيع مً زئيع وجىجيهاث

 .بالىفاءة اإلاهىيت للمػلم

PKG (Pemantapan kerja guru .) خالٌ مً يناإلاػلم مؤهالث جسكيت .3

ه مػلمىن  ،الخطىة إلى هرهإضافت  ىجَّ ادة خبراتهم جًُ  خػلملٍص

 الصف في جطبيلها ًمىً التي الدزاطيت واإلاىاد الخػلم بمىهجياث

 .الدزاس ي

 

  أن ًملًاإلاػلم  ًجب غلى .4
 
  هلل حػالى دغىة الحياة وخدمت

 
لت ومؤهَّ

 الاخالص مدي جلً الخطىاث ليعطخ.  جىاطب للليم ؤلاطالميت

التي ًحمل اإلاهىيت  للىظيفت هحامل اإلاػلم ،ؤلاطالم في .الػمل في

. الػلمزطالت الدًً و  وهي الىكذ، هفع في السطالت الثىائيتغلى 

ا، إذا وان  ،ؤلاطالمي اإلافهىم في طيحصل اإلاػلم حصىال جيد 

ا ا، وابخياٍز ملً الىفاءاث اإلاهىيت اإلاػلم ٌػمل الىاجباث جيد  ، ٍو

  ؤلاطالميت.

 اإلاهىيت الىفاءة غلى اإلاؤزسة الػىامل أن   إلى البحث هخائج حشير .5

جينفي جحظين للمػلم  ت  في جىدة الخٍس اإلادزطت الػاليت اإلاصدٍز

  شيماهي 2
 
 جؤزس غلى ألاخسي  الػىامل أن   إلى ٌشير هرا .مخىىغت
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باإلاخابػت  الباحث آلاخس الباحث إلى ًىص ى زم هفاءاث اإلاػلم.

 جحظين في لمػلمل اإلاهىيتبالىفاءاث  اإلاخػللت البحىر إجساء

جينجىدة   .الخٍس

 والػائالث اإلادزطت ذلً في بما ألاطساف جميؼ مً الخػاون  .6

جىدة  جحظين فياإلاهىيت للمػلم الىفاءاث  لخيىن  اإلاجخمؼو 

جين   الخٍس
 
 .اإلالصىد أهداف الخػليم وجحليم طالكت

 


