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 الباب الخامس

 قتراحاتإلنتائج و اال 

 نتائجال -أ

 تحضير الدروس  -1

ترتب تحضير الدروس موافًقا لقانون تنظيم وزير التعليم و الثقافة من 

يناقش عن معايير عملية التعليم االبتدائي والثانوي. خطة تنفيذ  2016

م عن نتائج تطوير التعلم مفتعل بناء على خطوات الطريقة املخترة ل
ّ
التعل

 .2013املبتدأ و الخبر. خطة تنفيذ التعلم املستخدمة تراجع إلى منهاج  مفهوم

 إجراءات التعليم -2

إجراءات التعليم بتطبيق طريقة فرقة املساعدة التفريدية موافقا 

 ملراحل تعليمها. 

 تطوير التعليم -3

ستنتاج أن تطبيق طريقة بناًء على البحث الذي تم إجراؤه ، يمكن اال 

م للتالميذ الة املساعدة التفريدية" أن تطور التعليم "فرق
ّ
فصل نتائج التعل

يونج سوكابومي عن مفهوم نوية الحكومية وروضاالسابع "د"  في املدرسة الث

قة املساعدة التفريدية" لتطوير نجاح تطبيق الطريقة  "فر  .املبتدأ والخبر

م تعّرض بالتغييرات في عملية التعليم وهو تطور في قيمة التقييم 
ّ
نتائج التعل

م  في الدور األول  النهائي لكل دور, نظر إلى  متوسط 
ّ
تسعة تالميذا نتائج التعل

 قيمة املتوسطة% ب 34.7% و غير املكتملين سبعة عشرة تالميذا أو  65.3أو 

%  80,7. ثم تطور في الدور الثاني كان احد وعشرون تالميذا أو % 48,8

0%77,6 قيمة املتوسطة% غير املكتملين ب 19,3و خمسة تالميذا أو  إكتماال
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نتائج تتفق مع املؤشرات التي حددها بمعايير الحد هذا يدل على أن 

%. ولذلك فإن  80األدنى لإلنجاز ستون مقررا ونسبة اكتمال تصل إلى 

م يمكن لتطوير "فرقة املساعدة التفريدية" يق طريقة التعليم تطب
ّ
نتائج التعل

نوية الفصل السابع "د" في املدرسة الثللتالميذ في مفهوم املبتدأ و الخبر في ا

 يونج سوكابومي.الحكومية وروض

 قتراحاتإلا  -ب

اإلقتراحات من خالل االنتباه إلى االستنتاجات السابق، يمكن للباحث تقديم 

 على النحو التالي:

 للمدّرسون   -1

في  "فرقة املساعدة التفريدية" تطبيق عملية التعليم باستخدام طريقة  (أ

ي يونج سوكابومنوية الحكومية وروضالفصل السابع "د" من املدرسة الثا

م عالية و بيئة تعليمنحتى تستمر في تنفيذها لتحقيق 
ّ
التنشيط  تائج التعل

 للتالميذ

يحتاج املدارس إلى تحريض التالميذ في عملية التعليم حتى التالميذ أن   (ب

 يكونوا نشيطين في التعليم

 للتالميذ  -2

م في املواد العربيةجب على التالميذ تحضيرا لتطوير ي  
ّ
 نتائج التعل

 للمدارس -3

ة املساعدة "فرقيعطى املدارس تدريبا للمدرسين لتطبيق طريقة التعليم  (أ

 املختلفة.  كثر إبداًعا في تكوين بيئة تعليمحتى أالتفريدية" 

 للباحثون متابعة  -4
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ال تزال الضعف في هذا البحث ، مثل أنشطة األسئلة التي ال تزال غير 

 موجودة ، حتى للباحثون متابعة أن يالحظ إلى األمور التالية:

وية بتعمق إليجاد الحل نااملدرسة الثم اللغة العربية في يباحث مشاكل تعلأ(    

 املناسب لحل املشكلة

 يبتذل على القيام بالسؤال واإلجابة مع التالميذ لتكون نشطة في األسئلةب(   

فهم متعمق حول تحضير الدروس  و إجراءات بتطبيق طريقة التعليم ج(   

 "فرقة املساعدة التفريدية"

     (د
ّ
"فرقة م للتالميذ باستخدام طريقة يقوم بإجراء بحث عن النتائج التعل

في املدارس في مستويات التعليم األخرى, املثال في املساعدة التفريدية" 

 املدرسة العالية. 

 


