
 
 

 
 

 فصل الخامسال
 خاتمة

 نتيجة البحث .أ 
 العربية" كتاب ىو AQL صفوف يف ادلشرف يستخدم الذي ادلقرر الكتاب كان .1

. مستويات مثانية من ويتكون. تعليمي كمرجع( أ) األول اجمللد" يديك بني
 وسينتهي. يوم كل دقيقة 03 التعليم وكان. األول للمستوى بالنسبة خاصة

. أشهر 4 حواىل( أ) األول اجمللد" يديك بني العربية" كتاب من الدروس
وجدول الدراسة كل . لقاءً  44 أو درًسا 77 ىي األول للمستوى والدروس

صباًحا أو ال يتجاوز  37:03صباح يوم اإلثنني واألربعاء واجلمعة يف الساعة 
 اليوم. يف 33:03عن 

 AQL (Arabic Quantum learning)األنشطة األساسية  .7
ادلميزة تستخدم كتاب "العربية بني يديك" كمرجع  AQLيف صفوف  .أ 

تعليمي يتكون من مثانية مستويات. خاصة بالنسبة للمستوى األول 
 يستخدم كتاب "العربية بني يديك" اجمللد األول )أ(.

 دقيقة كل يوم. 03وكان التعليم   .ب 

 4 احلدودسيتم االنتهاء من كل مستوى من مستويات الكتاب يف جـ. 
درًسا  77من التعلم، إمجايل الدروس للمستوى األول ىي  تقريًبا أشهر

 أشهر من التعلم. 4اجتماًعا وسيتم االنتهاء منها خالل  44أو



 
 

 
 

سريسل صورًا لصفحات الكتب جنًبا إىل جنب مع التسجيالت  .د 
ًقا جلدول الدراسة، أي كل صباح يوم الصوتية للمواد التعليمية وف

ادلميزة، اليت حتتوي على دروس  AQLاإلثنني واألربعاء واجلمعة إىل فئة 
 باللغة العربية فيها.

ميكن للطالب طرح األسئلة ومناقشة من خالل الصوت والكتابة حول  .ه 
 الدروس اليت مل تفهمها متاًما.

تاب ادلنهجي كل اجتماع أو يوم دراسي ستتعلم درسني وفًقا للك .و 
 للعربية بني يديك اجمللد األول )أ(.

   AQL (Arabic Quantum learning)إجراءات التعلم يف الفصول  .0
سريسل سلسلة الدرس كل يوم اإلثنني واألربعاء واجلمعة، بأسرع وقت  .أ 

يوًما يف اليوم.  33:03صباًحا أو ال يتجاوز  37:03يف متام الساعة 
الوقت، فسيؤكده للمشًتكني عرب  إذا مت تقدمي الدرس خارج ىذا

  اجملموعة يف ذلك اليوم.
ميكن للطالب إكمال عملية التعلم بشكل مستقل بني الساعة  .ب 

إىل قبل تقدمي الدرس التايل وإذا مت إرسال ادلادة يوم اإلثنني،  33:03
جيب إكمال التعلم ادلستقل قبل صباح األربعاء، من خالل االستماع 

على الدروس بعناية أثناء النظر يف كتاب إىل الصوت الذي حيتوي 
العربية بني يديك اجمللد األول )أ( أو صفحة الصور من الدليل على 
أساس الدروس ادلقدمة. لذلك ميكنك أن تكون مرنًا جًدا إلدارة وقت 

 دراستك وجدول نشاطك اليومي.



 
 

 
 

ملء احلضور  عليهمعملية التعلم ادلستقلة، ف أي الطالب إذا أكملجـ. 
يف  الطالب نتقال إىل صفحة موقع القاممة احلالية، حتديد اسمباال

العمود "اسم ادلشارك" وكتابة رقم التعلم يف العمود "إنتهاء الدرس" 
والضغط على زر "إرسال" إلكمال عملية ملء سجل للحصول على 

 الدرس يف وقت الحق سيقدم التوجيو يف هناية كل درس مقدم.

جمموعة إجابات األسئلة اخلاصة عن  وعلى الطالب طرح األسئلة يف .د 
طريق كتابة "السؤال" قبل السؤال. عما إذا كان أحد الطالب تواجو 
مشكالت تتعلق بسلسلة الدروس ادلقدمة يف يوم الدراسة. سوف جييب 

 على أسئلة الطالب فورًا.
سيتم تضمني خالصة الدرجات والتقديرات اخلاصة بالطالب يف كل  .ه 

ني ويف هناية فًتة التعلم من ىذا ادلستوى واحد منهم إكمال الفصل
 الدرجة ادلمتازة بواسطة معلم. AQLاألول 

بشكل عام، ال توجد مهمة )واجب منزيل( للمشاركني يف تعلم اللغة   .و 
. حيضر ادلشاركون سلسلة الدرس فقد AQLالعربية يف ىذا الفصل 

وسيوفر ادلوجو أداة تقييم مستقلة ومفتاح اإلجابة قبل أن يدخل 
 ادلشاركون يف الدرس التايل.

 أن ادلشكالت يف استخدام وسيلة الواتس أب يف استيعاب ادلفردات كما يلي: .4
 ادلشكالت العامة ىي أن اللغة العربية ليست لغة األم وعدم البيئة اللغوية ( أ
 تعليم ادلفردات بإرسال الصوتية مع الصورة بدون الفيديو ( ب

 األشخاصعدم التواصل الفعلي والشخصي بني جـ( 



 
 

 
 

 كثرة العكوف على الربنامج قد تسبب ضعف النظر على الدرس ( د
ادلشكالت من ادلدرس يعٌت أن ادلدرس ال حير من البيان والتوضيح  ( ه

 وادلالحظة إىل الطالب
 ادلشكالت من الطالب يعٌت حينما جيري اإلمتحان يغش بعضهم. ( و

 يلي:أن احملاوالت يف حل ادلشكالت يف استخدام وسيلة الصورة كما  .5
 إنشاء البيئة اللغوية يف الفصل الذي يهدف إىل تعمق اللغة العربية ( أ

 استخدام الفيديو يف أثناء البيان من ادلفردات ( ب

 إجبار الطالب عن ملك الكتاب ادلقررجـ( 

القيام بلقاء ادلفتوح عرب فيديو عن مادة اللغة العربية ادلقررة مع ادلدرسني  ( د
 لغة العربيةمرة يف الشهر لًتقية جودة تعليم ال

 جيعل ادلدرس اللغة العربية لغة رمسية عند التعلم يف الفصل. ( ه
 احلديثية التعليمية الوسامل إحدى من أب الواتس أن ىي البحث خالصة .6

 من يتجز أ ال جزءاً  أصبحت الوسامل ىذه أن   ومبا التعليمّية، العملّية إلثراء
 .األقلّ  على منها بعض   توفُّر أو وجودىا، من بُد   فال التعليم،

 

 

 

 



 
 

 
 

 توصيات البحث .ب 
  AQL (Arabic Quantum learning)للمنشىء برنامج  .1

للمنشىء برنامج أن يستخدم الفيديو حينما يشرح درس ادلفردات ينبغي 
 حىت تثبت ادلفردات يف نفوس الطالب.

 للمعلم .7
طالبو الستيعاب ادلفردات، ألن  ينبغي على معلم اللغة العربية أن يشجع

 استيعاب ادلفردات أفضل العوامل لكفاءة الطالب يف مهارات اللغة.
 للطالب .0

ينبغي على الطالب أن ميارسوا اللغة العربية طول احلياة، وحيفظوا ادلفردات 
 حبسب الوحدات يف الكتاب ادلقرر.

 


