
 
 

١٢٦ 
 

 الباب الخامس
 االختتام

 
 الخالصة  ) أ

 األول الباب من بالبحث الباحث أقام ما بعد    
 أن األخري الباب هذا يف يستطيعفاالن , الرابع الباب إىل

 :يلي ما أمهها البحث، خالصة يقدم
 النتيجة من االختبارفاستطاع الباحث ان يقدم  )١

يتم حتديد الكفاءة املهنية ملعلمي اللغة العربية من 
خالل الكفاءات الشخصية والرتبوية واملهنية 

  .واالجتماعية
شهادة لل النائلني االحرتاف ملعلمي اللغة العربية   ) أ

كاليوجنو   منطقةيف  الثناوية االسالميةيف املدرسة 
درجة  ١٢٨,١٥وس ، والنتيجة املتوسطة هي قد

  .درجة حبد أقصى ١٣٥درجة و  ١٢١حبد أدىن 
 غري النائلنياالحرتاف ملعلمي اللغة العربية    ) ب

  منطقةيف  الثناوية االسالميةدرسة املشهادة يف لل
مع احلد  ١١٠،٦وس ، والنتيجة هي قدكاليوجنو 

درجة على  ١٢٤درجة و  ١٠٠األدىن من 
 .األكثر

قدم الباحث على حتليل البيانات    ) ت
 ) Mann Whitney(مان ويتينباإستخدام 

 Mann(صل حتليل البيانات باستخدام فيح

Whitney (  على قيمةp  ٠،٠٠٠قدرها .
يف هذه الدراسة أن هناك فرقًا كبريًا فالنتيجة 
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النائلني علمي اللغة العربية ملبني احرتافية 
درسة امليف  وغري النائلني للشهادة للشهادة

كاليووجنو قدس منطقة   الثانوية اإلسالمية يف
  .ميالدية ٢٠١٨/٢٠١٩للعام الدراسة 

 النتيجة بني معلمى اللغة العربية النائلني ف  
 شهادةلل معلمى اللغة العربية غري النائلني  و شهادةلل

كاليووجنو منطقة   الثانوية اإلسالمية يفدرسة امليف 
ميالدية  ٢٠١٨/٢٠١٩للعام الدراسة قدس 

 .يوجد الفرق
 قتراحاتالا   ) ب

نظرًا ألمهية احرتاف املعلم يف عملية التعلم ، جيب على  )١
املعلمني حتسني كفاء�م املهنية واتباع املعايري يف 

  .الشهادة
جيب على املعلمني زيادة تعزيز التفاعل مع مجيع   )٢

 .األطراف ، مبا يف ذلك الطالب وأولياء األمور
أساليب أكثر ابتكارًا وتنوًعا  ميكن للمدرسني استخدام  )٣

  .حىت ال يشعر الطالب بامللل والتعلم يتم بطريقة ممتعة
 االختتام   ) ت

 على والسالم والصالة العاملني رب هللا احلمد    
 عبد بن حممد سيدنا وموالنا املرسلنيامام و  األنبياء خامت
. أمجعني وصحبه آله وعلى األمني الطاهر األمي النيب اهللا
  بعد، أما
 البحث هذا كتابة تعاىل اهللا بعون مت فقد    

دراسة مقارنة عن الكفاءة الرتبوية بني "   املوضوع حتت
معلمى اللغة العربية النائلني للشهادة ومعلمى اللغة العربية 
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غري النائلني للشهادة مبدرسة االسالمية العالية يف منطقة  
يرجو  " م ٢٠١٩ / ٢٠١٨كاليووجنو قدس للعام الدراسة 

الباحث من سادت القارئني تقدمي االقرتاحات والنقد 
واالصالحات حيث يعم النفع به لعامة املشتغلني بالدراسة 

  .يف اجلامعة
 خالصا البحث هذا جيعل أن نسأل واهللا    

، وان ينفعنا به يف الدارين امني يا رب الكرمي لوجهه
  .العاملني

  

 

 

 

 


	



