
 
 

411 
 

 الباب اخلامس

 اخلامتة

 اخلالصة .أ

من الطالب يف  3112الدراسي  ملنه ملهارة القراءة اب تنفيذ تعليم اللغة العربية .1

تولون  أجون   7الصف الثامن ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

(Tulungagung للعام الدراسي )م.3112/3131 

الذي  3112الدراسي ملنه تعليمه مناسبا اب املادة التعليمية وتنفيذ

. ي قد كتبت املعلمةالذ (RPP) تنفيذ تعليموإعداد  علمييستعمل املدخل ال

وقد بلغت أيضا كل اهداف تعليم .ملناقسة املستخدمة بطريقة ا طريقة التعليم

يف ختطيط  ،األوىل  املقروء.القراءة مبمارسة الطالب اجليدة يف القراءة وفهم 

( تعيني أهداف الدرس، 1الدروس مناسبة ابلكفاءة العجمة عاملت املعلمة )

( 4وتعيني تصميم البحث، )( 2لتعليم وطريقته ووسائله، )( وتعيني مادة ا3)

 نظام التقييم واإلمتحان التكراري. تعيني

 ملنه خيتو يف تنفيذ تعليم مهارة القراءة يف الصف الثامن اب الثانية،

ول ونشاط األساسي ونشاط تتكون من نشاط األاخلطوات   3112الدراسي 

اإلغالق.
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 نشاط األول .أ

إعداد الطالب جسداي قراءة الدعاء و على الطالب و  سلم املعلمةت

إعداد مادة التعليم املدروس ملهارة القراءة ويعلق ، ونفسيا للمشاركة يف التعليم

احلماسة يف و  شرح أهداف تعليم املدروس ملهارة القراءة مما قد درس قبلها.

 تعلم اللغة العربية

 نشاط األساسي .ب

مع للطالب يحفظ املفردات ل أمرتو ت املفردا ةاملعلم قرأت

يستمع الطالب يف املرة األول، يف املرة مة النص مجلة و املعل قرأت، األصدقاء

يف  شرح القاعدة املوجهةت املعلمة النص وقلد الطالب مرارا و الثانية، قرئـ

 ةجابويبحث عن املعىن وإ الناص املقروءيناقس  وبعد ذلك،. النص املقروء

لقراءة  أخذت املعلمة بعض الطالب واألخري، السؤال مما يتعلق ابلنص

النص ويعطي املعىن أمام الفصل متبادال من كل الفرقة والطالب األخر 

 .إعطاء وجيبة املنزل للطالبويكمل املعنلى و يسمعون 

 نشاط اإلغالق .ج

يساعد الطالب على مرة اخرى و النص قراءة جتري نشاط اإلغالق ب

 الدعاء وغلقت املعلمة الدرس ابلسالمقراءة و  إستنتاج املود املدروس
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 مهارة القراءة يف الصف الثامن ابملدرسة الثانويةتنفيذ تقومي  ،الثالثة

قراءة  (3( حفظ املفردات مع األصدقاء، )1هي )تولون  أجون   7احلكومية 

املنرلية،  ( الوجيبة4( إجابة السؤال مما تتعلق من النص، )2نص القراءة، )

 بار اليومية.واألخري من اإلخت

من  3112الدراسي  ملنه نتيجة تنفيذ تعليم اللغة العربية ملهارة القراءة اب .3

تولون   7الطالب يف الصف الثامن ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 م.3112/3131( للعام الدراسي Tulungagungأجون  )

 ؛عالقة وإتصالة جيدة ومحاسة للطالب واملعلمةيكون   .أ

 ن اخللق يف احلياة اليمميةعلى حس وميارسيكون الطالب والطالبات أن  .ب

 قدمي احلجة أواملعلومة أو طرخ السؤالزايدة الشجاعة يف تيكون الطالب  .ج

 إلهتمام الطالب يف التعليم 

 يسهل الطالب على فهم املود التعليمية وزايدة احلب يف اللغة العربية .د

 أمام الفصل ويقدمون ولة املناقشة بني األصدقاءحماحياول الطالب على  .ه

 جيدة يف اإلختبار وينالون نتيجةيف إجابة السؤال  يستطيع الطالب .و

 الطالب على ممارسة مهارة القراءة ابلنطق السليم ابملخرج اجليديستطيع  .ز

  يف القاعدة يف اللغة العربية يزيد فهم الطالب .ح
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 اإلقرتاحات .ب

 األندونيسيةللحكومة  .1

مراقبة  3112الدراسي  املنه ترجى للحكومة اإلندونيسية أن تراقب تطبيق 

 .يف تطبيقه شامال

 للمدرسة .3

 ينبغي على املدرسة أن هتتم منو الطالب منظما وتقدمهم يف التعلم وحاجاهتم

إبهتمام نظام املدرسة، ويرجى على املدرسة ليحافظ اإلنضباط جلميع 

 .إجتماع املدرسة

 للمعلمة .2

حىت أن  جهدا بطريقة تعليمها وتصميم تعليمها يرجى على املعلمة أن حيفظ

. التعليم ومهارته ونشاطه الطالبوكفاءة قدرة وحيقق يستطيع أن يطور 

يرجي على املعلمة أن يستعمل الوسائل التعليمية املتنوعة كالدعامة يف 

 .التعليم

 للطالب .4

بكل اجلد واحلماسة والوعي لتطوير كفاءهتم  يرجى للطالب أن يشرتكوا التعلم

 يف املستقبلة


