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 الباب اخلامس

 اخلامتة

 حيتوى على اخلالصة واإلقرتاحات.هذا الباب  

 اخلالصة .أ 

للطالب الصف  تطبيق الطريقة اجلماعية متعدد األقسام يف تعليم مهارة القراءة .1

 أ.(  كما اييل:ترجناليك   1عشر ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  احلادى

. هو " التسهيالت العامة واالجتماعية"وصل ادلدرس ادلوضوع عن ادلواد القراءة 

قبل وصل ادلواد القراءة، أعطى ادلدرس ادلفردات اجلديدة عن " التسهيالت  ب.(

قرأ ادلدرس ادلفردات أوال مث اتبع التالميذ ابدلرارا. مث أيمر  ج.(. العامة واالجتماعية"

فتبدأ إىل  بعد اإلنتهاء األنشطة ادلوضوعات د.( التالميذ ليحفظ تلك ادلفردات.

ادلواد األخرى، يعىن ادلواد القراءة. قرأ ادلدرس النص القراءة يف الفقرة مث االستماع 

التالميذ بعناية مع توفري احلراكة على النص القراءة. بعد كل فقرة، يتم منح الطال 

بعد االنتهاء من ادلعلم  ه.( ابلفرصة ألسأل ما إذا كان هناك اجلملة التيلميفهم.

 و.(. التالميذ 5-4ة مث تشكيل جمموعات، كل حمموعة تتكون من النص قراء

أعطى ادلدرس إىل كل جمموعة اإلمتحان يعىن أمر ادلدرس على عمل السؤال يف 

 .جمموعات
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 يف تعليم مهارة القراءة ادلشكالت يف تطبيق الطريقة اجلماعية متعدد األقسام .2

  ترجناليك 1عشر ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  للطالب الصف احلادى

إستعداد الطالب الذي انقص حينما الذين يتبعون تلك عملية أ.(  كما يلى:

اإلهتمام أو ب.(  تطبيق الطريقة اجلماعية متعدد األقسام يف تعليم مهارة القراءة.

م  يشعرون ذلك درس الرغبة من الطالب إىل الدرس اللغة العربية اليت ينقص، ألّنه

ج.(   اللغة العربية هو مادة الدراسة اليت صعوبة جدها مع مادة الدراسة األخرى.

كثري من الطالب الذين مزدمحون وهترجيون حينما تلك عملية طريقة اجلماعية 

كان الطالب الذين يهتمهون عمل د.(   متعدد األقسام يف تعليم مهارة القراءة.

كان . ه.(  ال اجملموعة اليت قد تعطى ادلدرهساألصدقائهم فقط يف إسكمل أعم

الطالب الذين مل ميلسوا لقراءة نصوص قراءة اللغة العربية، سواء كانت حبركة أو بال 

كثري . ز.(  إتقان الطالب على مفردات اللغة العربية الذين منخفضون. و.( حركة

ين من الطالب الذين يتخرهجون من ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية، ولكن الذ

 .يتخرجون من ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية قليل

احللول من ادلشكالت عن تطبيق الطريقة اجلماعية متعدد األقسام يف تعليم مهارة  .3

 1عشر ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  للطالب الصف احلادى القراءة

جيب ادلدرهس أن يكيهف الفصل هبدف عملية التليمية اليت أ.(  فيما يلي: ترجناليك
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حيفز ادلدرهس الطالب دائما ب.(  جتري ابلكاملة والحيدث ضوضاء أو فوضى.

هبدف اثبت احلماسي يف تنفيذ عملية التعليمية. وهذا احلال الذي يعمل هبدف 

س يعطى ادلدره . ج.( التعليم الذي يستطيع أن جيري وفقا مع ما الذي قد حطهط

اإلهتمام خاصة للطالب الذين ينقصون التشاط ومل سيتطيعوا إلتباع التعليم. هذا 

احلال الذي يعمل إلعطاء الشعور ادلمتعة إىل طالب الذين ينقصون الرغبة يف 

 .التعليم

 اإلقرتاحات .ب 

 للباحث .1

 ينبغى أن يزيد كتب كمرجع للباحثني من قسم اللغة العربية يف ادلستقبل.

 للمدرسة .2

للمدرسة أن أهتمه عملية تعليم اللغة العربية يف كل قسم التعليم اليت ينبغي  

تعمل مدرهسها، كمثل تزيد حصهة دراسية اللغة، و إستخدام منوذج التعليم مثل 

 طريقة اجلماعية متعد األقسام.
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 للمدرهس .3

ينبغى أن يستخدم مدرهس اللغة العربية الطرق والنماذج والتقنيات اخلاصة 

يف كل الدرس. وهذا يقصد ألن يكون الطالب ال ملهوا يف عملية التعليم وأنيكون 

 حتققا.أهداف التعليم 

 للطالب .4

ينبغىى أن جيب كل طالب أكثر ادلرعهبني مواده اللغة العربية وكذلك 

 مدرهرسا.


