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 الباب السادس

 االختتام

 

 اخلالصة .أ

 :يلي كما اخلالصة تقدمي للباحث فيمكن السابقة، البحث نتائج ىعل بناء

 اسرتاتيجيات التكامل بني ادلنهج الدراسي الوطين وادلنهج الدراسي ادلعهديإن  .1

ادلدرسة دار احلكمة ادلتوسطة اإلسالمية و ادلدرسة ىف  ىف تعليم اللغة العربية

حظة وادلقابلة الباحثني من تعرض ادلال الرشيد للتحفيظ ادلتوسطة اإلسالمية

يلخص إن التخطيط فعلت مدرس و طالب جيد جدا من إعداد أدوات 

التعليم اللغة العربية والطالب ومدرس إختيار اإلسرتاتيجية الصحيحة ووسيلة 

  ادلواد ادلناسبة. 

ىف تعليم  التكامل بني ادلنهج الدراسي الوطين وادلنهج الدراسي ادلعهدي تطبيق .2

ادلدرسة دار احلكمة ادلتوسطة اإلسالمية و ادلدرسة الرشيد ىف  يةاللغة العرب

يستخدم وسائل التعليمية، ورقة اللون لوسائل  للتحفيظ ادلتوسطة اإلسالمية

التعليمية مث كتب ادلفردات بعد ذلك طبش يف جدار الفصل لكي الطالب 

 دا. التعّود يرى و حفظ وكذلك ميكن أن تدعم عملية التدريس أن يتحقق جبي
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ىف تعليم  التكامل بني ادلنهج الدراسي الوطين وادلنهج الدراسي ادلعهدي ااثر .3

ادلدرسة دار احلكمة ادلتوسطة اإلسالمية و ادلدرسة الرشيد ىف  اللغة العربية

ذلك ادلشاركة التكامل ادلنهج الدراسي الوطين  للتحفيظ ادلتوسطة اإلسالمية

قا ابدلالحظة وادلقابلة يف ادلوقع ادلادة الباحثني وف ويرى وادلعهدي اإلسالمي

التعليمية أكثر من درس هو ادلادة التعليمية ادلعهدي اإلسالمي أكثر هيمنة 

 ادلنهج الدراسي ادلعهدي اإلسالمي.

 التوصيات .أ

  للمدرسة .1

ينبغى للمدرسة ان أهتّم عملية تعليم اللغة العربية يف كل قسم التعليم يف 

التكامل بني ادلنهج الدراسي الوطين حّصة دراسية اللغة، و  مدرستها، كمثل تزيد

،  ووسائل لعبة اللغة، و بيئة  ىف تعليم اللغة العربية وادلنهج الدراسي ادلعهدي

 اللغة.

 للمدرس .2

ينبغى على مدرس اللغة العربية حتسنوا على الطالب للتحدثوا ابللغة العربية. آلن 

الىت تكون جزاء من تعليم اللغة الثانية او اللغة  مهارة الكتابةهي ادلهارة األساسية
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االجنبية. ويهدفها إىل جعل الطالب قادرين على التواصل لفظيا جيدا. و البد 

 . ليتحصل على حل ادلشكالت يف عملية تعليم اللغة العربية مطابق متاما ادلهارات

 للطالب .3

وترقية يف استيعاب مهارة ينبغى على طالب ان يدفعوا نفسهم لتعليم اللغة العربية 

الكتابةخاصة. وقدرة الطالب على التواصل يف اللغة العربية هي جيدة و احلق، 

 حىت جيب الطالب عن األسئلة ادلدرس.

 للباحثني .4

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

 

  

 


