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 دسلساب الباا
 اإلختتام 

 كىذا الباب حيتوم على اخلالصة كاإلفًتاحات كما التارل : 

 اخلالصة  . أ

لًتقية قواعد اللغة العربية يف ادلدرسة لشفوية ا لسمعيةا بالطريقة  لتعليما زبطيط (ٔ

اإلسالمية احلكومية ادلدرسة الثانوية ك  اإلسالمية احلكومية األكذل تراصلاليكالثانوية 

 دلنهجا يف رسللمد داتشارباإل يناسب لتخطيطا اىذتولونج أجونج.  الثاين

، كذلك البد لو أْف يستعد أداكات التعليم مثل سلّطط التعليم  ٖٕٔٓسي رالدا

(Silabus)  الذم يتضمن على الكفاءة الرئيسية(KI) كالكفاءة األساسية ،(KD) ،

 ، كادلواد التعليمية، كالوسائل التعليمية.(RPP)خطّة تنفيذ للتعليم 

لًتقية قواعد اللغة العربية يف ادلدرسة لشفوية ا لسمعيةا بالطريقة  لتعليما تنفيذ (2

اإلسالمية احلكومية ادلدرسة الثانوية ك  اإلسالمية احلكومية األكذل تراصلاليكالثانوية 

. الفرؽ ٖٕٔٓتولونج أجونج متساكايف. كلهما يستخدماف ادلنهج الدراسي  الثاين

 تنفيذه. بينهم ىو يف
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اخلطوات يف عملية ( 2):  اإلسالمية احلكومية األوىل تراجناليكة ادلدرسة الثانوي يف

شرح كسؤاؿ كإجابة مصحوبة أبمثلة مباشرة ، عرض للتسجيالت ، مراقبة   : التعلم تتكوف

 كتعزيز ، التسجيل مّرتُت/  الصوت استخداـ يتم( 2) .الطالب كاالستماع إليهم

حوؿ  لتعزيز tasyrifan)  (أغاين شكل يف التسجيل  من بدءا ، األكؿ  .للمواد

 مساع من يتمكنوا حىت الطالب لتعريف الكلمات تسجيل ىو كالثاين ، الظمائر 

 مرتبة. قاعدة كل يف التغيَتات يعرفوا حىت ، التسجيل على ادلنطوقة الكلمات

اخلطوات يف ( ٔ)الثاين تولونج أجونج : اإلسالمية احلكومية ادلدرسة الثانوية  يف

 ، مقارنة ، أمثلة تقدًن ،( شلارسة - منط) ، استنساخ ، :  شرح التعلم تتكوفعملية 

 يف فقط كاحدة مرة التسجيل/  الصوت استخداـ يتم( ٕ)تطبيق.  ، استنتاجات استخالص

 :  تطبيق عملية

 القواعد حيث من شرحها يتم كاليت ، مثالية مجل عدة تسجيل ، 

 توجيو يتم مث ، ببساطة النقاط من أعمدة إعطاء طريق عن انقصة مجل إعطاء 

 للقواعد كفقنا الصحيحة اإلجاابت دللء الطالب

 للقواعد كفقنا كاملة مجل تكوين الطالب من يُطلب مث ، كلمات بض ع أعط 

 للقواعد كفقنا مثالية مجل جبمل الطالب يقـو 
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ـ )يف اللغة اإلندكنيسية( كىي  ٘-ب دلسمىا اتباخلطو فيناسباتعليمهما 

كادلسائلة ، كالتجريب كالتفكَت كاإلتصاؿ. كاستخداـ الطريقة السمعية  ادلالحظة ،

 الشفوية بوسائل التسجيل فعالية لًتقية قواعد اللغة العربية الطالب.

لًتقية قواعد اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية لشفوية ا لسمعيةا بالطريقة لتعليما تقييم (3

 الثايناإلسالمية احلكومية ك ادلدرسة الثانوية  اإلسالمية احلكومية األكذل تراصلاليك

قم بتغيَت اجلملة األصلية إذل " الفعل ثالثي ( ٔمناسبة. يعٍت :  تولونج أجونج ىو

ادلزيد حبرؼ " يف الوزاف األكؿ كالثاين كالثالث )رسائل إضافية مهزة ، سيده ، 

 شكل مث يتكوف كألف( التغيَتات يف الفعل ادلاضي ، كالفعل ادلضارع، ك ادلصدر.

 تقييم ادلدرس يستخدـ،  ادلعرفة تقييم جانب إذل( ٕكشفهي،  كتايب من االختبار

 االجتماعية كادلواقف الركحية ادلواقف تقييم يعٍت أيضا، التعلم تقييم يف ادلواقف

 .كادلهارات

 تحااإلقرتا . ب

 سةردلداا لرئيس (ٔ

 يف سىرالدا دلنهجا  ك حلكمةا تقرير يف لو خوالد لبحثا اىذ نتيجة فتكو أف

 .سةركدلدا اددلوا مجي ع
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 .لعربيةا للغةاسي ردلد (ٕ

 لتقدًن تعليمهم عملية ىف ؿلدخو رامصد ك رابتكاا لبحثا اىذ نتيجة فتكو أف

يف  فّعاليا بلطالا فلشفوية ليكوا لسمعيةا طريقة اـباستخد لعربيةا للغةا دةدلاا

 ايفعلو أف لعربيةا للغةا سيرمد على ينبغيتعلم القواعد أك تراكيب اللغة العربية. 

 محاسة ابإلجتذ دلتنوعةا  تعليمهم يف لشفويةا لسمعيةا لطريقةا اـستخدا اكثَت

 .لعربيةا للغةا لتعليما عتباإ يف بلطالا

 دـلقاا للباحث (ٖ

 أك دلتعمقةا دلالحظةا ك دـلقاا للباحث طريقة لبحثا اىذ نتيجة فتكو أف

 .ةجلديدا لعلميةا ثلبحوا ؼكتشاا دةلزياك تلإلثبا

 

 

 

 

 

 

 


