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 الباب اخلامس

 اإلختــتام
 

 :لىيكما   والتوصيات اخلالصةحيتوى هذا الباب على 

 اخلالصة .أ 

اإلسًتاتيجية يف تدريس مهارة الكتابة ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية أنواع  .1

اذلدف . وتعبري الصور مال  اإلستماع اإلإسًتاتيجية  نوعان: األوىل تولونج أجونج

 لسهولة الطالب يف تدريس مهارة الكتابة. اإلسًتاجتتنب ه من هاتني 

يف تدريس مهارة الكتابة ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية  إستخدام تلك اإلسًتاجتتني .2

 حتياتإسًتاتيجية إمال  اإلستماعع ، )أ(  ه : احلكومية األىل تولونج أجونج

 يشرح، الغيابكشف  ونطلب اىل الطالب، والسؤال عن أحواذلم، وقرأ  درسادل

 الىت هوحفظقرأة النص ل الطالب يطلب منض، ادلا يوم ادلرتبطة قواعد اللغة ادلدرس

 دريسادل، القرطاس وإعداد الكتب إلغالق الطالبسابقا، أيمر ادلدرس  هاتدريس تم 

أعمال  نتائجقرا ة واضحا ابدلخارج الصحيحة، تصحيح  معالنص  الطالباىل  ل مي

يف  مباشرة درجات الطالب نتائج، قرا ة LCDبوسائل النص  إظهار و الطالب
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ادلادة الىت البد إعادة عمل الكتابة،  جيب  09 على درجةصلوا حي مل الذينالصف، و 

نصوص  تصحيحمن إعادهتا ه  نصوص األدعيا  يف الصالة وادلدرس ميليها ذلم، 

 الطالب، يطلب ادلدرس من LCDبوسائل  الذي تكتب الطالب األدعيا  يف الصالة

يقدم  الدعا ، ويقرأ ،الدافع عط ي درسادل مث ،امعً  نصوص األدعيا  يف الصالة لقرا ة

اىل الطالب،  درسادل حتيات تعبري الصور، أومال إسًتاتيجية)ب(  .السالم وحتية

 قواعد اللغة ة ادلادةادلدرس شرحت كشف الغياب، ونطلب والسؤال عن أحواذلم، وقرأ 

تسئل وبعد ذلك . LCDادلدرسة الطالب ليهتم الصورة يف  سئلت، مث  تلك اليوم

. وأمام اجلملة LCDيف ادلدرسة الطالب ليجعل اجلملة اليت أن تناسب مع الصورة 

 نتائجتصحيح فتلزم أن تناسب ابدلادة القواعد اليت تدرس الطالب تلك اليوم. و 

م وتكتب يف السبورة، أعماذل نتائجمعاً، تسئل ادلدرس الطالب لتقرا   أعمال الطالب

 ،الدافع عط ي درسادل، امعً صحيح  أعمال نتائج لقرا ة الطالبيطلب ادلدرس من 

 السالم. وحتيةيقدم  ويقرأ الدعا ،

يف  إمال  اإلستماع  وتعبري الصور مشكالت ادلدرس يف استخدام اإلسًتاتيجية .3

 ه  تدريس مهارة الكتابة ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج

 ت من ادلدرس ومشكالت من الطالب.مشكال
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ليست مجيع الطالب تدرس يف ادلدرسة )أ(  وأما مشكالت من ادلدرس ه :

ذلك هم الدينية ألنه اكتساهبم كثري من التدريس الكتابة يف ادلدرسة الدينية أيضا، ول

 تنوع قدرة الطالب يف تدريس الكتابة.)ب(  .تعود من الكتابة الكلمة اللغة العربية

خلفية الطالب ادلختلفة  ويكونون خارج من ادلدرسة ادلتوسطة أإلسالمية ومن )ج( 

 ادلدرسة ادلتوسطة اليت مل درسوا اللغة العربية.

. )ب( العائلة أو البيئةقلمة الدوافع من )أ( وأما ادلشكالت من الطالب ه : 

 .البيئة اللغوية غري موجودة يف البيت أو ادلدرسة. )ج( قلمة ادلفردات لدي الطالب

 التوصيات .ب 

 لوزارة الشؤون الدينية .1

 دريس، وخاصة يف تتدريسيةيف توفري السياسات الت مداخلة يكون أنينبغى 

 اللغة العربية جلميع ادلدرسة احلالية.

 للجامعة .2

 مداخلة كمرجع للباحثني قسم اللغة العربية يف ادلستقبل.ينبغى أن يكون 
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 للمدرسة  .3

يف  وتعبري الصورع  اإسًتاتيجية إمال  اإلستم إلستخدامينبغى للمدرسة  ل

 أنابللغة العربية. و  تابةالكحىت يطلب الطالب ان ميارس  تابةمهارة الك دريست

 ع اإسًتاتيجية إمال  اإلستم إستخدام عن دريسيةت معلومات و مداخلة تكون

 احلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة لطالب تابةالك مهارة دريست يف  وتعبري الصور

 .األخرى الفصل يف أجونج تولونج األوىل

 سنيللمدرم  .4

وا ابللغة كتبلتينبغى  على مدرس اللغة العربية أن حتسنوا على الطالب ل

اللغة  دريسمن ت ه  ادلهارة األساسية الىت تكون جز ا تابةمهارة الك العربية.  ألن

 كتاابإىل جعل الطالب قادرين على التواصل  و يهدفها  الثانية او اللغة االجنبية.

  جيدا.

 للطالب .5

اللغة العريبة و ترقية يف  دريسعلى طالب ان يدفعوا نفسهم لت ينبغى

خاصة. و قدرة الطالب على التواصل يف اللغة العربية ه   تابةمهارة الكاستيعاب 

 جيدة واحلق. حىت جييب الطالب عن األسئلة ادلدرس.


