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 الباب الخامس

 اإلختــتام
 

 :لىيكما تقارااا   واال اخلالصةحيتوى هذا الباب على 

 الخالصة .أ 

يف تدريس املفردا  باملدرسة املتوسطة اإلسالمية اهلدى  املدرس إساراجتيا تطبيق  .1

اىل  درسامل حتيا ، ذكر املتضادا  و املارادفا  إساراتيجية )أ(  هي: باندونج

تقراءة الطالب املفردا  مث فهمه وافظه الذي مّت  .لطالب، والسؤال عن أاواهلما

ويسمعون ويكتبون  .شرح املدرس املفردا  واملتضادته واملارادفته مبعناه تدريسه سابقا.

معناه بقراءة واضحا  معاملفردا   الطالباىل  ليمي دريسامل الطالب يف الكتاب.

. وسأل املدرس اىل الطالب واادا فواادا عن املفردا  اليت مت   باملخارج الصحيحة

 لقراءة الطالبيطلب املدرس من . كتبتها سابقا بذكر املتضادا  واملارادفا 

 إساراتيجية)ب(  .بقراءة واضحا باملخارج الصحيحة امع   ومرادفه مع ضّدهاملفردا  

ة بعض املدرس شرح. تلطالب، والسؤال عن أاواهلماىل ا درسامل حتيا  ،النماذج

. و امر  للطالب على افظ املفردا يكتبون الطالب يف الكتاب. املفردا . 
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أطلب من الطالب ذكر أمساء الكائنا  با إظهار الكائنا  اليت تتعلق باملفردا . 

واضحا بااملخارج بقراءة املفردا   لقراءة الطالبيطلب املدرس من للغة العربية. 

 .امع   الصحيحة

يف تدريس ذكر املتضادا  و املارادفا  والنماذج  تطبيق إساراتيجيا مشكال   .2

عدم موجود منها: اوال،  اهلدى باندونجاإلسالمية  املتوسطةباملدرسة  املفردا 

الوسائل التعليمية. ثانيا، أن الطالب يشعرون كسول يف تدريس املفردا  ويشعرون 

 عندما تعليم اللغة العربية.بصعوبة 

أن احملاوال  يف ال املشكال  يف تدريس املفردا  منها: اوال، جيب ان يكون  .3

املعلم خللق وسائل التعلم اخلاصة هبم، ألن ملدرسة مل تقدم وسيلة التعليم. ثانيا، 

 يشجع املدرس طالبا الحلماس يف تعليم اللغة العربية و تدريس املفردا .

 تقتاااا اال .ب 

 لوزارة الشؤون الدينية .1

 دريس، وخاصة يف تتدريسيةيف توفري السياسا  الت مداخلة يكون أنينبغى 

 اللغة العربية جلميع املدرسة احلالية.
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 للجامعة .2

 ينبغى أن يكون مداخلة كمرجع للبااثني تقسم اللغة العربية يف املستقبل.

 للمدرسة  .3

املتضادا  و املارادفا  ذكر إساراتيجية  إلستخدامينبغى للمدرسة  ل

على تقدير ومتكني املفردا  اليت  الطالب تقادروناىت  املفردا  دريسيف ت والنماذج

 معلوما  و مداخلة تكون أن. و تتوفق مع السياق الصحيح يف التعبري الشفهي

 دريست يف ذكر املتضادا  و املارادفا  والنماذجإساراتيجية  إستخدام عن دريسيةت

 .األخرى الفصل يف اهلدي باندونج اإلسالمية توسطةامل املدرسة لطالباملفردا  

 سنيللمدرّ  .4

وا باللغة قرءلتينبغى  على مدرس اللغة العربية أن حتسنوا على الطالب ل

  .تقراءة املفردا  بشكل الصحيح جعل الطالب تقادرين على إىلو يهدفها  .العربية

 للطالب .5

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

خاصة. و تقدرة الطالب على التواصل يف اللغة العربية هي جيدة  املفردا استيعاب 

 واحلق. اىت جييب الطالب عن األسئلة املدرس.


