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 اخلامسالباب 

 اخلامتة

 التلخيص .أ

 ,Cooperative Skript  شكل التعاويناستخدام التعّلم املدرسة يف  ياتإن عمل .1

TGT ,STAD ابملدخل السياقي (kontekstual)  جتري  مهارة الكتابةيف تدريس

هي:أ( ابخلطوات. و اما اخلطوات يف استخدام التعّلم التعاوين ابملدخل السياقي 

 5-4ب( تقسم األستاذة الطالب اىل  ،سملةباألستاذة الدرس ابلافتناح 

ج( أعطى األستاذة مسائل البحث أو سؤال، د( أعطى األستاذة محاسة ،فرقة

األستاذة الفصل، ز( استعمل األستاذة الوسائل و  و( رّتب(، yel-yelالفرقة )

ة مادة مصادر التعّلم حول املدرسة أو البيت )معىن ظاهر(، ح( ضبط األستاذ

و أنشطة التعليم مع قدرات الطاّلب، ط( تقييم األستاذة أنشطة التعليم و 

  نظرت التطورات تعّلم الطاّلب، ي( أعطى األستاذة جوائز و عقاب بسرور.

 Cooperative Skript, TGT ,STAD  شكل التعاويناستخدام التعّلم املزااي إّن  .2

يسّهل يف محل مهارة الكتابة يف تدريس  (kontekstual) ابملدخل السياقي

جعلهم يف نشاط وحني  الطالب إىل املشاركة و التعاون بينهم. وكذلك لذي

)أ( ظهور استحدام التعّلم التعاوين ابملدخل السياقي هي:  يفوالعيوب  .ملل
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الضوضاء يف الفصل )ب( الصعب أن تعرف اعجال املعريف )ج( ال مجيع 

 .التعاوين ابملدخل السياقياملوضوع الدرس يستطع التعّلم 

 Cooperative Skript, TGT  شكل التعاويناستخدام التعّلم املشكالت يف  .3

,STAD ابملدخل السياقي (kontekstual)  ابملدرسة مهارة الكتابة يف تدريس

ابليتار للصف العاشرللعام الدراسي  نجيالثانويّة االسالمية احلكومية والي

هناك مشكالة كثرية كما يلى: )أ( الطاّلب عرضة بسلبية  م.1016 -1015

)ب( غرفة الفصل انقص داعما )ج( إدارة ال حمرتف )د( انقص الوقت )ه( 

 انقص الكتاب يف املكتبة

 Cooperative Skript, TGT  شكل التعاويناستخدام التعّلم احملاوالت اىل احلل  .4

,STAD ابملدخل السياقي (kontekstual)  ابملدرسة مهارة الكتابة يف تدريس

ابليتار للصف العاشرللعام الدراسي  نجيالثانويّة االسالمية احلكومية والي

)أ( بناء رئيا و حيل يعين:  ها. لكي انجح يف تعليم، عندم1016 -1015

بعثا  )ب( أعطي مسئولة و فرصة عديل )ج( دراسات استئنايف )د( بين 

ة الطاّلب )و( أعطى جزاء للمدّرس و الطاّلب حديقة التعّلم )ه( أصدر جماّل 

 االجنازات
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 اإلقرتاحات (ب

اعتمادا على التلخيص السابق تعطي الباحث قليال من اإلقرتاحات 

 وهي:

، تنبغي عليها لرتقية الثانويّة االسالمية احلكومية واليعي ابليتار للمدرسة  .1

اسرتاتيجيته و وسائله و خاصية تعليم اللغة العربية ابستعمال طرائق التعليم و 

 أوجد البيئة اللغوية يف املدرسة.

استخدام التعّلم التعاوين ابملدخل السياقي يف  عن الفهم و املعرفة لنيل للقارئ، .1

 العلم. زايدة يستطيع حىتتدريس اللغة العربية 

استخدام التعّلم التعاوين ابملدخل  الدراسي املنهج ليبحث القادم، للباحث .3

دريس اللغة العربية ابملدرسة الثانويّة االسالمية احلكومية واليعي السياقي يف ت

 بالدان. يفم 1012 -1016ابليتار للصف العاشرللعام الدراسي 

 

 


