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الخامس الباب  

 الخاتمة

 المالخص . أ

مث الباحث استخالص ،  الباب الربع من كل تعرض البيانات املوصوفة يف

 االستنتاجات ، وهي:بعض 

في تعليم اللغة العربية  3112تنفيذ التدريس للمنهج الدراسي اعداد  .1

مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية لبالمهارة القراءة في الصف الثامن 

 تارنجاليك.الواحدة 

هو تصميم  للغة العربيةللمنهج الدراسى يف ا اعداد تنفيذ التدريس

ألنشطة التعلم اليت مت تطويرها من املنهج لتوجيه املعلمني يف تنفيذ التعلم يف 

استخدام املعلم كمرجع  اعداد تنفيذ التدريس الفصل خالل فرتة زمنية معينة.

وفعال لتحقيق الكفاءات لتنفيذ التعلم حبيث تعمل بشكل جيد وفعال 

قبل الدخول يف أنشطة اعداد تنفيذ التدريس يرتتب األساسية وأهداف التعلم. 

باملدرسة املستخدمة يف  اعداد تنفيذ التدريسالتعلم يف كل فصل دراسي. 

اليت  اعداد تنفيذ التدريسهي  الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة تارجناليك
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من خالل مراعاة املواقف الروحية واالجتماعية  3102 الدراسي تشري إىل منهج

 واملعرفية

اءة رة قر اباللغة العربية مه 3102اعداد تنفيذ التدريس للمنهج الدراسي 

هو تصميم أنشطة التعلم لتكون مرجعا يف تنفيذ أنشطة تعلم اللغة العربية 

فيذ التدريس اعداد تنالقراءة. املكونات يف  ةلتحقيق الكفاءة واحدة ، وهي مهار 

وهي: اسم املدرسة ، املادة  مهارة القراءةباللغة العربية   3102للمنهج الدراسي 

، الفصل / الفصل الدراسي ، املوضوع ، ختصيص الوقت ، الكفاءات األساسية 

 ةقي، الكفاءات واملؤشرات األساسية ، أهداف التعلم ، املواد التعليمية ، طر 

دوات ، وموارد التعلم ، خطوات أنشطة التعلم التعلم ، وسائل اإلعالم ، األ

اليت تبدأ من األنشطة األولية ، واألنشطة األساسية واألنشطة اخلتامية ، مث 

 اإلغالق أو التقييم والبحث ، آخر مرفقات متعلقة باملواد املطلوب تسليمها.

في تعليم  3112عملية التعليم إلعداد تنفيذ التدريس للمنهج الدراسي  .3

لعربية لمهارة القراءة في الصف الثامن بالمدرسة الثانوية اإلسالمية اللغة ا

 الحكومية الواحدة تارنجاليك.

 الدراسي جهمناعداد تنفيذ التدريس لليف أنشطة التعلم اليت تشري إىل 

تقسيم إىل ثالث مراحل ، وهي األنشطة األولية واألنشطة األساسية , 3102
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األولية ، يبدأ تعلم اللغة العربية بالتحية والصالة واألنشطة اخلتامية. يف األنشطة 

مث يفتح مبحادثة قصرية باستخدام اللغة العربية. مث يشرح املعلم إجنازات التعلم 

م السابق ياليت جيب على الطالب حتقيقها. مث يقدم املعلم مراجعة تتعلق بالتعل

 وبعض األسئلة من املواد اليت سيتم تسليمها.

اسية ، هناك مخس مراحل وهي مراقبة النتائج وطرحها يف األنشطة األس

وحماولة استكشافها وربطها / التفكري والتواصل. عند مالحظة األنشطة ، يطلب 

املعلم من الطالب قراءة النص العريب بدوره ، مث يتغري املعلم لقراءته ويستمع 

لنحوي يف الطالب باإلضافة إىل أن الطالب ينتبهون إىل شرح املعلم املتعلق با

النص. يف نشاط االستجواب ، يدعو املعلم الطالب إىل السؤال عن املفردات 

 اليت مل تعرف بعد املعىن والسؤال عن ترتيب اجلمل اليت مل فهمها.

النشاط التايل حياول. هنا يقوم الطالب يف جمموعات برتمجة النص العريب 

وم األنشطة املرتبطة إىل اإلندونيسية والبحث عن بنيات اجلملة يف النص. تق

بالطالب بتحليل بنية اجلملة اليت مت احلصول عليها وفًقا لبنية اجلملة يف 

 املوضوع. وأخريا ، يتم توصيل النتائج. يقدم الطالب أعماهلم أمام الفصل.

النشاط األخري يف التعلم هو النشاط اخلتامي. يف هذا النشاط ، يقوم 

ستنتاج ، وإجراء تقييم أو التفكري يف املعلم مع الطالب بإعداد ملخص أو ا
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األنشطة اليت مت تنفيذها بشكل متسق وبرجمًيا ، وتقدمي مالحظات حول عملية 

التعلم ونتائجها ، وختطيط أنشطة املتابعة يف شكل برامج التعلم التفاعلي وبرامج 

ة اإلثراء و إعطاء مهام فردية وفًقا لنتائج التعلم مع الطالب وتقدمي خطة تعليمي

 يف االجتماع التايل.

في  3112نتيجة عملية التعليم إلعداد تنفيذ التدريس للمنهج الدراسي  .2

تعليم اللغة العربية لمهارة القراءة في الصف الثامن بالمدرسة الثانوية 

 اإلسالمية الحكومية الواحدة تارنجاليك.

 ميكنأعدها املعلم. إلعداد تنفيذ التدريس تنفيذ عمليات التعلم وفًقا 

لطالب حتقيق مجيع الكفاءات األساسية واألساسية. يشعر الطالب أيًضا ا

بالسعادة من خالل املشاركة يف مجيع أنشطة تعليم مهارة اللغة العربية. باإلضافة 

إىل ذلك ، ميكن للطالب أيًضا أن يكونوا نشيطني سواء من خالل طرح أسئلة 

 املعلم أو الرد عليها بشكل نشط.
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 اإلقتراحات . ب

 للمدرسة .1

 .ترجي أ تصري مرجعا يف إختبار مدخل التعليم

 للمدرس .3

اللغوية من  جعل املعلمني أةثر نشاطا يف جمال التدريس، أسهل ملعرفة املهارات

 .ةل طالب عندما يعطي املعلم طالبه التحفري

 للتالميذ .2

يكو هلم ن لبناء أنشطة التالميذ وابتكارهم عند املقبلة يف عملية التعليم حيت أ

 .دقة الفهم

 


