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 سادسالباب ال

 اإلختتام

 الخالصة .أ 

 لتحسين في تعليم المفردات  الطريقة السمعية شفهيةإستخدام كيف  .ٔ

مهارة الكتابة لدى المستوى األول بمعهد المودة الثانية للبنات بالتار 

 م0202/0202عام الدراسي 

تتضمن خطوات استخداـ الطريقة السمعية شفهية ُب تعلم ادلفركدات 

للبنات بليتار  ٕادلعهد ادلودة  ُبادلستول األكؿ  لتحسُت مهارة الكتابة لدل

 ما يلي:

 .مجيع الطالبات إىل غرفهم اخلاصة من ادلتوقع أف يذىنب (ٔ

 .إعادة قراءة ادلادة ادلقدمة من قبل  (ٕ

 .يقرأ ادلعلمة ادلفرادات بصوت عاٍؿ كيتبع الطالبات (ٖ

مثاالن ُب عطي ترب ادلعلمة فورنا معٌت ادلفركدات ادلعطاة كلكن ادلعلمة زبال  (ٗ

 .اجلملة كؼلمنو الطالبات

 .الطالبات ُب دفًت ادلفردات كفقنا دلا يقولو ادلعلمة يكتنب (٘
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وجو ادلعلمة أحد الطالبات لقراءة ادلادة بصوت عاٍؿ كيتبعو الصاحبات ت (ٙ

 .لخر األ

تتابات   فتيشلتادلعلمة ذىب ت قرأ شلثل الطالبات أماـ ادلعلمةتعندما  (ٚ

 .ا أخطاءالطالبات كتصحيحها إذا كجدك 

 .يتم تكليف الطالبات بكتابة مجل من ادلفركدات ٍب إرساذلا إىل قسم اللغة (ٛ

قـو ادلعلمة بتوفَت احلافز كاحلماس للتعلم للطبلب كينهي االجتماع بإلقاء ت (ٜ

 .التحية

في تعليم المفردات  الطريقة السمعية شفهيةالمشكالت من إستخدام ما  .ٕ

مهارة الكتابة لدى المستوى األول بمعهد المودة الثانية للبنات  لتحسين 

 م0202/ 0202بالتار عام الدراسي 

استخداـ الطريقة السمعية شفهية ُب تنقسم ادلشكبلت اليت تواجو 

 ٕادلعهد ادلودة  ُبتعلم ادلفركدات لتحسُت مهارة الكتابة لدل ادلستول األكؿ 

إىل قسمُت كعلا ادلشكبلت اليت تأٌب من ادلعلمة كادلشاتل اليت  للبنات بليتار

 :كىي تأٌب من الطالبات. تشمل أمواؿ اليت تأٌب من ادلعلمة

 .عندما ال يكوف صوت احملوؿ مرتفعنا كنطق الكلمات غَت كاضح (ٔ

 .التعلم لنقص كسائ (ٕ
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 .التقييم فقط تل أسبوع ادلشكبلت (ٖ

 .التعليمإعطاء ادلفردات ال يتطابق مع مستول  (ٗ

من مدارس  تليس ةلباىي أف ىناؾ ط اتٍب ادلشكلة اليت تأٌب من الطلب

 درس اللغة العربية من قبل.تابتدائية إسبلمية مل 

في تعليم المفردات  الطريقة السمعية شفهيةالحلول إستخدام كيف  .ٖ

مهارة الكتابة لدى المستوى األول بمعهد المودة الثانية للبنات  لتحسين 

 م. 0202/0202الدراسي  بالتار عام

استخداـ الطريقة السمعية تنقسم حلوؿ ادلشكبلت اليت تواجو عند 

 ُبشفهية ُب تعلم ادلفركدات لتحسُت مهارة الكتابة لدل ادلستول األكؿ 

ك حلوؿ  اتكعلا حلوؿ للمعلم إىل قسمُت للبنات بليتار ٕادلعهد ادلودة 

  .اتلباللط

 ما يلي: اتتشمل احللوؿ للمعلم

أف ؼلتار قسم اللغة بعناية من سيكوف ادلعلمة أك مزكد ادلفردات  غلب (ٔ

 رفة( لقسم اللغةش)ادل يةادلسؤكل ةكمناقشتو مع األستاذ
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تمقدمة للتعلم بسبب   الطريقة السمعية شفهيةفقط  نقسم اللغة يستخدم (ٕ

 التعلم لعدـ توفر كسائ

كىو ال يزاؿ قسم اللغة مدرجنا على جدكؿ أعماؿ برنامج السنوم  (ٖ

 كلكن مل يتم تنفيذهاإلمتحاف األترب 

لدل الطالبات بالفعل غرفة خاصة حبيث يتم  نبالنسبة للسنة األكىل، يكون (ٗ

توفَت ادلفردات بشكل جيد، كلكن بالنسبة للثانية كىكذا يكونوف ُب نفس 

الغرفة حبيث ال يسَت تعلم ادلفركدات بشكل جيد ألف ادلادة غَت مناسبة 

 .للبنات بليتار ٕادلعهد ادلودة  ا على تطور اللغة ُبكؽلكن أف تؤثر أيضن 

 اتلباأتثر تثافة ُب مرافقة الطة ادلعلم ن، يكوناتلباالط ةلوؿ دلشكلاحل

 ن.دكرات إضافية ذل ةقدـ ادلعلمتاألقل قدرة على استخداـ اللغة العربية ك 

 االقتراحات .ب 

 للمعهد .ٔ

كتطورىم ،  الطالباتعلى انتظاـ ظلو ادلعهد أف ربافظ  غي على ادلعهدبني

ادلعهد ، كاطلب من ادلعهد كتقدـ التعلم، كاحتياجاهتم. االنتباه إىل النظاـ 
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كالتعلم ادلعهد ، مثل أنشطة ادلعهد التحقق بشكل متكرر من تطور الظركؼ ُب 

  فيو.

 لؤلستاذات .ٕ

انتبو اتثر، ادلعهد ُب  اتلباالطيرجى إىل األستاذات اليت تقاع ُب ادلعهد. 

ادلعهد ، أم ادلعهد أفضل حىت من عدـ فقد توقيع ادلعهد دلستخدمة ُب كاللغة ا

اإلصلليزية.  قائم على اللغتُت العربية كادلعهد أفضل حىت من عدـ فقد توقيع 

كال تنسوا التحكم ُب تثَت من  نسَتكف تيف سلوؾ استاذهت الطالباتألف 

 ات ادلعهد. لبااألحياف ُب احلرتات اللغوية لط

 للمنظمة  .ٖ

خاصة لقسم اللغة. ادلعهد ؽلكن إعادة النظر ُب برنامج العمل ادلنفذ ُب 

  من ادلنظمة شلن لديو من األفضل إعطاء ادلفردات مباشرة من قسم اللغة ك

باعتبار أف ادلعهد أفضل ادلؤىبلت ُب نطق الكلمات. حىت ال تنقرض اللغة ُب 

جيدان كاحملافظة ادلعهد فبل بد من االىتماـ باللغة ُب ادلعهد شعار اللغة تاج 

 عليها.

 للمدبرة .ٗ
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من قسم اللغة أك  اتثَت   لتعلم لبد ذلنكخاصة ادلدبرة ،  اتلباجلميع الط

تيفية التدريس بشكل جيد كتيفية نطق اجلمل بشكل جيد حىت ؤ  األستاذة ُب 

اللغة ُب  ك  اجلمهور من تلقيها بشكل صحيح نى ُتتال اتلبايتمكن الط

 ا.ر بشكل ملحوظؽلكن أف تتطو ادلعهد 

 للطالبات .٘

ا ، حىت ال تضيع اللغة ادلوجودة ُب ناستخدم ك  .ادلعهد اللغة جيدن

. ك إف الدنيا اللغة ليست تل شيء كلكن تل شيء بدكف لغة ال شيء إىتمن

اآلف مدينة العلم ك اللغة باهبا كإذا تانت اللغة ُب ألفاتنا فالدنيا على قبضاتنا. 

ستشعر  عهداللغة ، كلكن عندما تكوف خارج ادلقد ال تشعر بفوائد تعلم 

 .هبالفوائد

 

 

  


