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السادس الباب  

 اخلامتة

 

 اخلالصة . أ

 فينال اخلالصة ما يلي: السابق،لتحليلي يف يعتمد على نتائج البحث ا

ادلدرس عندا يدرس اللغة العربية للفصل النموذاجي و الفصل  اسرتاتيجيةإختالف 

 قد أثرا على ادلهارات اللغوية. العام يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كونري ابليتار 

الطريقة السمعية  يالعربية ى الطريقة ادلستخدمة مبدرس اللغة ،يف الفصل النموذاجي .1

يستخدم ادلدرس ىذه الطريقة يف مهارة االستماع، و يستخدم ادلدرس الطريقة الشوية. 

يف مهارة الكالم و مهارة الكتابة، يستخدم ادلدرس الطريقة  و القراءة يف مهارة القراءة

 .االنتقائية

اإلندويسية ألن لديهم امام الفصل يتكلم ابللغة العربية و اللغة  الطالب اذا يتقدم

 .ثقة النفسلكنهم لدي  ص جدايادلفردات قليل و نق

الطريقة السمعية الشوية.  يالطريقة ادلستخدمة مبدرس اللغة العربية ى، يف الفصل العام .2

يستخدم ادلدرس ىذه الطريقة يف مهارة االستماع، و يستخدم ادلدرس الطريقة القراءة 

الكالم و مهارة الكتابة، يستخدم ادلدرس الطريقة يف مهارة  و يف مهارة القراءة

 . االنتقائية
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الفصل العام، خمتلف ابلفصل النموذاجي. الطالب ابلقدرة حتت القدرة  الطالب يف

ف  ادلفردات يف اول حلالطالب  ادلدرس اىل الطالب يف الفصل النموذاجي. ميارس

لديهم ، امام الفصل بالطال اذا يتقدم و الدراسة و يسأل اىل صديقتهم متبادال

  .كثري لكنهم حياءادلفردات  

 

 اإلقرتاحة . ب

 تةدريس يف السةعي ترقيةة ادلتوسةطة اإلسةالمية احلكوميةة كةونري ابليتةار احسن للمدرسةة .1

 .اللغوية ادلهارات جودة لرتقية استمرار دريسوت يف  التجديد ابظهار العربية اللغة

 ليسةةةةتخدم  مية احلكوميةةةةة كةةةةونري ابليتةةةةارادلدرسةةةةة ادلتوسةةةةطة اإلسةةةةال مةةةةدرساحسةةةةن لل .2

 .  العربية اللغة التدريس عملية فعالية وترقية  ادلناسبة

 . استمرارا مهارهتا وترقية العربية اللغة تدريس يف جيتهدوا احسن للطالب .3
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 املراجع

 ادلراجع العربية .1

)الرايض: دار ادلسلم  املهارات اللغوية ماهيتها و طرائق تدريسهاأمحد فؤد حممود عليان، 

 (1881للنشر و التوزيع، 

)القاىرة: الدار ادلصرية البنانية،  تدريس اللغة العربية بني النظرية و التطبيقحسن شحاتة، 

1881) 

)عمان جمدوالوى،  يف مناهج البحث العلمى واساليبه خالد حسني مصلح وأصحابو،

1888) 

)الرايض: دار اسامة، اداوته أساليبه البحث العلمي مفهومه ، ذوقان عبيدات وِآخرون

1886) 

)الرابط:  تدريس العربية لغري الناطقني هبا مناهجه و أساليبهرشدي أمحد طعيمة، 

 )1878إيسيسكو، 

)مكة  املرجع يف تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، __________

 ادلكرمة:  غري منشورات و دون السنة(

)األردن: عد الوي عمان،  مناهج البحث العلمي وأساليبهيف  سامي عريفج و آخرون،

1888) 
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)اخلرطوم:  مناهج البحث العلمي وطرق كتابة الرسائل اجلامعيةعبد الرمحن أمحد عثمان، 

 (1884دار جامعة إفريقة العادلية للنشر، 

ايض: )الر  إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا، عبدالرمحن بن إبراىيم الفوزان

 (1111فهرسة مكتبة ادللك فهد الوطنية أثناء النشر،

)كونتور الرتبية العملية يف التدريس مقرر للصف السادس كلية ادلعلمني اإلسالمية، 

 (1112فونوروكو إندونيسا: معهد دار السالم للرتبية اإلسالمية، 

سي اإلسالمية احلديثة  ، اجلزء الثاين لطلبة كلية التدريالرتبية و التدريسدمحم بكري قاسم،  

 (1883)كونتور ،  كونتور 

)الكويت: دار القلم،  تدريس اللغة العربية ابملرحلة االبتدائيةدمحم صالح الدين علي جماور، 

1866) 

)الرايض: مجيع احلقوق حمفوظة  أساليب تدريس اللغة العربية، دمحم علي اخلويل

 (1875للمؤلف،

 (1111ألردن: دار الفالح للنشر و التوزيع، )ا االختبارات اللغوية ،__________

 (1845)القاىرة: دار ادلعرفة،  مذكرات يف طرق تدريس اللغة العربيةحممود رشدي خاطر، 

الكتاب األساسي لتدريس اللغة العربية حممود كامل الناقة و رشدي امحد طعيمة، 

 (1872)مكة: جامعة أم القرى،  للناطقني بلغات آخر
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)القاىرة: ادلركز القومي للبحوث،  لغة العربية و مشكالهتا التدريسيةال، يوسف الصفيت

1871) 
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 ادلراجع البحث العلمي .2

امحد صاحل الدين " تدريس اللغة العربيىة يف ادلعهد السلفي لربويو كاديري و احلديثي االمني 

 (1116مادورا " )رسالة ادلاجستري. ماالنج،

قوى تدريس اللغة العربية بكتاب ادلفردات "بيئة عربية" يف معهد دار التعبد الرمحن "

 (1118" )رسالة ادلاجستري. ماالنج، ابسورووان
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يوسي " تدريس اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بونتياانك 

(Pontianak) ،(1117" )رسالة ادلاجستري، ماالنج 
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