
الفصل الخامس

الخلصاة و القإتراحات

الخلصاةأ.
بعسسد ان تحلسسل الباحثسسة البيانسسات المحصسسولة تسسستطيع

الباحثة ان تستخلصها كما يلي:

تحخطيط التعليم اللغة العربية باستخدام الطريقسسة.1
ييسسة الصسسامتة فسسي الفصسسل السسسابع بالمدرسسسة الثانو

.المجاهدين جيبطودادي موسي راواس
كسان تخطيسسط التعليسم، خطسط المسسدرس لتعليسم
ددا باستخدام الطريقة الصامتة، أي اللغة العربية جي
قسسام المسسدرس بتجميسسع وإعسسداد وتخطيسسط عمليسسة
التعلم و التعليم على أفضل وجه ممكن مسسن خللا
النظر فسسي المنهجيسسة الدراسسسة و المنهسسج الدراسسسة
في المدرسة وإعداد الستراتيجية ووسائل العلم
و غير ذلك حتى ل يشعر التلميذ بالملل في عملية
التعلم و التعليم. من خللا التخطيط الجيسسد، يكسسون
التلميذ متحمسين للقيام بالتعليم باللغة العربية. 

فسسي تعليسسم اللغسسة العربيسسةعملية التعلسسم و التعليسسم .2
باستخدام الطريقسسة الصسسامتة فسسي الفصسسل السسسابع
يية المجاهدين جيبطسسودادي موسسسي بالمدرسة الثانو

راواس.
م و التعليسم ، يعسد تطسبيق كسانت عمليسة التعل
الخطوات فسسي الفصسسل السسسابع السسسابع بالمدرسسسة
ددا لن المدرس  في عمليسسة يية المجاهدين  جي الثانو
التعلم و التعليم قادر على تقديم مواد تتوافسسق مسسع
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الطريقسسة المسسستخدمة. إن عمليسسة تعلسسم و التعليسسم
اللغسسة العربيسسة باسسستخدام طريقسسة الصسسامتة  أكسسثر
دعا وليسسست مشسسبعة بتعليسسم دطا وإبسسدا حماسة ونشسسا

اللغة العربية.
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تعليسسم اللغسسة العربيسسة باسسستخدامعمليسسة تقسسويم ال.3
الطريقة الصسسامتة فسسي الفصسسل السسسابع بالمدرسسسة

يية المجاهدين جيبطودادي موسي راواس. الثانو
كان تقويم يجري المسسدرس  الختبسسار الشسسفوي
والمكتبي لمعرفة نجسساح أو فشسسل عمليسسة التعلسسم و
التعليم. يتم إجراء التقيوم الشفوية والمكتوبة بعسسد
كل مادة تعليمية. لخذ الدرجة ، يتسسم التقسسويم مسسن
خللا اختبار مكتوبي. والمتحان الفصسسل الدراسسسي

بصرف النظر عن ذلك ، أوضسسح والمتحان النهائي.
دضسسا دضا أنه في التقويم كسسانت هنسساك أي المدرس   أي
والمتحسسان اليسسومي والمتحسسان الفصسسل الدراسسسي
والمتحان النهائي لمعرفسسة مسسستوى فهسسم التلميسسذ

ومعرفتهم في دروس اللغة العربية.
تعليم اللغة العربية بستخدامفائض و ناقص .4

بالمدرسةفي الفصل السابع الطريقة الصامتة 
يية المجاهدين جيبطودادي  موسي راواسالثانو

كمسسا الطريقسسة الخسسرى ، ل توجسسد الطريقسسة
الممتسسازة المتكالمسسة. هسسذا يعنسسي بعبسسارة أخسسرى أن
دضسا فسسائض و نساقص. أمسسا الطريقسة الصسسامتة لهسا أي
دطا فائض هذه الطريقة هو يصبح التلميذ أكثر نشسسا
في تعليم اللغة العربية، يمكن أن تزيسسد مسسن إبسسداع
التلميذ في تعليم اللغة العربية، يمكن أن تزيد مسسن
قوة تحفيسسظ التلميسسذ، يمكسسن أن تجعسسل التعسسبيرات
العربية، يمكسسن إجسسراء التقسسويم فسسي أي وقسست بمسسا
عندما حدث التعليم. أما ناقص هذه الطريقسسة  هسسو
تطلب هذه الطريقسسة مسسن المسسدرس  القسسادر علسسى
اختيار واستخدام وسائط معينة كمواد لتعليم اللغة
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العربية، يجب على المدرس  خلق جو فعسسالا حسستى
يتمكن التلميذ من التركيز على التعليم، توفر هذه
الطريقة صعوبات للتلميذ الذين ليسوا على درايسسة

بتعليم اللغة العربية.
القإتراحاتب.

لمدرسي اللغة العربية.1
في الساس، تعليم اللغة العربية في مدرسسسة
الثانوية المجاهدون جيد لكن بالطبع الباحثسسة لسسديها
بعسسض القتراحسسات السستي قسسد تحسسسن تعليسسم اللغسسة

العربية، وهي:
يجسسب أن يسسولي المسسدرس المزيسسد مسسن الهتمسسامأ.

للتلميذ الذين يعانون من صسسعوبات فسسي عمليسسة
تعليم اللغة العربية.

من أجل زيسسادة البسسداع مسسرة أخسسرى فسسي تعليسسمب.
اللغة العربية.

يجسسب أن تكسسون مفتوحسسة لشأسسياء جديسسدة تتعلسسقج.
بتطوير التعليم.

لتلميذ.2
يتوقع التلميذ النتباه في تعليم اللغة العربية.أ.
يجب علسسى التلميسسذ إطاعسسة إلسسى المسسدرس فسسيب.

تعليم اللغة العربية والخارجي التعليم.
دطا فسسي التعليسسمج. يجب أن يكون التلميذ أكثر نشا

مرة أخرى من أجل النجاح في عمليسسة التعلسسم و
التعليم.

67


