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 اخلامس الفصل
 خامتة

 اخلالصة . أ
 :ماأييت الباحثة إستنتجت البحث بعد 
 الفصل برامج السنوية، الربامج املنهج، من يشمل الذي ابيكم تعليم ختطيط .1

 كيف املعلم حيدد التعليم تنفيذ خطة يف التعليم، معدات و التعليم تنفيذ خطة الدرسي،
 يتم حبيث للتعليم التخطيط يف مستعدة تكون أن جيب واليت واملواد، اسًتاتيجية، طريقة،
 .ابيكم التعليم
 اليت الدرس خطة على ابيكم اسًتاتيجية ابستخدام العربية اللغة تعليم تنفيذ .2
 قبل والتعليم التدريس أنشطة قبل الدرس خطة مصمم إجراء ويتم املادة، مدرس صممها

 وبرانمج السنوي والربانمج األساسية الكفاءة وحتليل الوقت حتليل كان إذا يومني، أو يوم
 املدراسة يف العربية اللغة تعليم تنفيذ عملية. التعليمية السنة بداية يف الدراسي الفصل
 التعليم عملية أن. 45×  2 ابمدة األسبوع يف مرتني يفعل ابملبانج 2 احلكومية  عالية

 ويبدأ بليكيم، تعليم اسًتاتيجية مع علميا منهجا يستخدم والذي ابيكم، تعليم تستخدم
 التالميذ من يطلب التعليم، عملية يف عندما املثال سبيل على املالحظة من التعليم

 التالميذ يقوم املالحظة، بعد. املعلم بواسطة تعيينها مت اليت الفيديو مقاطع مشاىدة
 الثانية والعملية التالميذ، يفهمها ال صور أو مجل ىناك يكون عندما استجواب أبنشطة

 يف البياانت مجع فهي الثالثة العملية أما آخرين، أصدقاء يسأل أو املعلم يسأل أن ىي
 التالية العملية أن بعد حمادثة يف الواردة. مجل على للعثور التالميذ توجيو يتم احلالة ىذه
 الفيديو مقاطع لعرض التالميذ توجيو هبا يتم اليت الطريقة خالل من االتصال عملية ىي
 أسئلة وإجراء الفصل أمام الفيديو شرح التالميذ مث إميل السيد قبل من تعيينها مت اليت

 .األصدقاء بني التواصل وأجوبة
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 إىل يهدف وىو. تعليم كل هناية يف ابيكم  ابستخدام العربية اللغة التعلم تقومي .3
 أيخذ اليوم، ذلك يف تعلمو مت الذي املوضوع على التالميذ قدرات حتقيق مدى قياس

 خبالف الدراسة ساعات خارج إجراؤىا يتم مهام أو مهام شكل األحيان بعض يف التقومي
رى اليت املدة منتصف تقومي أيضا جيري. اليومي تقومي رى مث أشهر، ثالثة كل ُتج  تقومي ُتج
 تعليم عملية يف التقومي نظام أماابلنسبة. دراس فصل كل واحدة مرة الدراس الفصل هناية
 احلال ىو كما مكتوابً  أو شفهيا يكون أن ديكن الذي ابيكم يستخدم العربية اللغة

 عن أي شفهي شكل يف تقومي نظام بتنفيذ املعلم يقوم مث احلوار عن التالميذ يتعلم عندما
 أيضا" خاصة الدروس تكون عندما ولكن والالميذ املعلم بني وجواب سؤال إجراء طريق
 لرؤية. كتابة شكل يف الدراس الفصل ومنتصف الدراس الفصل وهناية اللفظية بتقومي
 عملية يف ألنو هبا القيام مت اليت املهام من رؤيتها يتم اليت التعليم عملية يف التالميذ إبداع

 .وغريىا أسئلة شكل يف فيديو مقاطع شكل يف جيدة مهمة دائما املعلم يعطي التعليم،
 االقًتاحات . ب
 املعلم .1
 نفسها تعلم من الغرض ألن. املوقف املعلم يهتم أن جيب, العرابية اللغة تعليم يف
 معلم جيب أشكال الثالثة للوصول. وحركي العاطفي املعريف، وىي جماالت، ثالثة لتحقيق

ابلنسية إىل املواقف، ديكن للمدرس  و. املرجوة التعلم أىداف لتحقيق التعلم خيطيط أن
االنتباه إىل إسًتاتيجية ابيكم ووسائل اإلعالم حىت يتسبب يف حتمس التالميذ يف تعليم 

 اللغة العربية.
 التالميذ .2

 للغة من واحدة العربية اللغة ألن جبدية العربية اللغة يتعلم التالميذ على يوجب
 أن جيب األم، اللغة غري أخرى للغة ليفهم. ابإلندونيسيا التعليم يف تطبيق اليت أجنبية
 .األجنبية اللغة عن جيد ليفهم التعليم يف ومرونة جدية أكثر التالميذ يكون

 


