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الباب اخلامس
امتةاخل

اخلالصاتالفصل األول : 

(تعليم الّثقافة لطالب الصفكتابة اللغة العربية حتسني  البحث بناء على نتائج

ملدرسة العالية احلكومية االستماعىتطبيق طريقة اإلمالءخالل)١اإلجتماعّية 

وي۱(األوىل فأخذت الباحثة اخلالصة على ما يلى:نوبيةاجل)كو

هو االستماعىطريقة اإلمالءستخدام كتابة اللغة العربيةتنفيذ تعليم  

املصيب يف تعليم كتابة اللغة العربية.  هذه الطريقة هي طريقة التعليم طريقة التعليم 

يف تعليم كتابة اللغة العربية . سّهل الطالب يف تعليم كتابة اللغة العربيةتاليت 

يف كتابة اللغة أشّد متدّرالطالبكاناالستماعىطريقة اإلمالءستخدام 

مباشر يف التعليم. يوّرطالطالبالعربية، ألن 

دقيقة). املادة ٢x٤٥تنفيذ الدورة األوىل عملت الباحثة يف االجتماعني ( 

لة البحث. و تنفيذ الدورة الثانية "آمال املراهقني"هي املستخدمة  اليت وّفق 

دقيقة). املادة املستخدمة  هي ٢x٤٥عملت الباحثة يف االجتماعني ( 

لة البحث."الصحة والرعاية الصحية" اليت وّفق 
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)١(تعليم الثّقافة اإلجتماعّية كتابة اللغة العربية لطالب الصف العاشر

وي اجلنوبية۱(كومية األوىلملدرسة العالية احل خالل يستطيع أن حيسن) كو

يستطيع و%٩١كتابة الطالبنتيجةبرتقيةاإلمالء اإلستماعىطريقةتطبيق

م الطالب.يمحاس تعلدافع وأن حيسن

رتاحاتالفصل الثاين : اإلق

(تعليم العاشرلطالب الصفكتابة اللغة العربية حتسني  البحث بناء على نتائج

ملدرسة العالية احلكومية االستماعىتطبيق طريقة اإلمالءخالل)١اإلجتماعّية الثّقافة 

وي۱(األوىل فأخذت الباحثة اإلفرتاحات على ما يلى:نوبيةاجل)كو

املدرس يستخدم جيب علىّصة يف كتابة اللغة العربية،ايف تعليم اللغة العربية خ.١

حالة لكىلطالب، لالنشاطدور البتوريطالتعليم سائلو و ات و طريقاتتقنيّ 

.نشاطاأكثر التعليم

ستخدام طريقة األمالء االستماعى .٢ عليستطيع أن جيُ تعليم كتابة اللغة العربية 

قدرة ة يف صّ ااحللول لتحسني أجناز الطالب يف تعليم اللغة العربية خىأحد

للطالب وسيلة الكتابة. ألن عدا هذه طريقة كطريقة التعليم، هذه طريقة هي 

.ملة اللغة العربيةاجلفردة أو املاستماع ممارسة الكتابة و يكثرون
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