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سهلة للغايةالم يتعلالتطبيق الطريقة اليت تعترب إسرتاتيجية )د

املرافق والبنية التحتية اليت تتوافق مع تنفيذ اإلسرتاتيجية)ه

:ميالتعلةتطبيق اسرتاتيجيالعائق يف العوامل)٢

اللغة العربية يف ميتعلةيف تطبيق اسرتاتيجيالعائقالعواملأما 

:طالب هي كما يليللقدرة قراءة كتب 

عدم وجود مراجع)أ

موادمن الصعب العثور على”: بناء على نتائج املقابلة

حاجة للعديد من على سبيل املثال ، يف نظام التداول. إضافية

)Ust Muhammad"الكتب األخرى ولكن مافيه هنا املراجع من

)٢٠٢٠Juli١٢Adib

هموإجتهادختتلف قدرات الطالب ) ب

االفتقار إىل املرافق والبنية التحتية الداعمة حبيث ميكن)ج

.ومتنوعتطويرسرتاتيجيات اإل
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الباب اخلامس

اإلختتام

إسرتاتيجية تعليم اللغة العربية يف تطبيق يهدف هذا البحث إىل دراسة عن 

ويقدرة قراءة الكتب لطالب معهد املهاجرين دار السالم يف هذا الباب . بكو

.قرتاحاتإلاواخلالصة: مها نيحيتوي على فصل

اخلالصة: الفصل األول 

عنتوثيقالل املالحظة واملقابالت والاستنادا إىل نتائج البحوث من خ

لطالب معهد املهاجرين دار قراءة الكتب م اللغة العربية يف تطبيق قدرة يتعلةسرتاتيجيإ

وي  :يليكما ، فإنه ميكن استنتاج  السالم بكو

وي.١ .قدرة قراءة الكتب لطالب معهد املهاجرين دار السالم بكو

دار السالماملهاجرينعهدعامة عن قدرة قراءة الكتب لطالب مصورة.أ

يو و بك

وقراءة كتب ، يكون الطالب قادرين على إتقانبكتيف قدرة قراءة ال

الكتب ، يتقن الطالب أيًضا أنواًعا إىل جانب القدرة على قراءة. شروحوالاملتون
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ون أن يذكروا ، وميكناالذين يقرئويف اجلمل خمتلفة من القواعد العربية الواردة

والنظام،اإلالتواملوضع واملعىن  و اإلعرابوعالمة اإلعرابنوع اجلملة  و 

.وغريها

ويدار السالماملهاجرينلطالب معهدكتب الفوائد قدرة قراءة .ب بكو

ويدار السالماملهاجرينلطالب معهدكتب الفوائد قدرة قراءة  بكو

:هي كما يلي

قدرة على قراءة الكتب وتفسريهاالنالدي)١

دة املعرفة حول احملتوى املوجود يف الكتاب)٢ ز

ت الكتاب الذي يتم قراءكنمن)٣ مفهم حمتو

ت من)٤ الكتابكنه ممارسة حمتو

)النحو والصرف(العربيةقواعد اللغةعنفهمن)٥

تعلم اللغة العربيةيف سهولة ال)٦

مج قراءة الكتب إيفالطالبدوافعج املهاجرين دار السالميف معهد ختيار بر

وي .بكو

العوامل الداخلية)١
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ب وفهمهقراءة الكتعلىوامكنليرغبتهم)أ

ببة يف معرفة كيفية قراءة الكتالرغ)ب

)الصرفو النحو( تعميق قواعد اللغة العربية الرغبة يف)ج

الرغبة يف حتقيق حلم التعليم املستمر يف الشرق األوسط)د

ارجيةاخلعوامل ال)٢

تعلم اللغة العربيةيف همتسهيلل)أ

اجلميعمالكتب اليت ال يعرفهتحمتو )ب

قراءة الكتبالذين ميكنون يفاألساتذواكونيأن ونريدي)ج

بالكتمثل الناس القادرين على قراءةرغبة أصبح)د

ويدار السالماملهاجرينمعهدطالبالكتب لقراءة إجنازات قدرةد بكو

املشاركة و الكتب على مستوى املنطقةاءةمسابقه قر ةنشاطأاملشاركة يف 

املشاركة يف أنشطة و قاطعةالكتب على مستوى املءةيف أنشطة مسابقة قرا

ختبار الطالبوإجاميبعلى املستوى الوطين يفقراءة لكتبمسابقة
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إسرتاتيجية تعليم اللغة العربية يف تطبيق قدرة قراءة الكتب لطالب معهد .٢

وي .املهاجرين دار السالم بكو

معهد الكتب لطالب قراءةقدرةم اللغة العربية يف تطبيقيتعلةسرتاتيجيإ.أ

ويباملهاجرين دار السالم  .كو

عهدقراءة الكتب لطالب مقدرةم اللغة العربية يف تطبيق يتعلةسرتاتيجيإ

ويبدار السالم املهاجرين  :مهاقسمنيإىل كن تقسيممتكو

اإلسرتاتيجية العامة)١

ميل التعلتقسيم فص)أ

م قواعد اللغة العربيةيتعل)ب

غناءالطريقة)ج

احللقة)د

تقييم التعلم)ه

ةاملداول)و

اإلسرتاتيجية اخلاصة)٢
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Ekspositoriاإلسرتاتيجية )أ

inquiriإسرتاتيجية التعليم )ب

التعلمةسرتاتيجيإتطبيقالعوامل اليت تدعم وتعيق .ب

ميالتعلة سرتاتيجيإطبيقتيف وامل الداعمة الع)١

إشراك املعرفة مًعا)أ

.اىل أساتيذهمحرتام الطالب إ)ب

حتفيز الطالب)ج

سهلة للغايةالم يتعلالتطبيق الطريقة اليت تعترب إسرتاتيجية )د

املرافق والبنية التحتية اليت تتوافق مع تنفيذ اإلسرتاتيجية)ه

:ميالتعلةتطبيق اسرتاتيجيالعائق يف العوامل)٢

عدم وجود مراجع)أ

هموإجتهادختتلف قدرات الطالب )ب
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سرتاتيجيات اإلاالفتقار إىل املرافق والبنية التحتية الداعمة حبيث ميكن)ج

.ومتنوعتطوير

قرتاحاتإلا: الثاين الفصل 

م يالتعلةسرتاتيجيإال تبدو نيلمعلملتنوعةاملاإلسرتاتيجيةجيب أن يستخدم.١

.رتيبةاملطبقة

ال يزال يتعني م ،ييف التعلوناملعلميستخدمذينخالل االسرتاتيجيات المن .٢

.املقدمة نعمةتكون املعرفةأن ، حىت نيللمعلمتعظيمهم ظهار إلعلى الطالب 

ويبدار السالم ملهاجرينملعهد ااحلكومة أن تويل اهتماما أكرباعلى .٣ حىت كو

هذا م يفيستمرارية التعلاملادي وغري املادي إلحتصل دائما على الدعم واملساعدة

.املعهد

وي ، باملهاجرين دار السالم عهد أن تتمكن احلكومة من تسهيل ممل .٤ كو

مرة أخرى كما يف السنوات الكتبقراءةكن من املشاركة يف مسابقة ميلكي

.السابقة
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م يف احلصول علىجيب على الطالب دائًما الدراسة جبد حىت.٥ تتحققتطلعا

تمعقراءة الكتب وممارستها يفقدرة  . ا


