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 الباب اخلامس 

 اخلامتة

 اخلالصة: األول فصلال

 :على نتائج البحث و املباحثة اليت مت تقدميه يف الباب الرابع ، خلص املؤلفون إىل بناء

عملية الّتعليم بطريقة اإلمالء اإلستماعى يف تعّلم أن بناء على نتائج البحث  .1

املدرسة الثانويّة احلكومّية األوىل   دمهارة كتابة اللغة العربية يف الفصل الثامن 

كانت جيدة جًدا وكانت تتوافق مع ترتيب أو تركيب التعلم يف   اجلنوبية كوانوي

  .اإلمالء اإلستماعىطريقة 

 .اجلمللغرض عن ا موجزا معب احلاجة اجلمل أو النص حس املدّرسةقرأ ت (1

  .النحو و الصرفيف ذلك شرح  والصعبة  ةاجلمل املدّرسةسأل مثّ ت (2

 تهم دفرت مالحظتوفري لالطالب  املدّرسة مثّ أتمر (3

 يكتبون الطالب اجلمل أو النّص على و اتثالث مرّ  اجلملة املدّرسةقرأ تمث  (4

 النص قراءة مجيع اجلمل أوانتهاء  بعد تهمدفرت مالحظ

 ئص من البداية إىل النهاية ببطقراءة مجيع اجلمل أو الن املدّرسة تعيد (5

 كتابتهمالطالب   يتحّققونو   (6

 جتمع املدّرسة دفرت مالحظة الطالب لتحّقق كتابتهم  (7
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اإلمالء تعليم طريقة العراقيل يف  تواجهها املدّرسة أنبناء على نتائج البحث  .2

 :و هم, هذا العراقيل. اللغة العربيةيف تعّلم مهارة كتابة اإلستماعى 

املستمدة من اخللفيات التعليمية للطالب الذين مل يدرسوا على اإلطالق  (1

قليل  االبتدائّية عندما يكونون يف املدرسة اإلمالء اإلستماعىويعرفون طريقة 

 .من الطالب من خرجيي مدارس ابتدائية اّليت تدرس مادة اللغة العربية

 يتهم يف دروس اللغة العربية ال تزال غري موجودةاهتمام الطالب وجد (2

 .قليلال تزال  اللغة العربيةأن مفردات  (3

بطريقة  دتعّلم مهارة كتابة اللغة العربية يف الفصل الثامن  أن بناء على نتائج البحث .3

قادرون على كتابة النص  الطالبإىل عدد قليل فقط من انقصة  اإلمالء اإلستماعى

العوامل اليت تسّبب أقّل قدرة ، كما هو احلال يف العديد جّيدالعريب بشكل صحيح و 

 :و هم, اإلمالء اإلستماعىعلى كتابة اللغة العربية ابستعمال طريقة  الطالب

 العوامل الداخلية (1

ن مل بتدائية العامة الذياإلدارس املخلفية الطالب الذين أيتون يف الغالب من  . أ

 .يتعلموا دروس اللغة العربية

 الطالب لديهم اهتمام ودافع أقل جتاه تعلم اللغة العربيةبعض  . ب

 .يفتقر الطالب إىل إتقان املفردات اللغة العربية اليت مت تدريسها يف املدرسة . ت
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اليت تتشابه تقريًبا يف  اهلجائّيةعلى التمييز بني حروف الطالب أقل قدرة  . ث

 (.ث و س)، ( ح و ه( )ت و ط( )ض و ظ)النطق مثل 

 .الطويلة والقصرية اهلجائّيةعدم قدرة الطالب على التمييز بني حروف  . ج

 .اليت ميكن ربطها وليس اهلجائّيةعلى التمييز بني حروف الطالب أقل قدرة  . ح

 .املدّرسةستماع إىل نطق احلروف اليت ينطقها على اإلالطالب أقل قدرة  . خ

 .ال يوجد الطالب كتابة اللغة العربية بسرعة . د

 .الطالب على كتابة ابللغة العربية بشكل صحيح وجّيدعدم قدرة  . ذ

 .على حتديد صوت احلروف مثل تشديدالطالب أقل قدرة  . ر

 .ال يزال الطالب غري قادرين على فهم كيفية كتابة اللغة العربية . ز

 .ال يكرر الطالب الدروس اليت مت تدريسها يف املدرسة . س

 العوامل اخلارجية (2

 البيئة اإلجتماعية . أ

 التدريس انقصةالوسائل يف  . ب

 املدرسة انقصة  املكتبة كتب اللغة العربية يف . ت

 املدرسة انقصة  املكتبة اللغة العربية يف قاموس . ث
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 قرتاحةاإل: ىنالفصل الثا

 اجلنوبية كوانويلمدرسة الثانويّة احلكومّية األوىل  ل .1

اجلنوبية يف  كوانويمن املتوقع أن تقوم املدرسة الثانويّة احلكومّية األوىل   

ابللغة العربية،  الطالباملستقبل بتحسني املرافق والبنية التحتية اليت ميكن أن تدعم تعلم 

ودورات  (BTQ)قراءة القرآن الكرمي وكتابته الالمنهجية إجراء . وخاصة يف مهارة الكتابة

و تطوير اللغة العربية حىت يتمكن الطالب يف كثري من األحيان من ممارسة الكتابة العربية 

 .قدراهتم على أن يكونوا قادرين على كتابة اللغة العربية بكفاءة وصحيح وفًقا للقواعد

ملدرسة الثانويّة احلكومّية األوىل  ايف ( د)ملدرسة اللغة العربية يف الصف الثامن  .2

 اجلنوبية يكوانو 

املزيد من التحفيز لطالب حىت يعجبهم دروس  درسةأن يعطي املمن املتوقع  

أن تكثر  .أخطاء مرة أخرى يف كتابة اللغة العربية الطالبيرتكب اللغة العربية وال 

على كتابة اللغة  عتادينللطالب حىت يصبحوا ممدرسة التمرين يف كتابة اللغة العربية 

من الطريقة احلالية من أجل حتسني مهارة الكتابة العربية لدى  املدّرسةزيد تالعربية وكذلك 

 .الطالب
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 اجلنوبية كوانويملدرسة الثانويّة احلكومّية األوىل  ايف  (د)الثامن  فصلال طالبل .3

أن حيفز الطالب أنفسهم على املزيد من اإلعجاب بدروس اللغة من املتوقع  

ألن كل ذلك يعتمد على أنفسهم، ومن املتوقع أيًضا أن ميارس الطالب املزيد يف  العربية

حىت يصبحوا معتادين وال توجد  اإلمالء اإلستماعىالكتابة العربية ابستخدام طريقة 

 .أخطاء يف كتابة الطالب
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