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 الخامس بابال
 تامتخاال

 
 خالصةال الفصل األول:

 طريقةكالتوثيق حوؿ تطبيق  ةبناءن على نتائج البحث من خبلؿ ادلبلحظة كادلقابل

، ؽلكن  مالوكو م اللغة العربية يف ركضة الًتبية القرننية نور القرنفيالقواعد كالًتمجة يف تعل

 استنتاجها على النحو التارل:

تتكوف على ثبلثة  نور القرنف مالوكوم اللغة العربية يف ركضة الًتبية القرننية يتعل .ُ

 ةقـو األستاذت،  تبدأ التعليمقبل اخلطوات ىي االفتتاح كاألساسي كاإلغبلؽ. األكذل 

إعداد ك  طريقة التعليم )القواعد كالًتمجة( كإعداد بعض التمارين كقرأهتا مث  ادلادةبإعداد 

  التعليم يف الفصل كيف تعليمو تقدـ األستاذة تقدـ األستاذة. مث الثانية لتعليمية لالوسائ

طويلة بدكف حركات كاليت سيقرأىا الملة إحدىا بشكل اجلتمارين للتبلميذ الكل يـو 

 مث الثالثة أغلقت األستاذة الدرس ىا.واًتمجي ك كيفعل التبلميذ اإلعرابالتبلميذ 

 .تقييمنا األستاذة تبنشاط سؤاؿ كجواب ، كبعد ذلك قدم

 نور القرنفركضة الًتبية القرننية  م اللغة العربية يفيًتمجة يف تعلالطريقة القواعد ك تطبيق  .ِ

إجراء تصور إلعداد  التبلميذطريق مطالبة بالدرس  ةاألستاذ تافتتحىو  مالوكو
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بدأ مث ت حوؿ ادلادة. اختبار أكرل األستاذة قـوكت .حسب ادلادة قيد الدراسة التبلميذ

األستاذة   تقدم. قدمة للقواعد كاألمثلةادليف هشرح ادلادة من خبلؿ تقدًن  ةاألستاذ

األستاذة قـو تمث . بقراءهتا التبلميذكتابة القواعد كادلفركدات على السبورة مث إخبار 

 التبلميذ يًتجم لًتمجتها معنا. التبلميذ دعوةبتدريس نصوص القراءة. بعد ذلك 

، فيشرح  التبلميذفردات ال يفهمها ادلت ىناؾ كان. إذا  اساىيالعباستخداـ طريقة 

من إكماؿ أسئلة  التبلميذتمارين. إذا دل يتمكن التوفر األستاذة مث  ادلفردات. ةاألستاذ

 ت األستاذةأغلق كاخآخر نزرل.ادلعل أسئلة ادلمارسة كواجب ذب ةادلمارسة ، فإف األستاذ

 .كالسبلـ دعاءالدرس بال

 ركضة الًتبية القرننية نور القرنفعلى فهم تبلميذ القواعد كالًتمجة  طريقةنتائج تطبيق  .ّ

، الكلمات يف اجلمل زللعلى معرفة  جيدكف التبلميذىي  دلادة اللغة العربية مالوكو

 جيدكفك ، رؼكالص النحوعلى القراءة بشكل جيد كصحيح كفقنا لقواعد  جيدكفك 

 جيدكف، كاالستماع إذل قراءة األستاذة علىجيدكف ، كعلى معرفة قواعد اللغة جدا

على ترمجة  جيدكف، كعلى تكوين مجل بسيطة جيدكف، كعلى كتابة احلركؼ العربية

 .معٌت ادلفرداتمعرفة على  جيد نوعنا ماك ، على فهم ما يقرأ جيدكف، كاجلمل البسيطة
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 االقتراحاتالفصل الثاني: 

ا بالفعل ، خاصةن مقًتنة ًتمجة أمرنا اليعد استخداـ طريقة القواعد ك  .ُ جيدن

. كمع ذلك ، سيكوف من األفضل يف ةاألستاذ تباالبتكارات غَت العادية اليت قام

ادلستقبل الًتكيز على التبلميذ ليكونوا قادرين على شلارسة كإنشاء بيئة لغوية. ألف 

ث ادلهارات اليت ؽلتلكها التبلميذ اخآف جيدة جدنا ، كمن العار أف ال غليدكا التحد

 باللغة العربية.

اجلامعي كيستخدـ كسائط تعليمية جذابة مثل الوسائط  ةصنع األستاذتب أف ذب .ِ

 ادلرئية أك ادلرئية كادلسموعة ، كمن أىدافو تدريب التبلميذ ذباه ادلتحدثُت األصليُت.

اجلامعي مصادر مرجعية إضافية حىت يزداد فهم  ةستخدـ األستاذتب أف ذب .ّ

م مثل مقاطع الفيديو العربية يثاؿ ، أحدث مصادر التعلالتبلميذ. على سبيل ادل

 فردات.ادلحىت تتمكن من ترقية 

حف  ادلفردات ألف ادلفردات ىي أىم عنصر غلب أيضنا أف يتم توجيو التبلميذ إذل  .ْ

 يف فهم اللغة ، دبا يف ذلك اللغة العربية.

 تيبنا.م أكثر تنظيمنا كتر يغلب أف يكوف ىناؾ منهج دراسي حىت يكوف التعل .ٓ
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م ينمل أف تدعم احلكومة دائمنا كتقدـ ادلساعدة مادينا كغَت مادينا الستمرارية التعل .ٔ

. كدعم حىت تتمكن ركضة الًتبية القرننية مالوكونور القرنف يف ركضة الًتبية القرننية 

بكفاءة  األساتذالتحوؿ إذل مدرسة داخلية ألف يتمتع من  مالوكو نور القرنف

 عالية.

يف ادلستقبل ، غلب على التبلميذ الًتكيز على ادلشاركة يف مسابقات اللغة العربية  .ٕ

مثل مسابقات القراءة كادلسابقات ادلتعلقة بالقرنف ، على سبيل ادلثاؿ ادلسابقات 

ركضة الًتبية ل. األمل ىو أف هتتم احلكومة دائمنا مسابقة تبلكة القرنفادلختلفة يف 

 حىت تتمكن من ادلشاركة يف ادلسابقة. كومالو  القرننية نور القرنف

غلب على التبلميذ دائمنا الدراسة جبد حىت تتحقق تطلعاهتم يف إتقاف اللغة العربية  .ٖ

 .كؽلكنهم شلارستها يف اجملتمع يف ادلستقبل

 

 

 

 

 
 


