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 الباب اخلامس

 اخلتام

 اخلالصة

مدرسػػػػػػػػػػػة البلػػػػػػػػػػػد األمػػػػػػػػػػػٌن  لطػػػػػػػػػػػبلب العربيػػػػػػػػػػػة احملػػػػػػػػػػػاد تدراسػػػػػػػػػػػة يسػػػػػػػػػػػتنتا مػػػػػػػػػػػن 

الػػػػػػػػػػػػػػيت  مدرسػػػػػػػػػػػػػػة أـ القػػػػػػػػػػػػػػرل الثانويػػػػػػػػػػػػػػة أمونتػػػػػػػػػػػػػػامطػػػػػػػػػػػػػػبلب  كالثانويػػػػػػػػػػػػػػة كانػػػػػػػػػػػػػػدانغانا 

الػػػػػػػػػػيت  العربيػػػػػػػػػة اللغػػػػػػػػػةكقواعػػػػػػػػػد  صػػػػػػػػػياغ احملادثػػػػػػػػػة ك ادلفػػػػػػػػػردات تشػػػػػػػػػمل الدراسػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػى

 على النحو اآل : تستخدمها الطبلب

مدرسػػػػػػػػػػػػة البلػػػػػػػػػػػػد األمػػػػػػػػػػػػٌن الثانويػػػػػػػػػػػػة كانػػػػػػػػػػػػدانغانا ك  تعلػػػػػػػػػػػػيم ادلفػػػػػػػػػػػػردات لطػػػػػػػػػػػػبلب .2

 :   اليت تتضمن مدرسة أـ القرل الثانوية أمونتامطبلب 

 تناسب ادلفردات ادلعطى.أ 

 البلػػػػػػػػػػد األمػػػػػػػػػػٌن الثانويػػػػػػػػػػةمدرسػػػػػػػػػػة  يف العربيػػػػػػػػػػة اللغػػػػػػػػػػة معلػػػػػػػػػػم/ة قػػػػػػػػػػاـ

 ادلوضػػػػػػػػػػػوع مػػػػػػػػػػع كيتناسػػػػػػػػػػب ىػػػػػػػػػػذه ادلفػػػػػػػػػػػردات لطػػػػػػػػػػػبلبل ادلفػػػػػػػػػػردات بتػػػػػػػػػػوفًن

 اليوميػػػػػػػػػػػػة الحتياجػػػػػػػػػػػػاتيتناسػػػػػػػػػػػػب أيضػػػػػػػػػػػػا مل كالطػػػػػػػػػػػػبلب  يدرسػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػذم
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 قػػػػػػػػػػػاـ. طػػػػػػػػػػػبلب األخػػػػػػػػػػػرلال بػػػػػػػػػػػٌن التواصػػػػػػػػػػػل يفكػػػػػػػػػػػي يتمكنػػػػػػػػػػػوا  للطػػػػػػػػػػػبلب

 إبعطػػػػػػػػػػػػػػػػاءمدرسػػػػػػػػػػػػػػػػة أـ القػػػػػػػػػػػػػػػػرل الثانويػػػػػػػػػػػػػػػػة  يف العربيػػػػػػػػػػػػػػػػة اللغػػػػػػػػػػػػػػػػة معلػػػػػػػػػػػػػػػػم/ة

 الػػػػػػػػػػػػػػػػذم ادلوضػػػػػػػػػػػػػػػوع مػػػػػػػػػػػػػػػع كيتناسػػػػػػػػػػػػػػػب ادلفػػػػػػػػػػػػػػػردات لطػػػػػػػػػػػػػػػبلبل فػػػػػػػػػػػػػػػرداتادل

 .الطبلب يدرسو

 

 قدرة الطبلب على حف  ادلفردات ادلعطى.ب 

ال يشػػػػػػػػػػػػػػػعركف  األمػػػػػػػػػػػػػػػٌن الثانويػػػػػػػػػػػػػػػة البلػػػػػػػػػػػػػػػدمدرسػػػػػػػػػػػػػػػة طػػػػػػػػػػػػػػػبلب 

أبم صػػػػػػػػػػػػعوبة أك مشػػػػػػػػػػػػاكل يف حفػػػػػػػػػػػػ  ادلفػػػػػػػػػػػػردات العربيػػػػػػػػػػػػة. بعكػػػػػػػػػػػػس 

فهػػػػػػػػػػػػم يشػػػػػػػػػػػػعركف بصػػػػػػػػػػػػعوبة ك  مدرسػػػػػػػػػػػػة أـ القػػػػػػػػػػػػرل الثانويػػػػػػػػػػػػةطػػػػػػػػػػػػبلب 

 مبشاكل يف حف  ادلفردات العربية.

 

 قدرة الطبلب على استخداـ ادلفردات ادلعطى.ج 

يسػػػػػػػػػػػػػػػتخدموف  البلػػػػػػػػػػػػػػػد األمػػػػػػػػػػػػػػٌن الثانويػػػػػػػػػػػػػػةمدرسػػػػػػػػػػػػػػة طػػػػػػػػػػػػػػبلب 

مدرسػػػػػػػػػػػة أـ القػػػػػػػػػػػرل ادلفػػػػػػػػػػػردات العربيػػػػػػػػػػػة بسػػػػػػػػػػػهولة. بعكػػػػػػػػػػػس طػػػػػػػػػػػبلب 

 فهم جيدكف صعوبة يف استخداـ ادلفردات العربية. الثانوية
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مدرسػػػػػػػػػػػػة البلػػػػػػػػػػػػد األمػػػػػػػػػػػػٌن تطبيػػػػػػػػػػػػق القواعػػػػػػػػػػػػد العربيػػػػػػػػػػػػو علػػػػػػػػػػػػى احملادثػػػػػػػػػػػػة طػػػػػػػػػػػػبلب  .2

الػػػػػػػػػػػيت  مدرسػػػػػػػػػػػة أـ القػػػػػػػػػػػرل الثانويػػػػػػػػػػػة أمونتػػػػػػػػػػػامطػػػػػػػػػػػبلب الثانويػػػػػػػػػػػة كانػػػػػػػػػػػدانغانا ك 

 تتضمن :

 ادلعلم/ة قواعد اللغة للطبلب طريقة تعليم.أ 

مادتػػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػػدأ  البلػػػػػػػػػػػػػد األمػػػػػػػػػػػػػٌن الثانويػػػػػػػػػػػػػةمدرسػػػػػػػػػػػػػة يعلػػػػػػػػػػػػػم معلػػػػػػػػػػػػػم/ة 

مدرسػػػػػػػػػػػة أـ بشػػػػػػػػػػػرح ادلوضػػػػػػػػػػػوع ي يقػػػػػػػػػػػـو بتطبيقػػػػػػػػػػػو مباشػػػػػػػػػػػرة. أمػػػػػػػػػػػا معلػػػػػػػػػػػم/ة 

يعلػػػػػػػػػم الطػػػػػػػػػبلب مادتػػػػػػػػػو علػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػكل خطبػػػػػػػػػة أك توضػػػػػػػػػيح  القػػػػػػػػػرل الثانويػػػػػػػػػة

عػػػػػػػػن قواعػػػػػػػػد اللغػػػػػػػػة يف اللغػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة كأحيػػػػػػػػاان يقػػػػػػػػـو بطػػػػػػػػرح أسػػػػػػػػئلة لػػػػػػػػبعض 

 ب.الطبل

 قدرة الطبلب يف فهم قواعد اللغة.ب 

يفهمػػػػػػػػػػوف قواعػػػػػػػػػػد اللغػػػػػػػػػػة  البلػػػػػػػػػػد األمػػػػػػػػػػٌن الثانويػػػػػػػػػػةمدرسػػػػػػػػػػة طػػػػػػػػػػبلب 

فهػػػػػػػػػم جيػػػػػػػػػدكف  مدرسػػػػػػػػػة أـ القػػػػػػػػػرل الثانويػػػػػػػػػةالعربيػػػػػػػػػة بسػػػػػػػػػهولة. أمػػػػػػػػػا طػػػػػػػػػبلب 

 صعوبة يف فهم قواعد اللغة العربية.

 قدرة الطبلب يف استخداـ قواعد اللغة.ج 

ال يشػػػػػػػػػػػػػػػػعركف أبم  البلػػػػػػػػػػػػػػػػد األمػػػػػػػػػػػػػػػػٌن الثانويػػػػػػػػػػػػػػػػةمدرسػػػػػػػػػػػػػػػػة طػػػػػػػػػػػػػػػػبلب 

صػػػػػػػػػػػػػػعوبة أك مشػػػػػػػػػػػػػػاكل يف اسػػػػػػػػػػػػػػتخداـ كتطبيػػػػػػػػػػػػػػق قواعػػػػػػػػػػػػػػد اللغػػػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػػػة. 



 

173 
 

فهػػػػػػػػػػم يشػػػػػػػػػػعركف بصػػػػػػػػػػعوبة ك  مدرسػػػػػػػػػػة أـ القػػػػػػػػػػرل الثانويػػػػػػػػػػةبعكػػػػػػػػػػس طػػػػػػػػػػبلب 

 مبشاكل يف استخداـ كتطبيق قواعد اللغة العربية.

 ادلقرتحات

 مدرسة البلد األمٌن الثانوية كاندانغانا  .2

أف يقـو دكما بتطبيق مدرسة البلد األمٌن الثانوية  مل من مدير/ة -أ 

 براما اللغة، خاصة يف إتقاف اللغة العربية.

 مل من معلم/ة اللغة العربية القدرة على زلافظة جودة الطبلب  -ب 

 بشكل دائم، كخاصة يف إتقاف اللغة العربية.

 مل من الطبلب القدرة على زلافظة جودة أمكانيتهم الفردية يف -ج 

 كخاصة يف اللغة العربية. اللغة،

 مدرسة أـ القرل الثانوية أمونتام .2

أف يقـو دكما بتطبيق براما  مدرسة أـ القرل الثانوية مل من مدير/ة .أ 

 اللغة، خاصة يف إتقاف اللغة العربية.

 مل من معلم/ة اللغة العربية القدرة على رفع جودة الطبلب بشكل  .ب 

 دائم، كخاصة يف إتقاف اللغة العربية.


