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 الباب الخامس 

 االختتام 

 

 الخالصة .أ

يف مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية  م اللغة العربية يبناًء على نتائج البحث حول تعل 

،  بنجر، منطقة سنغاي تبوك، 01ر.ت ، قرية باكو علم اليت تقع يف شارع علم روه األهلية

مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية  م اللغة العربية يف يميكن القول أن تعل كاليمنتان اجلنوبية 

 .جيد األهلية

يف التخطيط إلدارة تعليم اللغة العربية الذي مت تنفيذه من قبل مدرسة اللغة العربية يف  

، فإن ختطيط التعليم يتماشى مع التدفق يف جعل إدارة  مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهلية

وىل  اللغة العربية يف وضع معايري الكفاءة اإلدارية التعليمية األ رسة مدم. أما عن خطوات يالتعل

، قم بتحليل األيام الفعالة املوجودة بالفعل يف التقومي التعليمي ومن  ذلكو والكفاءات األساسية، 

اللغة العربية، قم بإنشاء برنامج سنوي، برنامج فصل دراسي يتم توزيعه يف   مدرسةتقومي تعليم 

م أكثر عملية وتفصياًل، ويكون جاهًزا الستخدامها  يالدراسي إىل خطة تنفيذ تعل تطوير املنهج
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نح املعلمون حرية تغيري املنهج الدراسي  يم. عند تطوير خطة تنفيذ التعليكدليل يف التعل م، ميم

وتعديله وتكييفه مع ظروف املدرسة واملنطقة، وكذلك مع خصائص الطالب حبيث تكون خطة  

 اليت يضعوهنا أكثر فاعلية وفاعلية. وناجح.م يتنفيذ التعل

مدرسة روضة اإلسالمية  اللغة العربية يف  ةم الذي يقوم به مدرس ييتم تنفيذ التعلمث  

  ي م مثل االختبار ال قبليبشكل فعال وكفء ألنه يفي مبعايري تنفيذ التعل الثانوية األهلية

(  ميالنشاط األساسي لتطبيق التعلم )ي، وعملية التعل ارات اليت أجريت قبل الدروس()االختب

م  يم(. اجلوانب املتعلقة بعملية تعليواالختبار البعدي )االختبارات اليت تتم بعد اكتمال عملية التعل

م املختلفة بأساليب  يقد أتقن املواد التعليمية واسرتاتيجيات التعل ة اللغة العربية هي أن املعلم

،  الفصل من التنفيذ بفعالية وكفاءةاستها. متكنت إدارة وأساليب خمتلفة وفًقا للمادة اليت يتم در 

اللغة العربية يف احلياة اليومية،  م يفضاًل عن تعزيز احلافز للطالب من خالل زيادة الوعي بأمهية تعل

، وإعطاء املهام وإجراء االختبارات وإخطار الطالب  وإعطاء الثناء واملكافآت، وطرح األسئلة

 بالنتائج.

مدرسة روضة  كان نظام التقييم الذي استخدمه مدرسة اللغة العربية يف  ،خريًا

يف شكل اختبارات تكوينية وجتميعية وختامية بأدوات يف شكل   اإلسالمية الثانوية األهلية

اختبارات موضوعية ومقاالت واختبارات إجرائية. على سبيل املثال، يف خطوات التقييم،  
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واء كانت جوانب معرفية أو عاطفية أو نفسية حركية،  حتديد اجلوانب املراد تقييمها، س

 واختيار وحتديد األساليب اليت سيتم استخدامها، أي تقنيات االختبار أو غري االختبار. 

 

 

 توصيات البحث   .ب 

اقرتاحات للجهات املهتمة اليت ميكن أخذها  ة ، يقدم الباحثبناًء على التحليل أعاله

اليت تقع يف  مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهليةم اللغة العربية يف ييف االعتبار يف تعل 

 : ، كاليمنتان اجلنوبية بنجر، منطقة سنغاي تبوك، 01ر.ت شارع علم روه ، قرية باكو علم 

غة العربية من خالل توفري مجيع  م الل يقدم مدير املدرسة تسهيالت جيدة ألنشطة تعل  .1

، حبيث حيافظ املدير يف العربية م اللغةياملرافق والبنية التحتية اليت تدعم عملية أنشطة تعل 

 م اللغة العربية.يتعل  أنشطة املستقبل ورمبا يزيد من حتسني املرافق والبنية التحتية يف

ووسائط خمتلفة مع جمموعة  واسرتاتيجيات م اللغة العربية طرقًا ييف تعل  ةاملعلم تقدم .2

حتديث أحدث األساليب واالسرتاتيجيات  ة ، رمبا يف املرة القادمة ميكن للمدرسمتنوعة

م اللغة العربية متنوعة حبيث ينشط الطالب باستمرار يف يوالوسائط حبيث تظل أنشطة تعل 

 .العربية م اللغةيمتابعة األنشطة تعل 
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ليكونوا دائًما متحمسني ونشطني  سالمية الثانوية األهليةمدرسة روضة اإلجلميع طالب  .3

 م اللغة العربية.ييف تعل 


