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الباب الخامس
ختتام اال

إّال أنال يصلح للباحث،ابقةعن هذا املوضوع ىف األبواب السّ الباحثبعد أن يبحثو 
م النّ  يت قرتاحات الّ إلاولذلك ىف هذا الباب سيقوم الباحث بتلخيص نتائج البحث و ،تائج منهيقّد

.متكننا االستفادة
الّنتائج.أ

درسة اإلسالمية روضة املالعربية يف الصف العاشر بيف تعليم اللغة إن استعمال معمل اللغة .أ
بإعداد املدرس والتلميذ واملادة والطريقة املناسبة قبل استعمال الطالبني العالية باكيس باطي

معمل اللغة، وميهد عملية التعليم بعرض املادة وتكرار وترجم وتقدمي بالسؤال واجلواب، 
ووجود مشرف فين لصيانة اآلالت واألجهزة ا

.قصري
يف الصف العاشر باملدرسة يف تعليم اللغة العربية اللغةن مشكالت استعمال معمل إ.ب

التالميذو معلم اللغة العربية،جهةتتكون من اإلسالمية روضة الطالبني باكيس باطى،
.والوسيلة

يف الصف العاشر باملدرسة املشكالت استعمال معمل اللغة يف تعليم اللغة العربية وأما حل .ج
:فهي ما يلي اإلسالمية روضة الطالبني باكيس باطى

أن يكثر التالميذ التدريبات واملمارسات، وأن : التالميذجهة حل املشكالت من .١
أن يعطي املعلم التشجيعات إىل باختيار املوضوع املناسب هلم، ذ يسمح التالمي

تالميذه عند تعلمهم بالتبيني عن أمهية اللغة العربية، ويعود التالميذ بتعبري الكلمات 
.العربية ولو قليال

وكيفية استعمال معمل اللغةمعرفة كيفية : حل املشكالت من جهة معلم اللغة العربية .٢
الطريقة الصحيحة، وأن يشعر باملتعة والسرور أثناء خيتار دراسة شائقة، و الادة جيعل امل

مات أو اجلمل أو التعبريات ، أن يشرح الكلقيامه بالتدريس ويشعر معه التالميذ
ما قدر عينات وتقليل استخدام اللغة األم داخل الفصل باملالوسيلة اللغوية باستخدام 

.ميكن
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أن يقوم املعلم بالتقومي على مساعة الرأس بقدر حل املشكالت من جهة الوسيلة وهي .٣
.أو باستخدام برامج منتظمة املناسبة بالتقومي املرجوه وقت ممكن

قتراحاتاال.ب
وحلهــا يف تعلــيم اللغــة العربيــةاللغــةمعمــل عمالاســتمشــكالت وبعــد أن عــرض الباحــث 

يريــــد أن يقــــدم .روضــــة الطــــالبني العاليــــة بــــاكيس بــــاطياإلســــالميةدرســــةامليف الصــــف العاشــــر ب
اللغــة العربيــة باســتعمال تعلــيم قــرتاح ولعلهــا نافعــة للمســاعدة علــى تعلــيم اللغــة العربيــة وخاصــة اإل

:منها كما يلياللغةمعمل 
م خمّطط، منّفذ، ملعلم اللغة العربية، ينبغي هلم أن يعرفوا وظيفتهم األساسية وهي .١ ومقّو

مية الفعالة نبغي هلم أن يلقوا احملاضرات واملعلومات باستخدام الطرق التعليالتعليم، وي
أن يهتم إهتماما إىل مراحل يف استعمال الوسائل ومعرفة كيفية املناسبة مبواد الدراسة و 

طأي أن يشرتكوا عن التدريبات وورشة العمل املرتباستعمال معمل اللغة ويزود نفسه 
وتصميم املادة سيعرض يف اللغةحىت يستطيع أن يستعمل معمل بالتكنولوجيا واملعلومات 

.اللغةمعمل 
بقدر اإلمكان باستخدام التعبري البسيط يتكلم يكثر املفردات و للتالميذ، من الواجب أن .٢

االت واجلرائد أو اجلمل السهلة، وينبغي هلم الرغبة يف قراءة النصوص العربية م تب و لك ن ا
ام داخل دثة  أصح أو  لم  املع مع  اشرة  املب يب  تدر اءة وال لقر ا ا ثرو يك أن  و

. ، وأن يشرتك عن األنشطة تطبيق اللغة اليت تتوافر مدرستهمالفصل أو خارجها
لعملية تعليم اللغة العربية سيةايد الساعة الدر ينبغي ملدرسة أن تز ، روضة الطالبنيملدرسة.٣

وأن يوجب لكل التالميذ السيما يف الصف العاشر الشرتاك اللغةباستعمال معمل 
.األنشطة اإلضافية تطبيق اللغة العربية
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