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  الباب الخامس
  تراحات و اإل ختتامالنتائج و اإلق

 

ىف إمتام هذا البحث.  رّب العاملني قد ساعد إىل الباحثمحدا هللا وشكرا له 

نتائج إذا مل تقّدم ال املوضوع ىف األبواب السابقة، اليصلح للباحث بحث عن هذاوبعد أن ي

بتلخيص نتائج البحث واالقرتاحات الىت متكننا  منه، ولذلك ىف هذا الباب سيقوم الباحث

  االستفادة.

 النتائج  .أ 

الفصل الثامن مبدرسة "احلكمة" املتوسطة  تعليم مهارة الكالم لدى التالميذ .1

 معلم اللغة العربيةأن  يعين هادى هداية يف منظور االسالمية فوالمن ميجن مسارنج

قوم ي الفصل الثامن مبدرسة "احلكمة" املتوسطة االسالمية فوالمن ميجن مسارنج يف

بالعوامل التعليمية قياما حسنا، مثل يف حتقيق األهداف التعليمية، واملادة التعليمية، 

مناسبا بأهداف تعليم مهارة  والطريقة التعليمية، والوسائل التعليمية، والتقييم.

درس اللغة العربية هلذه املدرسة كما ورد يف يف كتابه ة هداي هادى منظوريف  الكالم

  املنهج الدراسي.

والبصرية "  السمعية" وسيلة باستخدام الكالم مهارة تعليم لنجاح املؤثرة أماالعوامل .2

الفصل الثامن مبدرسة "احلكمة" املتوسطة االسالمية فوالمن ميجن  لدى تالميذ

أما  .الوسائل واألدواتو ، التعليميةالطريقة و  ،املتعلمو  ،املعلميعين من  مسارنج

 ةالسمعي" وسيلة باستخدام الكالم تعليم مهارة مهارة تعليم لفشل املؤثرة العوامل

الفصل الثامن مبدرسة "احلكمة" املتوسطة االسالمية  فوالمن  " لدى تالميذالبصرية

التالميذ وقلة تشاؤم و  ،خلفية تربية الطالب املتختلفةيعين من  ميجن مسارنج

 .حّصتني يف األسبوع تعليم اللغة العربية حال الوقت، حوافزه
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 االقتراحات  .ب 

تعليم مهارة الكالم لدى  عملية شاهدةوم البيانات باحث بعد ان حالل

 فوالمن ميجن مسارنج يف الفصل الثامن مبدرسة "احلكمة" املتوسطة االسالميةالتالميذ 

قصور. ووجب احتفاظ املزايا  هجأو ك هنا التزال وكذلك ،املزايا من كالكثري هنا كان

فيها.  العربية اللغة تعليم جودة تصحيحو  فورا النقائص استكمال وينبغيوتطويرها 

 ةالباحث اقرتاحات يلي فيماو . مجتمعلل لتحصل املتخارجني الذين يفيدون مفيدة

"احلكمة" املتوسطة الفصل الثامن مبدرسة تعليم مهارة الكالم لدى التالميذ  لتكون

  .جناحا العربية اللغة تعلمو  للغة العربية فيهاا االسالمية  فوالمن ميجن مسارنج
 

  . االقتراح لرئيس المدرسة1

الفصل  التالميذتعليم مهارة الكالم لدى أن يعرف نقصان ىف  ينبغي له

وينبغي له أن  فوالمن ميجن مسارنج رسة "احلكمة" املتوسطة االسالميةالثامن مبد

  وأن يّتكامل وسائل التعليم. الكالم هارةتعليم ميرّقي جودة 

  

  اللغة العربّية ى. االقتراحات لمعّلم2

عّلم كيفية ينبغي له أن يت ،كالمال هارةمينبغي له أن يعرف أمهية تعليم 

ينبغي له أن يعّلم اللغة العربية بالصرب و أن يفهم أحوال تعليمية جيدا وفّعاال، 

ينبغي له أن يدافع يهتّم التالميذ ىف عملية التعليم، ينبغي له أن أكثر،  التالميذ

  .القراءة هارةم التالميذ يف تعليم
 

  . االقتراحات للتالميذ3

ا ينبغي هلم أن يكّلفو ا وقتا للمطالعة، ينبغي هلم أن يزيدو ا جبّد، مو ينبغي هلم أن يتعلّ 

  تدريب القراءة اجليدة.أنفسهم ل اأن يكّلفو ينبغي هلم أنفسهم حلّب اللغة العربية، 
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  ختتاماإل  .ج 

 الروحية الصحة شكل يف للباحث نعما اعطى لذيا الكون رب هللا احلمد

تعليم مهارة الكالم " وضوعمب العلمي البحث إكمال للباحث كنمي حبيث والبدنية

الفصل الثامن مبدرسة "احلكمة" املتوسطة االسالمية  فوالمن ميجن  لدى التالميذ

 تصنيف عملية يف هللا ممايكرها الباحث نية اهللا نظف .وعقبة الصعبة دونب "مسارنج

 للناس منافع وفرين كنمي الباحث هاأجر  الذي العلمي والبحث, العلمي البحث هذا

 الذي العلمي البحث.  اهللا نعمة دائما يتوقعون الذين لكالماو  ،اجلنة لغة حيبون الذين

 نصائحو الباحث توقعي وبالتايل ،القصور أوجه من العديد زالتال ةالباحث تهاالف

 .احسن فضلو أ العلم البحث ليكون القراء من انتقادات


