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الباب الخامس
ختتاماال

النتائج. أ
فنال الباحث اخلالصة , سة النظارية وامليدنيةأن يبحث الباحث حنو الدرابعد

ةلغالاستخدام ترقيةتنفيذ حمكمة اللغة ىفمن هذا الباحث العلمة حتت املوضوع 
:كما يلىجامام الشهداء سوكاهار إعهد العصرى العربية لدى طالب امل

مام إهي أحد شؤون املنظمة الطالب معهد إن حمكمة اللغة العربية 
الذي يقيم النظام ىف الكالم با اللغة العربية املقررة حتت إشراف الشهداء

.مشرف اللغة و مجيع األساتيذ
من قسم وكانت حمكمة اللغة العربية أقامتها طالب معهد إمام الشهدا 

اللغة جواسيس الذين يفتشون ويكتبون اللغة الذي اختاره األساتيذ ولقسم 
واجلواسيس متنوعة إما كانوا من الطالب الذي ينحرفون عن اللغة املقرر

الفصل األول أو الثالث من الثانوية أو العالية منتشرون يف أي مكان الطالب 
وإذا وجد اجلاسوس أو قسم ,منطقتهم وماأثبه ذلكإما كان يف حجرات أو 

حمكمة اللغة العربية يف الوقت ة املقررة فيكتبه مث ستقام اللغة املنحرف عن اللغ
املقرر ليال أويف مكان وجد املنحرف عن اللغة مباشرة بإعطاء التنبيهات أو 

املتدرجة بالنصيحة أو كتابة املفردات التوجيهات أو اإلرشادات أو العقوبات
مخسني مفردات أو جعل كتابة اإلنشاء صفحتنيإيلبعد مقرر من مخس

أوثالث صفح مع التوقيع إيل مجيع األساتيذ أوالتعزير إيل حد الكفاية أال 
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األ بد حتت إشرف فعل أو تفويض املنحرف إيل الوالد علييعود فيما
.ساتيذمشرف اللغة واأل

اللغة العربية أن أعلى القيمة على التالميذ يف تعليم من البيانات السابقة، 
عرف . ٦٠دناه القيمة أ، و ٧٨، ومتوسط القيمة ٩٥هي " حمكمة اللغة"باستخدام

الصف السابع مبعهد يف " حمكمة اللغة"باستخداماللغة العربية م يأن إجناز تعلالباحث
.اجيدإمام الشهداء سوكوهارجو 

قتراحاتاال. ب
للطالب.١

ينبغى للطالب استحدام اللغة العربية حيث ما كان وحيث من 
املنظمة أو زمالئه داخل غرفة الدراسة يتحدث به إما معلما أو أعضاء 

وميكن جتد املشكالت على حادثة بداية األمر ولكن . كانت أوخارجها
وال بد ذلك مبراقبة حمكمة " إن مع العسر يسرا"

اللغة العربية وإرشاد مشرف اللغة واألساتيذ فتكون سهولة هلم يف 
.التعبري

حملكمة اللغة.٢
ينبغى حملكمة اللغة املالزمة على تفتيش مقدار قدرة الطالب 
وكفائتهم حنو تطبيق احملادثة العربية علي الدوام لكي تكون سهولة 
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الستمرار واختيار املواد أواملوضوع اجلديد املناسب للطالب ىف ترقية 
.

االختتام. ج
والذي انزل السكينة يف ,الكتب إال حبمدهاحلمدهللا الذي ال تستفتح 

ام إمي مع  اميانا  ا  ادو يزد نني ل ملؤم ا وب  ل والصالة والسالم على سيد األنبياء . ق
وعلى آله الطيبني وأصحابه الطاهرين من , واملرسلني حممد رسوله وعبده

.بعده
أمل , فقد علج الباحث هذا البحث حبثا كامال يف مخسة أبواب

القراء يف هذا البحث مايعينه على تذوق جانب من الباحث أن جيد 
يف املعهد أوغري " حمكمة اللغة"عوامل تعليم اللغة العربية وخباصة برنامج 

ذلك من جمالس التعليم واإلفادة منه على أنه راض بأن حيمل ماقد يوجه 
ويسأل . وسعيد بأن يتقبل كل ما يوجه إليه من االقرتاحات,إليه من النقد
الباحث اهللا

.آمني, . حيبين
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