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  الباب الخامس

  االختتام

  

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

وبعد أن يبحث عن هذا املوضوع ىف األبواب السابقة، التصلح للباحثة إذا مل يقّدم 

قرتاحات النتائج منه، ولذلك ىف هذا الباب ستقوم الباحثة بتلخيص نتائج البحث واال

  نا االستفادة.الىت متكن

          

 النتائج  . أ

 –أّن تنفيذ طريقة التدريب يف  مدرسة نور اهلداية االبتدائية اإلسالمية توجو . 1

  مسارانج هي كما تلى :

  بلفظ  قراءةعناها الىت كانت يف المب عن املفردات علمامل ةقرأ:     األّول

 صحيح و فصيح.  

 املعّلم معا. قراءة تقليد التالميذ:     الثاين

 ح املعّلم املفردات مع ترمجتها.ا شر : إ    الثالث

 يأمر املعّلم التالميذ لقراءة املفردات و معناها تكرا راأن  :     الرابع

 التالميذ املفرداتحتفيظ :   اخلامس

  : إعطاء التدريبات و التمرينات  السادس

: التقومي بأن يعمل املعّلم التقومي بعد التعليم شفهيا كان أو     السابع

يريا، ويسئل كل التالميذ ما يتعلق باملفردات املوجودة ىف القراءة من معناها حتر 
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من اللغة العربية أو من معناها من اللغة اإلندونيسية و يأمر املعّلم بعض التالميذ 

  أن يتقّدم إىل األمام حلفظ املفردات وكتابتها.

 فقط، الواحد الدرس ّلميع ال العربية غةاللّ  معّلم فهيا املشكالت ىف تنفيذها وأمّ  .2

وقليل االبتكار عند املعلم، ويشعر التالميذ بالصعوبة ىف تطبيق املفردات على 

يشعر التالميذ بالصعوبة ىف ترمجة املفردات حىت قد اليستطيعو  أن و  اجلملة،

 يشعر التالميذ بالصعوبة ىف كتابة املفردات صحيحا.و  جييبو أسئلة املعّلم،

تعليم لسابقة فينبغي للمعّلم أن يرّقى قدرته ىف وأّما حّل املشكالت ا

تعليم ، و أن يعّلم كيفية تطبيقيابتعّلم كيفية تعليمها نظريا كانت  املفردات

جّيدا وفّعاال، وأن يعّلم اللغة العربية بالصرب و يفهم أحوال التالميذ، و  املفردات

ىف تعليم حفظ  أن يهتّم عملية تعليم التالميذ، وأن يدافع املعّلم التالميذ

املفردات، وأن يساعد التالميذ ىف حفظ املفردات بطريقة التدريب، وأن يعّلم 

املفردات مع ترمجتها بذكرها مرارا حىت حيفظها التالميذ، وأن يدّرب التالميذ ىف  

  كتابة املفردات مرارا بأن يقرأ املفردات ويأمرهم بكتابتها.

     

 قتراحاتاال  . ب

ياها، اقصان تنفيذ طريقة التدريب ومز نوبعد أن عرفت الباحثة عن 

تعليم ىف  فيذ طريقة التدريبـنتـ لكى يكون تقرتاحام االدّ لباحثة أن تقا ستقوم

  :لىتكما   ، وهيكامالمبدرسة نور اهلداية االبتدائية اإلسالمية    املفردات

  رئيس المدرسة. االقتراح ل1

تنفيذ طريقة التدريب وينبغي له أن  ينبغي له  أن يعرف نقصان ىف

  .وسائل التعليم يّتكاملوأن  تعليم املفرداتي جودة يرقّ 

  العربّية م اللغةمعلّ . االقتراحات ل2
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  .أن يعرف أمهية تعليم املفردات هلينبغي  .1

 .االم كيفية تعليمية اللغة العربية جيدا وفعّ أن يتعلّ  هلي غينب .2

 .يفهم أحوال التالميذأن بالصرب و م اللغة العربية أن يعلّ  هلينبغي  .3

 .ميتعلالعملية ىف التالميذ  أن يهتمّ  هلينبغي  .4

 .أن يدافع التالميذ يف تعليم املفردات هلينبغي  .5

 

  لتالميذل . االقتراحات3

 .جبدّ  ومينبغي هلم أن يتعّل◌ّ  .1

 .لعةاللمط اوقت وديز ن يأينبغي هلم  .2

 .اللغة العربية نفسهم حلبّ أ وينبغي هلم أن يكّلف .3

 .نفسهم حلفظ املفرداتأ وينبغي هلم أن يكّلف .4

 

 االختتام .5

الذى يعطى نعمه يا اهللا رب العاملني  لك الشكر و لك احلمد

ي حتت بحث البحث العلمتستطيع الباحثة أن تبالعقل السليم حىت  ةللباحث

السادس  صفّ لللتالميذ ىف ل تعليم املفرداتاملوضوع تنفيذ طريقة التدريب ىف 

   ارانج.مس- اهلداية االبتدائية اإلسالمية توجونور مبدرسة 

الباحثة  كما أنّ وإّمنا الباحثة تقوم بالتحليل من البيانات املوجودة،  

إنسان عادّي فال خيلو من خطاء ونسيان ولذلك هذا البحث بعيد عن الكمال 

ذا  درسةامل تلك ىف والتالميذ معّلم اللغة العربيةوالتمام. فرتجو الباحثة أن يستفيد 

وعسى اهللا أن يوفقنا إىل رشد السبيل. وكما هو املعلوم، إن اهللا أعلم  ،البحث

 بالصواب. 


