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  الباب الخامس

  ختتاماإل

  

  الخالضة  . أ

موعة اطريقة  تعّلماستخدام طرز  تأثري الباحث عن هفعل ث الذيمن البح
العربية ملادة الرتمجة "احلياة الصحية" لدى التالميذ ىف الفصل احلادي  اللغة تعّلميف  اإلستقصائية

  يلي:كالمبو جروبوكان ، يستنتج ما   YPIعشر باملدرسة العالية اإلسالمية 

طريقة  متعلياستخدام طرز ب ترمجة اللغة العربية اىل االندونيسيةمهارة تعليم  وجود التأثري ىف �
ا. اإلستقصائيةموعة اموعة  من دوالتجربية وذلك وجود التاثري بنظر القيمة الوسطية عن ا
موعة اقة استخدام طرز تعليم طريب هاتعّلمت كانت التجربية جمموعًة اليتاما . الضابطةو 

يف فصل التالميذ  ت قيمة متوسطكانو دوا. ب اوتعّلمت اليت من أحسن هيو  . اإلستقصائية
قيمة درجة وكانت  بدوا، هاتعّلمالضابطة جمموعٌة اليت توأما  .72،47 ة هييتجربال

 .65،73 هو ةابطيف فصل الض متوسطهم

   

   اتقتراحالا  . ب

بعض الكاتب  قدم اللغة العربية،  تعّلملى ع خاصةٌ التعليم التعلم و نوعية  لرتقية
 اللغة العربية، مبا يف ذلك :  تعّلميف اجة احليشعرها  التنياالقرتاحات 

طريقة اموعة  تعّلمباستخدام طرز  تعّلم. وينبغي أن معلمي اللغة العربية دائما حتسني نوعية ال1
استخدام وسائل و امها. وغري ذلك، اإلقتصائة. وينبغي أيضا قدرة املادية وترقية تقنية استخد

  ني ال يشعروا على امللل. تعّلماملتنوعة، حبيث امل تعّلمال
والتعليم ملواد الرتمجة أن يتواصل مسرورا باستخدام طرق خمتلفة وسائل  تعّلم. وتنبغي عملية ال2

  والتعليم.  تعّلماإلعالم املناسبة. هذا هو لتنشيء الدوافع ونداء التالميذ يف عملية ال
. وينبغي للتالميذ مراعاة االنتباه دائما إىل الدروس اليت نقلها املعلم بعناية، ال يكون كسول محل 3

 هم اليت حتققت لكان ذلك أفضل. تعّلمدافعيتهم ونتائج  تعّلمالقاموس العريب، وترقية 
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  االختتامج. 

ذا يرجو الباحث من وأخريا كلما يقدم الباحث فال ينكر أن فيه نقائص وأخطاء. ول
دات القراء تقدمي االقرتاحات والنقد واإلصالحات حيث يعم النفع به لعامة املشتغلني بالدراسة عسا

  يف اجلامعة.
هللا الذي برمحته حييت ودايته جنيت وبصراطه املستقيم سلكت وبفضله عرفت  احلمد

لى شفاعته رجوت، وعلى وعلمت. مث الصالة والسالم على سيدنا حممد الذي بإرشاده سلمت وع
  آله وصحبه أمجعني.

استخدام  تأثريأما بعد، فقد مت حبمد اهللا تعاىل كتابة هذا البحث حتت املوضوع الباحث 
ترمجة اللغة  مهارة) لرتقية احلياُة الّصّحية( الرتمجة ) ىف مادةMGI( اإلستقصائيةطريقة اموعة 

  YPIباملدرسة العالية اإلسالمية  عشر ادىىف الفصل احلالعربية إىل اللغة اإلندونيسية لدى التالميذ 
  كالمبو جروبوكان.

نسأل أن جيعل هذا البحث خالصا لوجه الكرمي، وأن ينفعنا به يوم القيامة، وهو  واهللا
  حسبنا ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم النصري.

 


