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 الباب الخامس
 االختتام

 
 الخالصة .أ

 انطالقا من ادلعلومات السابقة، فتلخص الباحثة دما يلي:
الثانوية اإلسالمية كايل ووذمو  درسة "نور اذلدى"يتبع تعليم اللغة العربية يف م .1

دس مجيع ادلشروعات مايرد يف قانون وزير الشؤون الدينية. ومعلم درس اللغة ق
تستخدم ىذه  . والعربية يف ىذه ادلدرسة يصمم مجيع براحج التعليم نفسة

وطريقة التعليم  .كمصدر ادلواد التعليمية (LKS)ورقة عمل الطالب ادلدرسة 
ادلستخدمة يف ىذه ادلدرسة ختويض بني الطريقة العامة والطريقة اخلاصة للغة 

وىذه العربية، مثل دتخيض بني طريقة السمعية الشفوية وطريقة احملاضرة. 
لتورونية ادلعاصرة أو وسائل التعليم ادلدرسة مل يستخدم وسائل التعليم اال

 .اخلاصة لتعليم اللغة العربية
اإلسالمية، أن مجيع برامج  الثانويةمدرسة نور اذلدى  وبعد حبث ومالحظة .2

حسب قانون وزير الشؤون  ختطيط تعليم اللغة العربية فيها مناسبة تامة بأىدافو
ف مبا يف التخطيط. يف مرحلة . ولتن ما يوجد يف التنفيذ أو التقومي خمتلالدينية

استخدام الطريقة ونوع  على التنفيذ والتقومي ال يناسب بأىداف التعليم دل  
التقومي، ادلثال: استخدام طريقة احملاضرة لتعليم مهارة التالم، مع أن ىذه 
الطريق ال تستطيع أن تدرب مهارة كالم الطالب ألهنم يستميعون ما يلقي 

 لورمجة لقياس مهارة استماع الطالب.ادلعلم فقط، واستخدام ا
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 االقتراحات .ب

 بعد أن جتري الباحثة البحث، فتؤدى الباحثة إىل أن تقدم االقوراحات طما يلي:
ينبغي على ادلعلم أن يناسب متونات التعليم ليس يف مرحلة التخطيط فقط،  .1

ما قد خيطط.  ولتن يف مرحلة التنفيذ والتقومي أيضا. وعلى ادلعلم أيضا أن ينفذ
 لتي ادلناسبة ليس يف مرحلة التخطيط فقط.

إن التعليم ينبغي أن يتون مفيدا للمتعلمني، ولذا حتقيق أىداف التعليم ىو  .2
وىذا البحث ميتن أن يتون   .يهتمواه شيئ مهم و جلميع ادلعلمني جيب أن

 .3102ألة التقومي الستقبال ادلنهج اجلديد وىو منهج 

 االختتام .ج
مد  هل رب العادلني الذي علم بالقلم علم اإلنسان مامل يعلم، والصالة احل

والسالم على سيد حممد خامت األنبياء وادلرسلني، وعلى آلو الطيبني وأصحابو 
 الطاىرين من بعده. أما بعد.

 الباحثة دعوتو  فقد أدتت الباحثة ىذا البحث حبثا كامال يف مخسة أبواب،
 والقارئني.نافعا لسائر ادلهتمني  لبحثىذا ا ا هل تعاىل أن يتون


