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 الخامس الباب

  االختتام

  

     النتائج   .أ

 إىل األول الباب يف الباحث يقدمها كما واملسائل املباحث الباحث يلقي أن وبعد

 اللغة دروس" كتاب باستخدام العربية اللغة تعليم أن وهي النتائج على ستطيعي الرابع، الباب

 استوىف قد دماك مراجنني بسومربجا األولية الدينية الفالح مدرسة ىف الثالث للصف "العربية

 هو  "العربية اللغة دروس" كتاب أن على يشتمل وهذا. والتعليم الرتبية يف املقررة الشروط

 يف العربية باللغة التكلم هلم وينبغي التالميذ، مسكن هناك ألن. املدرسة هذه يف قدمي يذال

 كتاب باستخدام العربية اللغة تعليم يف اماستخدأكثرا التعليمية والويائل الطريقة وأما. األسبوع

 واألناشيد ة،الشفوي السمعية والطريقة املباشرة، الطريقة فهي فيه "العربية اللغة دروس"

 يف اللغوي املعمل يستخدم وقد الرابع، الباب يف الباحث بّينها قد الطريقة هلذه واخلطوات

 كثريا يؤثر الذي الشيء ألن الوافرة، باملدة أو باستمرار ليس ولكنه العربية، اللغة تعليم عملية

  .لغةال مهارة بتطوير ويقومون التالميذ فيه يسكن الذي املسكن هو

  

  االقتراحات  .ب

 ملساعدة نافعة لعلها االقرتاحات تقدمي على دّ يؤ  البحث، الباحث عرض أن وبعد

 درسةمب العربية اللغة تعليمية عملية يف "العربية اللغة دروس" كتاب استخدام معرفة إىل الوصول

  . بسومربجا األولية الدينية الفالح
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 تعليم يف وخباصة ،ابسومربج األولية الدينية الفالح درسةمب الرتبية إجادة كإصالح

  : يلي كما وهي االقرتاحات الباحث فيقدم ،العربية اللغة

 .أسبوع كل يف كثري بوقت الكالم مهارة لتطوير اللغوي املعمل يستعمل أن ينبغي .1

 وساطة بدون يتعلموا اليت باللغة الكالم على مهارم ينموا أن املتعلمني لكل ينبغي .2

 .األم لغتهم

 مع املعلم خيرج رمبا بل التالميذ، مسكن أو الفصل يف حمدودا ليس التعليم يكون أن .3

 خاص مكان إىل كرحلة اجلديدة، البيئة يف الكالم مهارة وتدريب لتجريب تالميذه

 .اللغة يف مهارم يطبقون مث فيها، ويقيمون

 ابسومربج األولية الدينية الفالح درسةمب الثالث الصف يف والتالميذ املعلمون يكون أن .4

 .وتقدمها الكالم مهارة أمناء يف نويشاركو  نيتعاونو 

 .وغريها الطرقو  املوادو  الكتب من النواحي مجيع من العربية اللغة يتعلموا أن .5

  

  االختتام .ج

 حّقه يؤّدى وال العادون نعماءه حيصى وال القائلون مدحته يبلغ ال الذي هللا احلمد

 والسالم والصالة. معدود وقت وال موجود نعت وال حمدود حدّ  لصفته ليس الذي اتهدون،

 من الطاهرين وأصحابه الطيبني آله وعلى وعبده، رسوله حممد واملرسلني األنبياء سيد على

  .بعد أما. بعده

 اللغة تعليم املوضوع حتت أبواب، مخسة يف كامال حبثا البحث هذا كتابة متت فقد

 األولية الدينية الفالح مدرسة ىف الثالث للصف" العربية اللغة دروس" كتاب باستخدام العربية

  .دماك مراجنني بسومربجا

 موضوعات من هفي كتبت مافي قاربت أو شددت قد أكون أن اىلتع اهللا من وأرجوا

  .وكرمه مبّنه عليه يثيبىن وأن وقّوته حبوله مجيعا واملسلمني الشريف العلم طلب منه يستفيد وأن
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