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 الباب الخامس

  االختتام

  

  الخالصة   أ.

 القواعد تعليم صة البحث، وهى إن تنفيذاب إىل خالذا الب استخلص الباحث

و درسة مطالب اهلدى العالية اإلسالمية ملوجنمب القرص املسهلاللغة العربية باستخدام 

لب اهلدى العالية اإلسالمية مدرسة مطاناجح وكامل. والدليل الذي يدل عليه أن  جفارا

ق األهداف التعليمية، تقوم بالعوامل التعليمية قياما حسنا، مثل يف حتقي و جفاراملوجن

القرص واملادة التعليمية، والطريقة التعليمية، والوسائل التعليمية، والتقييم. أما استخدام 

اللغة العربية. وإضافة إىل أا لرتقية استيعاب الطالب يف  قواعد مهّم يف تعليماملسهل 

صيل تعلم الطالب يف اللغة العربية مرحية، وترقية حت قواعد املواد الدراسية، وتكوين تعليم

  .مادة اللغة العربية وترقية رغبة تعلم الطالب يف مادة اللغة العربية

ضرورية  لغة العربية باستخدام القرص املسهلال قواعدل تعليمالعملية  تنفيذو 

وحمتاجة لتكوين بيئة التعليم مرحية، ولتشجيع الطالب، وتسهيل فهم الدرس السابق 

 وأما العوامل املؤثرة لنجاح تعليم  التعليمية فعالة وكثافة.وحفظه، حىت تكون العملية 

فهي املعلم، واملتعلم، و مدير  القرص املسهلاللغة العربية باستخدام وسيلة القواعد 

، و الوالدين، و اإلقليم االجتماعي, واألدوات والوسائل األساتذ واألستاذات، و املدرسة

القرص اللغة العربية باستخدام وسيلة  القواعد مالتعليمية. والعوامل املؤثرة لفشل تعلي

فهي خلفية تربية التالميذ  درسة مطالب اهلدى العالية اإلسالمية ملونغو جفارامباملسهل 

املتختلفة من حيث الذكاء ومستوى االجتماعي وغريمها. ومن العوامل املؤثرة لنجاح 

لب اهلدى العالية رسة مطامديف  القرص املسهلاللغة العربية باستخدام قواعد  تعليم

اللغة العربية  القواعد عملية تعليم نفيذأن ت ، يرى الباحثو جفارااإلسالمية ملوجن

فعال. والدليل الذي يدل عليه مرتفع حتصيل تعلم الطالب القرص املسهل باستخدام 

القرص أي يستطيع الطالب على فهم املواد الدراسية وسيطرا، بل مييلون ىف اختيار 

كوسيلة  ىف استخدامها، ألم يناسبون ا وال يشعرون بامللل والسأمة، ويشعرون سهل  امل
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بسهولة ىف فهم املادة حىت يشاركون مع معلم اللغة العربية والقيام بنجاح تعلم وتعليم 

  اللغة العربية.

  

  االقتراحات  ب.

البحث، تود على تقدمي االقرتاحات لعلها نافعة  وبعد أن عرض الباحث

عملية تعليمية  نفيذيف تالقرص املسهل ساعدة الوصول إىل معرفة استخدام وسيلة مل

  . و جفاراجندرسة مطالب اهلدى العالية اإلسالمية ملو اللغة العربية مبالقواعد 

 و جفارالب اهلدى العالية اإلسالمية ملوجنمدرسة مطاأن يكون املعلمون والطالب يف    .1

  اللغة العربية.القواعد عليم يتعاونون ويشاركون يف عملية ت

  أن يتعلموا اللغة العربية من مجيع النواحي من املواد الدراسية والطرق وغريها.   .2

  ينبغى أن يتعلم الطالب املواد الدراسة املستخدمة باجلد واملواظبة.   .3

  ينبغى مراعاة الفروق الفردية بني الطالب.   .4

  بعة فصال أو أكثر.. ينبغى أن يقسم املعلم الطالب اىل أر 5

  

  االختتام  ج.

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

حّقه اتهدون، الذي ليس لصفته حّد حمدود وال نعت موجود وال وقت معدود. 

والصالة والسالم على سيد األنبياء واملرسلني حممد رسوله وعبده، وعلى آله الطيبني 

  ابه الطاهرين من بعده. أما بعد.وأصح

تنفيذ  "فقد متت كتابة هذا البحث حبثا كامال يف مخسة أبواب، حتت املوضوع 

 (Praktis Belajar Bahasa Arab-Arabuna)تعليم قواعد اللغة العربية باستخدام القرص 

  ".يف الصف العاشر بـمدرسة مطالب اهلدى العالية اإلسالمية ملوجنو جفارا

ن اهللا تعاىل أن أكون قد شددت أو قاربت ىف ما كتبت فيه من وأرجوا م

موضوعات وأن يستفيد منه طلبة العلم الشريف واملسلمني مجيعا حبوله وقّوته وأن يثيبىن 

 عليه مبّنه وكرمه.


