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 الخامس الباب

 االختتام

 

 يبحث أن وبعد. البحث هذا كتابة إمتام الباحث يستطيع وفضله بنعمته الذي هللا احلمد

 سيقوم الباب هذا وىف, منه النتائج يقّدم أن للباحث يصلح السابقة، األبواب ىف املوضوع هذا عن

 متكننا اليت بحثال هذا مبوضوع املتعلقة االقرتاحات ويقّدم البحث نتائج بتلخيص الباحث

  .منها االستفادة

  اخلالصة

 من بغريها خيتلف اإلسالمية الثانوية 14 األزهر مبدرسة العربية اللغة تعليم .1

 فهم على قادرين التالميذ جعل وهو عظيم هدف له األخرى، اإلسالمية الثانوية املدارس

 واملنهج الوطين لدراسيا املنهج بني اندماج املدرسة هذه يف الدراسي واملنهج. الكرمي القرآن

 درسةامل هذه استخدمت 2011/2012 الدراسي العام ويف األزهري، الديين الدراسي

 طريقة هي املستخدمة والطريقة. (KTSP)املدرسية  الوحدة مستوي على الدراسي  املنهج

 كتاب هو املستخدم املدرسي الكتابو . وكاملة موفورة فيها والوسائل. والرتمجة القواعد

. اجلنوبية جباكرتا املركزي اإلسالمي األزهر معهد مؤسسة نشره الذي القرآنية العربية ةاللغ

 وغري االختبار املتعلم نوعان، ومها قدر إجناز قياسل العربية اللغة معلم به يقوم الذي والتقييم

 .االختبار

 تلك يف السابع الصف يف القرآن لفهم العربة اللغة تعليم يف املشكالت .2

 قدرة واختالف واللغوية، الرتبوية التالميذ خلفية تشمل اليت التالميذ ناحية من إما املدرسة

 اللغة تعلم يف ودوافعهم التالميذ رغبة وقلة وكتابتها، اهلجائية احلروف قراءة على التالميذ

 يف املعلم سرعة تشمل اليت املعلم ناحية من وإما. التالميذ والدي من االهتمام وقلة العربية،

 كثرة تشمل املادة ناحية من وإما. العربية اللغة لتعليم احلصة أو الوقت وقلة املادة حشر 

 من وإما. القرآنية العربية اللغة وصعبة العربية، اللغة قواعد وصعبة والغريبة، الصعبة املفردات

 ناحية من وإما. احلفظ طريقة وكثرة املستخدمة، الفعالية الطريقة قلة تشمل الطريقة ناحية

 .فكلمة كلمة ترمجته مع القرآن عدم تشمل اليت الوسيلة

 هي املشكالت تلك حلل القرآنية العربية اللغة معلم استخدمها الىت الطرق .3

 وإخبار القراءة، يف تدريبام إلكثار التالميذ وتشجيع العربية، اللغة حلب التالميذ تشجيع
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 التعليم طريقة وتنوع السابقة، للمواد املراجعة وإكثار أوالدهم، كفاءة عن التالميذ والدي

 .للمدرسة االقرتاحات وتقدمي املستخدمة،

  

  االقتراحات

 الثاين الصف يف القرآن لفهم العربية اللغة تعليم مشكالت الكاتب يبحث أن وبعد

 نافعة ولعلها االقرتاحات يقدم أن يريد ،بسمارانج اإلسالمية الثانوية" 14 األزهر" درسةمب

  .القرآن لفهم العربية اللغة تعليم ىعل للمساعدة

 .وكتابته القرآن لقراءة األساسية الكفاءة ميلكوا أن القرآنية العربية اللغة ملتعلمي ينبغي .1

 تسهل والفعالة النشاطة املناسبة الطريقة يستخدموا أن القرآنية العربية اللغة ملعلمي ينبغي .2

  .التعليمية املواد فهم على التالميذ

 يف باشرتاك دائما واحلرفية اللغوية كفاءهم يرفع أن القرآنية العربية اللغة ملعلمي ينبغي .3

 .العمل ورسة أو التدريبية الدورات

 تعليمها يف احملتاجة الوسائل توفر أن القرآنية العربية اللغة فيها تدرس اليت للمدرسة ينبغي .4

 .كبريا اهتماما املادة ذه وتم

  

   االختتام. ج

 ال اليت النعم مجيع على حنمده. اهللا هدانا أن لوال اتدي كنا وما هلذا هدانا يالذ هللا احلمد

 وأصلي. واالستطاعة الطاقة بكل البحث هذ يتم أن الباحث يستطيع وفضله وبعونه حتصى وال تعد

 يوم بإحسان تبعهم ومن التابعني و أصحابه و آله على و حمّمد سيدنا اخللق خري على وأسلم

  .الدين

 يريد من يوّفق وهو به، ينفعنا وأن الكرمي، لوجه خالصا البحث هذا جيعل أن اهللا لوأسأ

 حول ال النصري، ونعم املوىل نعم الوكيل ونعم اهللا وحسبنا مستقيم صراط إىل يشاء من ويهدي احلق

 ثناء الحنصى أللهم دايته، واالهتداء دينه يف الفقه إىل اهللا وفّقنا. العظيم العليّ  باهللا إال قّوة وال

 وأنت املشتكى إليك أنت إال والإله يارىب والشكر احلمد فلك نفسك، على أثنيت كما أنت عليك

  .أمني  عطائك وعظيم نعمائك جزيل على املستعان
 


