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  الباب الخامس

  اختتام

  

وبعد أن يبحث الباحث عن هذا املوضوع يف األبواب السابقة، اليصلح للباحث إال أن يقدم 
  النتائج منه، ولذلك سيقوم الباحث نتائج البحث واالقرتاحات اليت متكن االستفادة.

 
 نتائجال  .أ 

  :هلذا البحث هي نتائجبناء على البيانات اليت قدحللها الباحث من قبل، فال
الكتاب تعليم اللغة العربية للدكتور د. هداية مناسبة بنظرية الوحدة من ناحية مادا  .1

الشاملة اليت تتكون من املهارات اللغوية والعناصر اللغوية. فيها املادة اللغوية املكونة من 
 جدانيةو من معرفة و املواد الىت تتكون أصوات، ومفردات، وتراكيب، وأساليب. وفيها 

 كية.نفسية حر و 

القراءة مث  ونص احلواري ويف تطبيقها هذا الكتاب يستخدم التعليم يؤسس بنص القراءة، .2
يستخدم نص  مفرداته مث مادة التعليم من أربع مهارات اللغوية وثالثة عناصر اللغوية.

ْدَرِسيةِ القراءة يف الدرس الثاين يف الوحدة الثاين باملوضوع 
َ
ع يف ويف الدرس الراب اَألَدَواُت امل

 ، سوى مها يستخدم نص احلواري.أَفْـَراُد اُألْسَرةِ الوحدة األول باملوضوع 

سنة  2منرة الشؤون الدينية اإلندونسية  النظام املقرر عن وزيراملادة يف هذا الكتاب مناسبة ب .3
) أم Standar Kompetensi Lulusan( سواء كانت يف كفاءة التخرّج املعيارية .م 2008

  ) لتعليم اللغة العربية بإندونيسيا.Standar isiي (احملتوى املعيار 

 االقتراحات  .ب 

وبعد حّلل الباحث يف هذا البحث يؤدي على أن يقّدم اإلقرتاحات ولعّلت نافعة لكل 
  ولكل معّلم اللغة العربية ومتعّلمها. وهي : ئقار 
ينبغي للتالميذ أن يهتمون باختيار الكتب التعليمية الشاملة من مادا والساملة من  .1

 طريقتها.
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ينبغي للمدرسني أن يهتمون باختيار املادة التعليمية، ألن لكل مرحلة مادة تعليمية ولكل  .2
مادة تعليمية مرحلة حيث يطابق بينهما. وكذلك يف اختيار الكتب الدراسية مناسبة حبالة 

 ميذ.التال

يف استخدام الكتاب املدرسي  ونشاركتو  ونتعاونأن ت ينبغي لكل أعضاء املدرسة واملؤسسة .3
 .لتحصيل الدراسة الرائعة و الكافئة

 
 االختتام  .ج 

، وأصلي و أسلم على خري اخللق  كل حال من نعمه الكاملةأحلمد والشكر هللا على  
وعلى  .قيامةيوم الإىل هم بإحسان كلهم سيدنا حمّمد و على آله و أصحابه و التابعني ومن تبع

تطبيق نظرية الوحدة  ىف كتاب تعليم  ع أن أمتم هذا البحث حتت املوضوع "يستطرضى اهللا أ
للدكتور د. هداية  للصف السابع باملدرسة الثانوية ( دراسة حتليلية  2008اللغة العربية  سنة 
  من ناحية املادة )".

فله سبحانه و تعاىل كل احلمد و الثناء و  وقد مّن اهللا علي بإمتام هذا البحث،
أسأل اهللا أن جيعل هذا البحث خالصة لوجه الكرمي، وأن ينفعنا به يوم القيامة، وهو الشكر، 

يوّفق من يريد احلق ويهدي من يشاء إىل صراط مستقيم وحسبنا اهللا ونعم الوكيل نعم املوىل 
العظيم. وفّقنا اهللا إىل الفقه يف دينه و االهتداء ونعم النصري، ال حول وال قّوة إّال باللة العلّي 

 دايته، أمني.

 


