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الخامس الباب  

 اإلختتام

 الخالصة .1

 فوروارجيا برجان اإلسالمية، الثانوية" لنووىا" مدرسة يف العربية اللغة منهج تنفيذ  

 أن ميكن احلال هذا. 2008 سنة 2 رقم الدينية الشؤون وزير نظامب ومناسب حسن

  .وبعده التعليم حني ويف التعليم قبل ةاملعلم استعداد إىل يالحظ

 برجان اإلسالمية، الثانوية" النووى" مدرسة يف احملتوي كفاءة معيار ناسب قد  

 إىل يالحظ أن ميكن احلال هذا. 2008 سنة 2 رقم الدينية الشؤون وزير بنظام افوروارجي

" النووى" مدرسة يف املتخرج كفاءة معيار ناسب قد و .فيها املستخدم األساسي الكتاب

 هذا 2008 سنة 2 رقم الدينية الشؤون وزير بنظام فوروارجيا برجان اإلسالمية، الثانوية

َعلمُ  وضوعاتملا إىل يالحظ أن ميكن احلال
ُ
 وهي اللغة، اتكفاء أربعة على واملشتمالت امل

 .والكتابة والقراءة الموالك اإلستماع

 

 االقتراحات .2

 ،املدرسة هذه يف العربية اللغة منهج تنفيذ عملية وحتليل البيانات مجع نتهاءا بعد  

 توجب القصور ايضا الباحث وجد ذلك، سوى .هاحتفظ أن تنبغي اليت املزايا الباحث وجد

  :يلي كما اإلقرتاحات الباحث يقدم لذالك، .احلال ىف لحت أن

 .العربية اللغة لتعلمون للتالميذ دائما والتوجيه الدعم عطىت أن ةاملعلم على نبغيت )1

 .الصف يف العربية اللغة تكلم يعتاد أن ةاملعلم على نبغيت )2

 انفسه ضعو ت أن ستطيعوت التالميذ نفسية حالة عرفت أن ةاملعلم على توجب )3

 .للتالميذ ةوكصديق ةكمعلم

 .حيام يف جدا مهمة اللغة هي العربية اللغة بأن احيسو  أن التالميذ على ينبغي )4
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 يكفي ال حبيث العادة، هي العربية اللغة طبيعة أنب ايعرفو  أن التالميذ على وينبغي )5

 .دائما رسمتا أن ينبغي ولكن ،فقط النظرية الناحية من  دراستها

 .العربية اللغة منهج تنفيذ يف املعلم أداء يراقب أن املدرسة مدير على جيب )6

 ألجل العربية اللغة مع عالقةال هلا اليت ةقابسامل يكرر أن املدرسة حزب على جيب )7

 .العربية اللغة لتعلم التالميذ إجنذب

 من ومتوافقة واتيةامل تعليميةال بيئة خلق على قادرة تكون أن املدرسة حزب جيب  )8

 .للتعلم يداجل ناخامل خلق أجل

  

 ختتاماإل .3

 الباحث شكر قد. هاتخملوق إىل نعما أعطى قد العاملني رب هللا احلمد    
 الذي من كلل كثريا شكرا ويقول باحلسن، البحث هذا خيتم أن يستطيع ألنه

 اهللا وبارك والقارئ للكاتب الفوائد ييعط البحث هذا لعلّ . املادية أو املعنوية ساعده
  .آمني. حالنا كلّ  يف


