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 الباب الخامس

 االختتام

 

احلمد هللا الذي بنعمته ورمحنه تستطيع الباحثة إمتام كتابة هذا البحث. وبعد أن تبحث عن 

هذا املوضوع ىف األبواب السابقة، تصلح للباحثة أن تقّدم النتائج منه, وىف هذا الباب ستقوم 

هذا البحث اليت متكننا االستفادة الباحثة بتلخيص نتائج البحث وتقّدم االقرتاحات املتعلقة مبوضوع 

  منها.

  الخالصة  .أ 

تعليم اللغة العربية لدى التالميذ الصف العاشر ىف مدرسة "نور اهلدى" العالية اإلسالمية  .1

غوية األربعة. ومنها لمانكانج تعليما عميقا، إما من ناحية قواعد اللغة العربية أم املهارات ال

ذه املدرسة هي املنهج  الدراسي على مستوي مهارة االستماع. واملنهج الدراسي يف ه

والطريقة املستخدمة هي طريقة السمعية والبصرية. والوسائل . (KTSP)املدرسية الوحدة 

 Pelajaran"تعليم اللغة العربية   الكتاب املدرسي املستخدم هو كتاب املقررو فيها موفورة. 

Bahasa Arab Kelas X ."قدر إجناز قياسل العربية اللغة معلم به يقوم الذي والتقييم 

 االختبار. وغري االختبار املتعلم نوعان، ومها

املشكالت يف تعليم اللغة العربية لدى التالميذ الصف العاشر يف تلك املدرسة إما من  .2

ناحية التالميذ اليت تشمل خلفية التالميذ الرتبوية واللغوية، واختالف قدرة التالميذ على 

ئية وكتابتها، وقلة رغبة التالميذ ودوافعهم يف تعلم اللغة العربية، وقلة قراءة احلروف اهلجا

استخدام الطريقة التقليدية االهتمام من والدي التالميذ. وإما من ناحية املعلم اليت تشمل 

وإما من ناحية املادة تشمل  قلة استيعاب املادة لدى املعلم.و  ، وملل شرح املعلم،للمعلم

صعبة قواعد اللغة العربية. وإما من ناحية الطريقة تشمل قلة الطريقة الفعالية املستخدمة، 

وكثرة الطريقة احملاضرة. وإما من ناحية الوسيلة اليت تشمل عدم وسائل السمعية والبصرية 

 .استخدام معمل اللغة على حد أقلّ احلديثة املستخدمة، و 

 اقرتحتها الباحثة حلل تلك املشكالت هي تشجيع التالميذ حلب اللغة العربية، الطرق الىت .3

وتشجيع التالميذ إلكثار تدريبام يف االستماع، وإخبار والدي التالميذ عن كفاءة 

أوالدهم، وتشجيع التالميذ حلفظ املفردات، وتستخدم الطريقة املتنوعة وجتريب األلعاب 
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 واستخداممالية إضافية اللغة العربية الفارغة على مرة ثانية، فعالة ع، واللغوية املختلفة

 الطالبتسجيع ة، و عصرية واستعمل معمل اللغة اجليدالوسائل السمعية والبصرية ال

التعاون بني مؤسسات اللغة العربية ىف تطوير اللغة ، و وتدريبهم للتباع مسابقات اللغة العربية

 .العربية بإندونسيا

  

  االقتراحاتب. 

وبعد أن يبحث الكاتبة مشكالت تعليم مهارة االستماع لتالميذ الصف العاشر ىف مدرسة 

يريد أن يقدم االقرتاحات ولعلها نافعة ، "نور اهلدى" العالية اإلسالمية مانكانج كوالن مسارانج

  :ينبغي للمساعدة على تعليم مهارة االستماع.

ىف هذه املدرسة عن كفاءم ىف تعلم اللغة  للمدرسة، أن يروق التالميذ اجلديدة قبل قبوهلم .1

العربية، وأن يوفر الوسائل التعليمية احلديثة مساعدة لتعليم مهارة االستماع، وأن جييئ 

 بالناطقني اللغة العربية ىف بعض األحيان. 

ملدير املدرسة، أن يزيد حصة تعليم اللغة العربية بأداء عمالية إضافية خارج الوقت من  .2

 م الدروس األخرى، وأن يعّد معلم خصوصي فيه.حصة التعلي

أن ميلكوا الكفاءة األساسية لتعليم اللغة العربية واملهارات االربعة، وأن  ،ملعلمي اللغة العربية .3

يستخدموا الطريقة املناسبة باملواد التعليمية، وأن يرفع كفاءهم اللغوية ، وأن توفر الوسائل 

أن يعرفوا وظيفتهم األساسية وهي جعل املادة اهتماما كبريا، احملتاجة يف تعليمها وتم ذه 

 تالميذهم قادرين على االستماع اجليدة.

للتالميذ، من الواجب أن يسمع التالميذ بقدر اإلمكان التعبري املسموعة البسيطة أو احلوار  .4

اللغة السهل، وينبغي هلم الرغبة يف استماعها جرا لرتقية سلسة أذم يف استماع أصوات 

العربية، وأن يكثروا استعام املفردات والتدريبات واملمارسات املباشرة مع املعلم أو 

 أصحام داخل الفصل أو خارجه.
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  ج. االختتام 

احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا اتدي لوال أن هدانا اهللا. وبنعمته وحكمته تستطيع  

مشكالت تعليم اللغة العربية لدى التالميذ  الباحثة أن تكمل هذا البحث العلمي مبوضوع "

الصف العاشر وحلها ىف مدرسة "نور اهلدى" العالية اإلسالمية مانكانج كوالن توغو مسارانج. 

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

  بإحسان يوم الدين.

اهللا يف عملية تصنيف هذا البحث العلمي.  كرهي نية الباحثة مماعسى اهللا أن ينظف 

 يزال ال لعل هذا البحث العلمي نافع للباحثة و لغريها. البحث العلمي الذي الفه الباحثة

القراء ليكون البحث  من وانتقادات نصائح الباحثة يتوقع وبالتايل ،القصور أوجه من العديد

  العلم أفضل وأحسن.

  

  
 

 

 


