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لباب الخامسا  

 االختتام

محدا هللا وشكرا له رّب العاملني قد ساعد إىل الباحث ىف إمتام هذا البحث. وبعد 

أن يبحث يف هذا املوضوع ىف األبواب السابقة، اليصلح للباحث إذا مل تقّدم النتائج منه، ولذلك 

  ستفادة.ىف هذا الباب سيقوم الباحث بتلخيص نتائج البحث واالقرتاحات الىت متكننا اال

 الخالصة  . أ

 تعليم احملادثة لدى التالميذ الفصل الثاىن مبدرسة العالية االسالمية احلكومية بالسم رمبانج. .1

تعليم احملادثة لدى التالميذ مبدرسة العالية االسالمية احلكومية بالسم رمبانج  

لصف الثاىن مبدرسة تعليما جناحا و عميقا. والدليل الذي يدل عليه أن معلم اللغة العربية ل

العالية اإلسالمية احلكومية بالسم رمبانج يقوم العوامل التعليمية حسنا و اكماال. لكن 

هناك مشكالت كثرية تتعلق  بأمور الطريقة املستخدمة و املادة الدراسية يف عملية تعليم 

هذه املدرسة  إما من العوامل اليت تؤثر اىل جناح التعليم هي املنهج الدراسي ويفو احملادثة. 

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

اللوحات التعليمية و القلم و  طريقة املباشرة و احلوارية و القراءة و الرتمجة. والوسائل فيها 

"  الكتاب املدرسي املستخدم هو من الكتاب "تعليم اللغة العربيةو . كتب اللغة العربية

 قدر قياسل العربية اللغة معلم به يقوم الذي والتقييمالذى ألفه الدكتور هداية املاجستري. 

  .التحريري او الشفوي  ومها نوعان، املتعلم إجناز

احملادثة لدى التالميذ الفصل الثاين مبدرسة العالية االسالمية احلكومية  تعليماملشكالت يف  .2

 و املادة) بالسم رمبانج (من ناحية الطريقة

 املشكالت من ناحية الطريقة هي :  ) أ

 استخدام املعلم أربع طرق التعليم لكل املادة يف عملية التعليم احملادثة دفعة واحدة )1

 احملادثةقلة الطريقة الفعالية املستخدمة يف عملية التعليم  )2

تخدمة يف تعليم عدم املطابقة بني الطريقة املكتوبة يف اعداد التدريس بالطريقة املس )3

 احملادثة.
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قلة فهم املعلم عن استعمال الطريقة املستخدمة و تنفيذها لتعليم احملادثة لدى  )4

 التالميذ

 كثرة الطريقة القراءة يف عملية التعليم احملادثة )5

 املشكالت من ناحية املادة هي :  ) ب

على عملية التعليم  عدم مادة احملادثة و تطبيقها بل كون التعليم يف مادة الرتمجة )1

 احملادثة    
املادة املدروسة غري جمذوبة لدى التالميذ الفصل الثاين مبدرسة العالية االسالمية  )2

 احلكومية بالسم رمبانج

 املعلم يف ممارسة تعليم احملادثة له واحد من إعداد التدريس فحسب )3

لثاين مبدرسة العالية عدم املطابقة بني املادة املدروسة بذكاء تالميذ الفصل ا )4

 االسالمية احلكومية بالسم رمبانج يف عملية تدريب احملادثة.

  كثرة املفردات الصعبة والغريبة يف مادة احملادثة )5

احملادثة لدى التالميذ الفصل الثاين مبدرسة العالية االسالمية  تعليموحل املشكالت يف   .3

 املادة)احلكومية بالسم رمبانج (من ناحية الطريقة و 

 حل املشكالت من ناحية الطريقة هي :  ) أ

 ينبغى للمعلم أن يستوعب طريقة التعليم املستخدم يف عملية التعليمية )1

ينبغى للمعلم أن يستخدم طريقة خاصة لكل املادة أو خيتلف الطريقة باختالف  )2

 املادة

 ادثةينبغى للمعلم أن يستخدم الطريقة فعالية يف عملية التعليم احمل )3

ينبغى للمعلم أن يناسب بني الطريقة املكتوبة يف إعداد التدريس بالطريقة  )4

 املستخدمة يف عملية تعليم احملادثة

 ينبغى للمعلم ان يستخدم الطريقة املناسبة يف تعليم احملادثة )5

 حل املشكالت من ناحية املادة  ) ب

 احملادثة و تطبيقهاينبغى للمعلم أن يعلم مادة احملادثة كتدريب املادة  )1

 ينبغى للمعلم أن يعلم املواد الدراسية املتعلقة بنفس التالميذ من ناحية رغبتهم )2

 ينبغى للمعلم أن يصنع إعداد التدريس كل اللقاء أو املادة املبحوثة )3
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 ينبغي للمعلم أن خيتار و يعد املادة الدراسية السهولة عند التالميذ )4

  ر املفردات السهولة يف مادة احملادثةينبغي للمعلم أن خيتا )5

 االقتراحات  .ب 

تعليم  احملادثة لذى التالميذ  عملية ومشاهدة البيانات الباحث بعد ان حل

الفصل الثاىن باملدرسة لعالية االسالمية احلكومية بالسم رمبانج (من حيث الطريقة و املادة).  

املادة الذى حبثه الباحث يف هذا ، خاصة من ناحية الطريقة و مشكالت كثرية  هناك كان

البحث العلمي. ويف هذه املشكالت فوائد كثرية إلصالح تعليم احملادثة باملدرسة العالية 

تعليم  الباحث لتكون اقرتاحات يلي فيماو االسالمية احلكومية بالسم رمبانج يف املستقبل . 

ة احلكومية بالسم رمبانج (من احملادثة لذى التالميذ الفصل الثاىن باملدرسة لعالية االسالمي

  جناحا  حيث الطريقة و املادة) كامال

  . االقتراح لرئيس المدرسة1

ينبغي له أن يهتم عملية اللغة العربية، و ينبغى له أن يتكامل الكتب الىت تتعلق 

  بأمور احملادثة السهولة. 

  . االقتراحات لمعّلمى اللغة العربّية2

احملادثة، ينبغي له أن يتعّلم كيفية تعليمية جيدا ينبغي له أن يعرف أمهية تعليم 

وفّعاال، ينبغي له أن يعّلم اللغة العربية بالصرب و أن يفهم أحوال التالميذ أكثر، ينبغي له 

أن يهتّم التالميذ ىف عملية التعليم، ينبغي له أن يدافع التالميذ يف تعليم احملادثة، ينبغي له 

 عليم احملادثة.أن يستوعب و يفهم اخلطوات يف ت

  . االقتراحات للتالميذ3 

ينبغي هلم أن يتعّلموا جبّد، ينبغي هلم أن يزيدوا وقتا للمطالعة، ينبغي هلم أن يكّلفوا 

 أنفسهم حلّب اللغة العربية، ينبغي هلم أن يكّلفوا أنفسهم لتدريب احلادثة اجليدة.

 

  اإلختتام  .ج 
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 والبدنية الروحية الصحة شكل يف للباحث نعما الذي اعطى الكون رب هللا احلمد

مشكالت تعليم احملادثة لذى  مبوضوع " إكمال البحث العلمي للباحث ميكن حبيث

التالميذ الفصل الثاىن باملدرسة لعالية االسالمية احلكومية بالسم رمبانج (من حيث الطريقة 

عملية تصنيف هذا اهللا يف  يكره نية الباحث مما. نظف اهللا وعقبة  دون الصعبةب "و املادة) 

 حيبون الذين للناس منافع متكن لتوفري أجره الباحث الذي البحث العلمي, والبحث العلمي

 تزال ال اهللا. البحث العلمي الذي الفه الباحث نعمة دائما يتوقعون الذين القراءو  اجلنة،لغة

يكون البحث القراء ل من وانتقادات نصائح الباحث يتوقع وبالتايل ،القصور أوجه من العديد

  العلم أفضل واحسن.

 


