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  الباب الخامس

  اإلختتام

 الخالصة  .أ 

وهي،  وأخرا تستطيع الباحثة أنه تلخصالعلمي،  الباحثة هذا البحث تبعد أن أجنز 

مفتاح العلوم الثانوية درسة مب تعليم اللغة العربية الىت تعمل املدرس اللغة العربية طريقة اختيار

 حالة املعلم معرفة التالميذ: :يطريقة. وهال اختيار مخسة عوامل استنادا إىل  اإلسالمية دماك

على  قادرين التالميذأن الغرض من تعلم اللغة العربية هي : هدف ،تالميذمن ال التعلم رغبةو 

 املدرس يؤكدو  التالميذ املفردات وحفظا فردا فردا يف كل باب يكرر . حىتالتحدث باللغة العربية

السهولة السهولة.  ،واملرح م النشطيالتعل ةحال خلق املعلماحلالة.  باللغة العربية، تعلم الكالمعلى 

م الثانوية اإلسالمية دماك غري مكتملة خاصة لتعلم اللغة العربية. حىت يستخدم مفتاح العلو درسة مب

معلم املعلم.  ،املدرس كتاب دليل الدراسة وكتاب اللغة العربية الرئيسية وصفاة التدريبات للتالميذ

ه ليس ألن .الطريقةبهتمام اإلقليل  مفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية دماكدرسة يف امل اللغة العربية

  .ولو بطريقة التقليديةالطالب  تأخذ الرعاية منأن  العامل الرتبوي حىت يتمكن

اللغة  إن املعلم، املنهج الدراسي على مستوى الواحدة املدرسية تنفيذ ئدابم ويف تطبيق

بشكل  اجتماعيا مت الدراسي ذلك املنهج التنشئة االجتماعية  لكن له شهادة الرتبية ليسالعربية 

 .بشكل جيد عملية التعليمية تنفيذ يف العربية املعلم اللغة يستطيع يمتساو 

 اإلقتراحات  .ب 

  ةملعلم اللغة العربي .1

مفتاح درسة درس اللغة العربية يف املعلى املالتدريس جيب  اخلربة يف على الرغم من

 العربية ألنتعلم اللغة  طريقةكفاءته وخاصة يف حالة  نحيس أن العلوم الثانوية اإلسالمية دماك

 طريقة إنتاج ميكن للمدرس لكي. مدرس اللغة العربية يف هذه املدرسة ليس العامل الرتبوي

، ة. وباإلضافة إىل ذلكالراكد طريقةال مشبعة مل يتمتالميذ الستخدامها و  ووسائل اإلعالم

اهتمام  ذبجت أن ميكنالطريقة التقليدية ال يوجد وسائل األعالم املتنوعة اليت املعلtم يستخدم 

 .الطالب
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ينبغى مؤسسة املدرسية أن يعطى  اتمع ،و واملنجز األمانة األباء التالميذ  الرتبية منفذك

 والوسائل السمعية السمعية والبصرية، ووسائل احلاسوب مثل تاج التالميذالسهولة اليت حي

  .املنشود كما املدرسة جودة منطقيا سيؤدي إىل حتسنيوغريها.  ، والصور،اللغات

 

 اإلختتام  .ج 

هللا الذي أعطى الباحث نعمة اإلسالم وقوة اإلميان ووفق الباحثة إىل دين وشكرا  محدا

  األسالم ورزق الباحثة العقل السليم  حىت تستطيع أن يتم هذا البحث بكل الطاقة واالستطاعة.

د مت العون اهللا تعاىل عز وجل كتابة هذاالبحث حتت املوضوع " دراسة حتليلية أمابعد، فق

 مفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية دماكمبدرسة يف اختيار طريقة تعليم اللغة العربية ىف الصف الثامن 

وأرجوا من سائر الوجوه النقد البياء " KTSPومناسبتها ملبادئ تنفيذ  ۲٠۱3 - ۲٠۱2سنة 

  ات املصلحة ليكون هذا البحث العلمي نافعا لنا. آمنيواالقرتاح


