
43 

 الباب الخامس

 االختتام

 

لك احلمد ولك الشكر يا اهللا رّب العاملني, قد ساعْدَت  إىل الباحثة ىف إمتام كتابة هذا 

إذا مل يقّدم  ةصلح للباحثتالبحث. وبعد أن يبحث عن هذا املوضوع ىف األبواب السابقة, ال 

نتائج البحث و االقرتاحات اليت  استخالصب ةقوم الباحثتنتائج منه, ولذلك ىف هذا الباب سال

  االستفادة. ميكن ا

  النتائج   .أ 

عرفت الباحثة باملشاهدة وتأمل التوثقة هنا, أما إجرءات طريقة مايكل ويست يف تعليم  .1

  قراءة اللغة العربية فهي كما يلي:

املعلم اجلملة من النص، مث يقلدها التالميذ. هنا املعلم يعلم كيفية نطق وقراءة  أيقر   )أ 

  .كل صحيحاجلملة من النص بش

يفتح املعلم فرصة ألسئلة عن املفردات من ناحية املعىن والقواعد اليت ال يعرف التالميذ   )ب 

  عليها. هذه اخلطوة مفيدة للتالميذ مثل الزاد األول يف فهم النص.

. من هنا ميكن املعلم أن نيالنص بالقراءة اجلهرية متبادل ؤواالتالميذ فرصة ليقر يعطي   )ج 

 القراءة اجلهرية.  علىيعرف قدرة التالميذ 

 النص بالقراءة الصامتة مرة أخرى. ؤوايطلب الطالب أن يقر   )د 

 مجون النص مجاعيا بتوجيهات املعلم.رت الطالب ي  )ه 

 للمجموعة. يقدم الطالب نتائج املناقشة من خالل ممثل    )و 

 يعطى الطالب األخرين مالحظات واستجابة.  )ز 

 املكتوبة مرة أخرى. وصحيكى الطالب معلومات من النص  )ح 

 املعلم يعطى االستنتاجات عن تلك الدراسة  )ط 

 واجبات املنزلية وهي أسئلة لفهم النص.الوإعطاء املعلم   )ي 

العالية كان تطبيق طريقة مايكل ويست يف تعليم قراءة اللغة العربية باملدرسة 

اإلسالمية احلكومية غمبونج موافقا إىل ما كان يف مفهومها نظريا. عند الباحثة أن الطريقة 

املذكور أعاله تستطيع أن يوجد أهداف تعليم قراءة اللغة العربية يف املدرسة العالية 
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رة تركز على مها 3-1اإلسالمية احلكومية غمبونج ألن كل اخلطوة هلا املركز املعينة. اخلطوة 

  تركز على مهارة القراءة الصامتة. 10-4القراءة اجلهرية واخلطوة 

تسعون دقيقة. وتكون املواد تعليم قراءة  فهيوأما األوقات يف تعليم قراءة اللغة العربية 

  اللغة العربية يف كتاب تعليم اللغة العربية مبؤلف هداية.

اللغة العربية باملدرسة العالية العوامل يف تنفيذ طريقة مايكل ويست يف تعليم قراءة  .2

 اإلسالمية احلكومية غمبونج

 العوامل الدافعة  ) أ

 يأ كتاب منهجي  )1

 القاموس اللغة العربية )2

  دافع بعض التالميذ لتعلم قراءة اللغة العربية )3

 العوامل العائقة  ) ب

 عدد كتب الدراسية حمدودة )1

  أوقات الدراسية حمدودة )2

  االقتراحات   .ب 

طريقة مايكل ويست يف تعليم قراءة اللغة العربية لتالميذ وبعد الباحثة تعرف تنفيذ 

ريد أن تقدم االقرتاح ولعلها تلية اإلسالمية احلكومية غمبونج، صف احلادى عشر مبدرسة العا

  نافعة إلصالح تنفيذها وهى كما يلى:

  ملعلم اللغة العربية أن يدفع التالميذ يف تعليم القراءةينبغى  .1

 حلفظ املفردات الىت تعلمهمتالميذه املعلم يطلب  .2

 ملعلم يستخدم طريقة مايكل ويست باالسراتيجية اجلديدة لكل الدراسيةينبغى  .3

 يرشد ملعلم لتالميذه الذين يشعرون بالصعوبة على القراءة اجلهرية ىف خارج أوقات الدراسية .4

 نيالعربية يف كل حتالميذ أن يتعلموا اللغة العربية جيدة ويعودوا على قراءة اللغة لينبغى ل  .5

 


