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 الباب الخامس

 االختتام

 
  الخالصة  . أ

مطالع اهلدى العالية  مبدرسة (KTSP)املدرسية الوحدة  ىالدراسي على مستو املنهج  صيغة .1

املدرسية الوحدة  ىالدراسي على مستو هي املنهج العملية. تنفيذ املنهج اإلسالمية 

(KTSP) جماالت  لتعليم اللغة العربية يف شكل املتعلم، معلم قليل التكييف على ثالثة

 .)Psikomotorik) واحلركية (Afektifومواقف وجدانية (، )Kognitifاملعريف (هي: 

 الذي والتقييم. املةوبعيد من الك قلة هاالوسائل فيو . قراءةال هي طريقة املستخدم طريقةالو 

 .االختبار وغري االختبار املتعلم نوعان، ومها قدر إجناز قياسل العربية اللغةة معلما  قومت

 (KTSP)املدرسية الوحدة  ىالدراسي على مستو  باملنهج املشكالت يف تعليم اللغة العربة .2

) Pucakwangi(فوجاء واجني اإلسالمية  عالية" المطالع اهلدىمبدرسة " عاشريف الصف ال

خلفية التالميذ الرتبوية واللغوية،  على اليت تشمل تعلمامليواجهها يف تلك املدرسة إما  باطي

وقلة  من والدي التالميذوقلة رغبة التالميذ ودوافعهم يف تعلم اللغة العربية، وقلة االهتمام 

املعلم اليت وقلة الوقت أو احلصة لتعليم  . وإما منالطريقة واالسرتاتيجية الفعالية املستخدمة

اختالف قدرة التالميذ على قراءة النصوص العربية  الوسائل والتسهيالت قلةو  اللغة العربية

 وكتابتها.

يس األساتيذ ورئ يوجد حل املشكالت، مية ملالالعالية اإلسدرسة مطالع اهلدى يف م .3

 املدرسة اليبالون وال يستجيبون هذا املشكالت.
  

  االقتراحات   . ب

الدراسي على مستوى باملنهج  العربيةمشكالت تعليم اللغة  ةبحث الكاتبتوبعد أن 

فوجاء اإلسالمية العالية " مطالع اهلدىدرسة "مب عاشريف الصف ال (KTSP) املدرسيةالوحدة 

تعليم ولعلها نافعة للمساعدة على  اتقدم االقرتاحتيد أن ر ت، ) باطيPucakwangiي (واجن

  . اللغة العربية
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ح تعليم ا مفتحفظ املفردة ألن ينبغي ملتعلمي اللغة العربية أن ميلكوا الكفاءة األساسية  .1

 اللغة موقع يف املفردة.

املناسبة النشاطة والفعالة تسهل طريقة ال واأن يستخدمملعلمي اللغة العربية  نبغيي .2

  التالميذ على فهم املواد التعليمية.

كفاءهم اللغوية واحلرفية دائما باشرتاك يف الدورات ملعلمي اللغة العربية أن يرفع   نبغيي .3

 التدريبية أو ورسة العمل.

للمدرسة اليت تدرس فيها اللغة العربية أن توفر الوسائل احملتاجة يف تعليمها  نبغيي .4

 وتم ذه املادة اهتماما كبريا.

 ية.ينبغي أن يكون التعاون جبهات املدرسة األخرى لدرجة التعليم اللغة العرب .5

   

  ج. االختتام 

تدي لوال أن هدانا اهللا. حنمده على مجيع النعم هدانا هلذا وما كنا مد هللا الذي احل

أن يتم هذ البحث بكل الطاقة  ةيستطيع الباحثاليت ال تعد وال حتصى وبعونه وفضله 

ومن أسلم على خري اخللق سيدنا حمّمد و على آله و أصحابه و التابعني وأصلي و  واالستطاعة.

  .تبعهم بإحسان يوم الدين

 والعرفان، العلم أهل كتب من هاتنقل اليت البيانات من بالتحليل قومت ةالباحث وإّمنا

 عن بعيد البحث هذا ولذلك ونسيان خطأ من لوخت فال عاديّ  إنسان ةالباحث أن كما

 أن اهللا وعسى البحث هذا من العربية اللغة امتعلمو  ستفيدت أن ةالباحث جورت ف. متامواإل الكمال

  .بالصواب أعلم اهللا إنّ  املعلوم، هو وكما. السبيل رشد إىل يوفقنا

  

  

  

 


