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 ةالخالص  . أ

يف الفصل السادس  العربية لغةاليف دراسي النهج املبناء على املباحث عن تنفيذ 

اإلسالمية مارجوهايو كراجنوين دماك، ختلص الباحثة أن تنفيذ  اإلبتدائية مبدرسة "نوراهلداية"

اإلسالمية اإلبتدائية اللغة العربية يف الفصل السادس مبدرسة "نور اهلداية"  يف املنهج الدراسي

عن هذه أخذت الباحثة جارت على حد األقصى وجنحت على أحسن ما من احملصول، و 

  . اخلالصة بعد أن تشاهد عن نتائج البحث قد نالتها الباحثة

مبدرسة  اللغة العربية يف الفصل السادسيف منهج دراسي تنفيذ تدل نتائج البحث عن 

" نور اهلداية تستعملها املدرسة  اإلسالمية مارجوهايو كراجناوين دماك اإلبتدائية " نور اهلداية "

جرى على حد األقصى وجنح كأساس يف تنفيذ عملية التعليم للغة العربية   اإلسالميةة اإلبتدائي" 

على أحسن ما من احملصول ولكن هناك كثري املشكالت من جهة عناصره، ومن جهة معياره 

سديدا حىت حيتاج وحمتواه يعىن من ختصيص الوقت للغة العربية ال يكفى ليطور تعليمها تطورا 

  ولوج للغة العربية وحمتواه كما شرخ ىف الباب الثاىن مناسبة بتعليم اللغة العربية.إىل تطوير أفيستيم

 السادس الفصل يف العربية اللغةيف  دراسيال نهجاملكانت عوامل الدافعة ىف تنفيذ 

 عالية تالميذالدافع الهي  دماك كراجناوين مارجوهايو اإلسالميةاإلبتدائية " نوراهلداية "  مبدرسة

فع التالميذ يف تعليم اللغة العربية بالدين, منها : ينفع يف تعليم كيفية العبادة وتفهيمها وكان دوا

ألن اتمع  دافعةاليت  الة البيئةواحل وعاملها, حنو قراءة القرآن والصالة وتعليم العلوم الدينية

  .هناك الدينية

 مبدرسة  السادس الفصل يف العربية اللغة يف دراسيال نهجاملعوامل املانعة ىف تنفيذ وأما 

عدم  ،وجود التالميذ الذين مل يقدروا على القراءةكما يلى:   اإلسالميةاإلبتدائية " نوراهلداية " 

قلة فهم املعلم  ، وسائل التعليمية احملدودة، معلم اللغة العربية املتخرج يف قسم تعليم اللغة العربية

  .العربية اللغة أساسياتعلى قلة فهم املعلم ، ملمارسة تعليم اللغة العربية

  

 االقتراحات  . ب



 

" للغة العربية يف املدرسة  يف عرفت الباحثة عن نقصان تنفيذ املنهج الدراسي بعد

  كما يف املذكور,  ومازاياها  دماك كراجناوين مارجوهايو اإلسالميةاإلبتدائية نوراهلداية " 

  من أمهها يلي :

يف عملية تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا فينبغي ملعلم . نظرا إىل أمهية املنهاج الدراسي  1

داد التعليمية أو من ناحية أن يهتم إهتمام كبريا على ما حيتاج إليه سوأ كانت من ناحية اإلستع

  كبريا.  ااملادة الدراسية إهتمام حتليل

ص طريقة باللغة العربية, ألن هذا من خصائ تالميذ. يستخدم املعلم يف إتصاله مع ال2

  اإلنتقائية.

  . ينبغي للمدرسة أن تزيد وسائل اللغة العربية إلصالح جودي الرتبية.3

  سرتاتيجيات األتية.اإليهتم  ان ملعلم . ينبغي4

. أن يكون إصالح غرية يف تعليم اللغة العربية, بعطاء املعلم معرفة عن الدوافع املختلفة يف 5

  تعليمها.

 
 خاتمة  . ت

مت هذا البحث بعون اهللا وهدايته وتوفيقه حىت تستطيع الباحثة إمتام كتابتها حتت قد 

املوضوع "تنفيذ منهج دراسي اللغة العربية يف الفصل السادس مبدرسة اإلبتدائية "نوراهلداية" 

  .اإلسالمية مارجوهايو كراجناوين دماك"

لباحثة من القارئني أن الكمال، وترج ا والباحثة على ثقة أن هذا البحث العلمي بعيد

حيسنوا مامل حتسن وترج من القارئني مجيعا اإلقرتاحات والنقاد البانية ليكون هذا البحث العلمي 

  صحيحا وكامال. وأخريا عسى أن تنفع هذا البحث العلمي للباحثة ولكل حزب يناسب. 


