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 الباب الخامس

 الخاتمة
 

 النتائج .أ

ثائق و و نتائج التي حصلها الباحث من عملية المالحظة و المقابلة و ال

ه أجوبة من أسئلة البحث, فأخذ الباحث 
ّ
اإلختبارات كما شرح الباحث في باب الرابع أن

 يلي :النتاج مما 

من نتائج البحث الذي قد نفذ الباحث, أّن أنشطة الالمنهجية اللغة العربية  .1

و عليى التي علمت نظيفى على النساء  3طالب مدرسة الدينية فصل وسطى 

كالمدّرسة بالمنهج الخطابة و الغناء و لعب ترتيب الكلمة. و المادة التي علمت 

لغة العربية و حفظ المدّرسة بشكل لفظ المفردات و جعل الجملة ال

المترادفات الجديدة و وجب على  11المفردات. إعطاء المفردات في كّل لقاء 

مفردات في كّراستهم. و األنشطة التي تدعم مهارة الكالم  01كّل الطالب كتابة 

 اللغة العربّية و هي األنشطة الخطابة و لوحة المفردات

األنشطة الالمنهجية اللغة العربية في ترقية مهارة الكالم اللغة العربية طالب في  .0

مدرسة الدينية معهد اإلسالم يوكياكرتا يمكن أن يقال بفعالية بشّدة, و ذالك 

يمكن بنظر إلى نتائج اإلختبار التحريرى و اإلختبار الشفهي التي عقدت في يوم 

 3في فصل وسطى التي تتبع جميع الطالب  0112من مارس  02اإلثنين في التارخ 

 11طالب من  9و ذالك  21لوا على النتيجة أعلى من صو عليى و معضمهم ح

.
ً
 طالبا
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 عوامل التي تدعم و تثبط. .3

عوامل التي تدعم في أنشطة الالمنهجية اللغة العربية في مدرسة 

 الدينية معهد اإلسالم يوكياكرتا و هي مما يلي :

ة  .أ
ّ
م و المعل

ّ
 طالب معهد اإلسالم يوكياكرتا نفسه.مأخوذ من المعل

 فيه الوسائل و الخزائن الجيدة. .ب

م اليزال في بيئة المعهد. .ج
ّ
 مكان عملية تعليم و تعل

وجود األنشطة التي تدعم لترقية اللغة العربية, كمثل الخطابة  .د

 باللغة العربية و معرض المفردات.

ربية في مدرسة عوامل التي تثبط في أنشطة الالمنهجية اللغة الع

 الدينية معهد اإلسالم يوكياكرتا و هي مما يلي :

. .أ
ً
را

ّ
 اليوجد العقاب لمن جاء متأخ

  .ب
ّ
مة في قل

ّ
م و المعل

ّ
 ستعمال المناهج.اة إبداعي المعل

ة وعي الطالب على منفعة بإتباع أنشطة الالمنهجية اللغة  .ج
ّ
قل

 العربية.

الب.غير مناسب الوقت و أقل و صعوبة على مشروعة  .د
ّ
 الط
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 اإلقتراحات و المدخالت البحث .ب

 لمدير المعهد .1

 إلى األساتذة الالمنهجية  .أ
ً
يحتاج إلى إعطاء الدافية باستمرار خصوصا

 بشّدة لترقّية أم لتطوير و لتعليم اللغة 
ً
اللغة العربية ألن يكون ناشطا

 العربية.

 عن هذه  .ب
ً
هذه كون تاألنشطة الالمنهجية, ألن أن يهتّم و يالحظ جّيدا

األنشطة جّيدة لتحسين مهارة الكالم اللغة العربية الطالب فصل 

 وكذالك لجميع الطالب. 3وسطى 
ً
 و فصل عليى خصوصا

 تحسين الموافق و المنشآءت التعليمية اللغة العربية. .ج

 لمدّبر المدرسة الدينّية. .0

زيادة التحسين األنشطة الالمنهّية اللغة العربية في مدرسة الدينية مع  .أ

من الّصبر في تذكير الطالب لذهاب إلى األنشطة الالمنهجّية اللغة مزيد 

 العربية.

 فصل وسطى  .ب
ً
و عليى  3يحتاج إلى إعطاء الدافّية إلى الطالب خصوصا

 في إتباع األنشطة الالمنهجيه اللغة العربية في مدرسة الدينّية.

مين معهد اإلسالم. .3
ّ
 لمعل

للغة أنشطة الالمنهجية اتحسين إنضباط في توجيه و تعزيز الطالب في  .أ

 العربّية.

ينبغي أن يكون كثير من األحيان لدعوة الطالب على نطق باللغة العربية  .ب

 في حالل أنشطة الالمنهجّية اللغة العربية.
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ينبغي إستعمال منهج التعليم الذي يمكن زيادة الدافّية الطالب في  .ج

كون نّية, فال ياشتراك أنشطة الالمنهجّية اللغة العربّية في مدرسة الّدي

 الطالب يشعر بالملل.

را ؤواجا نينبغي إعطاء العقاب إلى الطالب الذي .د
ّ

في حالل  ينمتأخ

أنشطة الالمنهجّية اللغة العربّية في مدرسة الدينّية, فيكون الطالب 

ر في اإلتيان.
ّ

م و ال متأخ
ّ
 منظ

 لطالب معهد اإلسالم. .4

 عل منفعة من  .أ
ً
أنشطة الالمنهجّية ينبغي على جميع الطالب أكثر وْعيا

اللغة العربّية في مدرسة الدينّية كاألنشطة التي تمكن الّدْعِم مهارة 

 الكالم و فهم اللغة العربّية.

ينبغي زيادة تحسين إضباط في اشتراك أنشطة الالمنهجّية اللغة  .ب

 العربّية في مدرسة الدينّية.

ِم اللغة العربّية .ج
ُّ
َعل

َ
 في ت

ّ
 الّدينّية. في مدرسة ينبغي على الطالب أكثر ناشطا

م في ينبغي ع .د
ّ
شتراك أنشطة الالمنهجّية الى الطالب أكثر دقيق و منظ

 اللغة العربّية في مدرسة الدينّية و كثير ممارسة اللغة العربّية.
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 كلمة اإلختتام .ج
 

ن لى حبيب الرحمعتّم الصالحات و الصالت و السالم حمدلله الذي بنعمته تال

 و به تتّم الشفاعة.

 بقوته قدر الباحث على اتمام كتابة هذا البحث و اتمام 
ً
 كثيرا

ً
الحمدلله حمدا

الشروط ليحصل على الدرجة العلية خصوصا في تعليم اللغة العربية. و اتمام هذا 

 والداني الذان يعطيان الدافع 
ً
البحث باإلرشاد و التوجيه من جميع األطراف خصوصا

علمي األستاذ نانغ جوكو فرونطى الذي أخذ من مشرف البحث الكذالك من و الدعاء, و 

الوقت و أعطى اإلتجاه و التوجيه إلى الباحث من أجل إنتهاء هذا البحث العلمى, مع كّل 

.
ً
 كثيرا

ً
 إحترامي يشكر الباحث شكرا

, كذالك للباحث له النقصان الكثيرة, إإلنسان خلق كامال بال عيٍب و خطوليس ل

ق بكتابة و ترتيب هذا البحث ولذلك للقارء أن  يعطى اإلقت
ّ
راحات و المدخالت تتعل

 إذا 
ً
 كثيرا

ً
العلمي و األهداف لتحّسن الباحث في المستقبل,  و يستعفي الباحث عفوا

 طأ الكثيرة من الباحث.وجّدتم األخ

 

 

 

 

 

 


