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 الباب الخامس

 الخاتمة  
 

 الاستنتاجات .أ 

واختبار الفرضيات ترقية مهارة نطق املفردات اللغة العربية يستند إلى الدراسة 

ب الصف السابع فى مدرسة الثانوية ) بوسائل بطاقة التعليمية 
ّ

ّل
ّ
دراسة الحالة لط

يوجد ( 7102-7102بمحّمدية ألاولى جامفينج سليمان يوكياكرتا للّسنة الّدراسّية 

 :نتائح البحث كما يلي 

ق املفردات اللغة العربية لطّلب الفصل السابع أكبر عوامل تأثير إلى قلة نط .0

 . في مدرسة الثانوية بمحّمدية ألاولى جامفينج سلمان يوكياكرتا

 .هناك ترقية بعد معطي معاملة قبل اختبار بعدي .7

استعمال وسائل بطاقة التعليمية مقّرر أن ترقية مهارة نطق املفردات اللغة  .3

ب الصف السابع فى مدرسة االعربية 
ّ

ّل
ّ
لثانوية بمحّمدية ألاولى جامفينج لط

 سليمان يوكياكرتا
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 الاقتراحات .ب 

 :تعطي الباحثة اقتراحات يعني , استنادا إلى الواقع

 وبالخصوص , لطّلب مدرسة الثانوية دمحمية ألاولى جامفينج سليمان يوكياكرتا

غ كل الصعوبات في , (أ)للفصل السابع 
ّ
ينبغي تدرس اللغة العربية بنشيطة ويبل

 .تعليم اللغة العربية إلى مدّرس اللغة العربية

 ملدّرس اللغة العربية بمدرسة الثانوية دمحمية ألاولى جامفينج سليمان يوكياكرتا ,

غير يعرف الصعوبات طّلب , مثّل. ينبغي أن يدير مهّمة كمدّرس كما القصوى 

ة العربية مدرسة الثانوية دمحمية ألاولى جامفينج سليمان يوكياكرتا في مادة اللغ

لكي تملك كفاءة في دائرة اللغة .فقط ولكّن أن يثّبت كل الصعوبات طّلب أيضا

كفاءة , وينبغي ترقية مرة رؤى عن أربعة كفائات يعني كفاءة النفس. العربية

يكون حتى تعليم اللغة العربية  فكرة و كفاءة, كفاءة املحترفة, إلاجتماعية

 .سرور لطّلب

 درسة الثانوية دمحمية ألاولى جامفينج سليمان ينبغي لرئيسة املدرسة بم

يوكياكرتا أن تساعد تعطي فكرة ملدرس في يثّبت الصعوبات طّلب مدرسة 

ألّن . الثانوية دمحمية ألاولى جامفينج سليمان يوكياكرتا في مادة اللغة العربية

بتنفيذ , مثّل. تعليم اللغات وبالخصوص اللغة العربية مهم جدا لطّلب

من هذه نشاط أن يعرف عوامل مسّبب من ". غة العربيةدورة الل"

ثم طريقة يثّبت وأن يرقب تطور طّلب , الصعوبات في تعليم اللغة العربية
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مهّبأ يزيد عدد مدرس اللغة العربية لكي مدرس أن تدريس . كل ممارسة

 .بالقصوى 

 املستقبل لكي أن يستكمل قصر الباحثة في هذا البحث ون للباحث. 


