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 الباب الخامس    

 االختتام         

 االستنتاج .أ

 بلطل تعليم اللغة العربية  إشكاليةعنوان "الدراسة تحت  هذه من االستنتاجأما  

 هي كما يلي :الثانوية املحمدية كسيهن بانتول، ف الفصل السابع في المدرسة

عملية تعليم اللغة العربية في الفصل السابع في المدرسة الثانوية املحمدية كسيهن  .1

م الواجبات. تو  ،طريقة التقليد والتحفيظ ،حاضرةبانتول تستخدم الطريقة امل

د وقتا طويل من اإلعدا ختيار هذه الطريقة على أساس سهولة التطبيق وال تتطلبا

 وال صعبة فيه.

في م وطريقة التعل ،الطلب ،قة مع المعلملالمتع المشاكل في تعليم اللغة العربية  .2

 الفصل السابع في المدرسة الثانوية املحمدية كسيهن بانتول 

 المشاكل المتعلقة مع المعلم .أ

 أو المقررات إتقان المادة م فيضعف المعل .1

  بشكل نشيط م اللغة العربيةاستخدعلى ا طلبه عدم حث المعلم ل  .2

 الفصل عند عملية التعليم ضعف المعلم في إدارة .3

 طريقة التدريس الالمشاكل المتعلقة مع  .ب

 طريقة التدريس لدى المعلم حول  جع امر النقصان  .1

م تكن ل التي لها تأثير على المؤشرات اإلنجاز التدريس تطبيق الطريقة .2

 مناسبا
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 المشاكل المتعلقة مع الطالب  .ج

 الطلب عن اللغة العربية عند قلة المعرفة  .1

 اللغة العربية علمرغبة الطلب المنخفضة في ت .2

 م اللغة العربيةفي تعل دافع الطلب المنخفض .3

ة ع في المدرسة الثانويفي تعليم اللغة العربية في الفصل الساب حلول المشاكل .3

 املحمدية كسيهن بانتول 

 للمعلم  .أ

المتعلقة  ورشة العمل أو الدورةة يشارك في  أنشطأن  للمعلم نبغيي .1

. بحيث يكون لدى المعلم خبرة ومعرفة إضافية بالتعلم دائما ونشطا

 حول التدريس واإلدارة الجيدة للفصل الدراس ى

التدريس المتعلقة بتعلم إضافة وتبحث عن كتب مرجيعية حول طريقة  .2

 اللغة العربية بحيث يمكن أن تساعد في تسهيل المعلمين في التدريس

يجب أن يحاول المعلمون دائما ممارسة الطلب على استخدام اللغة  .3

 .العربية إما كان ليس نشطا

تحفيز الطلب وتشجيعهم دائما على أن يكونوا على لمعلمين ينبغي ل .4

 .اللغة العربيةمتحمسين دائما لتعلم 
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 للطلب   .ب

المراجع األخرى المتعلقة باللغة العربية   بحثال بد للطلب أن  .1

المعلم ليحصل  من واالصعوبة فطلب واويدرسونهم في البيت. إذا وجد

 .وهمعلى إجابات للمشاكل التي وجده

كن متحمسين دائما في تعلم اللغة العربية. ألن كل صعوبة في تعلم اللغة  .2

 إذا نجد في تعلمه يمكننا أن نستوليها.العربية 

ألن يكونوا  على تشجيع أبناؤهم دائما.الطلب  يجب أيضا لوالدي .3

 .تعلم اللغة العربيةمجتهدين في 

 قتراحاتاال .ب

يجب المعلم أن تطور دائما اإلبداع والبحث عن مجموعة  في أنشطة التعليم .1

غة متحمسا لتعليم اللوهدفه إلي جعل الطلب أكثر يقة التدريس. متنوعة من طر 

 .العربية

يجب من المدرسة أن توفر وسائل التعليم كامل سواء بسيطة أو قائمة على  .2

 .الكمبيوتر كوسيلة لدعم تحصيل الطلب

يجب على المعلم نشطا في البحث الندوة متعلقة بالتعليم وخاصة في تعليم اللغة  .3

 .اللغة العربيةالعربية حتى يكون لديهم خبرة وأحسن التعليم في تدريس 

يجب أن يكون الطلب أكثر نشطا وحماسا وإبداعا في التعلم. ال يعتمد فقط على  .4

 المعلم ولكن أيضا يجب أن يتعلم. ما يدرسه
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يجب على المعلم أن يهتم حالة الطلب بحيث يكون  ،في أنشطة التعليم اللغة .5

لطلب تركيز الطلب أكثر عند حدوث أنشطة التعلم. وأيضا إعطاء جائزة ل

 .المتفوقين

 االختتام .ج

يد. البحث بشكل ج كتابة هذا تعالى الذي يمنح نعمه وهدايته حتى انتهت لله حمدا 

ود وهذا بسبب القي ،وعت الباحثة بأوجه القصور املختلفة في كتابة وإعداد هذا البحث

ال يزال هذا البحث يحتاج إلى اقتراحات وانتقاذات المشوق  ،الموجودة لدى الباحثة. لذلك

 من جميع األطراف من أجل حسن كمال هذا البحث ولألعمال اللحقة. 

. حثالب أو الضعف في إعداد هذا نقصانوال الباحثة العفو من جميع الخطاياطلبت  ،خيراوأ

طراف خاصة للباحثة ولجميع األ  ،الباحثة اهتي أنجز ت كبيرة للباحثة بفوائد البحث التتوقعا

 إندونيسيا أكثر أن تكون التربية في بلدنا وعس ى  الذين يحاولون دائما تقديم عالم التعليمية.

 .ويمكن أن يتمتع بها املجتمع اإلندونيسيون  جودة


