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 الرابع الباب

 خامتة البحث

 اخلالصة . أ
 : تستطيع الباحثة أن يقدم اخلالصة إجابة عن قضايا البحث كما يلي

 يف الفصل احلادية املدرسة الثانوية احلكومية منهج تعليم اللغة العربية . ۱
 ميلك , األهداف . األول : منها , ينقسم على أربعة املكونات عشر

 األهداف لتعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة لكى الطالب يستطيع أن
 أما طريقة , الطريقة . الثاين . سليب عملي أو ال يكلم اللغة العربية بال
 لدرس ) DeduktifInduktif "( إستقرائي - قياسي " املستخدمة هي طريقة

 Audio "( السمعية الشفهية " العربية و طريقة اللغة Lingual  Method ( لدرس 
 يستخدم املواد لدرس اللغة العربية الكتاب , املواد . الثالث . احملادثة

) LKS ( و " جونتور " إندماج من املعهد العصري الذي و لدرس احملادثة 
 مازال , الوسائل . الرابع . ماالنج ) 3 ( الكتاب من املدرسة الثانوية الثالثة

 يستعمل . وسائل التعليمية اللغة العربية يف هذه املدرسة مل يستعد جبيد
 معمل اللغة لدرس اللغة اإلجنليزية فقط و لدرس اللغة العربية مل يستعمل

 وكان التقومي الذي يستخدم لتعليم اللغة العربية , التقومي . اخلامس . به
 و إمتحان اليومية حتفيظ املفردات و إمالء و يرتب املفردات و الترمجة

 . الكالم و إمتحان اليومية لقواعد
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 دي عشر ا اللغة العربية يف الصف احل التناسب الداخلي ملنهج تعليم . ٢
 الثانوية احلكومية موجوسارى موجوكرطا مبدرسة

 يف تعليم اللغة الدالئلة التحصيلية أما األهداف , بني األهداف مع املادة
 . لدرس اللغة العربة اليت تكتب يف إعداد الدراسية مل تكن واضحاً العربية

 وللدالئل التحصيليةمل يكن واضحاً يف إعداد ني املواد مع الطريقة ب
 - قياسي " طريقة املستخدمة . الدراسية لكن يكتب يف التقوم

 أما تطبيق معمل يف بني املواد مع الوسائل . ) DeduktifInduktif ( " إستقرائي
 ستماع هو مل يؤثر ألن يقدم معمل اللغة يف هذه املدرسة ملادة تعليم اإل

 اللغة اإلجنليزية حىت تبلغ املادة اإلستماع يف الفصل باستماع نطق
 " بطاقة املفردات " يستخدم املدرس اللغة العربية , يف تعليم الكالم . املدرس

 ذه الوسائل يستطيع . الىت تضمن املفردت بلغة العربية و الصورة
 و ويف تعليم القراءة . الب أن يعرب ما يف بطاقة املفردات و الصورة الط

 ال جيد , لدرس اإلستماع , بني املواد مع التقومي . الكتابة يكون التناسب
 التناسب يف التقومي ألن ناقص على استعمال معمل اللغة الختبار

 هذه املدرسة قد لدرس الكالم و القراءة و الكتابة . اإلستماع الطالب
. تناسب
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 اإلقتراحات . ب
 ميكن من هذا البحث أن يؤ خذ بعد األفكار اليت ميكن استخدامها
 كاإلقتراح على األطراف لتحسني نوعية تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية

 : وهي , احلكومية موجوساري موجوكرطا
 لرئيس املدرسة . ۱

 يعطي رئيس املدرسة اهتماما خاصا ملادة ينبغي أن , كاملدرسة اإلسالمية -
 . ألن اللغة العربية مهمة جدا الكتشاف مصادر اإلسالم , اللغة العربية

 ينبغي أن ينتبه رئيس املدرسة عن تطور حتصيل الطالب يف تعليم اللغة -
 . العربية من كفاءم و كيف أحوال عملية التعليمهم

 لنائب رئيس املدرسة مبجال املنهج . ۲
 اللغة العربية خاصة املادة , ن يطور منهج التعليم ينبغي أ -
 . خاصا معمل اللغة العربية , ينبغي أن يرتفع الوسائل التعليم -

 ملدرس اللغة العربية . ۳
 ورئيس جمموعتهم من , ينبغي أن يقسم الفصل إىل جمموعة دراسية -

 . الطالب املاهرون يف اللغة العربية
 النتيجة املمتازة ليحصل ينبغي أن يرتفع التعليم -
. يعطي اجلوائز لطالب اليت لديهم النتائج األحسن يف الفصل -


