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  الباب اخلامس

  اخلامتة

  

 استنباطات  . أ
  :كما يلي االستنباطهذا املوضوع فوصل إىل  الباحث وبعد أن حبث

ني قليل إىل الثالثي االجتاهات ينقسم على نوع االتصالأسلوب  كان تصميم .1
 مبدرسة لطالب العربية اللغة تعليم على سلوباأل وتصميم كثري وكثري إىل قليل

. والكتابة والقراءة الكالم وهي ثالثال اللغة مبهارات يهتم وراباياس كمةاحل
 دارسامل عن وراباياسيف  كمةاحل مبدرسة لطالب العربية اللغة تعليم ويتميز
 تدريس عند ليس لطالبل الكالم مهارة دائما يقوي فيها املدرس ألن. األخرى
 .أيضا والكتابة القراءة تدريس بل فقط الكالم

الوقت الدراسي مبجموعة  يةة ومفرحة وفعالتعتنويع التعلم مم واهلدف منه
حبث الباحث يف هذه  وقد. عشرة أنفارثالثة أنفار حىت وكلها تكون له 
  : التصميم العامي ألسلوب االتصال الثالثي االجتاهات فيما يلي املدرسة يكون

 .إعطاء القصة بصورة  ) أ
 .توكيد الفهم بإعطاء املفردات  ) ب

 .تحاوروا التالميذ بالتناوبشكل اجملموعة لي  ) ج

 .يتقدم إىل األمام  ) د

  .التقومي  ) ه
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مية مهارة الكالم من التالميذ فعالية أسلوب الثالثي االجتاهات لتن وكانت .2
م حصيل تعلريتفع ف هبعد استخدامرسة احلكمة املتوسطة يف سورابايا دمب

على ارتفاع النتيجة  يوجدو. التالميذ قليال فقليال من أي جهة مهارة كالمهم
بتفصيل  % 20 ±وإما التقدير اجلمعي  إما التقدير النفسيثالثة تقوميات 
 :العملية فيما يلي

  46,9=     التصحيحات والتعديالت األوىل  )أ
  65,9=     التصحيحات والتعديالت الثانية ) ب
  82,1=     التصحيحات والتعديالت الثالثة ) ج
مائة  50يزيد من من األول إىل اآلخر التصحيحات والتعديالت جمموعة  هذهو

   .رة الكالم يف اللغة العربيةعلى مهاالتالميذ  يقدر يبارتق 64,9يف مائة أو 
 

 توصيات واقتراحات  . ب
من هذا البحث أن يؤخذ بعض األفكار اليت ميكن استخدامها  وميكن

كاإلقتراح على األطراف لتحسني نوعية تعليم اللغة العربية يف مدرسة احلكمة 
رية لترقية تعليم أرجو من هذه اإلقتراحات أن تكون إعانة فكو املتوسطة سورابايا

  : ما يليوذلك اللغة العربية 

 لرئيس املدرسة .1
ي أن يعطي رئيس املدرسة اهتماما خاصا ملادة اللغة العربية، ألن اللغة ينبغ  ) أ

 .العربية هي مهمة جدا الستكشاف مصادر اإلسالم
املدرسة عن تطور حتصيل الطالب يف تعليم اللغة ينبغي أن ينتبه رئيس   ) ب

 .العربية  من كفاءاهتم وكيف أحوال عملية تعليمهم



84 
 

 
  ملدرس اللغة العربية .2

ينبغي أن يقسم الفصل إىل جمموعة دراسية، ورئيس اجملموعة من الطالب    ) أ
 .املاهرين يف اللغة العربية

 .اللغة العربية جيدا وايفتح ساعات إضافية للطالب الذين مل يتقن  ) ب
 .لديهم النتائج األحسن يف الفصل ذينيعطي اجلوائز لطالب ال  ) ج

 :لشعبة تعليم اللغة العربية .3
 السهلة للفهماملواد  ة لوصولذتزويد األساتوجود  يف الفصل ينبغي

  .ن بيئة اللغوية يف الفصوليتكولخاصة ملهارة الكالم و
 طالبلل .4

ونشاطهم يف تعلم اللغة العربية وجيعلون مادة ن يرقبوا جهدهم أوينبغى عليهم   ) أ
 .اللغة العربية مادة حمبوبة

 .عندما وجدوا املشكالت عن املواد العربية ةذلوا لألساتيسأ نأوينبغى عليهم   ) ب
مهمة يف مستقبلهم للعمل ولفهم أن يتفكروا أن مواد اللغة العربية  وينبغى  ) ج

 .يةاإلسالم العلوم
   


