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  الفصل الخامس

  الخاتمة

  . حيتوى هذا الفصل على االستنباطات والتوصيات واالقرتحات 

 االستنباطات  -  أ
لقد مت تصميم املواد التعليمية وقد قام الباحث بتجربتها وحتليل البيانات منها وحتليلها 

ا فيستنبط ما يأيت    : ومناقشا
عبد الرمحن : درسًا وهمأنتجت هذه املواد التعليمية اليت تتكون من اثنا عشر  .1

واحد، معبد بوروبودور، اللسان، الذئب والكركي، جاهلية اليوم وجاهلية األمس، 
جار أبيب حنيفة، األب وبنتاه، الطابع الرمضاين، دع القلق، صالح الدين، 

إندونيسية تبذل جهود جبارة حلمل الناس على ... الفالح والقلق، جمتمع 
األسئلة : القسم األول: مخسة تدريبات، وهمولكل درس تتكون من . القراءة

اية كل موضوع . مواءمة املفردات :والقسم الثاىن. التلخيصية واالختبارية يف 
: والقسم الرابع. فهم وتفسري االصطالحات واالستعارات: والقسم الثالث

إختيار : والقسم اخلامس. إستنتاج الطالب اإلجابة من خالل النص املقروء
وهذه املوضوعات يكتبه الباحث إما  .حيحة كما وردت يف اجلملالكلمات الص

سهلة وبسيطة يف يف الثقافة العربية اإلسالمية أو يف ثقافة الدارس ألن تكون 
 .حماولة استنباط املعىن من السياق ويناسب مبستوى قراءة ما يف السطور

وحصل على تقدير جيد وصادق لرتقية مهارة القراءة، يمية املواد التعل إعدادمت  .2
واستخدامه يف عملية التعليم % .  86من عملية حتكيم اخلرباء بالدرجة املئوية 
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املواد التعليمية فعالة لرتقية مهارة الطالب يف كتابة اللغة العربية  .والتعلم صاحل 
مع مراعاة قواعد اإلمالء والنحو واختيار الكلمات الصحيحة حيث أن درجة 

وعند االختبار البعدي %  62,03ب عند االختبار القبلي معدل الطال
 وأكدت ذلك نتيجة االستبانة واملقابلة   %  87,12

 التوصيات واالقرتاحات   - ب
  : ويف ختام هذا البحث يود الباحث أن يوصى ويقرتح األمور التالية 

تعحيم استخدام الكتاب املصمم يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها على  - 1
 . ستوى املساوي األعلى امل

د التعليمية املوا إعدادأن يطوروا هذا املوضوع وهو  يرجو الباحث ممن يلونه - 2
 . كتابةاالستماع والكالم وال, خرى إىل املهارة األ قراءةلرتقية مهارة ال

ام يف عقل الدارس فيما يتصل  على املدرس - 3 بالعالقة أن يرتك الغموض واإل
والرموز املكتوبة، ألن يؤدي إىل بطء يف استخراج  بني أصوات اللغة العربية

 .املعىن
على املدرس أن يطلب من الدارسني قراءة النص قراءة صامتة مع حماولة  - 4

، أو يعرفها كأن يعطيها  استنباط معاىن الكلمات الصعبة أو  ،مرادفًا مألوفًا
 .يقدم معناها باستخدام لغة وسيطة

م ينبغى لكل املدرس أن يناقش مع الدار  - 5 سني للتأكد من وضوح الفهم وقدر
 باملعىن واملضمون على االنتقال من االهتمام يالنطق إىل االهتمام
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اية الدرس ختصيص وقت لتقدمي جمموعة من  - 6 ميكن على املدرس يف 
التدريبات يف بناء املفردات، ألن هذا املستوى من أهم املستويات يف تنمية 

 . املفردات


