
86 
 

  الخامس الباب

 حاتاقتر نتائج البحث و اال

و كذلك ,نتائج البحث اليت توصل إليها هذا البحثحيتوي هذا الباب   
  :التوصيات و املقرتحات و هي كما يلي 

  نتائج البحث  -أ 

السابق  ثم حتليلها و مناقشتها يف البابأن قامت الباحثة بعرض البيانات بعد
  :استخلص النتائج التالية 

 مكثفالبرنامج مكثف اللغة اللعربية في برنامج اللغة العربيةحال   ) أ
كبرنامج تعليم اللغة   بجامعة سوننأمبيل اإلسالمية الحكومية سورابايا

 العربية

يشتمل على مجيع املكونات كثف املاللغة العربية إن برنامج 
و الطريقة و املوادو عليم اللغة العربية و هي األهداف األساسية لت

 .مث التقوميوسائلها 

 مكثفالتطبيق مكونات تعليم اللغة العربية في برنامج اللغة العربية  ) ب
 بجامعة سوننأمبيل اإلسالمية الحكومية سورابايا

 أهداف تعليم اللغة العربية - 1
تناسب بأهداف  املكثفإن عملية تعليم اللغة العربية  - أ

 .املكثفبرنامج اللغة العربية
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أهداف  مل حتققاملكثف عليم اللغة العربية إن عملية ت  - ب
 .برنامج اللغة العربية

على   شتمليإن عملية تعليم مكثف اللغة العربية   - ت
 شتملالنشاط الذي يدفع عن مهارة القراءة لكن مل ي

كالم الو مهارة االستماع على النشاط الذي يدفع على
مل يستطيع  أن الطالب  كان  حىت كتابة متكملةالو 

 .اللغةعلى أربعة كفاءة مهارة حيصل 
 مواد تعليم اللغة العربية - 2

شتمل تاملكثف لربنامج اللغة العربية قررة املواد املإن   - أ
شتمل مهارة و لكن مل ت ,مهارة القراءة و مهارة الكالم

 .االستماع و مهارة الكتابة
مل تضمن املكثف ربنامج اللغة العربية ةلقرر املواد املأن   - ب

 .مادة مرحية
 طريقة التدريس و وسائلها - 3

تناسب املكثف عربية ربنامج اللغة اللقررة املطريقة ال  - أ
ملدرس مل يستخدم لكن ا و, أهدافهباحتياج التعليم و 

 .طريقة متنوعة يف كل حماضرة
ب مقررة و مل تعليم اللغة العربية تركز إىل كتعملية   - ب

, شريطالو  املعمل اللغويستخدم وسائل حديثة حنو ت
فصل حنو يستخدم آالت يف الو لكن كان املدرس 

 .سبورة فقطال
 



88 
 

 غة العربيةلتقومي تعليم ال - 4
أهدفه بإن التقومي املتبع لتعليم اللغة العربية مل يناسب   - أ

ألن التقومي يف هذا الربنامج يركز إىل مهارة القراءة مث 
أما التقومي يف  مهارة الكتابة و مث مهارة اإلستماع و

 .مهارة الكالم فقليل جدا
هداف و مادةو األمدى تناسب مكونات تعليم اللغة العربية وهي   ) ج

بجامعة مكثف الطريقة و الوسائل و تقويم في برنامج اللغة العربية ال
 سوننأمبيل اإلسالمية الحكومية سورابايا

ناسب بأهداف  تطبيق تعليم اللغة الغربية مل تهداف يفاأل - 1
 .الربنامج

, تعليمية يف تطبيق بعض من بعض تناسب مبواد الربنامجالواد امل - 2
 .ادة ملهارة االستماععلىامل لكن املواد مل تشتمل

لكن , باحتياجات التعليم ةسبة يف تطبيق مناستخدماملطريقة  - 3
 ألربعة مهارةا يف لكفاءةعنا جدا حىت مل تدفع ةوسائله قليل

 .اللغة
قراءة و االستماع و تقومي ملهارة العلى التقومي التعليم يشتمل  - 4

تقومي على التقومي مل يشتمل أما الو . قليل من مهارة الكتابة
 .ملهارة الكالم
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  االقتراحات  -ب 

و جتتنب , الرتكيز  على العملية التعليمية كلها يف اداء املهارات  - أ
ألن اكتساب املهارات اللغوية حيتاج , العناية جبزء منها دون اآلخر

 .العملية التعليميةعناصر بإىل وعي كامل 
درس اللغة العربية يف هذا الربنامج استخدام الطريقة التعليمية ال بد مل  - ب

 .و ذلك لكي جيعل اجلو التعليمي مرحيا, املتنوعة متعدد االنواع

 يستخدمه مركز رعاية اللغةإن نتائج هذا البحث العلمي ميكن أن    -ج
و ترقية   مادة اللغة العربية فيه عملية التعلم و التعليم يف يف ترقية

 .كثفاملكفاءة أهداف برنامج اللغة العربية


