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 الفصل اخلامس
 االختتام

 اخلالصة .أ
لبة بعد القيام إبعداد مواد تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة الكتابة، مث جتربه وحتليله لط

اجلامعة يف برانمج دراسة اللغة العربية املكثفة مبعهد "اجلهاد" سورااباي. فأمت الباحث هذا 
 بحث على نتائج البحث، وخالصتها ما يلي :ال

ن إعداد مواد تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة الكتابة لطلبة اجلامعة يف برانمج دراسة إ .1
اللغة العربية املكثفة مبعهد "اجلهاد" سورااباي حيتاج إىل خطوات كثرية، وهي سبع 

، والتخطيط، الكتابة خطوات. وتفصيلها ما يلي : مجع املعلومات يف تعليم املهارة
وإعداد املواد التعليمية لتعليم املهارة الكتابة، ومراجعة اخلرباء، وجتربة املواد لتعليم 
املهارة الكتابة، وتصحيح املواد التعليمية لتعليم املهارة الكتابة، وجتربة إجراء املواد 

 التعليمية لتعليم املهارة الكتابة.
عربية رة الكتابة لطلبة اجلامعة يف برانمج دراسة اللغة الإن املواد التعليمية املعدة ملها .2

املكثفة مبعهد "اجلهاد" سورااباي مقبول يف استخدامها للتدريس، مستدال ابلدرجة 
 اليت أعطاها اخلرباء.

حتقت فعالية هذه املواد بعد أن مت تطبيقها للطالب على النتيجة املعتدلة "جيد"،  .3
املدرس ليعّلم مهارة الكتابة، يشعرون الطلبة  إبستخدام هذا اإلعداد يسهل على

 والسعادة للقيام بعملية تعليم اللغة العربية.
 التوصيات .ب

إن عملية التعلم التعليم اللغة العربية حتتاج إىل تطور، حىت يكون متعلم اللغة 
اليصادف املشكالت بينما تعلمهم اللغة. ولتحسني عملية تعليم ملهارة الكتابة لطلبة 

عة يف برانمج دراسة اللغة العربية املكثفة مبعهد "اجلهاد" سورااباي، يوصي الباحث اجلام
 ابالعتماد على ما يصل إليه حبثه وكل من له االهتمام هبذا اجملال ما يلي:

 يرجى أن تكون نتائج البحث تفيد من حيب ويهتم ابللغة العربية وتعليمها يف املدارس .1
 أو اجلامعات.



08 
 

 عداد يف تعليم مهارة الكتابة وجعله مصدرا يف تعليم وبدال منيرجى تطبيق هذا اإل .2
 الكتاب املقرر.

يرجى أن يكون هذا البحث مرجعا من املراجع يف البحث ملن يقوم ابلبحوث العلمية  .3
 بعدها.

ال بّد للمدّرسني أن يستخدموا أساليب التعليم والنشاطات التعليمية املختلفة  .4
 ىّت يكون التعليم أنشطة مرحية.والوسائل التعليمية املعينة ح

إّن الكتاب التعليمي املصمم ال خيلو من النقائص، لذلك يرجى من الباحث املقبل أن يقوم 
 بتصميم الكتاب أو تطويره أوسع من هذا البحث.


