
 الباب اخلامس

 االختتام

 اخلالصة  -  أ
بعد ما قمت الباحثة باجزاء الدراسة النظرية عن تطبيق منهج الدراسي 

لرتقية نتيجة تعلم اللغة العربية لطالب يف املدرسة الثانوية احلكومية  ٢٠١٣
واما املالخص يف . باغيل استطعت الباحثة ان تأخذ النتائج واالقرتاحات 

 :هذا البحث فهي 
تعليم منهج جديد يف الفصل العاشر باملدرسة الثانوية احلكومية  كان - ١

من قبل الطالب كل  بةمث تعيينها كتاباغيل باستخدام اىل الرتابة، 
جمموعة حبيث الطالب األخرين ينتظرون فقط دون أن يشارك 

فعلها الطالب بكتابة السؤال واستعدو و  بنشاط يف كتابة املقاالت
قدم الطالب الفكرة متبادال بالوقت املعني لالجابة عنه وشرحوها و 

 .من املدرس
ألن كثرية األسئلة من املدرس حىت يشعروا الطالب بالسهولة يف  - ٢

 .تعليم اللغة العربية
مساعد على الرتقية نتيجة تعلم  ٢٠١٣وهذه تطبيق منهج الدراسي 

اللغة العربية لطالب الن جيب كل الطالب ان جييب السؤل يف يده 



زكثري من الطالب ينجحون .يتم االجابة متبادالبالوقت املعنيواالخر 
  .يف التجريبات ويستطيعون تعليم اللغة العربية بالتمام

يشعرون الطالب الصعوبة يف تعليم اللغة األجنبية خصوصا يف تعليم  - ٣
  .اللغة العربية وهم ال يستطيعون يف تعليم اللغة العربية يف يوميتهم

. ن بعض مشكالت يف تعليم اللغة العربية لطالبوذكر بعض علماء اللغة ع
  :ومنها كما يلي 

 )القواعد عن النحو والصرف(القواعد   -  أ
 (perbendaharan kata)املفردات  - ب
 (susunan kalimat)الرتكيب  - ت
 )tulisan( اإلمالء  - ث

 
 اإلقرتاحاتكانت   - ب

  : بالنظر إىل هذا البحث رأى الباحث على أن 
نتيجة تعليم اللغة العربية الفصل العاشر لرتقية  ٢٠١٣فعالية منهج الدراسي 

باملدرسة الثانوية احلكومية باغيل تدل أن درجة الفرقة التجربية باستخدام منهج 
  .أجيد من الفرقة الضبطية بدون إستخدامها ٢٠١٣الدراسي 

لرتقية نتيجة تعليم اللغة العربية لطالب  ٢٠١٣وفعالية استخدام منهج الدراسي 
سة الثانوية احلكومية باغيل، فينبغي على مجميع الذاكرون  الفصل العاشر مبدر 

  :كما يلي 



 لرئيس املدرسة  .١
فينبغي عليه أن يرقي محاسة املعلمني يف جتديد عملية تعليم و التعلم أخصها 

لرتقية نتيجة تعلم اللغة العربية لطالب الفصل العاشر  ٢٠١٣منهج الدراسي 
س اللغة العربية ألن فعالية منهج ملدر .باملدرسة الثانوية احلكومية باغيل

  .يعين منهج جديدة يف تعليم  ٢٠١٣الدراسي 
 ملدرس اللغة العربية  .٢

مرة كثرية  ٢٠١٣ينبغي على مدرس اللغة العربية أن يستخدم منهج الدراسي 
  .تعليم تساعد يف ترقية تعلم اطالب يف تعليم اللغة العربية

 للطلبة  .٣
جهدهم ونشاطهم يف تعليم اللغة العربية فينبغي على الطالب أن يرفعوا 

وجيعلون مادة اللغة العربية مادة حمبوبة، فينبغي على الطالب لرتقية نتيجة 
  .تعلم اللغة العربية

  


