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الباب الرابع
اإلختتام

اخلالصة- أ
الطالب والطالبات حنو التعليم املبىن (Respon)ملعرفة عن إجابة -1

الباحثة طريقة على متعدد املوارد ىف تدريس اللغة العربية أخذت 
تعطى الباحثة هذه اإلستبيانة إىل .(Angket)واحدة  وهي اإلستبيانة 

طالب والطالبات ىف صف اخلامسة الذين يكونون عينة البحث ىف 
مخسةوكان عدد املستجيبني . تطبيق التعلم املبىن على متعدد املوارد

لخصمن املاتباجظهرت الباحثة اإل.طلبا) 25(وعشرين 
(Rekapitulasi)تطبيق التعلم املبىن على "السابقة عن اتىف اللوح
نعرف أن أكثر من الطالب والطالبات خيتار اإلجابة " متعدد املوارد

مبعن ام يرغبون التدريس باستعمال هذه اإلستراتيجية ) ب(و ) أ(
تدل هذه البيانات أن تطبيق التعلم . ويشعرون سهال ىف فهم الدرس

جيدا" مفتاح اهلدى"وارد باملدرسة اإلبتدائية املبىن على متعدد امل
ملعرفة حتصيل التدريس الطالب والطالبات حنو التعلم املبىن على -2

متعدد املوارد ىف تدريس اللغة العربية أخذت الباحثة املقارنة بني 
. نتيجة قبل و بعد استعمال التعلم املبىن على متعدد املوارد

ا ال تستعمل التجربة وهى تطلب ألUji Tes t ""التستعمل الباحثة 
وعندم تطبق األستاذة هذه . األستاذ ليطبق هذه اإلستراتيجية

. اإلستراتيجية تلخظ الباحثة ان جترى تدريس اللغة العربية
على اساس احلساب . "Post Test"و " Pre Test"وتستعمل الباحثة 
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يعىن "Post Test"السابقة أن املقارنة النتيجة الطالب والطالبات  
75,6يعىن " Pre Test"أكثر من النتيجة الطالب والطالبات 82,2

هذا تدل التغيري ىف تدريس اللغة العربية باستعمال التعلم املبىن . 
.على متعدد املوارد

ملعرفة املشكالت الطالب والطالبات باستعمال التعلم املبىن على -3
ثة طريقتني مها تأخذ الباح, متعدد املوارد ىف تدريس اللغة العربية

من تلك .(Wawancara)وطريقة املقابلة (Observasi)طريقة املالحظة 
البيانات تستطيع الباحثة ان تستبط ان املشكالت الطالب 
والطالبات باستعمال التعلم املبىن على متعدد املوارد ىف تدريس 

:اللغة العربية كما يلى
لك تدع ولذ, الحيفظون الطالب والطالبات املفردات). أ

االستاذة ان يقرأ املفردات كل يوم لكى حيفظون املفردات
هم ال يفهمون لئي شيئا هذا االخبار وفائدة لنفسهم).ب
احيانا هم اليبحثون االخبار ىف احملاالت او اجلرائد).ج
طول جترى منوال التدريس الطالب والطالبات اليستطيع ).د

هلدوء حىت الصعوبة لبيان امام أصدقائهم
ان يبحثوا ىف ااالت او اجلرائدالصعوبةهم يشعرون).ه

حلالة املشكالت الطالب والطالبات باستعمال التعلم املبىن 
:على متعدد املوارد كما يلى 

ينبغى االستاذة تعطى املفردات ويلزم الطالب والطالبات )أ
ليحفظ هذه املفردات
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واجلرائد تبني االستاذة الفوائد يبحث االخبار ىف االت )ب
والناس وغري ذلك

يضع االستاذة النظام  او تعطى األجرة للطالب والطالبات )ج
اليبحث الوظيفة 

تأمراالستاذة ان يتقدم اىل امام للطالب والطالبات بصوت عال)د
تبني االستاذة االرشاد يبحث االخبار)ه

اإلقتراحات-ب
لرئيس املدرسة-1

ىف جتديد ينبغى على رئيس املدرسة ان يرقى محاسة املعلمني
عملية التعليم والتعلم ويعطى إليهم وسائل التعليمية الىت تساعد 

إجناز الطالب والطالبات ىف تعلم اللغة العربية
ملدرس اللغة العربية-2

ينبغى على مدرس اللغة العربية أن يسعى لترقية إجناز تعلم اللغة 
العربية باستعمال وسائل اإليضاح وطرائق التدريس املعينة حيت 

وتنشأ رغبة الطالب , تساعد فهم الطالب إىل الدرس
.والطالبات ومحاستهم ىف درس اللغة العربية

الطالب والطالبات-3
ينبغى عليهم أن يرفعوا جهدهم ونشاطهم ىف تعلم اللغة العربية 

وعليهم ان يطيعوا أساتذم , وجيعلون مادة اللغة العربية حمبوبة
جترى عملية التعليم فعالية وباحلصوص أساتيذ اللغة العربية حىت

.وطيبة




