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 الباب الرابع
 ختتاماإل

 
 الخالصة . أ

دراسة النظرية والدراسة الى بحث الباحث عليبعد أن 
"  تحت الموضوع باحث الخالصة من هذا البحثميدانية فنال الال

تعلم اللغة ح الكفائة األساسية في تائنالدراسة الوصفية عن 
إتقوا  " الثناوية اإلسالميةمدرسة التالميذ فى ال بتعدد ذآاء العربية

  :آما يلى " سورابايا –منانجال  "
ذآاء التالميذ في تعليم اللغة العربية بتعدد  سيةة األساالكفاء إّن .1

 ألن سورابايا جيد –ل نجمنا" إتقوا  " في المدرسة  الثناوية 
 و 80 -70م اللغة العربية بين درجة التالميد في تعلأآثر 

يحتمل على  منهج درس اللغة العربية في هده المدرسة
بترآيب  جهإلنشاء المواووالكتابة  والقراءة وفهمها المحادثة

  الكلمة الخاصة
ل نجنام" إتقوا  " أنواع ذآاء التالميذ في المدرسة  الثناوية  إن .2

في هده  التالميد ذآاءمما سبق يعلم أن يرى  سورابايا –
لكن أآثر ذآاء التالميذ في هذه ل اشكأعلى  المدرسة يشتمل

ذ التالمي من % 80ألن  ،آية الحرو  البصرية لذآاءاالمدرسة 
 آيةلذآاء البصرية ثم الحريملكون ا

 
 العربيِة اللغِة في تعليِم التالميِذ ذآاِء ن المدرس بتعدِدإ .3

 سورابايا –ل جنانم" إتقوا  " الثناوية   للمدرسِة
 الدرس في آِل الذآاِء اِسَنْجَأ التَصبِا ُدِهَتْجى وَيَعْسَي -

 على التالميِذ  اِتالمعلوَم اُلَخْدِإ ُيْعوآان هذا الَسِ
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صيل الدرس الخاص بأساس عن تح ُسمدِريسعى ال -
الذآاء الظاهر لكل التالميذ، بأن يعمل هذا السعي ليظهر 

ألن في آل نفس التالميذ فراد من التالميذ، ذآاء لكل الال
  .لك أنواع الذآاء الظاهرةيم

فراد من التالميذ في التعليم ليكون آل ال يهتم المدرُس -
مل الذي يوفق غيير العتيستعد في متبادال ومشارآة و

 .الحالة
 
 اإلقتراحات . ب

ا الباب الرابع بناء على حصول البحث السابق، فى هذ
 :قوم اإلقتراحات فيما يلىيينبغى على الباحث أن 

نجال منا" إتقوا  " للمدرسة  الثناوية نبغى على المدرسة ي .1
أن تقرر النظام على جميع المعلمين  سورابايا –

 .اللغة العربية متعل والمتعلمين بهذا المدرسة فى
 
 

ن يزيد التفاعلية مع أ نبغى على المعلم اللغة العربيةي .2
ينبغي للمعلم  ، والطالب آي تسهل فعالية العملية التعلمية

هداف التعليمية ن يطبق الطريقة التعليمية المناسبة األأ
وينّوع طرق التعليم آي ال يمل الطالب في عملية 

 .التعليمية
مهارات اللغوية آي يفهم الرتفعوا ن يأنبغى على الطالب ي .3

فهم مهم جدا في هذا الن أل. الدراسيةالطالب عن المادة 
 .خبار الكثيرةالزمان لنيل األ
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وعرف الباحث أن البحث العلمي لم يكن آامال، فذلك 
يحتاج الباحث إلى التصحيح والتكميل في بحثه، فذلك المرجو 

 .من القارئين أن يحصصوا األخطاأت فيه
 
 


