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 الباب الرابع
 اختتام

 
 الخالصة -  أ

م كال ةّلل الباحثحتبعد أن  , ةها الباحثتمن البحوث الىت قدّ
 :ما يلى  ةختصر الباحثتف, جابة من قضايا البحث ىف باب األولكذلك اإل

تطبيق وسائل املوسيقى مبادة اللغة العربية يف عملية التعليم  إن -1
�يلو باملدرسة باملدرسة العالية نور اإلميان سوقال تكون جيدا  لنكاب

 طالب الفصل األوللل االستماعة مهارة كبري حنو تنميهلا آثر   ألن
إلسرتاح وسائل املوسيقى يشعر الطالب با ، وإىل اجلانب بوجود )أ(

والفرح واهلمة ىف عملية التعليم اللغة العربية حىت تدخل العلوم إىل 
�م  .أذها

ملدرسة العالية نور طالب الفصل األول بالل االستماعن مهارة إ -2
�اإلميان سوقاليلو  كان بعض منهم ماهرين ىف خمتلفة، يعين   لنكاب

. �ا الستماعاللغة العربية وكان بعض منهم غري ماهرين ىف ا استماع
وذلك بسبب من األسباب منها بسبب كثري منهم خرّجني من 

للغة ااملدرسة املتوسّطة احلكومية، وقليل منهم حيفظون املفردات 
اللغة فيها،  الطالبعربّية، وغري وجود بيئة اللغة العربية ليمارس ال

 حىت جتعل تلك األسباب مشكلة هلم للتحدّث باللغة العربية
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وسائل املوسيقى لرتقية مهارة االستماع لطالب الفصل  فعاليةإن  -3
� سوقاليلو اإلميان نوراألول باملدرسة العالية  تكن فعاليا،  لنكاب

بتنمية نتيجة الطالب من االختبار األويل إىل  وميكننا معرفة ذلك
وإىل . كما استعرضتها الباحثة ىف الباب الثالث النهائيختبار اال

اجلانب، تستخدم الباحثة يف التعليم الطرائق املختلفة واملتنوّعة 
 التالميذويناسبها بقدرة 

 
 اإلقتراحات - ب

م الباحث اإلقرتاحات الىت , على أساس نتيجة اخلالصة فقدّ
فاإلقرتاح كما . يرجوها الباحث وأن تكون منفعة لتنمية كيفيّة تعّلم الطلبة

  : يلى
 على رئيس املدرسة .1

ألن اهتمام الطلبة يتعلق بقدرة غة العربية لالأن يزيد األساتيذ 
العربية مكانة األساتيذ وكذلك أن يعود تكلما باللغة العربية  ألن اللغة 

ئما ىف احناء العامل أن يصلحوا داسسات الرتبوية ئعالية واألوىل للم
لتطوير اللغة العربية وكذلك يقدموا التوصيات واالقرتاحات إلجادة ذلك 

 .املنهج ىف املستقبل
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 على مدرس اللغة العربية .2
أن خيتاروا املواد املناسبة ملتعلمى اللغة العربية وجيعل السهولة ىف 

الطلبة وخصوصها ىف ترقية كفاءة مهترب اللغة العربية لرتقية نتيجة 
وأن خيتار املدرس الطرائق واسرتاتيجية خمتلفة ومتنوعة حىت  االستماع

اللغة يعىن  اتربعة مهار أون درس اللغة العربية وماهرة ىف حيب البالط
ستماع، مهارة الكالم ، مهارة القراءة ومهارة الكتابة وأن يهتم المهارة ا

 . تعلم اللغة العربيةكثريا بكفاءة وجناح طلبتهم ىف
باملدرسة  )أ( األولىف الفصل طالب حصوصها على ال(على الطلبة  .3

�كا لنالعالية نور اإلميان سوقاليلو   )ب
عملية التعليم ىف تعلم اللغة العربية خصوصها ىف ترقية   وازيديأن  -

 ىف تعلم اللغة العربيةاالستماع كفاءة 
تعلم  ة ومناسبا باهدافأن يعلموا اللغة بالطرق والكيفيات الصحيح -

 .اللغة العربية
 عند التكلم مع األصدقاءلوا املفردات العربية مأن يستع -
على الطالب أن يرفعوا جهدهم ونشاطهم ىف تعلم اللغة  ينبغي -

عليهم أن يطيعوا , العربية وجيعلون مادة اللغة العربية مادة حمبوبة
عملية التعليم أساتيذهم وباخلصوص أساتيذ اللغة العربية حىت جتري 

 والتعلم فعالية وطيبة
 


