
105 
 

 سادسالباب ال
 اإلختتام

 
 اإلستنباط .أ 

, وبعد ان تبحث الباحثة عن الدراسة النظرية والميدانية
لموضوع  فنأت الباحثة الخالصة من هذا البحث العلمي تحت ا

هارة الكالم لترقية م خريطة الفكرةالأهمية تطبيق طريقة " 
استنباطا "  بمدرسة الثانوية الحكومية دينانجار جومبانغ

 :  ما يلي تفصيليا آ
فى تعليم اللغة العربية  خريطة الفكرةآانت تطبيق طريقة  .1

بنظر الى , بمدرسة الثانوية الحكومية دنانجار جومبانغ
و فى تنفيذ عملية التعليم و , آفائتهم فى تخطيط التدريس

وفى تقويم التدريس وقد دلت االستبانات يكفي ,  التعلم
العربية لها مزايها الكبيرة لما فى تعليم  في المادة  .جّيد

اللغة العربية إستخدام طرق التعليمية الحسنة منها فإن 
المعلم يعرض المادة الى طالبه ويشرحها إبتداعيا وتنتاج 

و قوي بالحصول نسبة  .الطرق التعليمية المالئقة الحسنة
 .75% -56%مئوية اإلستفتاء من بين 

فى المدرسة الثانوية الحكومية  للدارسين الكالمأن مهارة  .2
مفردة  500أن يسيطر الدارسين على  ,دينانجار جومبانغ

التى آانت في الترآيب والجملة وانماط الجملة إيجابية أو 
سلبية حتى يستعمل بها الة اإلتصال آانت شفويا او 

فلذلك فواجب على التالميذ ان يتكلمون باللغة . تحريريا
واذا آان التالميذ ال يتكلمون بها فعليهم . آلالعربية 
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. بالعقاب بحفظ المفردات او بدفع النقود وما اسبهاذلك
وفي هذه المدرسة تعويد التالميذ على قراءة آتب التراث 

ولغة المواصالت في التعلم . في آل المواد للدراسة الدينية
  .و تعليمها هي اللغة العربية

بمدرسة الثانوية  رةخريطة الفكإن تطبيق طريقة  .3
أن ترقية  ,نال الخالصة الحكومية دينانجار جومبانغ

و قوي , )جّيد جّدا ( مهارة اللغوية التالميذ مرتفع جّدا 
 .100% -75% بالحصول نسبة مئوية اإلستفتاء من بين

تشير إلى شكل  خريطة الفكرةُيذآر بأن في الطريقة ال
خريطة أهميها فعل الطالب في ال. مالئق بأغراض التعليم

وفعال الطالب في الكالم من بعض أقدار أساسية . الفكرة
 . لمعرفة مهارة الطالب

 اإلفتراحات .ب 
في نهاية البحث الجامعي إفتراحات الباحث لمدرسة 

 : وللتربية األخرى عامة منها  ثانوية الحكوميةال
التعليمية عاما ولترقية جودة الطالب خاصة لترقية الجودة  .1

 .البد على المعلم أن يجعل البيئة التعليمية بيئة حسنة مالئقة
وال يجعل . يدور المعلم دورا هاما في تربية السلوك الحسنة .2

المعلم سلوك الطالب سلوآا حسنا إذا اليستطيع المعلم أن 
 .يرتب الفصل ترتيبا

لجودة على تطبيق هذه الطريقة فالبد على المعلم أن يهيئ  .3
اإلستعداد التعليمي المتعلق بالمواد التي تعرض أمام 

 . الطالب
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تحقيرا على الوقت، على المعلم أن ينظم وقت النقاش  .4
 . الفعالي ُمَعّقدة بأوقاتها

البد على المعلم أن يالئق المادة التي تعرض أمام الطالب  .5
هذا لنقص على اإلستبداد أمام في . ونموهمبمهارة الطالب 

 . الفصل
بطريقة حسنة لكي أخرج  خريطة الفكرةتعرض هذا ال .6

 . الطالب أفكارهم في أنفسهم
اتباعا خيرا لكي  خريطة الفكرةيأمر الطالب أن يتبع هذا ال .7

 . يعرف المعلم ُنُموَّ الطالب من حيث مهارتهم في الكالم
طالبه  على خريطة الفكرةالاليستعمل المعلم هذه الطريقة  .8

 . مرارا حتي ال يتكسل الطالب في قبول المادة
     

 


