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 الباب الخامس

 الخاتمة

 من البحث على الفصلني مها: اخلالصة و اإلقرتاحات. اخلامس هذا البحث حيتوي

 الخالصة .أ

 تقدمي الباحثة نتائج هذا البحث كما يلي :

اوال، هي طوات ستتة خكانت عملية التعليمية تنفيذ القواعد النحوية بطريقة التسهيل  .1

تفتتا  حو  عرر الدقائ   تفيها القى ادمدس  بالسال  و يسل  على الطال  عن ااحا  اإل

و يتعل  ادمادة قبله مثال ادمادة قبله عن نكرة و معرتفة . وبعد ذلك، حفظ الطال  عررين 

ادمفردات من كل البا  لكي السهولة لرتكيب اجلملة ادمفيدة. مث شر  ادمدس  عن القائدة 

اء و اخلرب. يستمر خطوة تطبقية هي الطال  إعطاء األمثلة من القرآن النحوية مثل ادمبد

 لبيان القواعد النحوية. و األخرية هي التلخيص عن ادمادة اللغة العربية

ية قواعد النحوية بطريقة التسهيل لطال  مدسسة الثانو الاما مركالت يف تنفيذ تعليم  .2

جني عرون احنفاض ااحامسة و متخر بعض الطال  ير اإلسالمية األوىل تولونج اجونج هي

من ادمدسسة ادمتوسطة العامة . اللغة العربية لغة اجنبية يوجه الطال  اللغة العربية  اللغة 
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ن م اجنبية حىت بعضهم الكسل.و الوقت الضي  حىت ال حيل النتيجة الكملة. و حّلها

ال  على امهية للطإعطاء الداتفع ادمركالت تعليم القواعد النحوية بطريقة التسهيل منها 

من خال  حنهج خاص على الطال  مل يفهم و ادمراوات اخلاصة خاسج علم النحو، 

 .ساعات الدس  و يعطي دسسا إضاتفيا

اإلسالمية األوىل  ةقواعد النحوية بطريقة التسهيل لطال  مدسسة الثانويالتقومي تعليم  .3

تلخيصي يف و التقومي التولونج اجونج. أما التقومي هو قسمني مها التقومي التكويين 

الفصل العاشر قسم علو  الّدين  عملية التقومي منها اإلمتحان شفهيا بلسان او حتريرا 

عن مادة ادمبتداء و اخلرب وجيعل اجلملة ادمفيدة. و اإلمتحان هنائ مجيع ادمادة اللغة 

 العربية.

 ب.اإلقتراحات

 احات على ادمثا  التايل:تريد الباحثة أن تقد  بعض اإلقرت  ،عد امتتم هذا البحث

 للجامعة.1

 مداخلة كمرجع للباحثني قسم اللغة العربية يف ادمستقبل. ينبغي اي يكون

 ئيس ادمدسسةلر .ل2
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لكى تربية بكيفية ااحد األقض ينبغي سئيس ادمدسسة ان يسعي يرتفع  وسائل التعليمية   و 

 الواز  التمهدية اليت مناسب بتططوير و تقدمي

  ة العربيةاللغ س .للمد3

، لكي الطال رس جما  تطوي صة أن حتسني الكفاءة الرتبوية اليت مت متلكها خا س قنبغي للمد

 سجل الطال  بإلجناز سائع.

 تولونج أجونج ثانوية اإلسالمية ااحكومية األوىل.للمدسسة ال4

ترجو الباحثة أن تكون هذا البحث مفيدا من أجل توتفري ادمدخالت، معلومات حو  تنفيذ 

 كي لتسهيل تفهم الطال  عن القواعد.تعليم قوعاد النحوية بطريقة التسهيل ل

 . للطال 4

  الطال  اللغة العربية، مبعين ادمرجو أن تقو  ينبغي على الطال  أن يدتفعوا نفسهم لتدسيس

نا  وي االخري كي يبالتدسيس مع كل جهدهم اما اثناء تعلمهم دس  اللغة العربية أو الدس 

 .االجناز اجليد

 .للباحثني القادمني5

للباحثني الذين سيلتون من بعدي لعل هذا العمل العلمي ميكن أن يكون دساسة عملية تفيما 

 يتعل  تفيما تعليم اللغة العربية.


