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 الباب اخلامس

 خامتة البحث

يشمل هذا الباب من البحث العلمي علي الفصلني، مها اخلالصة و اإلقرتاحات. 

 أييت تفصيلهما ما يلى :

 اخلالصة . أ

 ابألمثلةإسناد بنتائج البحث عن تعليم القواعد ابستخدام طريقة التدريبات 

احلكومية األوىل تولونج أجونج يف الّصف لطالب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

دمت الباحثة يف البواب السابقة م اليت ق9102/9191الثامن للعام الدراسي 

 الخص الباحثة كما يلى :فت

 التخطيط الدراسي يف تعليم قواعد اللغة العربية ابستخدام طريقة التدريبات .0

ىل تولونج أجونج لطالب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األو  ابألمثلة

( رؤية حالة 0م يتضمن من )9102/9191يف الّصف الثامن للعام الدراسي 

حتديد ( 9، )الطالب عند تعلم اللغة العربية وما هي ادلشاكل اليت يواجهوهنا

( أتليف 3س، )الطرق وادلدخال والوسائل التعليمية ادلناسبة ادلستخدم يف التدر 

وجه عام من ثالثة : أنشطة التعليم التخطيط الدراسى الذي يتكون على 

 األولية، و أنشطة التعليم الرئيسية، و أنشطة اإلختتام.
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طيط الدراسي يف تعليم قواعد اللغة العربية ابستخدام طريقة تطبيق التخ .9

لطالب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج  ابألمثلة التدريبات

م يشمل على ما يلى 9102/9191لدراسي أجونج يف الّصف الثامن للعام ا

ادلواد التعليمية، تربط األستاذة ادلواد  أتبدأ األستاذة ابلسالم مث قبل تبد( 0: )

مث تواصل األستاذة شرح ( 9، )التعليمية اليت جيب تعلمها بتجربة ادلتعلم

 تعطي األستاذة( 3، )ستماع وادلراقبةتركيب القواعد وُتطلب من الطالب اإل

 للطالب اإلستماع إىل شرح ادلقدمة لألنشطة يف خمطط عام حول موادالوقت 

 مث تطلب من الطالب اإلجابة على األسئلة يف كتاب الطالب.( 4، )القواعد

 ابألمثلة إن التقومي يف تعليم قواعد اللغة العربية ابستخدام طريقة التدريبات .3

لطالب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج يف الّصف 

اختبار موضوعية متعددة م هو 9102/9191الثامن للعام الدراسي 

 .اخليارات
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 اإلقرتاحات . ب

عد امتام هذا البحث، تريد الباحثة أن تقدم بعض اإلقرتاحات على ادلثال 

 التايل:

 اللغة العربية للمدّرسة .0

فينبغي للمدّرسة أن حتسني الكفاءة الرتبوية اليت مت متلكها خاصة يف 

 جمال تطوير الطالب، لكي سجل الطالب ابإلجناز رائع.

 للطالب .9

ينبغي على الطالب أن يدفعوا نفسهم لتدريس اللغة العربية، مبعىن ادلرجو 

أن تقوم الطالب ابلتدريس مع كل جهدهم إما أثناء تعلمهم درس اللغة 

 بية أو الدروس األخرى كي ينال اإلجناز اجليد.العر 

 للباحثني القادمني .3

للباحثني الذين سيأتون من بعد الباحثة لعل هذا البحث العلمي ميكن 

 أن يكون دراسة عملية فيما يتعلق بتعليم اللغة العربية واإلستقالل يف التعلم.

 

 
 


