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 الباب اخلامس

 خامتة

 هذا الباب حيتوي على اخلالصة واإلقرتاحات

 اخلالصة . أ

 قة يف ترقية رغبة الطالب يفمدرسي اللغة الغربية يف اختيار الطري حماوالت .1

 تولونج أجونج 4تعليم اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

مدرس  كيفيةيف امليدان،   الباخثة احلقائق اليت حتصل هبا بالنظر إىل

اللغة العربية يف اختيار الطريقة يعترب إىل بعض العوامل وهي اهلدف وقدرة 

إن الطريقة اإلعتبار عن العوامل، ب .املدرس، وحالة الطالب املزايا والعيوب

املختارة ملدرس اللغة العربية لرتقية رغبة الطالب يف تعليم اللغة العربية هي 

 . يقة عصا املتكلم وطريقة التدريبطريقة الغناء، وطر 

املؤثرات يف استخدام طريقة الغناء هي تزيد رغبة الطالب يف تعليم 

اللغة العربية، وجتعل عملية التعليم ممتعة، والطريقة ليساعد الطالب يف حفظ 

املؤثرات يف استخدام طريقة التدريب هي ترقي كفاءة و  .التعليم ةماد

. ، وميكن للطالب أن حيسنوا يف وقت واحدالطالب، وترقي ذاكرة الطالب
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ب، وينمو املؤثرات يف استخدام طريقة العصا املتكلم هي ترقي قابلية الطالو 

 .، وميارس على فهم املادة بالسرعةنفس اإلشرتاكي الطالب

مدرسي اللغة الغربية يف اختيار الوسائل يف ترقية رغبة الطالب يف  حماوالت .2

 تولونج أجونج 4درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية تعليم اللغة العربية يف امل

مدرس  كيفيةيف امليدان،  باحثة احلقائق اليت حتصل هبا  بالنظر إىل

اللغة العربية يف اختيار الوسائل يعترب إىل بعض العوامل هي اهلدف وقدرة 

من . املدرس وحالة الطالب والتوافق مع املواد والوقت وتوافر الوسائل

اإلعتبار عن العوامل، فإن العوامل املختارة ملدرس اللغة العربية لرتقية رغبة 

البطاقة والصور على )لبصرية الطالب يف تعليم اللغة العربية هي الوسائل ا

، والوسائل السمعية (الورق والصور املعروضة على أجهزة العرض إخل

، والوسائل السمعية (التسجالت عن املفردات واألغاين عن املفردات)

 (. فيديو قصرية باملفردات السهلة)البصرية 

املؤثرات يف استخدام الوسائل السمعية والوسائل البصرية والوسائل 

، يسهل الطالب لفهم املادةيركز الطالب على التعليم، معية البصرية، هي الس

يركز على إهتمام الطالب، حيفز على استماع الطالب بالنشط، وترقي رغبة و 

 .يلهاصالطالب، وميكن للطالب أن ينظروا األشياء الذين ال ميكن لتو 
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 اإلقرتاحات . ب

 :اإلقرتاحات كما التايلبعد إمتام هذا البحث، تريد الباحثة أن تقدم بعض 

 تولونج أجونج 4للمدرسة اإلسالمية احلكومية  .1

أن جيعل هذا البحث العلمي إعتبارا لرتقية رغبة الطالب يف عملية التعليم 

 .حىت ميكن أن تبلغ األهداف التعليمية الوطنية

 للجامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج .2

 .رفات لتطوير املكتبةأن يستخدم هذا البحث العلمي لزيادة املع

 للمدرسني .3

أن يرتفع حماوالت مدرس اللغة العربية يف ترقية رغبة الطالب يف تعليم ميكن 

 .اللغة العربية

 للباحثني القادمني .4

 . أن يكون هذه البحث العلمي دراسة عملية لبحثة فيما يتعلق باملوضوع

 

 

 

 


