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 الباب اخلامس

 اإلختتام

بعد قامت الباحثة إبجراء البحث يف طريقة تعليم الصرف دلهارة الكتابة لطالب 
الصف السابع يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلعلمٌن وادلعلمات حبر العلوم اتمباء براس 

م تقدرت الباحثة أن تقدم نتائج البحث من  9191-9162للعام الدراسي  جومبانج
 تقدمي البياانت السابقات واإلقرتاحات كما يلي:

 اخلالصة . أ
طريقة تعليم الصرف ملهارة الكتابة لطالب الصف اخلطوات يف تطبيق  .1

 السابع

ىي األوىل أما اخلطوات يف تطبيق طريقة تعليم الصرف دلهارة الكتابة 

بقراءة النظم. مث لطالب لبدء الدرس استعداد اإلقاء السالم و ، يعين ادلقدمة

طرق مناسبة  ادلعلمة مستخدت، يميف عملية التعل، و النشاط األساسيالثاين 

طريقة  يعينفهم الدرس، يقبل و أن يالطالب  سهللي الصرفب اادة وكتمب

 الشاور أو طريقةو  اةظةوطريقة احمل لتدريبوطريقة ا الرتجم ابللغة اجلاوية

عطي تقييم ت التعليم ةادلعلم نتهيأن تقبل ، ىي اخلامتةمث األخًنة  ادلناقشة.

 .واختتام مع الدعاء والسالم، ادلدروسالدروس  لخصوتللطالب، 
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 ملهارة الكتابة لطالب الصف السابعأشكال تطبيق علم الصرف  .2

 ةفي. واخلطواإلنشاء  اإلمالء ىي دلهارة الكتابة ادلواد الدراسية حتتوي

 حرفكتابة األيستطيع أن يكتب الطالب   دلهارة الكتابة الصرفتطبيق علم 

 .ةصحيحوشبو اجلمل الوالكلمات واجلمل  اذلجائية

طريقة تعليم الصرف ملهارة الكتابة لطالب يف تطبيق وحلها املشكالت  .3

 الصف السابع

أن  يستطيعوا الطالب مل ىي، ة ابللغة اجلاويةالرتمجطريقة  تمشكال

يف برموز معينة، وألن  أن خيتصروا ادلعىن يستطيعوامل و كتابة العربية   يكتبوا

. ونعطي ادلادة ةيمكنت ةادلعلمىذه الطريقة  أن ادلعلم  يىها حلو  نعساانا

مال صحة الكتابة واككتبهم ل فتشتعلى السبورة و  الغريبةيكتب الكلمات 

 ال ينعسون.ألن إعراب اجلملة و  قراءة النظمدعوىم لوتادلعىن. 

كثرة تكرار   ألهنم، وىي أن الطالب يتعبون تدريبطريقة ال تمشكال

 هم.يقص أحياان أوالداةع للتعلم  ةعطي ادلعلمت يىها حلو  الدرس.

منخفض  ظفعلى احلالطالب قدرة ، وىي ةةظاطريقة احمل مشكالتو 

 يى هاحلو  صعوبة يف احلفظ بسرعة وسوف ينسون سهولة. شعرونوسي

 .متكررا تصريفوال النظمقراءة 
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يف يصعبون ىناك بعض الطالب  ناقشةادلشاور أو طريقة ال تمشكال

 وال يهتمون األصدقاء اآلخرين، وأحياانا يتحدثون مع ئهمالتعبًن عن آرا

 ألنآرائهم  التعبًن للطالب الناشطٌن يف العقابعطي ت يىها حلو  .الدرس

 آرائهم.عن الذين يعربون ال يعرب الطالب األذكياء ةقط 

 

 اإلقرتاحات . ب

وةقا عملية ىذا البحث ةًنجى على الباحثٌن الالحقٌن أن يتعمقوا 

. ويرجى ىذا البحث العلمي ليكون ويتوسعوا طريقة تعليم الصرف دلهارة الكتابة

ىبة انةعة ومرجعا نظراي يف عامل دراسة قواعد الصرف وتعليمها يف مجيع ادلعاىد 

وادلدارس ادلنتشرة يف بلدان إندونيسيا خاصة وسائر البلدان عامة، وحيث سائر 

 على البحث العلمي حول طريقة تعليم الصرف دلهارة الكتابة.الباحثٌن 

والنقائص على القارئٌن ىذا البحث العلمي من العيوب  وطبعا، ال خيلوا

والباحثٌن اآلخرين اكمالو اآليت. وتسأل الباحثة هللا أن جيعل ىذا البحث العلمي 

 انةعا ومباركا. آمٌن.


