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 الباب اخلامس

 االختتام

اخلامس من البحث على الفصلني مها: اخلالصة و  ىذا البحث حيتوي 

 اإلقًتاحات.

 اخلالصة .أ 

 تقدمي الباحثة نتائج ىذا البحث كما يلي :

تعلييييييية  مقييييييياخة الوييييييييفااة مييييييين خيييييييال   ييييييي  ا مةييييييية   ادل خ ييييييية ال ا   ييييييية  .1

 اإل المةة احلك مةة ا وىل تريجنالةك

يستنتج أبن واقع تعليم مهارة القراءة من خالل  يستطيع الباحث أن  

زلو األمية ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية تريجناليك دلا جير جّيدا كما 

أتكده زلو األمية يف تعليم مهارة القراءة، و ىذا يؤدي إىل ضعف الطالب 

قراءة القراءة رغم أن ميوذلم إىل ىذه ادلادة عالية، و دليل ذلك قلة قدرهتم ال

على مستوى التطبيق إضافة إىل نتيجتهم يف االمتحان ضعيفة، و سبب ذلك  

 كلو ما يلي:

 كفاءة الطالب ضعيفة و اختالف أحوال الدخيل. .أ 

 ادلادة التعليمية مل تكن منايبة لكفاءة الطالب اللغوية. .ب 
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الطريقة التعليمية، يعين أن ادلدرس مل يستخدم الطريقة التعليمية إال  .ج 

 ادلناقشة.الطريقة 

الوساءل ادلعينة، يعين مل يستخدم ادلدرس يف تعليمو الوساءل التعليمية إال  .د 

 السبورة.

 و أما خطوة التعليم حملو األمية كما يلي:

 االفتتاح (1

 يهتم الطالب إىل شرح ادلدرس عن زلو األمية (2

 من الكلمات اليت مت اعدادىا للتعرف علي الكلمات ةرلموع يقرأ الطالب (3

 اجلديدة.

 يقرأ الطالب النص الذي قدمو ادلدرس لتدريب قدرة الطالب. (4

 جييب األسئلة من ادلدرس عن ادلواد ادلستفادة. (5

 اخلالصة عن ادلواد ادلدروسة و االختتام. (6
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 عالةةادل خ ة ال تعلة  مقاخة الورااة من خال     ا مةة  ادلشكالت    .2

 .ا وىل تريجنالةك  المةة احلك مةةاإل

ابدلالحظة ادلتشاركة و ادلقابلة ادلتعمقة مع مدرس اللغة العربية  الباحثقام 

يف تعليم مهارة خاصة يف مهارة القراءة، و اذلدف منها تعرف ادلشكالت 

األوىل  االسالمية احلكومية عاليةادلدرسة ال القراءة من خالل زلو األمية يف

من قبل القيام ابلعملية التعليمية وىو ادلدرس. و فيما يلي النتائج  تريجناليك

اليت توصل إليها البحث هبذه ادلشكالت، و ادلشكالت تنقسم إىل اثنتني يعين 

  االدلشكالت الداخلية و ادلشكالت اخلارجية.

 ادلشكالت الداخلية .أ 

 ضعف الطالب يف القراءة العربية. (1

 .قراءة العربيةاخنفاض محاسة الطالب يف تعلم ال (2

 .صعوبة الطالب يف فهم زلو األمية (3

 ادلشكالت اخلارجية .ب 

 عدم استخدام الوسائل التعليمية إال السبورة (1

 عدم استخدام الطريقة التعليمية إال ادلناقشة (2

 اخنفاض إعداد الدروس للمدرس (3
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 اخنفاض تعقيق ادلنهج لألىداف (4

 بعض الطالب متخزجني من ادلدرسة ادلتوسطة العامة        (5

 

تعلة  مقاخة الورااة من خال     ا مةة    احملاوالت   حل ادلشكالت .3

 .ا وىل تريجنالةك اال المةة احلك مةة عالةةادل خ ة ال  

احملاوالت اليت قامت هبا ادلدرسة حلل ادلشكالت اليت تواجو تعليم  

زايدة الوقت دلادة ادلهارة القراءة، حيث مان األصل دلادة مهارة اللغة العربية 

القراءة حصة واحدة يف األسبوع، و أصبحت اآلن زايدة الوقت بناء على 

متطلبات مدرس ادلادة. إضافة إىل تلك احملاوالت رأى الباحث بعض األمور 

 ابقة.ادلهمة اليت البد هبا و يعتربىا صاحلة أبن تكون عالجا للمشكالت الس

من احملاوالت على حل ادلشكالت اليت تواجو تعليم مهارة القراءة من  

 خالل زلو األمية عند وجهة نظر الباحث ما يلي:

ينبغي للمدرس أن تدرس فروع اللغة منها القراءة على أهنا قاية يف ذاهتا و  .أ 

لكن على أهنا وسائل لفهم اللغة و مبراعاهتا تؤدي اللغة وظيفتها كاملة. 

و من اخلطأ تعليم فروع اللغة على أهنا غاية يف ذاهتا و اإلسراف يف تعليم 

يتها ابلنسبة للمتعلم، مهارة القراءة مثال، و قراءهتا دون مراعات دلدى أمه
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و دون استخدام الفعال يف مواقف اللغوية احلقيقية حىت ال يشعر 

الطالب بعدم جدول تدريس القراءة ألهنا دتثل يف نظرىم اجلفاف و 

 اجلمود و البعد عن الواقعية.

ينبغي أال تعترب أي فرع من الفروع اللغوية قسما بذاتو منفصال عن غريه  .ب 

عها أجزاء شديدة االتصال لكل واحد ىو اللغة تلزم بل نعترب الفروع مجي

 معاجلتو من مجيع اجلوانب على حد سواء.

التغيري من طريقتو فال يتبع طريقة واحدة و ىي طريقة ادلناقشة طوال  .ج 

احلصة. و الفرض األساسي من التغيري يف الطريقة ىو جتنب سآمة 

و احتالف يف  الطالب و مللهم و مراعاة ما بينهم من الفروق الفردية

 القدرة على الفهم.

استخدام الطريقة ادلعدلة أو االستقرائية حيث يعد ادلدرس نفسو األمثلة  .د 

ادلطلوبة و يعرضها على السبورة، أو يعرض ادلدرس فقرة من قصة قصرية 

 أو نصا قصريا مناسبا.

استخدام الوسائل ادلعينة يف التدريس، أن يستخدم ادلدرس وسائل أخرى  .ه 

 رة كالوسيلة التكنولوجية و الوسيلة اجمللة احلائطية و غريىا.غري السبو 
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 اإلقرتاحات .ب 

ىي عملية إحداث التغريات يف سلوك التالميذ، إذا أريد إن العملية التعليمية  

ابلسلوك ىنا معناه الواسع الذي يشمل اإلدراك و االنفعال. ىذه التغريات إمنا 

التفاعل الذي حيدث بني التالميذ و ادلوقف حتدث عم طريق اخلربة. و اخلربة ىي 

الذي يوجد فيو. و ادلوقف يتكون من العناصر ال حصر ذلا، أمهها ادلعلم و ادلادة و 

الطريقة و العالقات االجتماعية يف الفصل. و التفاعل بني التالميذ و ادلوقف يتوقف 

و على مدى مالئمو ادلوقف بكل عناصره ألغراض التالميذ، و حاجاهتم، 

 استعدادىم، و قدراهتم.

فإذا كان ادلوقف مالئما فإنو يدفع التالميذ إىل النشاط و التفكري و العمل فإنو  

يتغري أو يكتسب ادلعلومات  أو يشعر ابدلشاعر مل حيس هبا من قبل مل يكونوا قادرين 

 على القيام هبا.

و أما كان ادلوقف غيز مالئم للتالميذ من حيث شعورىم أبنو بعيد عن  

 أغراضهم، أو أبنو أعلى من مستواىم فإهنم الينشطون و الحياولون و ال يتعادلون.  

عد إلدتام ىذا البحث، يريد الباحث أن يقدم بعض االقًتاحات على ادلثال  

 التايل:

 االقًتاحات اليت تتعلق ابجلامة .1
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يف كتاب اإلرشاد يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج أن كما نظران 

قسم تعليم اللغة العربية يهتم كثريا خاصة  على مهارة القراءة. و لكن يف العمل 

 ليس ىناك الطريقة ادلخصوصة يف تعليم اللغة العربية. 

 االقًتاحات اليت تتعلق ابدلدرسني    .2

الًتبوية اليت مت دتلكها خاصة يف رلال تطوير قنبغي للمدارسني أن حتسني الكفاءة 

 التالميذ، لكي يسجل الطالب ابإلجناز الرائع.

 االقًتاحات اليت تتعلق ابدلدرسة الثانوية احلكومية األوىل تريجناليك .3

رجوا الباحث أن يكون ىذا البحث مفيدا من أجل توفري ادلدخالت، معلومات ي 

ل زلو األمية لتسهيل فهم الطالب عن حول تنفيذ تعليم مهارة القراءة من خال

 القراءة.

 االقًتاحات اليت تتعلق بكتاب التعليم .4

يرجوا الباحث أن يوفر كتاب التعليم، و اختاذ اللغة العربية نفسها أساسا لدراسة 

مهارة القراءة، و ذلك ابختيار األمثلة اليت تتعلق ابحلياة، و تزود التالميذ ابأللوان 

الثقافة، و اشتمال الكتاب على طائفة صاحلة من ادلوضوعات من اخلربة و 

 الثقافية و القصص الشائقة الصاحلة للقراءة.

 االقًتاحات اليت تتعلق ابلطريقة .5
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االقًتاحات اليت تتعلق ابلطريقة ينبغي من مناقشة األمثلة من الناحية  و أما

تارة من األحكام أو ادلعنوية قبل مناقشة دالالهتا القراءة، و خاصة لألمثلة ادلخ

 األمثال أو النثر.

 االقًتاحات اليت تتعلق ابلطالب .6

ينبغي على الطالب أن يدفعوا نفسهم لتدريساللغة العربية، مبعين ادلرجو أن تقوم 

الطالب ابلتدريس مع كل جهدىم اما اثناء تعلمهم درس اللغة العربية أو الدروي 

 االخري كي ينال االجناز اجليد.

 قادمنيللباحثني ال .7

للباحثني الذين سيأتون من بعدي لعل ىذا البحث العلمي ميكن أن يكون 

 .دراسة عملية فيما يتعلق يف تعليم اللغة العربية
 


