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 الباب اخلامس

 اإلختتام

 اخلالصة .أ

،  ثبحال كانبناًء على وصف ومناقشة وحتليل نتائج البحث املوجودة يف م

 ما يلي:ك

ابملدرسة  يف تعليم اللغة العربية (SKS) منهج نظام التعليم للفصل الدراسي .1

 الثناوية اإلسالمية احلكومية الثانية تولونج اجونج.

الذي مييز بني  2013منهج نظام التعليم للفصل الدراسي ابقى مع منهج 

م يستخدم يويف التعل ،ديدةوكذلك املصطلحات اجل فقطالنظام وعملية تنفيذه 

جوانب ، وهي  3املوجه حنو الطالب ويستخدم التقييم  2013أيًضا منهج 

 .ةاملواقف واملعرفة واملهار 

يف تعليم اللغة العربية ابملدرسة  (SKS) إستخدام نظام التعليم للفصل الدراسي .2

اللغة  ميخطوات التعل، يعين ونج اجونجالثناوية اإلسالمية احلكومية الثانية تول

( يبدأ املعلم الدرس 2( املقدمة حيث يستقبل املعلم. )1من ) تبدأ العربية

دقيقة  15( يعطي املعلم 4( حتديد حضور الطالب؛ )3ابلصالة مًعا؛ )
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 ساسيةالكفاءة األ إىل الطالب( يقوم املعلم 5للطالب ألنشطة حمو األمية؛ )

( بعد ذلك يدخل يف األنشطة األساسية حيث يعرض 6) م؛يوأهداف التعل

  ( يعطي املعلم8( يعطي املعلم الوقت للطالب لطرح األسئلة؛ )7املعلم املادة؛ )

لكفاءة األساسية اليت جيب إكماهلا  ا علىلكل طالب  صفحة التدريبات

( 10التعلم؛ )( مث يعطي املعلم والطالب خامتة 9كعبء تعلم يتلقونه؛ )

 .القغاإل

يف تعليم اللغة العربية  (SKS) من تطبيق نظام التعليم للفصل الدرسيأاثر  .3

للطالب ، يعين ابملدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية الثانية تولونج اجونج

سعادة وال يشعرون ، و سرعةالذين لديهم مزيد من الذكاء ميكنهم التخرج ب

  على تعلم أعلى وتكون نشطة، و محاسا يف التعلم. ، و حتفيزونابألعباء

 اإلقرتاحات .ب

بناء على نتائج البحث الذي مت إجراؤه، يقرتح الكاتب بعض من االقرتاحات مبا يف 

 ذلك :  

اجة حبلونج اجونج، هناك الثناوية اإلسالمية احلكومية الثانية تو  املدرسةرئيسة ل .1

إىل مزيد من التحسني أو التنشئة االجتماعية فيما يتعلق ابملبادئ التوجيهية 

التقنية اليت خترج وزارة الدين يف السنة املاضي فيما يتعلق بتنفيذ نظام التعليم 
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من االهتمام  أكثر، . وأما ملدرس اللغة العربيةللفصل الدراسي جلميع املدرسة

 .تسهيل جيداطالب حىت ميكن  الحتياجات ال

لزايدة وقت التعلم بدال من اللعب حبيث  الكاتب حيللطالب املدرسة، يو  .2

    ميكن أن تصل إىل اهلدف احملدد حىت ال تتأخر من الطالب اآلخر.

اإلسالمية يرجو الكاتب أن يكون هناك طالب من اجلامعة  للباحث القادرمي، .3

نظام  بحث حولالواصل هذا البحث إلجراء ي احلكومية تولونج اجونج الذي

املدرسة ( / SMA)املدرسة الثناوية  على مستوى (SKS) التعليم للفصل الدراسي

ألنه مل يكن أقل جدا، اليزال  بحثالهذا ، ألنه يف (MA)الثناوية اإلسالمية 

 (SKS)نظام التعليم للفصل الدراسي حول تطبيق  ةقشانهناك الكثري من امل

 .كاتبال هحبثالذي  


