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 الباب اخلامس

 اخلامتة

 اخلالصة .أ 

: ما يليك ،مهارة التفكَت العليا مهارة القراءة مبدخلم يخطة تنفيذ تعل كانت      

تتاح، ىناك ادلدّرسة غاقاء السالم و تؤدي الدعاء مجيعا، مث عالقة بُت مادة يف اإلف أوال،

. اثلثا، تقسيم الطالب إىل أربعة اليوم. اثنيا، حفظ عشرين ادلفردةً أسبوع ادلاضي و مادة 

النص و فهمو. خامسا، الطالب حتليلون ادلعٍت  يع ادلدّرسة النص. رابعا، قراءةفرق و تواز 

فعل ادلاضى و فعل ادلضارع و اجلملة الفعلية. سادسا، التقدمي أمام  و الًتاكيب مثل

الفصل، ىناك ادلدّرسة ختاطب إىل بعض الطالب لتقدمي و يشرح اإلنتاجات من عمل 

تقومي. سامنا، جيعل رسم اخلريطة، مث إستنتاج عن ادلدة. و آخَتا، الاجلماعي. سابعا، 

 اإلختمام.

القراءة قسمُت منها:  ادلشكالت الداخلية و  ادلشكالت يف تعليم مهارة وأّما

بعض الطالب الذين يصعب تفسَت  ادلشكالت الداخلية كما يلى، ادلشكالت اخلارجية.

مث  يف الصف حىت يزعج الطالب اآلخرين صدقائهمأب تمارحونىناك طالب ي والقراءة 

الوقت الطالب يشعرون الصعوب يف تفسَت الناص. و ادلشكالت اخلارجية كما يلى: 

 احملدود و الفصل الضيق مث عدم الوسائل التعليم. 
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و أما حلول ادلشكالت من البياانت ادلذكورة. يف ادلشكالت الداخلية: كان 

درس شخصيا مع يب الالطالطالب يشعرون صعب يف تعليم القراءة. و حلها ىي ميكن 

اللغة العربية يف ساعات أخرى أو ميكن أن تسًتشد مباشرة يف وقت دروس اللغة  ةسمدرّ 

. اثنيا، كان الطالب يتمازحون مع أصدقائهم، و سو ماالق يفيطلب الطالب  و. .العربية

ناص إبرتفاع الصوت. و مشكلة يقرأ الو  الفصل أمام الطالب للتقدمييطلب حلها ىي 

فادلدّرسة تبحث ادلفردات الصعوبة  تفسَت الناص،الطالب يشعرون الصعوب يف اثلثا، 

 معا. و تطلب ادلدّرسة الطالب حلفظها.

ىو مواصلة ادلواد يف مث حلول ادلشكالت اخلارجية: الوقت احملدود و حلها 

و أعطى اقًتاحات إىل الطالب لتعليم بنفسي يف البيت أو يف خارج  االجتماع القادم

استخدام القاعة  ادلشكلة الفصل الضيق و الوسخ،خصة الدراسية مع بعض اإلخوان.مث 

الفصل الوسخ فحلها ينّظف الفصل و ادلشكلة  للتعلم اللغة العربية و القيام بناء ادلدرسة.

عدم وسائل التعليم ادلختلفة، وفقا للباحثة حلل ىذه ادلشكالت  قبل يبدء التعلم.مث

 سينبغي ادلدرسة حلقة عمل حول وسائل التعليم. حيت ادلدّرسون ليسوا راتبة يف التعليم.
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 اإلقرتاحات .ب 

أقّرت الباحثة أن ىذا البحث العلمي مازال أم بعيد من الكمال، ولكنو تتأمل أن 

لغَته، بناء على اخلالصة، ميكن للباحث يوصي ىذا يكون ىذا البحث العلمي مفيدا 

 البحث العلمي كما يلي:

 للرئيس ادلدرسة .1

لكي تربية بكيفية احلد األقض ينبغي رئيس ادلدرسة أن يسعي يرتفع وسائل 

 التعليمية و الوازم التمهدية اليت مناسب بتطوير و تقدم..

 للمدرسُت .2

اليت دتلكها خاصة يف جمال تطوير فينبغي للمدرسُت أن حتسُت الكفاءة الًتبوية 

 التالميذ، لكي سجل الطالب ابإلجناز رائع.

 للطالب .3

رجو أن تقوم ادل ٌتينبغي على طالب أن يدفعوا نفسهم لتدريس اللغة العربية، مبع

لطالب ابلتدريس مع كل جهد من إما أثناء تعليم درس اللغة العربية أو الدروس 

 األخرى كي ينال اإلجناز اجليد.
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 للباحثُت القادمُت .4

رجية يف واد ادلو الدليل و ادل وذا البحث مفيدا للتوجيىأن يكون  ةجو الباحثتر 

ذا البحث.ىو صلة أو نتائج من ذوضوع ذا ادلىن يبحث كمثل الوقت القادم دل
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