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 الفصل السادس

 الخاتمة

 التلخيص -أ 

%. ٍب تتضمن ُب  94،2حصل النسبة اؼبئوية من رغبة تعلم الطالب ُب معهد منبع اغبكم  .1

اعبدكاؿ السابق رغبة تعلم الطالب ُب معهد منبع اغبكم فئة جيد. كحصل النسبة اؼبئوية من 

%. ٍب تتضمن ُب اعبدكاؿ السابق رغبة تعلم  93الطالب ُب معهد التهذيب رغبة تعلم 

 الطالب ُب معهد التهذيب فئة جيد.

كالًتصبة ُب  الطريقة اؼبستخدمة ُب معهد منبع اغبكم ىي الطريقة التقليدية كطريقة القراءة .2

لطريقة اؼبستخدمة تعليم القواعد كطريقة مذاكرة طريقة احملافظة ُب تعليم اؼبفردات كالقواعد. كا

ُب معهد التهذيب ىي طريقة احملافظة ُب تعليم اؼبفردات كالقواعد كالطريقة النحو كالًتصبة ك 

اإلنشاء اؼبوجة ك اإلمالء اإلختبار. ككاف فيو اؼبدرسة الرظبية، فيها الطريقة اإلستماع كاغبوار 

 كالقراءة.

 أنواع من بسيط اؼبعهد، إال عدداألستاذ ُب ىذا  الوسائل التعليمية اغبديثة ٓب يستخدـ .3

 كالكتب السفراء. كالوسائل اؼبستخدـ اؼبدرسي كالطباشَت كالكتاب السبورة الوسائل مثل

العربية الوسائل البصرية مثل الكتب التعليمية كالسبورة كالطباشَت ك  اللغة تعليم َب التعليمية

 الطبقة كالصورة.

 العربية تقييم تعليم اللغة .4
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منبع اغبكم كىو: اإلمتحاف الشفهي ىو اختبار قراءة  الكتب السفراء، تقييم ُب معهد  (ق 

كاإلمتحاف التحريرم األكٕب كالنهائي، يعمل االمتحاف التحريرم باجابة السؤاؿ الكتابة، 

 كتقييم ربفيظ القواعد أسبوعيا، كتقييم معٌت الكتاب لطالب سنة.

نة يوجد اختباراف، ىذا اختبار تقييم نتائج التعليم ُب معهد التهذيب يعمل مرتُت الس (ك 

تدريب أكشفهي كاختبار كتايب. اختبار تدريب أكشفهي تتكوف من اإلمتحاف احملافظة 

كاإلمتحاف قراءة الكتب السفراء كاإلمتحاف اػبطابية، كاختبار كتايب: كاف اإلمتحاف األكٕب 

 كالنهائي، كىذا اختبار كتايب باجابة السؤاؿ الكتابة.

 اللغة العربيةمشكالت ُب تعليم  .5

مشكالت ُب تعليم اللغة العربية ُب معهد منبع اغبكم، ٍب تنقسم الباحثة مشكالت علي 

 قسمُت: 

مشكالت اللغوية ىي بالنسبة للقواعد، كجدالطالب صعوبة ُب تطبيق القواعد اليت  .3

تعلموىا علي قراءة الكتب، كتوجو الطالب صعوبة ُب الفهم كترصبة النص، ُب ىذه 

 ا ال أحفظ اؼبفردات اليت تعلموىا، اغبالة ألن

مشكالت غَت اللغوية ىي شرح اؼبعلم اؼبادة سريعا، لذلك صعب الطالب عن قبوؿ  -د 

التوضيح بالفهم، كليس التواصل مع اللغة العربية ُب الفصل عند تعليم اللغة العربية كخارج 

يز علي مهارٌب الفصل، كالطالب النعاس ُب الفصل ألف رتابة الدركس، كىذا اؼبعهد الًتك

القراءة كالكتابة، كإنباؿ مهارٌب اغبديث كاالستماع أك يكوف دكرنبا ثانويا، كقلة التدريبات 
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كالتطبيقات اللغوية ُب عدد كبَت من اؼبذكرات حيت اصعب الطالب ُب تطبيق القواعد 

 علي الكتب السفراء.

حثة مشكالت علي مشكالت ُب تعليم اللغة العربية ُب معهد التهذيب، ٍب تنقسم البا

 قسمُت:

مشكالت اللغوية ىي ليس التواصل باللغة العربية ُب الفصل عند تعليم اللغة العربية  -د 

كخارج الفصل، كيواجو الطالب صعوبة ُب اغبفظ ألهنم غَت قدرة على تقسيم الوقت، 

كهبد الطالب صعوبة ُب تكوين الكلمات كاالعتماد على ما يعلمو االستاذ كما مكتوب 

 تاب.ُب الك

مشكالت غَت اللغوية ىي ىذا اؼبعهد الًتكيز علي مهارٌب القراءة كالكتابة، كإنباؿ مهارٌب  -ق 

اغبديث كاالستماع أك يكوف دكرنبا ثانويا، كأساليب التعليم الرتيبة، كال يبكن تقسيم 

الوقت بُت أنشطة اؼبعهد كأنشطة اؼبدرسة الرظبية،كطوؿ اؼبدة الدراسية لتعليم اللغة العربية 

 على مدار سبعة سنوات ُب انتهاء تعليم القواعد بالكامل.

 اإلقتراحات -ب 

بناء علي ما سبق من نتائج البحث تقدـ الباحثة بعض اؼبقًتحات حوؿ تعليم اللغة 

 العربية ُب معهد منبع اغبكم كمعهد التهذيب كما يلي:

م. فأىدؼ أف األىداؼ ىي األساس األكؿ لتعلم حيث يتحرؾ منها عملية التعليم كالتعل .1

تعليم اللغة العربية ترجع إٕب كظيفة اللغة كالة االتصاؿ بُت األفراد. ٍب من اؼبستحسن إذا  

 كانت األىداؼ تبٌت علي تعليم اللغة العربية جبد. 
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تأثَت الرغبة على التعلم كبَت ألف الرغبة الطالب العامل الرئيسي الذم وبدد درجة مشاركة  .2

يتعلمو جدا. ك وبفظ مادة الدرس بسرعة.  دة الدرسالطالب. إذا يرغب الطالب ُب ما

كستجرل عملية التعلم بسالسة عندما تكوف الرغبة. كلذلك ترقية رغبة الطالب ؿبتاج ُب 

 عملية التعليم.

من ناحية الطريقة فإنو ليس ىناؾ مثلى ُب التعليم، كإمبا توجد الطريقة أكثر مناسبة ُب  .3

ركسة. فلذلك من اؼبهم أف يفكر اؼبدرس طريقة التعليم مساعدة التالميذ ُب فهم اؼبواد اؼبد

اؼبناسبة لفهم اؼبواد الدراسية. كىذا سوؼ يكوف أسهل باستعماؿ الوسائل التعليمية اؼبتنوعة 

 كاألىتماـ.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


