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  الباب الخامس

 خاتمة

 :التاىل كماو هو   والتوصيات اخلالصةحيتوى هذا الباب على 

 الخالصة  . أ

بناء على املباحث عن النظريات و الواقعيات من احلقائق احملصولة من عملية 

م التالميذ يف تعليم اللغة العربية البحث اليت تتعلق   كفاءة املدرس الرتبوية و إجناز تعّل

تولونج ة املتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنري كايل داوير املدرسبللصف الثامن 

  :تقدمي االستنباط كما يلي  باحثة، فيمكن للم٢٠١٤/٢٠١٥ونج للعام الدراسي جأ

س اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية ن  إ .١ كفاءات الرتبوية لدى مدرّ

 .ةجيدتكون احلكومية توجناجنري كايل داوير 

إجناز تعلم التالميذ يف تعليم اللغة العربية للصف اليت تصيب حنو  العوائق وأما .٢

 : منهاالثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنري كايل داوير 

  .معمل اللغةيوجد ال  ان يف الوسائل التعليمية يف هذه املدرسةنقصوجود ال. أ

  .اللغة العربية تعلممنهم يف  التالميذ و الدوافع امليول لدى قلة. ب

  .اللغة العربية هم حنو مواد تعليمصور يسوء  فهم التالميذ و ت. ج
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إلجناز تعلم التالميذ يف تعليم اللغة العربية للصف الثامن باملدرسة أما الدوافع 

  :  املتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنري كايل داوير منها

مثل ، الكتب باللغة العربية منواسعة  مع جمموعة مكتبة املدرسة البنية التحتية  . أ

 .والقرآن، املعاجم العربيةكتب الفقه، الكتب املدرسية و 

تمعات. ب   .اليت تشجع تعلم اللغة العربية املدرسة حول ا

  .القدرة و الكفاءة املدرس اللغة العربيةجودة . ج

لم هناك عالقة بني كفاءة املدرس الرتبوية و إجناز تع أناحلقائق نلخص  نتائج من .٣

املدرسة املتوسطة اإلسالمية بالتالميذ يف تعليم اللغة العربية للصف الثامن 

 .م ٢٠١٤/٢٠١٥احلكومية توجناجنري كايل داوير للعام الدراسي 
 

 توصياتال  . ب

 عن بعيد يزال مل العلمي الباحث هذا كتابة إن البحثة ىلإدعت الباحثة 

. للباحث اآليتو  للقارئ مفيدا العمل هذا يكون أن تتأمل الباحثة لكن و الكامال،

  .البحث هذا من املعارف عن العلمي البحث الباحثة حتاول لذلك،
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 الدينية نلوزارة الشؤو  .١

 العربية اللغة تعلم يف وخاصة التعليمية، السياسات توفري يف كون مداخلةيأن ينبغى 

 .احلالية املدرسة جلميع

 للجامعة .٢

 .يف املستقبل م اللغة العربيةقس كمرجع للباحثنيينبغى أن يكون مداخلة  

 رسةللمد .٣
هذا البحث مفيداً من أجل توفري املدخالت، معلومات حول  ترجو الباحثة أن تكون

م يلتعلم اللغة العربية ومقومات وعائقا أمام حتقيق لتعلاإجناز و  درسالعالقة بني كفاءة امل

  .اللغة العربية

 خاصة يف  متلكها اليت مت لرتبويةا الكفاءة حتسني فينبغي للمدرسني أن، للمدرسني .٤

  .باإلجناز رائع التالميذ سجل، لكي تالميذال جمال تطوير

  املدرس البحث كان مفيداً معرفة املزيد عن العالقة بني الكفاءةهذا ، ةللباحث .٥

  .إجناز تعلم اللغة العربيةو الرتبوية 
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 للتالميذ .٦
املرجو أن تقوم ، مبعين ريبةالع اللغة لتعليم نفسهم يدفعوا نتالميذ أ على ينبغى

بالتعليم مع كل جهدهن إما أثناء تعلمهن درس اللغة العربية أو الدروس األخرى   تالميذال

 .ل اإلجناز اجليديناكي 

  للباحث اآليت. ٧

ترجو الباحثة أن تكون هذا البحث مفيدا للتوجيه والدليل واملواد املرجعية يف الوقت 

 .ضوع ذوصلة أو نتائج من هذا البحثالقادم ملن يبحث مبثل هذا املو 

 


