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 الباب الخامس

 الخاتمة

 و ىو كما التاىل:حيتوى ىذا الباب على اخلالصة و التوصيا 

 خالصةال .أ

بناء على ادلباحث عن النظاريات و الواقعيات من احلقائق احملصولة من 

عملية البحث اليت تتعلق كفاءة ادلدرس الرتبوية و استخدام طريقة الرتمجة لرتقية 

كفاءة ادلفردات يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنري كاليداوير 

 م، فيمكن تقدمي اإلستنباط كما يلي: 5802/ 5802ي للعام الدراس

ية احلكومية إن عملية التدريس اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالم .1

  أن يستخدم طريقة التواصلية. توجناجنري كاليداوير

ستخدم طريقة الرتمجة لرتقية كفاءة ادلفردات يف ادلدرسة ت اإلجراءتو أما  .2

منها تبداء ليقراء طالب ية احلكومية توجناجنري كاليداوير ادلتوسطة اإلسالم

سأل الطالب ليسألوان ادلفردات الصعبة، سأل األستاذ ، حتليل القراءةالنص، 
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طالب كل الكلمة رتب ال، الكلمةاألستاذ الطالب ليرتمجون النص كل 

 سأل األستاذ الطالب ليقرئون و ليرتمجون بكمال.ليكون مجلة مفيدة، و 

والهتا يف استخدام طريقة الرتمجة لرتقية كفاءة ادلفردات يف اكشكالت و احل. ادل3

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنري كاليداوير و ىي عدم الطالب 

ن الطالب الذين ال حيملون ادلعجم و وسائل و طريقة  اإلنتباه إىل الدرس، كثري م

 اليت يستخدموان ادلدارس مل كاملة.

يستخدم ادلدرس الطرقة والهتا و ىي البد أن حيمل الطالب ادلعجم و اأما احل

 الفّعالية.

 اإلقتراحات  .ب

أقّرت الباحثة أن ىذا البحث العلمي ما زال بعيدا عن الكمال، و لكنها 

تتأمل أن يكون ىذا البحث مفيدا. بناء على اخلالصة، ميكن للباحثة التوصيات  

 كما يلي:

 للجامعة .1

 يكون مداخلة كمرجع للباحثني قسم اللغة العربية يف ادلستقبل. ينبغي أن

 للمدرسة .2
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ترجو الباحثة أن تكون ىذا البحث مفيدا من أجل توفري ادلدخالت، 

معلومات حول استخدام طريقة الرتمجة لرتقية كفاءة ادلفردات و مقومات و 

 عائقا أمام حتقيق لتعليم اللغة العربية.

 رسنيللمد .3

لمدرسني أن حتسني الكفاءة الرتبوية اليت مت متلكها خاصة يف جمال فينبغي ل

 تطوير التالميذ، لكي سجل الطالب باإلجناز رائع.

 للطالب .4

ينبغي على طالب أن يدفعوا نفسهم لتدريس اللغة العربية، مبعىن ادلرجو أن 

تقوم الطالب بالتدريس مع كل جهدىن إما أثناء تعلمهن درس اللغة العربية 

 اجليد.و الدروس األخرى كي ينال اإلجناز أ

 للباحث القادم .5

ترجو الباحثة أن تكون ىذا البحث مفيدا للتوجيو و الدليل و ادلواد ادلرجية 

يف الوقت القادم دلن يبحث مبثل ىذا ادلوضوع ذوصلة أو نتائج من ىذا 

 البحث.


