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  الباب السادس

  الخاتمة

  

  الخالصة. أ

أما اخلالصة عن احلقائق من نتائج البحث تعليم اللغة العربية يف املدرسة 

  :الثانوية اإلسالمية احلكومية رجوتاجنان فيما يلي

  يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية رجوتاجنان تعليم القواعد اللغة العربية. ١

  .العربيته يفعل باملتغّىن و يستعمال اخلالصة يف الصيغة الرموزتعليم القواعد اللغة ) أ

 . اجراءت التعليم القواعد اللغة العربية يفعل بطريقة القياسي وبطريقة التدريبات) ب

يستعمال القواعد اللغة العربية كالوسائل للوصول مهارة اللغة العربية ليفهم املادة ) ج

تعليمه قبل التعليم األربعة املهارة وهي مهارة و . القراءة يف الكالم اللغة العربية

 .اإلستماع، ومهارة الكالم، ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة

 )Quantum Teaching(قوانتم للتعليم "ط تعليم القواعد اللغة العربية بالنمتطبيق . ٢

  يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية رجوتاجنان

ط قوانتم للتعليم باستعمال الرموز يف اللغة العربية بنميفعل تعليم القواعد  )أ

  .الصيغة اخلالصة
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ط قوانتم للتعليم واحد املادة باملادة التعليم القواعد اللغة العربية بنميواصل ) ب

  .اآلخرى

تنمية، " (تاندور"ط قوانتم للتعليم خبطة التعليم القواعد اللغة العربية بنمتطبيق ) ج

  )عراض، كّرر، و قم باحتفالالتجربة، تسمية، إست

 )Quantum Teaching(ط قوانتم للتعليم تعليم القواعد اللغة العربية بالنممشكالت . ٣

نكرة صفة ونكرة (يشعر الطالب صعبا ليفرق بني إسم و فعل، و إسم النكرة ) أ

  . و إسم املعرفة) غري صفة

  ترّكز الطالب قليلة يف التعّلم اللغة العربية) ب

  الطالب قليلة املفردات اللغة العربيةقدرة )  ج

  نقص الطالب الدوافع و الرغبة يف تعّلم اللغة العربية) د

 وسائل التعليم اللغة العربية احملدودة) ه

  االقتراحات. ب

ط قوانتم للتعليم ان جيعل حيسن ان يستطيع هذا النم: املدرسة لرئيس . ١

املدرسة السياسات برتكيب املنهاج أو برنامج التعليم يف 

الثانوية اإلسالمية احلكومية رجوتاجنان ليسهل ان وصول 

  .اهداف التعليم
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ط قوانتم للتعليم ليسّهل الطالب حيسن املدرس تطبيق من: لغة العربيةللمدرس ال. ٢

 .بيفهم و حيفظ املاّدة بسريع

حيسن ان يستعمال الطالب الوقت ليفهم وحيفظ املاّدة التعليمه : للطالب. ٣

 .قبلهم

حيسن الباحث التايل ان يستطيع مطبوعات كثرية ليبحث : للباحث التايل. ٤

احلقائق ارتبط عن تطبيق امناط قوانتم للتعليم يف تعليم القواعد 

  .اللغة العربية لتوكيد عن زيادة االمناط

  


