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الباب اخلامس
اإلختتام
أ .اخلالصة
بناء على نتائج البحث السابقة ،فًتغب الباحثة تقدم كلها على شكل خالصة حيث
ىي كما يلى:
 .1إن عملية إستخدام طريقة القراءة يف تعليم اللغة العربية لتالميذ الصف الثالث من
ادلرحلة ادلتوسطة مبعهد الدراسات اإلسالمية فطاين جنوب اتيالند جيد اال قليل من
النقص ،الطالب جيتمعون يف الفصل ،وابتداء األستاذ بقراءة السالم والدعاء ،و يدعو
األستاذ الطالب بني واحد منهم ليقرأوا الكتاب الدراسي ويستمعو ويصححو يف القراءة
اخلطيئة ،واألستاذ يقراء ويشرح البحث بعده والطالب يستمعون عنو ،حيث اعداد
التعليم بسيطة وإستخدام طريقة القراءة والًتمجة النص العرب ،وأتخر األستاذ الدرس
ابلدعاء .ورأي الباحثة يف ىذه ادلعهد قليل تستخدم وسائل التعليم يف تعلم الطالب
اللغة العربية.
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 .2مشكالت وحلها إستخدام طريقة القراءة يف تعليم اللغة العربية لتالميذ الصف الثالث
من ادلرحلة ادلتوسطة مبعهد الدراسات االسالمية فطاين جنوب اتيالند ،منها:
أ) ادلشكالت وحلها عند ادلعلم
 )1للطالب الذين عرفوا قليال عن اللغة العربية فيواجهون يف الفهم والتلفيظ و
احلفظ و استخدام طريقة القراءة اليت أعطاىا األساتيذ .حلل ىذه ادلشكلة ،من
انحية مشكلة الطالب ال يفهم الدرس ،على ادلدرس إعطاء الشرح بشكل شرح
عميق وتكرارىا حيت يفهم الطالب فهما جيدا خاصة للطالب الذين لديهم
صعوبة يف تعليم اللغة العربية .ينبغي على الطالب اجلهد األكثر يف التعلم وتقدمي
األسئلة إىل ادلعلمني أو غريىم من األصدقاء.
 )2ضعف التالميذ يف القراءة أن بعص ىذه األسباب يرجع إىل التلميذ ،وبعضها
يرجع اىل ادلدرس وبعضها يرجع إىل الكتاب .حلل ىذه ادلشكلة ،تعرف األستاذ
إىل الطالب عن القواعد والصرف ،على ادلدرس الصرب من أجل مساعدة
الطالب وإعطاء الفرصة للطالب أن يسألوا ما مل يفهموا من الشرح .عند رأي
حل ادلشكالت من األستاذه جيد جدا ،إذا مل تكف مدة التعليم يف الفصل
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فيجوز على الطالب أن يزر إىل خارج الفصل أو بيت ادلعلم للسؤال عن ادلادة
الذي مل يفهم.
 )3نقص أوقات يف تعليم اللغة العربية خصوصا إستخدام طريقة القراءة يف الصف
الثالث من ادلرحلة ادلتوسطة .حلل ىذه ادلشكلة ،يعترب وقت تعليم اللغة العربية
جدا لدرجة أنو من الضروري أن جيد الطالب الوقت ادلناسب
صغريا ً
يف الفصل ً
لدراسة إضافية.
 )4كانت الطالبة ضعيفة يف محاستها يف تعليم اللغة العربية .حلل ىذه ادلشكلة،
صف األىداف اليت جيب حتقيقها ،وتوقظ اىتمام الطالب يف تعليم اللغة العربية،
وضبط ادلوضوع وف ًقا خلربات وقدرات الطالب ،وخلق جو يرضي الطالب يف
تعلم اللغة العربية.
 )5الطالب تصعبوا يف فهم القواعد حيت يصعبون أن يقرءوا نص العرب .حلل ىذه
ادلشكلة ،رأي الباحثة جيب على الطالب سأقسم أوقاهتم يف البيت للتعلم
والراحة وادلساعدة والديين ،وأيضا هتتم الطالب بشرح األساتيذ يف تعلم اللغة
العربية إىتماما كبريا حيت يرفع مفاىيم عن قواعد اللغة العربية وترفع درجات يف
مادة اللغة العربية.
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ب) ادلشكالت وحلها عند الطالبات
 )1الصعوبة يف جهة النحو أى صعوبة تغيري احلركة يف آخر الكلمة ،والصعوبة يف
جهة الصرف .حلل ىذه ادلشكلة ،ينبغي ان ترتقي محاستها يف طلب العلم اللغة
العربية خصوصا القواعد والصرف .أن ادلوضوع يف القواعد يل ليس سهل
السيما دلن مل تتعلم ابلقواعد العرب من قبل ،ىناك حمتاج اىل جهد كبري يف
حفظ القواعد وتكرار احلفظ ومع تطبيق يف القواعد كي يستغرق فهم العلم
بعمق وقتًا طويالً .رأي الباحثة جيب على الطالب أن جيتهد يف دراسة العربية
ألهنا لغة الدين ،ويداوم على قراءة العربية وال يكفي يدرسو يف داخل الصف،
والقراءة ابالعتماد على القاموس وادلعلم حيت يكون فهم قراءة عربية صحيحة.
 )2الصعوبة يقرأ الكتاب اللغة العربية أو النصوص العريب بسبب قليل يفهم القواعد
اللغة العربية وكتابة اجلملة تقريبا لكن معين خمتلف .حلل ىذه ادلشكلة ،حريصة
على التعلم حني يعلم األستاذ و يسئل ما مل يفهم من الدرس مث لتكرار ادلواد اليت
مت تعلمها بعد العودة من ادلدرسة .ينبغي على الطالب اجلهد األكثر يف التعلم
وتقدمي األسئلة إىل ادلعلمني أو غريىم من األصدقاء.
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ب .االقرتاحات
أقرت الباحثة أن ىذا البحث ما زال بعيدا عن الكمال ،ولكنها تتأمل أن يكون ىذا
ّ
البحث مفيدا ،ىنا ترغب الباحثة تطرح بسيط من االقًتاحات كما يلي:
 .1للمعهد الدراسات اإلسالمية ،أن تكون يف النتيجة ىذا البحث انفعا ترجي أن تنظم
مدرسة ابلربانمج التعليمية خاصة فيما يتعلق مبدة التعليم وأنشطتو وهتتم ابألحوال
التعليمية لتحسني جودة التعليم يف أكمال عملية تعليم اللغة العربية يف العام الدراسي
اآليت.
 .2للمدرسني ،أن تكون النتيجة ىذا البحث سهما للمدرسني يف معهد الدراسات
االسالمية كاعتبار ادلواد يف إجزاء الدراسة وأنشطة التعليم والتعلم من أجل حتسني
نوعية التعليم طالهبم .للمدرسني يف قسم اللغة ان يعطني التقومي واإلفًتاحة والرأي عن
مظاىر الطالبات يف إلقاء القراءة ،لكي ان تعرف الطالب ادلزااي والنقصان.
 .3للطالب ،أن يقومون ابالشًتاك التام يف التعلم وكذلك يبذل كل جهدىم يف تعلم
واحلماسة وابلنظام .لبناء أنشطة الطالب وابتكارىم عند اشًتاك تعليم اللغة العربية
كالدافع يف تعلمهم حيت يكون ذلم استيعاب حسن على طريقات اللغة العربية.
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 .4للباحثة ،ترجى أن تؤدي إىل زايدة العلوم وادلعارف و اخلربات حىت يتمكن للباحثة
أن يكون مدرسا كفيئا ماىرا فيما بعد .ونتيجة لذلك من التدريب من أجل إجراء
البحوث العلمية وكتابة التقادير العلمية.
 .5للباحث القادم ،ويرجي للباحث القادم الذي يريد ان يقوم ابلبحث يف ىذا اجملال أن
يهتم بنتائج ىذا البحث حيت حيصل على الكمال يف البحث عن إستخدام طريقة
القراءة يف تعليم اللغة العربية.

