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 الباب اخلامس

النتائج  و االقرتاحات 

تنال النتيجة من نتيجة . يف ىذا الباب ستبني الباحثة النتيجة من حواصل البحث

وجبانب ذالك، تكتب الباحثة . جتهيز البيانات من ادلالحظة واإلستبيان وادلقابلة والوثائق

 . افًتاحات دلادة الًتجيح كي تعليم مفردات اللغة العربية فعالية

 النتائج.  أ

 حىت تفسر الباحثة نتيجة 42،5من البيانات نتائج االمتحان تنال لتالميذ متوّسط  

مبستوى جامعة إندونيسيا الًتبوية أن استيعاب مفردات اللغة العربية ومهارة كتابة مفردات 

 باندونج للعام الدرسى 2 ادلدرسة العالية فاسوندان 5-10اللغة العربية لتالميذ 

والتالميذ ناقصون يف استيعاب ادلفردات .  يدل على طبقة ناقصة جدا2013/2014

 .فقدرة مهارة الكتابة منخفضة

 2 ادلدرسة العالية فاسوندان 5-10من حواصل حتليل بيانات اإلستبيان لتالميذ 

 يعرف أن بعض مشكالت التالميذ عند تعلم اللغة 2013/2014باندونج للعام الدرسى 
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العربية، تتعلق بصعوبة تعلم مفردات اللغة العربية، أما عوامل ادلشكلة فبسبب العوامل 

 : الداخلى والعوامل اخلارجى، كما ستبني فيما يلى 

 العوامل الداخلى. أ

 اخنفاض قدرة التالميذ دلذاكرة وفهم مفردات اللغة العربية. 

 شجاعة التالميذ لتعلم اللغة العربية انقصاء. 

 شعور التالميذ بكسل دلذاكرة وحفظ مواد اليت قد علمها ادلدرس . 

 العوامل اخلارجى. ب

  سهولة التعلم مثل كتب وقاموس وثريط(kaset/CD)اللغة العربية مل تكمل . 

 منهج تعليم اللغة العربية مل يطابق ارادة التالميذ. 

ولتحليل الصعوبة السابقة، يعمل التالميذ أنواع الطريقة، مثل تعلم باجليد وقراءة 

أما سعي . ومذاكرة وحفظ، يعمل الواجبات، يبحث عن خرب من خارج الفصل وغري ذالك

 .من ادلدرس فيجرب أن يبنب ادلادة مستوية مرات، ويعمل تقريب خاص إىل التالميذ ادلعينني

قال . من حواصل ادلقابلة جتد الباحثة قوال غري مطابق من قول ادلدرس وقول التالميذ

أن التالميذ يفرحون ويهتمون بتعليم اللغة العربية، أما ما قالو التالميذ فإهنم ال : ادلدرس 
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يفرحون عند تعلم اللغة العربية، اهنم يشعرون بتوتر وخوف عند تعليم اللغة العربية، غري 

 يف تلك )  (Program Pelatihan Lapanganمتساويا مبعلم جتريبيا لربنامج التدريب ادليدان

ادلدرسة، يقول التالميذ إهنم يشعرون بلذة و محاسة ألن طريقة لتوصيل غري جادة و أحيانا 

أما دلنهج ووسيلة تعليم اللغة العربية يف الفصل، قال ادلدرس أن التعليم . تستعمل منهج الغناء

مبا  لتوصيل ادلادة، ىذا احلال على العكس ( infokus)يف الفصل أحيانا يستعمل الة الًتكيز 

إهنم مل يشعروا بدراسة اللغة العربية باستعمال تلك الوسيلة، وكذالك منهج : قال التالميذ 

من البيانات تنال من التالميذ وثقت الباحثة . التعلم مثل الغناء واللعب مل يعمل بادلرة

البيانات من   يعٌت بتكوين triangulasiالراجع، الن تعمل الباحثة طريقة البحث بالتقنية 

بوجود اختالف الكالم بني ادلدرس والتالميذ، يظهر أن . ادلالحظة واإلستبيان وادلقابلة

 خطوة من خطوات 2013لكن كما يف منهج التعليم . الوسيلة بينهم مل تواصل جيدا

مقصودا إلتصال ىو ينشأ موقف صديق ودقة وتسامح وقدرة لتفكري . التعليم يعٌت اإلتصال

لذالك يظهر أن . منظم لتعبري اراء قصريا وواضحا، وينشأ قدرة اللغوية جيدة وصحيحة

ادلدرس أن  أما ىذه ادلدرسة مل تسعمل ادلنهج، الزم على. 2013التعليم مل يطابق مبنهج 
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يكون صادقا ودقيقا ومساحما ولو فكرة منظمة، لتعبري آراء قصرية وواضحة، وينشئ القدرة 

 .اللغوية جيدة وصحيحة، وكذالك ادلدرس الزم أن يقبل مداخلة من التالميذ

 االقرتاحات. ب

 .بناء على حواصل البحث، تعطى الباحثة عدد اقًتاحات للمدرس والباحثة التالية

للمدرس، يرجى لتعريف الصعوبة والعائقة يف استيعاب وتعلم مفردات اللغة . 1

لتغليب صعوبة . العربية، حىت يسهل على البحث حّل سهل ذلذه الصعوبة

التالميذ، ادلدرس ان تعني منهج التعليم يطابق بأحوال التالميذ، حىت تغلب 

مثل باستعمال الوسيلة ومنهج التعليم الذي أرادة التالميذ مثل . صعوبة التالميذ

وعلى ادلدرس أن . ، واللعب وغري ذالكوالغناء ( infokus)استعمال الة الًتكيز 

 .يفهم أرادة التالميذ، كى ينشط التالميذ يف اتباع تعليم اللغة العربية يف الفصل

للباحثة التالية، يرجى ىذا البحث أن يكون مرجعا النشأة آراء مبكرة يف التعليم، . 2

حىت ادلدرس جتد منهجا مطابقا بارادة التالميذ وىم يسهل عليهم تعلم ومذاكرة 

 .  مفردات اللغة العربية


