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 الباب الخامس

 والتوصيات  النتائج

 النتائج  أ
البحث وتفسيرها التى أدتها الباحثة فأخذت  اصلحوضافة إلى إ

  ة من هذا البحث، هى كما يلى : الخاص ة والنتيجةالعامالنتيجة 

  ةالعام لنتيجةا (1
من هذا البحث التى أدتها الباحثة هو ة العامالنتيجة أّما 

الرابع فى  للصف اللغة العربية  تعليم توجد مشكالت 

 يا. المدرسة اإلبتدائية اإلرشاد ست

 
 النتيجة الخاصة (2

 التى أدتها الباحثة فيما يلى :ة الخاص النتيجةأّما 

الرابع فى  للصف اللغة العربية  تعليم مادة  أ

 نظر إلى المنهج الدراسىالبالمدرسة اإلرشاد ستيا 

 وقدرة تعلم التالميذ.
  إلى المنهج الدراسى بالنظر  (1

  المنهج الدراسى (أ
 تعليم ناهج الدراسية لهناك مشكالت عن الم

الرابع فى المدرسة  للصفاللغة العربية 

ألفتها مدرسة  ألنهااإلبتدائية اإلرشاد ستيا، 

اللغة العربية لم تكن جيدة ولم تشمل العناصر 

المالزمة فى المناهج، وخالل هذه السنة 

مدرسة اللغة العربية لم تكتب كانت الدراسية 

 تخطيط التدريس للغة العربية. 
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 الكتاب التعليمى  (ب
اللغة العربية تعليم الكتاب التعليمى المستخدم ل

بعض خصائص الكتاب  إلى شتمليألنه جيد، 

عن الكتاب  ليست مشكالتهناك  الجيد، و

 التعليمى المستخدم بهذه المدرسة. 

 

  تعليم مادة ال  (ج
للغة تعليم مادة فى  مشكالتهناك ليست 

لدراسى المستخدم المنهج اإلى بالنظر العربية 

  فيها.

 

 قدرة تعلم التالميذ. إلى  بالنظر  (2
للغة  تعليممادة ليست مشكالت فى هناك  

التالميذ، النها  متعلقدرة إلى  بالنظر العربية 

 .همتعلمناسبة بقدرة 

 

الرابع فى المدرسة  للصفطرق تدريس اللغة العربية  ب

التالميذ ومادة تطّور إلى  بالنظر اإلبتدائية اإلرشاد ستيا 

 . اللغة العربية تعليم 
 تطور التالميذ.إلى  بالنظر   (1

طرق تدريس اللغة العربية فى  ليست مشكالتهناك 

الرابع فى المدرسة اإلبتدائية اإلرشاد ستيا  للصف 

 تطّور التالميذ. إلى  بالنظر 

 اللغة العربية.  تعليم مادة نظر إلى الب (2
لصف لاللغة العربية هناك مشكلة عن طرق تدريس 

الرابع فى المدرسة اإلبتدائية اإلرشاد ستيا يعنى الطريقة 
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مناسبة بتدريس مفردات اللغة العربية،  تالمباشرة غير

الطريقة ولكن تناسب هذه الطريقة بتدريس الكالم. وأما 

تناسب بتدريس مفردات  السمعية الشفهية وطريقة الغناء

 اللغة العربية. 

 

الرابع فى المدرسة  للصفاللغة العربية تعليم  تنفيذ تقويم ج

 اللغة العربية.  تعليم أهداف إلى  بالنظر اإلبتدائية اإلرشاد ستيا 
 للصف اللغة العربية  تنفيذ تقويم تعليمليست مشكالت فى  

أهداف إلى  بالنظر الرابع فى المدرسة اإلبتدائية اإلرشاد ستيا 

   اللغة العربية. تعليم 

 

 ياتالتوص ب
الرابع فى المدرسة للصف اللغة العربية تعليم توصيات الباحثة ل

 اإلبتدائية اإلرشاد ستيا فيما يلى : 

عناصر  إلى ملتمن األحسن أن تكتب كتابة جيدة ويش .1

 المنهج الجيد. 
من األحسن لمدرس اللغة العربية أن تكتب تخطيط و .2

يس دخول إلى الفصل، ألن تخطيط التدرالالتدريس قبل 

منظمة ومرجوة تعليم التدريس لكى تكون عملية ال مهم فى

 اللغة العربية.  تعليم وتقدر أن تحصل أهداف 
 تعليم من األحسن لمدرسة اإلرشاد ستيا أن تزيد حصة  .3

اللغة العربية ليست إال حصتان فى األسبوع، الن هناك 

ن م على التالميذ أاللغة العربية التى الزتعليم  موادكثير من 

ستثقل المدرس اللقاء مادة الحصة الضيقة يحصلوها. و

 اللغة العربية، وكذلك للتالميذ. تعليم
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بتدائية اإلرشاد ستيا على اإل تسند كل وسائل فى المدسة .4

اللغة العربية، فمن األحسن على مدرس اللغة العربية  تعليم 

اللغة  تعليم فى  أن تستفيد منها لتصميم الوسائل الفعالية

  ربية حتى التالميذ يجذون فى تعلمها دائما. الع
 


