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 الباب الخامس

 الخاتمة

 نتائجال  . أ

ليم اللغة العربية في بتعث في هذ البحث أن يخلصه إن الباح

 :يالحسين  عشر ىداحلالفصل ا العامة نويةاالمدرسة الث

 :جميلة ةصة ننو  وواعد النحو في تتا  لغتيخال .1

 الترتيب العطفي  -

 الترتيب الوةصفى -

 الترتيب اإلضافي -

 الترتيب اإلسنادى -

بالمدرسة  عشر دىاحلا فصلال فى ودرة فهم وواعد النحوية  .2

 :جميلة   ي وبل و بعد استخدام تتا  لغتيالحسين لعامةاية الثانو

  54.20األول تان ويمة متوسط =  الدور

 56.00تان ويمة متوسط =  الثانى الدور

 65.20تان ويمة متوسط =  الثالثالدور  
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تي ويمكن ذتر أن تتا  لغ دريبات فيبعد استخدام األسلو  ن .3

. نحويةالوواعد  هناك نأثير تبير في ودرة الطال  على فهم

يتضح من المالحظات، العمل، التعلم، ونقييم النتائج من 

 االختبارات التي أجريت خالل الدورة.

 متوسط النسبة حواةصل الدورة روم

 54.20 %20 8 األول 1

 56.00 %56.6 23 الثانى 2

 65.20 %90 37 الثالث 3

 

بية % نعبر أن التعليم اللغة العر90الطال  أو  40من  30 .4

لكن عند عملية التعليم نوجد . باستعمال الكتا  لغتي سرورا

 :تالميذ، يعنىالمدرس و الةصعوبة و مشكلة التى نقع بين 
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 العربية.   لغةبعض من التالميذ لم يكن ماهرا لقراءة وتتابةال

 التالميذ يشعرونهذه الحالة نصعب مدرس لتوةصيل المادة، و 

  بالصعب لفهم المادة. 

 عليم اال ساعتين و بزيادة حال مشكلة التعليم ستصعب ووت الت

 مدرس في نوةصيل المادة التعليم. 

  اإلسالمي معهدالحال خلفية التالميذ اتثرهم يتبعون نعليم في  

 و هذا  يزيد ودرة ننو   معرفة التالميذ

 

 التضمين التربوي . ب

لطال  نعلم اللغة العربية يمكن أن يسهل فهمها من وبل ا ا انحقيقي

طريقا دريبات لهذا، تان وادراً على جعله أسهل تخدام األسلو  نباس

العربية خاةصة في فهم  للطال  فهم هذه الدراسة في مجال وواعد

 علم نحو.



 

Shofa Musthofa Khalid, 2016 
PENGGUNAAN BUKU LUGHATI DALAM MENINGKATKAN PENGUASAAN KAIDAH NAHWIYAH SISWA 
MELALUI METODE TADRIBAAT DI SMA YAPI AL-HUSAENI CIPARAY KABUPATEN BANDUNG  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 121 
 

يمكن أن يكون دافع في نعلم اللغة  لغتي عند الطال   الكتا  

العربية في نراها ةصعبة، حيث أنه في المستقبل يمكن أن يتعلم 

 قلب سعيد.الطال  ب

 

 

 

 . التوصياتج

ة هذا البحث أن أن يكون خيط األمل من الباحث، ويجى من إوام

ل المشكلة التى نحتاج إلى عالجها، وهي نصبح التوةصية بوابة لح

للباحث األخر في إنماء الكفاءة التربوية لمدرس اللغة العربية. وهو ليس 

 قرأةالوهي يشمل على جميع الكفاءات األربعة،  لمجال التربية بل

ويوةصى الباحث ينبغى على الباحث  . استماإلنساء و اإلمحادثة و الو

اآلخر أن يستمر هذا البحث، وينتظر الشيئ الكبير منه نواةصل البحث 

إال في مكان آخر بل يصل  شيفارايالمستمر وما يبحث عنه في منطقة 
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يم نعل ل نوفير الفوائد الشاملة على نجاحإلى المستوى الوطني من أج

 اللغة العربية في إندونيسيا.

إضافة إلى االنتهاء من هذا البحث، ويأمل الباحث ود نعتبر  أنه 

بمثابة نوةصية في ةصنع السياسات، وهي بنظر إلى تفاءة المدرس، على 

وجه الحصوص، أنه عن الكفاءة التربوية لمدرس اللغة العربية التي 

 يتأسسها الباحث.

شاورة مدرس اللغة العربية في أن نسهل م ينبغى على الوزراء

المدرسة العالية، سواء االنخراط في مجموعة متنوعة من ندريب 

نربية اللغة العربية، ونقديم المساعدة المالية من أجل نحويل 

المنظمات )مشاوة المدرس لمادة اللغة العربية( وغير ذلك، وهو 

التي لتدفيع إدارة المنظمة من المدرس في هذا الموضع. والفوائد 

يحصل عليها المدرس، والمدرسة، نهاية أن المتعلم تالشخص المقبل 

 شيفارايللتعليم. وهو باإلضافة إلى نحسين نوعية التعليم في 

 وإندونيسيا بشكل عام.


