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 خامس الباب ال

 اقتراحات و نتائج

 

   نتائجال .أ

 النتائج العامة .1

الثانوية إن سبب قلة ميول تعلم تالميذ الفصل الثامن باملدرسة  

جادي في تعليم اللغة العربية هو صعوبة مفهوم الرحمة سوك اإلسالمية

هناك عاملة مؤثرة أخرى و واستقبال املواد التعليمية التى يعلمها املعلم. 

ميول تعلم التالميذ في تعليم اللغة العربية وهي طريقة املعلم على قلة 

يتعلمهم املعلم،  التعليم حتى ال يفهم التالميذ عمغير فعالية ومثالية في 

ألنه ال يستخدم طريقة التعليم إال بالخطابة وطريقة املباشرة. بجانب 

 ذلك، سبب قلة ميول التعلم األخر هو قدرة التالميذ على قراءة حروف

 العربية بالفصيحة.

 النتائج الخاصة .2

كما النتائج  الباحث استنتجتحليلها ف البحث و نتائجإضافة إلى 

 :تلى

الثانوية أهداف تعليم اللغة العربية في الفصل الثامن باملدرسة  (أ

"الرحمة" سوكجادى منها قدرة التالميذ على تكلم اللغة  اإلسالمية

الثانوية التالميذ في املدرسة  العربية بالفصيحة بعد أن يتخّرج

"الرحمة" سوكجادى, و قدرة التالميذ على قراءة نصوص  اإلسالمية

 اللغة العربية بالجيدة.
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الثانوية عملية تعليم اللغة العربية في الفصل الثامن باملدرسة  (ب

ير و جيد على الرغم أن خ"الرحمة" سوكجادى تجري ب اإلسالمية

 ها.هناك عقبة في عملية تعليم

الثانوية تقويم تعليم اللغة العربية في الفصل الثامن باملدرسة  (ج

"الرحمة" سوكجادى عن طريقة إعطاء الواجبات املنزلية  اإلسالمية

 بعد تعلم اللغة العربية في الفصل.

الثانوية عقبة تعليم اللغة العربية في الفصل الثامن باملدرسة  (د

قدرة التالميذ على  ضعف"الرحمة" سوكجادى منها  اإلسالمية

قراءة و كتابة اللغة العربية, و عقبة تعليم اللغة العربية األخرى هي 

. صعب على التالميذ فهم القواعد اللغوية امن اللغة العربية بذاته

واستقبال املواد التعليمية التى  فهم و صعب عليهمللغة العربية. 

 لعربية مملة.يعلمها املعلم, وطريقة املدرس في تعليم اللغة ا

تالميذ  تعلم هناك عامل داخلي وخارجي، هما يؤثران على ميول و  (ه

الرحمة في تعليم اللغة  الثانوية اإلسالميةالفصل الثامن باملدرسة 

يتكون املؤثر على ميول تعلم اللغة العربية العامل الداخلي  العربية.

ميول  والعامل الخارجي املؤثر على من صحة واهتمام ورغبة ودافع.

تعلم اللغة العربية يتكون من طريقة املعلم في التعليم ومدخل 

التعليم وموقف وأخالق املعلم وصوت املعلم والوسائل التعليمية 

والكتاب الدراس ي واملواد التعليمية والواجبات املنزلية وحالة غرفة 

 الفصل والوسائل اإللكترونية االجتماعية.
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 اإلقتراحات  .ب

 فيقترح الباحث :  ائج البحثنتبناء على 

في عملية  التالميذتعلم ميول  ترقيةيستطيع أن علم ملامن يرجى  ،معلملل .1

على  العوامل املؤثرةب ويهتّم  اللغة العربيةتعليم ا في خصوصالتعليم و 

 , كما هو املعروف أن اللغة العربية لغة القرآن الكريمالتعلمميول 

م طريقة استخدايستطيع أن لم املع منيرجى و  الحديث النبوي.و 

في واستخدام الوسائل التعليمية املمتعة  الفعالةالتدريس املتنوعة و 

 .عملية التعليم

حصة التعلم ميول التعلم, و  أن يهتّمان من الوالدي يرجى للوالدين, .2

 م ألن اهتمام الوالدين بميول التعلم هام. ألوالده

في تعليم اللغة  التعلمميول  واكيمتلأن ميذ التال من  ىرجي ،للتالميذ .3

الحديث لغة العربية لغة القرآن الكريم و كما هو املعروف أن ال العربية

أن يصعب على التالميذ فهم اللغة العربية فيجب  على الرغم النبوي 

 .تعلمميول ال عليهم أن يمتلكوا

 البحث لترقيةإقامة  ستطيعيأن  الباحث التالىمن يرجى للباحث التالى،  .4

 وأ الفعالةو  الجديدةطريقة التدريس  باستخداملتالميذ ا تعلمميول 

 في تعليم اللغة العربية.املمتعة الجديدة و الوسائل التعليمية 


