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 الباب الخامس

 الخالصات والاقتراحات

 الخالصات .أ

 الباحثة إلى الخالصات، أن عوامل بناء على نتائج البحث ومناقشتها تنال

صعوبات الكتابة املوجهة باللغة العربية عند التالميذ في الفصل الثامن )أ( 

 :دونج هيباملدرسة الرحمة الثانوية بان

املفردات هي التالميذ مالهم املفردات مشكالت في  املفردات وقواعد اللغة.  (أ

الكثيرة عن موضوع التعليم وعدم استيعاب في تغيير كلمات اللغة العربية 

التالميذ في الفصل الثامن  مشكالت في قواعد اللغة هي يشعر و الصعبة.

 مدرسة الرحمة الثانوية بالقلق في تعيين سياق الكلمات في الجمل.)أ( ب

 املؤثرة في صعوبات الكتابة املوجهة باللغة العربية أما العوامل غير اللغوية (ب

والخارجية. العوامل الداخلية  وامل الداخليةعتنقسم إلى قسمين هما ال

املوهبة في تعليم و  التالميذ مالهم امليول  .التالميذ لهم الذكاء املختلفهي 

وغير  الازعاج يشعرون و  التالميذ لهم الدفع غير الكاملة. .اللغة العربية

، ولذلك عملية عبير نتائج تعلم الكتابة املوجهةت يف همالنفس الواثق من

تدريس التى طريقة ال هيالعوامل الخارجية  أماالتعليم غير الفعال. 

واليستخدم وسائل التدريس ملساعدة عملية  يستخدمها املعلم ممل

التعليم تعيين وقت . ستخدم الكتاب فقط ملصادر التعليماملعلم ي .التعليم

 .في املدرسة املنهج الدرس ي والتخطيط  لفعل عملية التعليم ما .املالئمة غير 

التسهيالت في املدرسة غير انتفاع، وأمثلتها املكتبة غير انتفاع ألن الكتب 

في املكتبة غير منظم حتى التالميذ يصعبون في بحث عن الكتب املساعدة 

 وجهة. في فهم مواد الدرس، وفي تعليم الكتابة امل
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 الاقتراحات .ب

بناء على نتائج البحث، تقدم الباثة عدة الاقتراحات بمناسبة إلى هذا البحث، 

 هي:

 الاقتراحات للتالميذ.. ١

ينبغي للتالميذ اليشعرون بالحياء ليسألو إلى املعلم في عملية التعليم  (أ

 عن مواد الدري الصعبة و يدربون الكتابة املوجهة. 

ينبغى للتالميذ لهم تفكير جديد عن أهمية تعليم اللغة العربية، حيث  (ب

ليس لنيل إلى درجة مرتفعة فقط، حتى التالميذ لهم الدفع وامليول 

 الجيدة. 

 الاقتراحات للمعلم.. ٢

ينبغي للمعلم أن يعرف صعوبات التالميذ في تعليم الكتابة املوجهة،  (أ

حتى املعلم يستطيع أن يساعد باستخدام طريقة التدريس املالئمة 

والفريحة واستخدام وسائل التجريس لتسهيل التالميذ في فهم مواد 

 الكتابة املوجهة. 

اللغة  ينبغى للمعلم أن يستخدم التخطيط املكتوبة، حتى عملية تعليم (ب

 العربية جيد. 

 الاقتراحات للمدرسة.. ٣

تنبغي للمدرسة أن تعطي التسهيالت اللغوية ملساعدة التالميذ في  (أ

تعليم اللغة العربية، مثال معمل اللغة. وتحسين الكتب في املكتبة، حتى 

 التالميذ يستطيعون أن ينتفعوا جيدا. 
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اد الدرس ينبغي للمدرسة أن تعيين وقت التعلبم الجيدة، حتى مو  (ب

 املقدمة يفهمها التالميذ.

 الاقتراحة للباحث آلاتي.. ٤

واسع ملعرفة عوامل صعوبات ينبغى للباحث آلاتى أن يفعل البحث دقة و 

 ذ في الكتابة املوجهة باللغة العربية.    التالمي

 


