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 الباب الخامس

 نتائج البحث واالقتراحات

 الخالصة .أ

الباب السابق، يلخص في  المذكورةبناء على حواصل البحث 

 الباحث تلخيصا بالنظر إلى صياغة المشكلة المعينة.

 الخالصة العامة .1

لغة بناء على مبحث تطبيق طريقة سوروجان في تعليم ال

ج، جى فاسونالمتعلم بمعهد تالعربية بواسطة دراسة كتاب تعليم 

 يُعرف عموما أن درو طريقة سوروجان في استيعاب فهم الكتاب

 بواسطة طريقة سوروجان، يشرف المعلم تالميذهالسابق كبير. 

 لنحوابمواجهة معرفة طريقة قراءة الكتب العربية باعتبار قواعد 

ى المعانى التى تحتو والصحرف. يُطلب من التالميذ أن يدرسوا

وال األح علم. أخيرا، يقدر التالميذ على تطبيقالمتعلى كتاب تعليم 

 من التعليم بواسطة سوروجان.

 العملية أداء نشاط سوروجان تؤثر على نجاح التالميذ أو 

 لتقويماطوة في اتباع التعليم. أثناء العملية السابقة، يقوم المعلم خ

 لمعرفة موقع األخطاء والضعف في تعليم سوروجان. بعد إقامة

 رت المشكالت كمعوقات تحصيل نجاح برنامج تعليمالتقويم، ظه

 سوروجان. لكن تلك المشكالت لم تكون هامة حينما تبحث هيئة

ت المعهد عن حلها وتقديم االختيار لحلها، حتى لم توجد مشكال

هداف أميذ التعليم في المستقبل. إضافة إلى ذلك، ينال المعلم والتال

 تطبيق سوروجان بخير.

 

 

 الخالصة الخاصة .2
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خالصة خاصة  إلى الخالصة العامة، يلخص الباحثنظرا 

ليم اللغة العربية بواسطة عن تطبيق طريقة سوروجان في تع

بيق المتعلم بمعهد تجى فاسونج. أساسيا، يستهدف تطكتاب تعليم 

 ةلقديمالعربية ا الكتبهذه الطريقة إلى تسهيل التالميذ في دراسة 

لمكتوبة على الكتب وتشجيعهم في دراسة محتويات المواد ا

ب، إلسالم مبحوثة في الكتاالسابقة. من المعروف أن قيم دين ا

خالق واأل بحث فيه األحوال المتعلقة بالتربيةالمتعلم، تكتاب تعليم 

ة في طلب العلم والموقف إلى العلم واألدب إلى المعلم وطريق

ر ختيااتنول العلم النافع. إضافة إلى ذلك،  يعنى تطبيق سوروجان 

 ه.يعابهيئة المعهد لمساعدة التالميذ في فهم الكتاب السابق واست

 إجماليا، تحصل إجراءات عملية التعليم بواسطة سوروجان

جع لمرااعلى المفهوم بأن التالميذ ينبغى عليهم أن يستحقوا أنواع 

وا جتهديأثناء المقابلة إلى معلم سوروجان. يُطلب من التالميذ أن 

ي يق هة المدروسة. الخطوة بعد عملية التطبفي أداء مراجعة الماد

ذ الميتقويم، وتستهدف إقامة التقويم إلى تفتيش تطوير نوعية الت

ومالحظة جانب نقصانهم وتحليل  في فهم كتاب تعليم المتعلم

 حالتهم الضعيفة.

لية من الواضح أن المشكالت التى أصابت التالميذ أثناء عم

تقويم. وجود معوقات تعليم سوروجان ظاهرة على حواصل ال

التعليم يظهر على ضعف النظام الذي تنظمها هيئة المدرسة. 

وحالة المنظم المهملة في تفتيش استمرار نشاط سوروجان. 

 والنظم غير الوثيقة تكون معوقة من معوقات نجاح التعليم.

لى عواعلم أن معوقات التعليم تحتاج إلى معالجتها، تنبغى 

ر ختيا، لمعالجة المشكالت الموجودة. واحال أن تبحث هيئة المعهد

م نظام تنظيم المدرسة وتحكي تحسين أو إصالحمدير المعهد هو 

م المنظم ومعلم سوروجان والتالميذ الذين يتخالفون في النظا

ن أن ريدووتطبيق معايير استحقاق التعليم للتالميذ الكبراء الذين ي

 يكونوا معلمي سوروجان.

 التضمين .ب
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ية من الواضح أن تضمين هذا البحث لمجال تعليم اللغة العرب

 هو كونه مادة المرجع في تعليم النحو والصرف.

من المعروف أن تطبيق تعليم النحو والصرف لم يدل على 

لغة عد الخاصة في فهم قواالتأثير الداللي في ترقية كفاية التالميذ، 

بليغ ون تلم، حتى لم يكالعربية. هناك قلة تفاعالت بين المعلم والمتع

 المادة فعاليا. مما يجدر بالذكر أن طريقة سوروجان تعنى خير

لصرف التحديات الموجودة في تعليم النحو واطريقة التعليم إلجابة 

بالفصل. لطريقة سوروجان مفهوم التعليم الفردي بين المعلم 

 ةمليأداء ع يقدر المعلم على والمتعلم. هم في مواجهة بمكان واحد.

 لجميع التالميذ. ويستهدف اإلشراف إلى تصحيح شراف مباشرةاإل

 ةبواسطب المعارف يستوع كل تلميذيكون حتى م. أخطائهم في التعل

 في إشراف المعلم. يرجى من أداء هذا التضمين أن يؤثر هذا البحث

  .ترقية استيعاب فهم المواد التى تحتوى على درس النحو والصرف

 االقتراحات .ج

ت االقتراحا ومناقشتها، يقدم الباحثالبحث  نتائجبناء على 

ه . هذالبديعة إلى بعض الطوائف المذكورة أسمائهم في اآلتية أو ال

 اقتراحات كما يلي:

 للتالميذ .1

ك أن استيعاب الكتب الصفراء مهم. ذلأن يعتقد التالميذ 

وات االعتقاد من أنفس التالميذ، لتنمية اجتهادهم في اتباع خط

ءة ان بخير. أن يتدرب التلميذ نفسه في تعويد القرنشاط سوروجا

ى تطبيق األحوال التى تحتوى علوالترجمة والمطالعة والفهم و

 الكتب السابقة.

 لمعلم سوروجان .2

ينبغى على المعلم أن يقوم بترقية كفايته في قراءة الكتب 

الصفراء واتساع الثقافة وتدريب المعارف وتنمية الخبرات. أن 



 

87 

Ahmad Imaduddin, 2017 
PENERAPAN METODE SOROGAN DALAM PENGAJARAN BAHASA ARAB MELALUI KITAB TA’LIM 

MUTA’ALLIM DI PESANTREN CIPASUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

روجان المراجع الكثيرة أثناء تقديم مواد يستحق معلم سو

 سوروجان.

 يُطلب من معلم سوروجان أن يبدع في أداء مباحث المواد

لة أثناء نشاط سوروجان. يستهدف ذلك النشاط إلى صناعة الحا

ت تلميذ الخبرا، يتنول كل التى ال تجعل التالميذ في المالل

 البديعة.

 ينلهيئة دوان المعلم .3

سوروجان،  لمين بإبداع تصميم نشاطأن يقوم دوان المع

ي يرق ن نشاط التعلم بواسطة سوروجان. أنليتبع المعلم والمتعلمو

 الدوان على تفتيش عملية نشاط سوروجان وتبليغ اإلشراف إلى

يرة معلم سوروجان والمتعلمين. التوجيه والدعوة إلى ترقية الغ

ا. قيتهوالرغبة في اتباع نشاط سوروجان، ويحتاج المعلم إلى تر

أن  على الدوان ومعلم سوروجان والمتعلمينالمهم أنه ينبغى  من

 يقوموا بالمشاورة عن األحوال المتعلقة بالتعلم والتعليم.

 لمدير المعهد .4

أن يتنظر المدير تعيين القرار المعين وترقية تكرار 

المشاورة واالتصال بجميع الطوائف الذين يشتركون في نشاط 

ذين لمعلمين ومعلم سوروجان والتالميذ السوروجان، وإلى دوان ا

 .نيتبعون نشاط سوروجا


