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 الباب اخلامس

 ختتاماال
 نتائج البحث -أ 

 يف ما يلي: ليل يف الباب الرابع ىبتتم الباحثبناء على حصول التح
بعدد  اؼبدرستُت صنع اؼبعلمون يف ىااتنتعليم اللغة العربية زبطيط تنفيذ  -0

 ء وخطط اؼبعلم اللغة العربية ابؼبدرسة للقاءخطط معلما اللغة العربية ابؼبدرسة لكل اللقا
شكل فبا قدم ؾبلس يف أنبية من صنع زبطيط تنفيذ التعليم واتبعو أساليب  انيهتم أن

. ألن زبطيط تنفيذ التعليم خطة معمولة اغبكومة الدينية وتعرفات أخرى مساعدة
ة لتوصيل أىداف وىبططها قبل التعليم بدأ اليت فيها أنشطة مًتتبة فعالية مؤثرة مفصل

 التعليم اؼبعينة.
عمل اللغة العربية ابستخدام وسيلة السمعية البصرية  تعليمعملية  -0

اؼبعلمون يف ىااتن اؼبدرستُت تقيم فيها تنفيذ تقدًن التعليم وتنفيذ لب التعليم وتنفيذ ختم 
ر التعليم اللغة العربية واؼبادة أو مصاد وتعليم العربية وفيها أؾبال ربلل كاللغةالتعليم 

كل اللقاء وسيلة السمعية استخدموا  إذ،  ووسيلة السمعية البصرية فبا طبق اؼبعلمُت.
البصرية يف اؼبدرستُت لكل تعليم اللغة العربية إال لقاء أي تعليم مهارٌب االستماع والكبلم 

 ابب القلب والعمل.
لمو مع قوماللغة العربية ابستخدام وسيلة السمعية البصرية  تعليمتقوًن  -0
ن تقوًن اللغة . ألمهارة الكبلم ابب التسوقمقابلة اثلثة لكل اللقاء إال يف  اؼبدرستُت

العربية يهدف ذبميع البياانت وربليلها مستمرا  لقياس كفاءة تعليم اللغة العربية للطبلب 
لتعريف مواطن الاعف ونقاط القوة  ليصَت نظَتا على إعادة البناء يف زبطيط وتنفيذ 

م فيو ثبلثة األؾبال كاجملال يقيتوال غة العربية اآلتية فبا ىيأت اؼبناىج التعليمية.تعليم الل
 االنفعايل واجملال اؼبعريف واجملال اؼبهاري يف تعليم اللغة العربية.
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 ياتالتوص - ب
تخطيط تنفيذ التعليم وتطبيق زبطيط باللغة العربية  ؼبعلمي يهتم أن لعل -0

كل أنشطة ربتاج التخطيط الصحيح وتطبيقو الكامل   تنفيذ التعليم وتقوًن التعليم. ألن
 سسة التعليم. واعبانب األخر، أنفبا توجو مؤ  وتقوًن التعليم التام لتوصيل أىداف التعليم

يعينون مساعدة التعليم حبسن كالطرق التعليم اؼبناسبة والسًتاذبيا اؼبناسبة والوسيلة اؼبناسبة 
  دبادة فبا تعلم الطبلب

تاج اؼبعليمُت لوصول عملية ركز تعليم اللغة العربية فبا وبت مدارسللعل ل -0
. واختيار اؼبعلم اؼبناسب يعرفون دبا وبتاج الطبلب يف عملية التعليم جبيد. ألن التعليم

يم اللغة العربية ألنو تعليم قادم وعجوز. فبذالك ظاىرة أحياان، نوع اؼبؤسسة ال يهتم بتعل
يدان نظر متؤخر، وعوامل التعليم خلفية اؼبعلم غَت مناسبة تعليم اللغة العربية واقعية يف اؼب

 دبا تعلمو أو نقصان كفاءة اؼبعلم يف تعليم اللغة العربية.
جودة اؼبعلم تفاىم وتفاعل يف عملية التعلم والتعليم. إذا  لمتعلمُتللعل  -0

دبا ذبتهدان فبل وبصل شيء يف عملية  وناليهتمأن واؼبؤسسة مساعدتُت واؼبتعلمُت 
 التعلم والتعليم. إذ، التفاعل والتفاىم والتكامل مهم يف عملية التعلم والتعليم.

ليعملون خطوة اتلية يف ىذا البحث. ألن  لعل يرجى لباحثي اللغة العربية -1
ن خطوة اتلية الباحثو أيخذ ماع والكبلم فحسب. فبذالك حبث مهارة االستىذا البحث 

هارات كاالستماع والكبلم والقراءة والكتابة لتم عملية تعليم اللغة العربية لكل اؼب
 ببنجر ابستخدام وسيلة السمعية البصرية يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الرابعة

 ومدرسة إنسان تشنديكيا الثانوية اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤوت كاليمنتان اعبنوبية.
ابستخدام وسيلة  للقارئُت ىذا البحث العلم تعليم اللغة العربيةلعل  -2

  السمعية البصرية مباشر يف اؼبدارس فيحصل أفال من االفًتاضي.


