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خامسال فصلال  

ةمالخات  

 

 البحث نتائج .أ

 العربية لطلبة الصف العاشر من املدرسة الثانوية اللغة تعليم كانت مادة -1

 تكونوي ،كتاب الطالب الذي قدمتو وزارة الشؤون الدينية اإلندونيسيةاالسالمية  

 املرافق الشخصية، البيانات :وىي املوضوعات أو أبواب ستة على الكتاب ىذا

 الطالب وىواية سكن الطالب، وىف األسرة ىف واحلياة املدرسة، ىف العامة

 أربعة على يتضمن وضوعامل كل  .والنظام واملهنة واحلياة، واملهن واملعرض،

أصابت طلبة املشكالت اليت  الباحث وجد ا البحثمن ىذو  ،املهارات اللغوية
احلكومية ىولو  اإلسالمية الثالثة أعين من املدرسة الثانوية الثانوية املدرسة

( PIPن املدرسة الثانوية "الًتبية اإلسالمية الربيقية" )سوجناي اجلنوبية، وم

 "دار األمني" ومن املدرسة الثانوية ىولو سوجناي اجلنوبية،  األىلية اإلسالمية

، ال سيما املتخرجني ىف املدرسة ىولو سوجناي اجلنوبية  األىلية اإلسالمية
ألن  للتعلم الذايتىذا الكتاب وا يستخدماملتوسطة العامة، أهنم ال يستطيعون أن 

املادة للطلبة املتخرجني  خبربهتم السابقة، وليس ىناك الفرق بني املادة غري مناسبة
يف املدرسة املتوسطة العامة والطلبة املتخرجني يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية، 

كل منن عناصر اللغة من ناحية   واليستطيعون أن يتعلموا اللغة العربية جيدا
 .اللغوية وبعض املهارات
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للتعلم الذايت املتطور لدي طلبة الصف العاشر  وكتاب املطالعة املتدرجة املالئمة -2
 االسالمية االسالمية املتخرجني يف غري املدرسة املتوسطة من املدرسة الثانوية

وعلي كل كاتب  خصائص يًتكز على ثالثة مساط،لو  الباحث طوره الذي
ألن  املقروئية األساس مراعاةوىي ، يهتم هبا ومتطور املواد التعليمية ال بد أن

 اللغوية القواعد مبراعاةاملقروئية أمر أساسي لكتاب التعليم ومصاحبتو، وذلك 

لسهولة فهم ، مع الزيادة اهلامة املتعلقة على قدر احلاجة اليومية الطالب وثقافة
لضبطي تدرجي واأيضا األساس ال مراعةو تعليمية يف كتاب التعليم ، ال املواد

ملن أراد أن يتعمق يف فهم ىذه اللغة العربية ويتعلم اللغة العربية منذ  والشمويل
ىذا الكتاب للتعلم الذايت لوجود املصاحب الصويت ملادة ، وامتاز البداية

اإلستماع واحلوار والقراءة، ألن املبتدئني ال يستطيعون أن يتلفظوا الكلمة واجلملة 
املصاحب الصويت يكون إجياد واستعانة املدرس، و على غاية احلسن إال بواسطة 

درجة  وىذا الكتاب املتطور حيصل قيمة بدال للمدرس عند تعلمهم يف البيت.
 نتائج  حتكيم خبري البسيط من والتعديل بالتصحيح استخدامو ميكنجيد، و 

العربية،  اللغة يف ومتخصص متأىل خبريو العربية،  اللغة يف ومتخصص متأىل
  .لياقة اإلخراج يف ومتخصص لمتأى خبريو 

 

 اتالتوصي .ب

ناسب امل تومصاحبو  املدرسي الكتاب واغة العربي ة أن يستخدمالل   يدرسمل ينبغى .1
العربية حىت تساعد فهم الطلبة يف اللغة العربية خاصة يف مهارات  يف تعليم اللغة
تموا مبقروئية وينبغي أيضا أن يه .رغبة الطالب يف اللغة العربية اللغوية، وتنشأ

ال سيما املتخرجني ىف املدرسة  االسالمية املدرسة الثانوية املواد التعليمية لطلبة
 .املتوسطة العامة
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 مادة وجيعلون العربية اللغة تعلم يف ونشاطهم جهدىم يرفعوا أن ةبللطل ينبغى .2

 واتتعودي أن وعليهم. حمبوبة ومصاحبتو الكتاب املدرسي من يةالعرب اللغة تعليم
جتهيزيا ىذا الكتاب بنفسو ىف البيت،  وايطالعو  العربية اللغة فهم يف الذايت تعلم

 ترتقي حيتهلم ومساعدة هلم ليتعلموا اللغة العربية منذ البداية قليال فقليال، 

 .والكتابة والقرائة، والكالم، االستماع، يعين األربع اللغوية املهارات يف مهارهتم

 والنشاطات التعليم ليبأسا يستخدموال نيدرسيشجع املأن  ينبغى لرئيس املدرسة .3

 ،حيةمر  أنشطة التعليم يكون ح ىت املعينة التعليمية والوسائل املختلفة التعليمية
 مصاحبتو أحسن وأكمل من ىذا الكتاب املتطور.و  التعليم كتاب ويتطوروا

لذي يهتم كتاب التعليم ومصاحبتو ا ويرجي للباحثني القادمني أن يتطوروا .4
وضبطها  اللغوية القواعد تدرج مراعاةمع  مبقروئية املواد التعليمية للتعلم الذايت

، ويتطور أيضا املصاحب الصويت الذي  اليومية الطالب ثقافة مراعاة و ومشوليتها
املتخرجني  االسالمية املدرسة الثانوية خاصة لطلبةيساعدىم على سرعة الفهم، 

 االسالمية املتوسطةاملدرسة  لطلبة، واألحسن أيضا امةىف املدرسة املتوسطة الع

 .العامة املتخرجني ىف املدرسة اإلبتدائية

 

 

 

 

 


