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 الباب اخلامس
 خلامتةا

 خالصة البحث -أ
لصف  دروس اللغة العربية يف كتاب قراءةنتائج عن البحث القائم على حتليل ال

حسب كامل الناقة  واجلانب الرتبوي هذا مع تقييم ماالءمة اجلانب اللغوي سابعال
 االستنتاجات التالية:

دروس اللغة العربية لصف يف الكتاب  قراءةأن حتتوي مادة ال ةأوال، وجد الباحث
قراءة من الدرس، يوجد نص اليف كل . الدروس 7على  املدرسي املستخدمالسابع 

 ات على القراة.التدريب

إىل أن مادة القراءات يف كتاب اللغة  ةالباحث توبناًء على نتائج الدراسة، خلص
العربية للصف السابع لطالب مدرسة تسناوية من قبل وزارة الدين اإلندونيسية كانت يف 
الغالب متوافقة مع املبدأ النفسي، أي أن مادة الكتاب قدمت وفًقا للمبدأ. لعمر الطالب 

ومت ترتيبها مع مراعاة الفروق الفردية للطالب. هذا الكتاب يتوافق  واهتماماهتم وأهدافهم،
يف الغالب مع املبدأ الثقايف، الذي يشمل الثقافة العربية اإلسالمية العاملية، وحيتوي على 
الثقافة األصلية للطالب، وهي إندونيسيا. كل هذه الكتب تتفق مع مبادئ الرتبية، أي أن 

ليم العام، أي االستمرارية، واالستمرارية، واتباع بعضها البعض، املادة تتفق مع نظرية التع
فضاًل عن الوضوح وإمكانية التدريس. يتوافق هذا الكتاب يف الغالب مع املبادئ اللغوية 
ألن املادة تستخدم اللغة العربية القياسية، واملفردات عامة وليست مصطنعة، وتستخدم 

 .هياكل شائعة االستخدام
أن الكتاب املدرسي الذي درسته الباحثة ابالعتماد على  ة إىلوخلصت الباحث

د كامل النقا كان مناسباً ألن معظم الدروس كانت متوافقة مع النقاط و حملم رتبوياجلانب ال
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أن الكتاب املدرسي و  .الدرس مناسبمجيع مواد القراءة يف كل  املوجودة. كان مناسباً ألن
د و اجلانب اللغوي حملمو  اجلانب النفسي واجلانب الثقايف الذي درسته الباحثة ابالعتماد على

 كامل النقا كان مناسباً ألن معظم الدروس كانت متوافقة مع النقاط املوجودة.
 

 توصيات البحث -ب
عد الشرح أعاله تتقدم الباحثة ابلشكر جلميع األطراف املعنية إلتمام هذه 

آلخرين يف نفس اجملال. إذا كان الرسالة. أنمل أن يكون هذا البحث مرجعا للباحثني ا
هناك خطأ أو شيء ينقصه نظر القارئ، يسعد الباحث أن يقبل النقد واالقرتاحات البناءة 

 .كشرط للباحثني يف عامل البحث الحقا
هذا البحث موجه ملطوري املواد التعليمية املشتغلني ابللغة العربية حبيث ميكن 

مرجعية ملراقيب املواد التعليمية. لذلك أتمل الباحثة دراسة نتائج هذا البحث وتصبح مادة 
من خالل هذا البحث أن يتابع القراء وخاصة مراقبو املواد التعليمية نتائج هذه الدرسة. 

  سواء كان ذلك مناسب أم غري مناسب.


