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 الخامسالباب 
 الخاتمة

 خالصة البحث - أ
 مي البيانات وحتليلها سابقا، أخذت الباحثة اخلالصة كما التايل:إستنادا على تقد

للصف  اللغة العربية دلادة كتابةال حتويل الضمائر يف مهارة طلبة علىالقدرة  -1
 األوىل بنجرماسنياإلسالمية احلكومية  بنجرسالتن ادلتوسطةدرسة من م الثامن

. هذا 77،2ج تعترب مرتفع مبعدل النتائ 2017-2016السنة الدراسية 
ادلقصود من الباحثة هنا هو حتويل الضمائر اليت تؤثّر  حتويل الضمائر مناسب 

 .كل فعل حىت تؤثّر يف الكاتبة طلبة

اللغة  دلادة كتابةال حتويل الضمائر يف مهارة علىالعوامل اليت تؤثر قدرة الطلبة  -2
حلكومية اإلسالمية ا بنجرسالتن ادلتوسطةدرسة من م للصف الثامن العربية

 .األوىل بنجرماسني

 عامل خلفية الًتبية طلبة تعترب الدعمة (1

 عامل الرغبة طلبة تعترب الرغبة الكبرية (2

 عامل عادة التعلم تعترب عادة التعلم الكايف (3

عامل ادلدرس من خلفية الًتبية تعترب بالتؤبية الناقصة ومن خربته تعترب اخلربة  (4
 عليم اللغة العربية تعترب ادلاهر الكايفالكثرية. ومن القدرة يف الت

 عامل البيئة تعترب الدعمة القليلة (5

 عامل األجهزة تعترب األجهزة الكثرية  (6
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 توصيات البحث - ب

يف  كتابةال حتويل الضمائر يف مهارةليكون النظر هبدف تطوير وحتسني القدرة على 
اإلسالمية  بنجرسالتن ادلتوسطةة من ادلدرس الثامنمادة التدريس  اللغة العربية الصف 

 ، قًتحت الباحثة ما يلي:2017-2016السنة الدراسية  األوىل بنجرماسنياحلكومية 
ليهتم على رئيس ادلدرسة ترقية تعليم اللغة العربية بدقيق االهتمام خصوصا  -1

 هتيء األجهزة ادلشجعة لربنامج تعليم اللغة العربية.

يف التعليم اللغة العربية ولريقوا مهارهتم فيها. وأكثر ليشجع على ادلدرس لينشطوا  -2
ليتهم عوامل ادلؤثرة الطلبة يف إتقان تعليم اللغة العربية أو الكتابة كما عامل 
خمتلف اخللفية الًتبية الطلبة والبد يعّلم ادلدرس اللغة العربية بادلتعادل إىل 

 ادلعرفة عن اللغة العربية. الطلبة، إىل أن ال ختتلف بني الطلبة والطلبة اآلخر يف
يف ترقية تعليم الكتابة. ومن عامل  ادلدرسومن عامل الرغبة الكبرية لتسهيل 

يعطي الدافع للطلبة ليتعلم باجلد  ادلدرسعادة الطلبة يف التعليم الكايف، البد 
 يف البيت أو ادلدرسة.

عند  ادلدرسشرح  ليزيد على طلبة إهتمامهم ودوافعهم إىل تعلم اللغة العربية إىل -3
التدريس، وال خيافون بالسؤال اليفهمونه. ويكون أن يتعلم اللغة العربية بنشط 

 سواء يف ادلدرسة أو خارج الدراسة.
 


