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 باب الخامس

ترحاتواإلق الخالصة  

 :التاىل كما اخلالصة والتوصيات حيتوى ىذا الباب على

  الخالصة . أ

درس الّلغة العربية بادلدرسة الثّانوية اإلسالمية تطبيق طريقة القواعد والًتمجة يف  .1

، 2اإلجتماعي  احلادى عشر للصف، وخاصة 2 احلكومية تولونج أجونج

 وأن دائما تعّلم طالبال لكي وىكذا، .بأن اللغة ىي صعبة جنب ادلعّلم

 ما. العربية اللغة تعليم كل على علموا قد قواعد من يفهم اليت مدى تعرف

يف تطبيق ىذه  .بصحيح ادلواد وقبول الطالب استمع التعليم، تقدم دامت

 على حتفيظ ادلفردات وفهم على القواعد اللغة العربية.الطريقة يأكيد ادلعّلم 

رس اللغة العربية يقة القواعد والًتمجة يف تعليم دإعداد ادلعّلم عند تطبيق طر  .2

ىو يبدء ادلعلم حلالة  2 احلكومية تولونج أجونج بادلدرسة الثّانوية اإلسالمية

ىناك  الطالب ادلسبق. ألن بدء التعليم لفئة كبرية تستغرق وقتا طويال، وعادة

 على الطالب كل بعد العديد من متأخر يف وقت الفئة )بعد اسًتاحة(.

 تستخدم اليت ادلواد دلناقشة الوقت من تأخذ وادلعلم التعليم دلواصلة استعداد
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 إعداد ادللمو  .تدريسها سيتم اليت والغرض القصد لشرح  LCD ب العادة

. ألكمل وادلنهج لتعليمة RPP  (Rencana raktek Pembelajaran)أيضا

  .كل ادلواد سيعطي إىل الطالب  تسيطر فينبغي ادلعلم أنالتعليم 

بادلدرسة الثّانوية  ادلستخدام عند تطبيق طريقة القواعد والًتمجة تقومي .3

 العمل بعض ادلعلم يعطي ىو 2اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج 

 من األمثلة أو امسية واجلملة فعلية مجلة عدد شكل يف وىو ادلنزل، إلكتساب

 اإلنًتنت مواد يف للبحث الطالب يأمر كما عادة أو .العربية اللغة اجلملة

 الوظيفة شكل يف فهو ادلستقبل، االجتماع يف مناقش وسيتم ادلنزل يف لتعلمو

ادلوجودة على القراءة أهنا  ادلفردات أمرادلعلم إىل الطالب حلفظ مجيع .الفردية

باإلضافة إىل حفظ ادلفردات،  ال تعرف، مث حتويلو إىل االجتماع القادم.

 .بقراءة تعلمو لتدريبات اليت ترتبطوعادة ادلعلم أن توفر أسئلة ا

 

 اإلقتراحات . ب

 لوزارة الشؤون الدينية .1

 اللغة تعلم يف وخاصة التعليمية، السياسات توفري يف مداخلة كوني أنينبغى 

 .احلالية ادلدرسة جلميع العربية
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 للجامعة .2

 .يف ادلستقبل قسم اللغة العربية كمرجع للباحثنيينبغى أن يكون مداخلة  

 للمدرسة  .3

 ميارس ان يطلب الطالب حىت لتطبيق الطريقة القواعد والًتمجة  للمدرسة ينبغى

 معلومات و مداخلة تكون أن العربية. و الًتجم باسخدام القواعد باللغة

 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة لطالب والًتمجة القواعد الطريقة تطبيق عن تعليمية

 .األخرى الفصل يف 2 أجونج تولونج احلكومية

 ادلدرسة للرئيس .4

 وسائل يرتفع يسعى ان ادلدرسة رئيس ينبغي األقصى احلد بكيفية تربية لكى

 .الًتبية وتقدمي بتطوير مناسب الىت التمهيدية والوازم

 للمعّلم .5

الًتجم  ليمارس الطالب على حتسنوا أن العربية اللغة معّلم على  ينبغى

 طريقة ىي طريقة القواعد والًتمجة ناللغة العربية.  أل باسخدام القواعد

و يهدفها  .االجنبية اللغة او الثانية اللغة تعليم من جزءا تكون الىت األساسية

 .ادلعّلم ما يواصل على يفهم الطالب جعل إىل
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 للطالب .6

 استيعاب يف ترقية و العريبة اللغة لتعليم نفسهم يرفعوا ان الطالب على ينبغى

 ىي العربية اللغة التعليم على الطالب و قدرة. م القواعدأن حتفظ ادلفردات وفه

 .األسئلة ادلدرس الطالب عن جييب واحلق. حىت جيدة

 القادم للباحث .7

 يهتم أن  اجملال ىذا يف بالبحث يقوم أن يريد الذي القادم للباحث يرجى و

 القواعد الطريقة مباحثو يف الكمال على حيصل حىت البحث ىذا بنتائج

 .العربية اللغة درس يف ةوالًتمج


