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 الباب اخلامس

 اإلختتام

 حيتوي على اخلالصة واإلقرتاحات. اخلامس الباب ىذا

 اخلالصة  .أ 

عملية تطبيق الطريقة االنتقائية لتطوير مهارة القراءة اجلهرية للتالميذ يف  اأم .1

يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  (XI-MIA-2)الصف احلادي عشر 

1 (MAN 1) ختطي  بكتابة  رحلة التططي دب ادلدرس ىايبدأف تولونج أجونج

لقراءة مادة ا ،أىداف التعليمتعيني كعملية التعليم ابستعداد العناصر اللوازمة  

ذ ذبري مرحلة التنفي مث .تقوميوالأنشطة التعليم الوسيلة،  ،النحوية والقواعد

 تلطيص القواعد الغناء حيتوي على حفظ ادلفردات وشرح على مقدمة،

 ،النحوية احملاورة عن القواعدهرية، ثيلتها، تدريب القراءة اجلوأم النحوية

النص  ةترمجزيل بتحريك و اخلامتة إبعطاء الواجب ادلن مث، وتصحيح اخلطيئات

 ابستطدام ظهر يف مرحلة التنفيذفتالتقومي مرحلة أما  إىل اللغة اإلندونيسية.

النحوية وابألسلوب  عن القواعد اورةاحملو  ابلقراءة اجلهرية األسلوب الشفوي،

 النص إىل اللغة اإلندونيسية. يك وترمجةالكتايب، بتحر 
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يف عملية تعليم القراءة اجلهرية بتطبيق الطريقة  وحلها أما ادلشكالت .2

يف ادلدرسة الثانوية   (XI-MIA-2) ئية للتالميذ يف الصف احلادي عشراالنتقا

 كما يلي:فهي   تولونج أجونج (MAN 1) 1اإلسالمية احلكومية 

بسبب عدم وسيلة التعليم  وقتا طويال لتعليمعملية ا استغرقتإذا  أ(  

مادة التعليم يف عرض تقدميي  أن يقدم فحلهاادلناسبة لتقدمي ادلادة. 

 .(LCD)ابستطدام وسيلة شاشات الكريستال السائل 

فحلها أن يعطيهم كان التالميذ ال يهتمون إىتماما بعملية التعليم، إذا   ( ب

 . ادلدرس عقوبة بشرح مرة أخرى عن شرحو

فحلها أن فهما حسنا.  الميذ مل يفهموا القواعد النحويةكان التإذا   ( ج

أنظر نص )يدعوىم ادلدرس الغناء ويشرح ذلم مرة أخرى ما مل يفهموا. 

 (.08 صفحة 4.4الغناء وشرخو يف اجلدول 

تطرجون من ادلدرسة اليت ال توجد فيها ادلادة ادلإذا كان التالميذ   (د

ميذ الذين يقدرون معهم م  التالأن جيبية. فحلها اللغة العر  الدراسية

 ابللغة العربية.
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 اإلقرتاحات .ب 

 للباحث .1

زايدة تفتيش كتابة ىذا البحث و ب ىذا البحث يكّملبد لو أن  ال

 يف ادلستقبل.    تسهيل القارئ على فهم ىذا البحثل وعن ج ار ادل

 للتالميذ .2

خباصة يف  لعربية إىتماما كبرياللغة ااببد ذلم أن يتعّلموا ويهتموا  ال

يقرأوا ويفهموا النصوص العربية ميكنون أن  لعلهم القراءة اجلهريةمهارة تعليم 

 .     بالحركة فيها

 للمدرس .3

خباصة يف  عليم اللغة العربيةبد لو أن يستطدم الوسائل األخرى يف ت ال

ون مجيعا يهتمّ  هملعلّ  بتطبيق الطريقة االنتقائية تعليم مهارة القراءة اجلهرية

 . كالوسائل األلكرتونية أو الصور وغريىا.       بعملية التعليم

 اآلخرين يف ادلستقبلللباحثني  .4

  لتنمية حبوثهم عن مرجعة نتائج ىذه البحثبد ذلم أن تكون  ال

عملية تطبيق  لعلهم جيدون حل ادلشكالت ادلناسبة يف تعليم اللغة العربية

 لغري انطقني هبا.    اجلهرية تعليم مهارة القراءة يفالطريقة االنتقائية 


