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 الفصل الخامس
 الخاتمة

 ملخصأ. ال

  1ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمّية احلكومّية النموذجية  أجرت ادلؤلفة البحث يف
بباالنكارايا، استنادا إىل الوصف وحتليل البيانات البحثية اليت حتصلها الباحثة من ادلقابالت 

 :يليوادلالحظة، والوثيقة، وميكن أن تبسطها إىل بعض االستنتاجات كما 
 اللغة العربية عند التالميذ ادلتخّرجني من ادلدرسة اإلبتدائّية العاّمة يفتعليم  . مشكالت1

نكارايا من حيث ادلشكالت اللغويّة ببال  1ّية احلكومّية النموذجية ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالم
 اجملاور يعٌت د، ث ، ىي األوىل من حيث  نظام الصوت جيدون صعوبة يف نطق احلروف 

و عثمة  ج، ذ ، ز، س ش، د، وض، و مشكلة ىف التفريق الطول و القصري ىف قراءة العربية
ىف قراءهتا ، سواء من حيث حفظ ادلفردات ىم حيتجون إىل الوقت ادلزيد وتكرارون كثريا 
حتفيظهم لتسهل أن تذكروا. ألن التالميذ مل يتعرفوا مفردات اللغة العربية سواء يف تالوهتا 

الثالثة من حيث بناء اجلملة مل يقدررون على جعل اجلملة العربّية  مناسبا وحفظها، و 
بالقواعد الصحيحة العربية وعندىم الصعوبات من حيث التكيف بني "ادلؤنث " و "ادلذّكر" 
، والرابع من حيث الصعوبات اليت يواجهها التالميذ يف اتصال احلروف، و بني اجلمل اليت 

ادلماثل عندما االمالء  و" النكرة" ، و من الصعوبات التمييز بني احلروف  "ادلعرفة"  سبقت
ب وعند نسخ العربّية،  أو صعوبات ىف  الكتابة ىي من حيث ادلواءمة مع اخلط، فتصع

 .ادلدّرسة للتمييز بني احلروف ر ول و د

ذ أّما مشكالت غري اللغويّة تتكون من عوامل داخلية، وىي عدم وجود حافز التالمي
اخلارجّية، األّول عدم كفاية ادلرافق مثل عدم وجو،  اللغة العربية، و العواملتعليم  ورغبتهم يف
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 LCD   ،و كارسي الكمبيوترقليل يف خمترب لغوي، والثانية، وأساليب التعلم ال تنوعا وال أمهية
ين خلفّيتهم والثالثة، اىتمام ادلعلم قليل دلستويات التالميذ من القدرة خصوصا التالميذ الذ

والرابع  الساعة الدارسّية يف النهار، واخلامسة، وعدم االىتمام  من ادلدرسة اإلبتدائّية العامة، 
اللغة العربية وكان لآلباء خلفيهم التعليمية  تعليم  والدافع من الوالدين واألمهات للطالب يف

 .العربية يف ادلنزلمن ادلدرسة العاّمة لذلك ال ميكن ان تساعد ابنهم ىف دراسة اللغة 
 خلفيات العربية الصف السابعتعليم  حلول دلعاجلة مشكلة الطالب .2

التالميذ حللول  يعملها عال اليتفكان ال. اللغة العربيةتعليم  مشكالت حلول
مشكالت اللغويّة  ىي:   يسأل التالميذ إىل ادلدرس مباشرة،  يسأل التالميذ إىل أصحابو،  

سهم مثل بالقراءة، و فتح القاموس و أو وصول اإلنًتنت، و حيفظ و يتعلم التالميذ بنف
ادلدّرسة حللول مشكالت اللغويّة  فهي:  تعطي  .تعملها ادلفردات مرارا. أّما الغعال اليت

 ادلفردات وترجم اجلملة، و  مدرسة اللغة العربية دائما الوظيفة اخلارجية ادلدرسة  مثل حلفظ
القراءة تعطي تعليم  يف الفصل عند الوقت الدراسّي، و  يف يعطي ادلدّرسة وظيفة مباشرة

ادلدّرسة الوظيفة بشكل قراءات مث تستمعها ادلدّرسة و تصليحها عندما ىناك قراءة خاطئة، 
 يعطي ادلدّرسة الوظيفة وفقا بالكتاب التعليمّية كتابة اللغة العربّيةتعليم   و  يف

 اللغويّة غري التالميذ حللول مشكالت يعملها اليت ، كان الغعال و أّما مشكالت غري اللغويّة
يهتّم التالميذ  لشرح  :غري اللغوية ىيتعليم  و سعي التالميذ للتغلب على مشكالت

ادلدّرس باىتمام جّيد، و عمل التالميذ على الوظيفة من ادلدّرسة، و يتم التالميذ الكتب 
ادلدّرسة حلل  .و الغعال التيتعملها .ادلدرسية بشراءالكتب ادلدرسّية والقواميس العربية

تعطي ادلدّرسة الدافع للتالميذ دائما قبل وبعد انتهاء أنشطة التعليم  :ىي .مشكالت اللغويّة
و تعّلم، دلمارسة دائما، ال اليأس، وادلعرفة اليت ادلكتسبة سوف بثمن عن توفري احلياة يف 

دلدّرسة  التحفيز التالميذ بطريقة ،  تعطى ا.اجملتمع وتوفري عبادة اهلل سبحانو وتعاىل
 اللغة العربية على أهنا عبء، وأوضحت أيضا أنتعليم  تشجيعهم دائما و ال تفًتض أن
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اللغة العربية أمر مهم ذلم يف ىذه العودلة، حيث بالنسبة للعالقات مع اآلخرين، تعليم 
سة اللغة العربية قد مدرّ  وكذلك الحتياجات العبادة، على سبيل ادلثال صالة ، والدعاء.، و 

حتاول ىف جعل مواد تعليمية يف شكل النص، وجعلت ادلواد التعليمية ببطاقة بسيطة والصور 
تستخدام ادلدّرسة األلعاب اللغوية للتالميذ عندما تعليم اللغة  ، و.لعدم وجود وسائل اإلعالم

الساعات التعليمية  العربّية، و  مل موجود حماولة دلعاجلة مشكالت اللغة العربية  عن وضعت
، و ىناك سعي ادلدّرسة ىف مشكلة استخدام اللغة العربية ، بدءا من مجل قصرية .ىف النهار

على سبيل ادلثال "ما امسك، كيف حالك، فهمت، و غري ذلك، و تدعو  وتستخدم عادة،
، و .عربيةاللغة التعليم  ادلدّرسة التالميذ لتحقيق االستفادة من ادلرافق ادلكتبة ادلوجودة يف

دلعاجلة نقص انتباه الوالدين, ففى كل فرصة  دعت ادلدّرسة  الوالداين دائما لزيد االىتمام 
للتقدم التعليمي للطفل، إن مل يكن قادرا فيمكن أن إجياد مرشدين يف منطقة أو ادلعلم 

 .اخلاص اللدرس اللغة العربّية
سائل حمدودة ىي جبعلها أّما السعي الذي تبذذلا ادلدرسة دلعاجلة ادلشكلة عن و 

يف كل الفصل، وشراء مكاتب  LCD إحدى من برامج طويلة ادلدرسة، و مثل يعد ادلدرسة
وسيتابع مدير ادلدرسة الربنامج ، وكذلك ادلدّرسني كّلهم  .الكمبيوتر وكراسيها للمخترب لغة

 .يقامون  بالتواصل والتعاون اجليد مع القطاعني احلكومي واخلاص
اللغة تعليم  ذي يقوم هبا ادلدّرسة و التالميذ يف التغلب على مشكلةذلك السعي ال

العامة ، على الرغم من بعض اجلهود  العربية عند التالميذ ادلتخّرجني من ادلدرسة االبتدائية
ىي  من برنامج أو خطة فقط، ولكن تعتقد الباحثة أّن ستتحقق اجلهود و سوف تنجح 

 .تعليم اللغة العربّية
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 تقراااا ب.اال
 :أما االقًتاحات اليت تعطى ادلؤلفة عن ادلشكالت ادلذكورة ىي

. لرئيس ادلدرسة، جيب أن يوفر وسائل التعلملكامال يعٌت وسائل بسيطة و وسائل اليت 1
تعتمد على الكمبيوتر لدعم حتقيق التحصيل العلمي للتالميذ، و لتكميل مرافق تعليمية 

الدراسية وادلختربات، ىذا لتعلم اللغة وخاصة اللغة عربّية يف كل الفصول  LCD وكذلك شراء
 فّعاال.

ادلنهجي ينبغي أن تنظر يف ساعة درسّية اللغة العربية من أجل ال تضع يف  . لنئيب ادلدرسة2
ساعات النهار وينبغي أن تعقد دروسا إضافية أو األنشطة الالصفية للتالميذ لتحسني 

يت اللغة العربية، ألّن العربية ىي إحدى من الدروس ادلهمة قدرات وإذمازات التالميذ يف ماد
 .و ال يتجزأ لكّل مدرسة إسالمية

. جيب على ادلدّرسة أن تطبق األساليب ادلسرورة ، و يّعلم أساس النطاق العريب دلستوى 3
حروف احلجائّية أوال، وإدخال احلروف ادلوصل  وغريادلوصل، ليكون تعليم  الدخول، مثل

يفهمون الكتابة الىت مرتبطة وليس مرتبطة، ويعرض أيضا كيفية الكتابة باللغة العربية  التالميذ
يف بداية ووسط وهناية الكلمات، و تعتاد على تعليم وفقا خبطة تنفيذ التعليمية حبيث ميكن 
حتقيق أىداف التعلم مع احلد األقصى، ويف عملية التعلم جيب أن يكثر استعداد وتركيز 

 .ن تكون أكثر تركيز على ادلادة حني األنشطة التعلم اجلاريةالتالميذ،  أل

. للتالميذ، لتكون حرصا على متابعة الدرس اللغة العربية واالجتهاد يف تعلمها ، و إكثر 4
 .باللغة العربية اجلملة العربية أن تكون الكفاءة / القراءة و دمارسة وكتابة الرسائل
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 ج. الكلمات النهائّية

على  انتهاء ىذه الكتابة  ةرب العادلني، و بفضل نعمة وعونو، فكنت قادر احلمد هلل 
أدعياء وذلك بفضل  كانت تغلباالعوائق، واحملاكمات ولكن  و على الرغم ىناك العقبات، 

ىناك كثري من  راسلةال هأن يف كتابة ىذعرف وأنا أ .و ألن اجتهادي يف تعملو، ادلقربني من
نتقادات اال رجواولذلك، بكل تواضع، وأ .علمي و معرفيت ىذا ألن، و النقيص األخطاء

، يل خصوصامفيدة  ا البحث العلمينأمل أن ىذ .البحث العلميحسني تقًتاحات لاالو 
 امني  .وكذلك ادلؤسسات التعليمية ذات الصلة ون عامارءاوالق

 
 

 


