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 لرابع الفصل ا

 الخاتمة

 ظامية البحث الن . أ

البحث ونتائج  للبيانات  والتعرض  البحث  تركيز  على  قام  بناًء 

وأيًضا والمالحظات  المقابالت  من  تأتي  والتي  بعمله  الوثائق   المؤلفون 

تم التي  المشاكل  صياغة  على  كإجابة  واجتازت  وكذلك  سلفًا  محددة 

  ، التبرير  المستوى عملية  بمشاكل  نظرية سواء على  تتعلق  تطبيقية  أو 

 تعلم اللغة العربية 

يقدمها أن  للمؤلف  يمكن   ، المعارف  منهل  التسناوية  مدرسة   في 

 االستنتاج هو كما يلي: 

 وية منهل المعارفن اثعلم اللغة العربية في مدرسة ال. عملية ت1

 نفذت على أساس وظائف اإلدارة 

)التخطيط( ، التنظيم )التنظيم( ،التنفيذ )التنشيط( ،  والتي تشمل التخطيط  

 والتحكم )التحكم(. 

 وية منهل المعارفناثال. مشاكل في تعلم اللغة العربية في مدرسة 2

 يمكن استنتاجها على النحو التالي:   

 أ( ال يستطيع الطالب قراءة وحفظ المفردات أو النصوص العربية

 ب( عدم وجود دافع الطالب 

 فاءة التربويينج( عدم ك

 مدرسة تسناوية منهل . جهود حل المشكالت في تعلم اللغة العربية في3

 المعارف 

 أ( خلق بيئة تعلم نشطة بين المعلمين والطالب ، مع نماذج التعلم واللعب.

زيادة تحفيز الطالب على تعلم اللغة العربية  لخلق بيئة تعليمية مواتية  -ب

، 

 ثم الحل هو زيادة وعي المعلم

 للطالب عن طريق التوبيخ وإعطاء النصائح المكثفة.

جهود لحل مشاكل المعلم   ب( زيادة كفاءة المعلم في إتقان الفصل الدراسي

التعلم الفصل هي في  الكفاءة إلتقان  تنقصها  التي  العربية  من خالل  اللغة 

المشاركة في   استدعت المعلم ونفذت التدريب أيًضا المعلم الذي يعلم ، تقييم

 الدورات التدريبية. 

 االقتراحاتب.     

المؤلفين األخير  القسم  هذا  في  فهو   ، أعاله  االستنتاجات  على  يقدم   بناًء 

 االقتراحات التالية:
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 . رئيس المدرسة 1

البرامج  جميع  على  باإلشراف  المدرسة  رئيس  يقوم  أن  ،   يجب  المدرسة 

الطالب ، وكذلك البرامج م  تعلي برنامجان يهدفان إلى تحسين الجودة وهما

 جودة التدريس للمعلمين.  بالتحسين المتعلقة

يجب على المعلمين الذين   . المعلمون وخاصة معلمي تعليم اللغة العربية2

المحاولة يقومون في  االستمرار  العربية  اللغة  دروس  تحسين   بتدريس 

 فهمها جيدًا. المعرفة ، حتى يتمكن الطالب من  الدروس و تقديم الكفاءة في

يجب أن تكون مدرسة التسناوية منهل المعارف مصدر   . مراقب التربية 3

 قلق

األلياف ستكون تعليم   لهم ، ألن هذه المؤسسة التعليمية هي مدرسة ثانوي

 دينية ومثالية.  قيمة

اآلباء4 التعليم .  تحسين جودة  المشاركة في  اآلباء  ،   يجب على  المدرسة 

غر معنويات خالل  من  والماديةجيدة  التعلم  روح  توفير   س  خالل  من 

 المرافق واحتياجات التعلم ألطفالهم. 

المجتمع5 إيجابي .  دعم  تقديم  أيًضا  المجتمع  على  عملية   يجب  تحسين 

 في مدرسة منهل المعارف. التعلم وجودة
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