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 الرابعالفصل 
 اخلامتة
 

 أ. نتائج البحث 
تعلم اللغة العربية ىو تعلم صعب، ألنو يتطلب اسًتاتيجية التعلم الصحيحة 

لي  البياتات يف يف عملية التعلم. بعد أن  يقوم الباحث إجرى البحث وحت
حول اسًتاتيجيات التعلم جنروك بتدائية دار العلوم اإل الصف السادس

 ادلستخدمة يف تعلم اللغة العربية، على النتائج التالية:
.  اإلسًتاتيجية ادلستخدمة يف تعلم اللغة العربية يف مدرسة ابتدائية دار 1

 االستقصائياسًتاتيجية التعلم االستقصائي. اسًتاتيجية  جنروكالعلوم 
 جنروكتعليمية مناسبة للمدرسة اإلبتدائية دار العلوم ىي اسًتاتيجية 

الطالب ألهنا تركز بشك  أكرب على نشاط  k13اليت تستخدم منهج 
، خاصة لطالب الصف السادس الذين سيواجهون يف الفص 

، االستقصائي . ابستخدام اسًتاتيجية االمتحان النهائي للمدرسة
تنفيذ تعلم اللغة  جنروك يسه  ادلدرسون يف مدرسة ابتدية دار العلوم

العربية وجع  الطالب يف الصف السادس أكثر استعداًدا دلواجهة 
، ميكن للمدرسة. ابإلضافة إىل ذلك االمتحاتات النهائية

السًتاتيجية التعلم االستقصائي ىذه أن جتع  الطالب أكثر 
استقاللية يف العثور على مشاك  التعلم وإجياد احللول. كما أن 

ستجع  الطالب ال  االستقصائي التعلم ابستخدام اسًتاتيجيةنشطة أ
، فهو وحمفزيشعرون ابدلل  بسهولة ألن ادلعلم ىنا ىو جمرد دلي  

خيتلف عن االسًتاتيجيات األخرى اليت تعطي األولوية لنشاط ادلعلم 
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مما جيع  الطالب يشعرون ابدلل  بسرعة أكرب وينامون عند االستماع 
 إىل حديث ادلعلم.

بتدائية دار العلوم إلادلدرسة يف مدرسة ا . ادلشاك  اليت يواجهها معلمة2
ظر عن تعلم اللغة العربية بصرف الن جنروك يف تطبيق اسًتاتيجية

، ىناك أيًضا مشاك  يف وسائط مشكلة قدرات الطالب اخلاصة
ب ، ال يتناسب توافر الكتلم غري الكافية. على سبي  ادلثالالتع

لذلك يتعني على الطالب  ،ع عدد الطالبادلدرسية للطالب م
ادلشاركة مع بعضهم البعض. ىذا جيع  تركيز الطالب أق  تركيزًا 

 وجيع  التعلم أق  حًدا.
 ات. اقرتاحب

 ومن ىذا النقاش يقدم الباحث االقًتاحات التالية:
 جروك. دلدير مدرسة ابتدائية دار العلوم 1

يف اختيار  جروكأ. جيب أن يشارك مدير مدرسة ابتدائية دار العلوم 
اسًتاتيجيات تعلم اللغة العربية من قب  معلمي ادلادة حىت يتم تعلم 

 بسالسة. جنروك اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية دار العلوم
لتوفري ادلزيد من  جنروكب. جيب على مدير مدرسة ابتدائية دار العلوم 

 الكتب ادلدرسية للطالب حىت ميكن تعلم اللغة العربية بسالسة.
  جنروكدار العلوم  ادلدرسة اإلبتدائية. دلعلمي اللغة العربية يف 2

بتطوير اسًتاتيجيات  جنروكأ. يُنصح معلمي مدرسة ابتدية دار العلوم 
التعلم ادلستخدمة يف تعلم اللغة العربية يف مدرسة ابتدائية دار العلوم 

 روكجن
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أكثر  جنروكب. جيب أن يكون دلعلمي مدرسة ابتدائية دار العلوم 
، خاصة للطالب الذين يعانون من محاًسا يف توفري الدافع التعليمي

 ضعف القدرات يف تعلم اللغة العربية.
أن يكونوا  جنروكج. جيب أن يكون دلعلمي ادلدرسة ابتدائية دار العلوم 

أكثر محاًسا يف حتسني قراءة الطالب حىت يتمكن الطالب من 
 القراءة بشك  صحيح وصحيح.

 جنروكدار العلوم  ادلدرسة اإلبتدائية. لطالب ادلدرسة يف 3
إبيالء ادلزيد من  جنروكأ. يُنصح طالب مدرسة ابتدائية دار العلوم 

 الفص .دلعلم عند تدريس اللغة العربية يف ااالىتمام 
أن يكونوا  جنروكب. جيب أن يكون لطالب مدرسة ابتدائية دار العلوم 

أكثر نشاطًا يف تعلم قراءة النص العريب حىت تصبح القراءة جيدة 
 وصحيحة.

أكثر  جنروك ج. جيب أن يكون لطالب مدرسة ابتدائية دار العلوم
دات اليت قدمها مدرس اللغة العربية حىت فر نشاطًا يف حفظ ادل

يتمكنوا من التحدث ابللغة العربية مع أصدقائهم وجرياهنم الذين 
 ميكنهم التحدث ابللغة العربية.
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