
77 
 

 باب السادس

 الخاتمة

 الخالصة -أ

قد كمل باحث في عملية البحث عن طريقة التمييز لتسهيل 

باري كديري. وطريقة  OCEAN  دورةترجمة القرآن الكريم في 

باري كديري باألسبعين مدة   OCEAN  دورة التمييز التي يعلم في 

 فيخلص الباحث كما يالي: 

 

باري  OCEAN دورةطريقة التمييز وخطواتها في  تطبيق .1

 كديري

 القرآن الكريم يكون أغراضا في عملية الترجمة    (1

في عملية تعليم طريقة التمييز المدرس يستخدم القرآن 

الكريم يكون أغراضا في عملية الترجمة أو يكون اللغة 

المصدر الغيره. وكان المدرس في طريقة التمييز يأمر 

يرتجم الطالب ليطلب ويتعرف المفردات من اللغة المصدر و

 إلى اللغة الهدف. 

 طريقة التدريس المستخدمة  طريقة التدريب.   (2

في عملية طريقة التمييز المدرس يستخدم طريقة 

التدريس طريقة التدريب، وكان المدرس في عملية تعليم 

طريقة التمييز يعطى الممارس والتدربة إلى الطالب ليرتجم 

ي يناسب بهدف القرآن الكريم لكي الطالب يقدر أن يرتجمه الذ

 التدريس. 
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طريقة التمييز الترقية من طريقة الترجمة اللفظ باللفظ  (3

 والحرفية.

كان المدرس في عملية ترجمة القرآن يأمر الطالب ليطلب 

المفردات أو المعان لفظا بلفظ ويرتجم الطالب القرآن بترعية 

معان من اللغة المصدر يعني القرآن الكريم ألى اللغة الهدف يعني 

 لغة اإلندونسيا. ال

 

 باري كديري OCEAN دورةمنهج ووسائل طريقة التمييز في  .2

المنهج هو  اليتبع بالحكومة هذه الدورة تستخدم المنهج الؤسس 

وسيلة الخطة ومدبر عن الهدف والمضمون ومادة التعليم والطرق 

 . التي تستخدم كدليل منفد نشاط التعليم ليحصل هدف التعليم

ورة أوسيان لها هدف في تعليم طريقة ومنهج المؤسسة د 

التمييز هي عن الرأية وهي تساعد هذه الطريقة لجميع المسلمين 

لفهم ترجمة القرآن الذي يقرأ ويسمع. وتساعد هذه الطريقة لفهم 

القواعد العربية في القرآن الكريم. والرسالة يجعل أجيال المسلم 

ه كإمام من مرحلة الطفل فهم ترجمة القرآن ويكتبه ويعلم

الشافعي. ويجعل المسلم حب العربية ويستطيع أن ينتشر العربية 

 خاصة عن القرآن الكريم.

والمادة الدراسية في دورة أوسيان يعلم المدرس عن الحرف  

واالسم والفعل. أما المادة عن الحرف يعلم المدرس باللقائين 

واالسم باللقاء واحد والفعل باللقائين. وطريقة التدرس التي 

تستخدم الدورة في تعليم طريقة التمييز وهي طريقة التدريبية، 

مادة التدريس في تعليم طريقة ألنها يستطيع أن يفهم الطالب ال

هي السبورة   OCEANالبمييز. والوسائل الذي يستخدم دورة 

 . وكتاب التعليم والطبل

 

 OCEAN دورةبتعليم طريقة التمييز  في المزايا والنقائص .3

 باري كديري
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طريقة التمييز هي الطريقة التي تساعد الطالب في فهم قواعد 

يم. وهذه الطريقة لها المزيا اللغة العربية لترجمة القرآن الكر

 والنقائص. 

باري   OCEAN دورةأما المزيا من تعليم طريقة التمييز في  

 كديري كما يالي:

 . بسيطة لفهم القواعد اللغة العربية1

 . سهل ليعلم من مرحلة الطفل والمبتدئين2

 . تكون الطالب فرحا وماهرا عند عملية التعليم3

باري   OCEAN دورةالتمييز في  أما المزيا من تعليم طريقة 

 كديري كما يالي:

 المدرس اليكمل في تعليمه .1

 تملل الطالب  .2

 

 اإلقترحات -ب

طريقة   تعليمالمطلوبة عرف الباحث ان  البحثنتائج  من

 باري كديري.  OCEAN دورةالتمييز عن تعليم ترجمة القرآن في  

القرآن  وفيه النشاطات المدافعة لترقية فهم قواعد النحوية وترجمة

الكريم للمبتدئين. لكن مازال هناك النقصان فى تنفيذها. لذلك قدم 

البسيطة، ليكون محاسبة النفسية لترقية  االقتراحاتالباحث بعض 

طريقة التمييز  تعليمفهم قواعد النحوية وترجمة القرآن الكريم في 

   باري كديري.  OCEAN دورةعن ترجمة القرآن في  

يهتم ويزيد لقاء الدراسية ويهتم أعمال أن  دورةعلى مدير ال (1

 المدرسين والطالب في عملية التعليم.
أن يعلم فهم قواعد النحوية وترجمة القرآن الكريم على المدرس  (2

 واضحا.

 على المدرس أن يهتم بأن يرتقي مهارات الطالب (3
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وعلى الطالب أن يجتهدوا في تعليم طريقة التمييز عن  قواعد  (4

 القرآن الكريم اللغة العربية وترجمة


