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الباب  ىعرض البيانات ونتائجها ف ىلقد شرحت الباحثة ف

حات كما اهذا الباب سوف تصف عن الخالصة واإلقتر ىالسابقة. وف

 تلى:

الثانوية اإلسالمية الحكومية مدرسة فى تطبيق طريقة التدريب  .1

تطبيق طريقة قبل تقوم الباحثة هو كما يلى: ك فرمبون عانجو

تدريس اللغة العربية ل و وسائله خطة إجراء التعليم، تعدّ التدريب

تشرح الباحثة الطالب عن المادة القواعد وتسأل . و فى الصف

تعطى الباحثة األمثلة عن المادة ثم  .اللغة أى الجملة الفعلية

تكّرر الباحثة األمثلة ثالثة مّرة ثم تأمر للطالب أن . و صحيحا

تنتهى الباحثة بإعطاء . و حثة خمسة مّرةيقلّد كما تكلّم البا

الوظيفة فالبد  هذه أما وتأمر لطالب أن يعملها، الوظيفة النفسية

جمع ي. فلكل الطالب قامتبون األسئلة الذى قد يللطالب أن يج

 . الوظيفة

 ىمن طريقة التدريب التى قد تطبق ف رقية فهم القاعدة النحوية .2

 هىية فرمبون عانجوك المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكوم

من الطالب  11،  55 % من دراسة التمهيدية هولطالب اإنجاز 

 ىمن الطالب لم ينجحوا. والنتيجة المعدّلة ه 9الناجحون و 

 19%،  95ه هو انجاز طريقة التدريب. ثم بعد تطبيق 66,75

والنتيجة المعدّلة نجح. من الطالب لم  1من الطالب الناجحون و 

 .81،75ىه

ولذلك أن طريقة التدريب مهمة جدا للتعليم قواعد اللغة 

العربية ألنه قد ُجعل الفصل نشيطا بموقف الطالب المتنوعة 



قواعد اللغة  ىونتيجة الطالب زادة. وكذلك رقى فهم الطالب ف

 العربية.

 قتراحاتإلا .ب

على أساس من نتائج الخالصة السابقة فتقدم الباحثة بعض 

لق بهذه الدراسة يعنى للقراء من المدرسين أو اإلقتراحات إلى ما يتع

 كما يلى:  ىأيام القديمة. وه ىالدارسين و اآلخرين ف

عملية التعليم ويزيد  ىأن يكون لمدير المدرسة أن يهتم الطالب ف .1

 ويهتم أعمال المدرسين والوسائل  الطريقة

أن يقترح للمدرس لتنفيذ طريقة التدريب المتنوعات لكى ينشط  .2

 يشارك في عملية التعليم مع الطالبالطالب و

تدريس اللغة  ىف أن يكون للمدرس أن يهتم بترقية مهارته .3

العربية. وخاصة بمعرفة الطرائق المختلفة واألساليب المتنوعة 

 ىاللغة الغة العربية مع الطالب ف عملية التدريس ىويطبقها ف

 الفصل

- الصف حادى عشر علم الطبيعية الفصل ىأن يكون للطالب ف .4

أن   كفرمبون عانجوالثانوية اإلسالمية الحكومية درسة مب -ب

خاصة بمادة قواعد  تعليم اللغة العربية ىكل جهد ف  يجتهدوا

 .اللغة العربية


