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 الباب اخلامس

 اإلختتام

 اخلالصة: الفصل األو ل

قشة املتعلقة بدوافع تعلم اللغة العربية خلرجيي املدارس بناًء على نتائج البحث واملنا

العامة يف شعبة تدريس اللغة العربية، ميكن للباحث صياغة بعض االستنتاجات على النحو 

 التايل:

 دوافع تعلم اللغة العربية خلرجيي املدرسة العامة .1

 دوافع طالب خّرجيّي املدرسة العامة لدخول يف شعبة تدريس اللغة العربية .أ

دوافع طالب خّرجيّي املدرسة العامة لدخول يف أن  نستنتجبناًء على نتائج املناقشة، 

 مهنو الذين يدعم همأآلابءبسبب  ةبعضام مدفوع. متنوعة شعبة تدريس اللغة العربية دوافعا

بسبب الرغبة يف تعلم ، وبعضام مدفوعّي وإهتمام الطالب منذ البداية حنو تعلم اللغة العربية

بسبب اهتمام كيفية تدريس ، وهناك دوافع يدة والرغبة لتصبح مدرس اللغة العربيةأشياء جد

، وكان هناك أيًضا أولئك الذين كانوا مدفوعّي معلمي اللغة العربية يف املدرسة السابقة

 .ابالستماع إىل عائالهتم الذين يتحدثون العربية لذلك كانوا ماتمّي بتعلم اللغة العربية
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 خلّرجيّي املدرسة العامةالعربية  دوافع تعلم اللغة .ب

. خلّرجيّي املدرسة العامة متنوعةدوافع تعلم اللغة العربية بناًء على نتائج املناقشة، أّن 

بعض منام بسبب تشجيع الوالدين على أساس االعتقاد أبن رضا هللا مبوافقة الوالدين 

ن يصبحوا معلمّي وغضب هللا يف غضب الوالدين ، بسبب الرغبة واإلرادة للتدريس وأ

، والبعض اآلخر بسبب  الرغبة الداخليةحمرتفّي كما كانوا أيملون ، وبعضام بسبب 

وتعليماا يف املناطق اليت ال تزال التشجيع والرغبة لتعلم لغة القرآن اليت هي اللغة العربية، 

كلغة تواصل   وكذلك الرغبة يف تطويرها واستخداماا. تفتقر إىل املعرفة ابللغة العربية والقرآن

 .جيدة وصحيحة مع صاحب اللغة نفساا

رج وتدعم طالب خلر جيي  املدرسة العامة شعبة تدريس اللغة يف  .1 العوامل اليت حتح

 تعلم اللغة العربية

رج طالب خلّرجيّي املدرسة العامة شعبة تدريس اللغة يف تعلم اللغة  .أ العوامل اليت ُتح

 العربية

أن العوامل اليت ُترج طالب خلرجيي املدارس العامة  جنستنتبناًء على نتائج املناقشة، 

من بيناا بسبب عدم تعلم اللغة العربية األساسي الذي . يف تعلم اللغة العربية عوامل متنوعة
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يكون العقبة الرئيسية عند اخلرجيّي من املدرسة العامة يف تعلم اللغة العربية، وهناك أيًضا 

هي تشعر ابلكسل، وهناك أيًضا العوامل تنشأ من البيئة و  تنشأ من داخل النفسالعوامل اليت 

 .السيئة

العوامل اليت تدعم طالب خلّرجيّي املدرسة العامة شعبة تدريس اللغة يف تعلم اللغة  .ب

 العربية

بناًء على نتائج املناقشة أعاله، أن العوامل اليت تدعم طالب خلرجيي املدرسة العامة 

مل الداخلية اليت هيال عوامل اليت تنشأ من داخل األفراد، العوا: األول: أجزاء 3تنقسم إىل 

مثل عامل بيئة الثّاين: والعوامل اخلارجية هي العوامل اليت تسبباا من خارج نفس الطالب 

، الثالث والعوامل التقربية يف التعلم أي اسرتاتيجيات التدريس األسرة واملدرسة، وبيئة واجملتمع

 .ى فام املواداملستخدمة ملساعدة الطالب عل
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 االقرتاحات: الفصل الث اين

 بناًء على نتائج البحث واملناقشة املتعلقة بدوافع تعلم اللغة العربية خلرجيي املدارس 

، يعتزم الباحث تقدمي اقرتاحات عسى أن تكون مفيدة، شعبة تدريس اللغة العربيةالعامة في

 النحو التايل: وهي على

 لشعبة تدريس اللغة العربية .1

شكيل جمموعات تعلم اللغة العربية، وخلق بيئة اللغة العربية، وإعداد األنشطة اليت ت

 متكن أن تزيد دوافع تعلم الطالب واهتمامام بتعلم اللغة العربية.

 للمحاصري اللغة العربية .5

كاانت طالب يف ُتسّي جيب على احملاضرين اهتمام خلفية تعليمية طالهبم ملعرفة إم

 تعلم اللغة 

 للطالب .3

 ُتمسوا والتيأسوا، تذكروا "من جّد وجد"
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 للباحث .4

عسى أن يكون هذا البحث مدخاًل لزايدة دوافع الطالب، وخاصة لطالب خرجيي 

 املدرسة العامة. وإبداع الطالب لتحقيق النجاح.

 

 وابلتايل استنتاجات ومقرتحات هذه الرسالة. يدرك الباحث أنه ال تزال من أوجه

 بشدة. ، وابلتايل فإن االقرتاحات والنقد البناء اليت تتوقعه الباحثالقصور يف هذه الرسالة

 ألولئك دحتاجون.و عسى أن يكون هذا البحث مفيًدا ألولئك الذين يقرؤون 

 

 

 

 

 

 


