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  الباب الخامس

  اإلختتام

  الفصل األّول: الخالصة

بناء على نتائج البحث و املناقشة السابقة بتشجيع تعلم اللغة العربية ملريد روضة   

و  الينييا, كوناوي اجلنوبيةباملسجد باب الّسالم, فانغن جايا, ) TPAالرتبية القرآنية (

  االستنتاجات على النحو التايل:

) TPA. أن العوامل املؤثرة تشجيع تعلم اللغة العربية ملريد روضة الرتبية القرآنية (١

  باملسجد باب الّسالم, فانغن جايا, الينييا, كوناوي اجلنوبية منخفضا.

  أ. العوامل الداخلية

  ة العربيةأ) قلة إهتمام املريد لتعلم اللغ  

  ب) قلة تشجيع من داخل نفسه  

  ج) قلة اإلرادة املريد لتعلم اللغة العربية  

  د) قلة اإلرادة ملعرفة تعلم اللغة العربية  

  ه) سرع بامللل  

  و) الكسل  
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  ب. العوامل اخلارجية

  أ) قلة إعانة البيئة  

  ب) قلة إعانة األسرة  

  ج) قلة املعلم  

  د) قلة تشجيع من املعلمني  

  قلة كتب اللغة العربيةه)   

  و) تأثري األصدقاء  

 )TPA. جهود املعلم لرتقية تشجيع تعلم اللغة العربية ملريد روضة الرتبية القرآنية (٢

  باملسجد باب الّسالم, فانغن جايا, الينييا, كوناوي اجلنوبية.

  أ. توضيح األهداف لتحقيقها  

  ب. إثارة اإلهتمام املريد  

  ولج. إعطاء الثناء املعق  

  د. إعطاء التقييم  

  ه. إعطاء اهلدية   
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 )TPA( . مقاومة املعلم ىف ترقية تشجيع تعلم اللغة العربية ملريد روضة الرتبية القرآنية٣

  باملسجد باب الّسالم, فانغن جايا, الينييا, كوناوي اجلنوبية. 

  أ. قلة إعانة الوالدين و األسرة   

   ب. قلة التسهيالت  

  البيئةج. قلة إعانة   

رات بناًء على املؤشالبحث السابقة أن  شكالتممن تستنتاج الباحثة       

 روضة الرتبية القرآنية ملريدتعلم اللغة العربية تشجيع أن الباحثة شري إليها تاليت 

)TPA(  باملسجد باب الّسالم, فانغن جايا, الينييا, كوناوي اجلنوبية منخفضا

  جدا.

  الفصل الثاني: اإلقتراحات

 لرئيس قرية فانغن جايا. ١

البنية  املرافق وة فانغن جايا قادرا لرتقية أن يتمكن رئيس قرياملتوقع من 

فانغن  ي اللغة العربية يف قريةعلمخاصة م التحتية على إضافة املزيد من املعلمني و

  .جايا
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 . ملعلم اللغة العربية٢

 اللغة العربية و تعلمرغبتهم ليثريون  ويعطي أكثر التشجيع أن املتوقع من 

أوًال األهداف  املعلم حسن إذا يشرحأكون تيف دروس اللغة العربية س ايةقبل البد

جيب أن يكون املعلم يف أقصى درجات  اليت جيب حتقيقها يف ذلك الوقت و

  .التدريس

 )TPA(روضة الرتبية القرآنية  ملريد. لوالد ا٣

كون اآلباء أكثر وعًيا بأمهية دور الوالدين يف توفري ن تمن املتوقع أ 

جيب أال يشعر اآلباء بامللل أبًدا لتوفري الفهم دائًما عندما  و ملريدهم تشجيع 

   يشكو أطفاهلم كثريًا.

  )TPA(. ملريد روضة الرتبية القرآنية ٤

ىف مزيًدا  )TPA(روضة الرتبية القرآنية  من املأمول أن يويل مجيع أطفال

املوجود يف كل منهم ألن كل تشجيع  رتقيةل علم عند توفري املواد واملاالهتمام 

  شيء يعتمد على نفسه.
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  . للباحثة٥

عسى أن تكون هذا البحث مدخال لزيادة تشجيعتعلم اللغة العربية        

) TPA(روضة الرتبية القرآنية ) و إبداع أطفال TPA(املريد روضة الرتبية القرآنية 

  هدف التعليم.يكون تحقيق النجاح الذي ل

 


