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 الباب اخلامس

 تختتا اإل

 اخلالصة .أ 

 ميكن للباحثة تلخيصها كما يلي: وفقا بنتائج البحث السابقة،

 اإلةالمية ثانويةدلررةة الاب عاشرصف اللعملية تعليم مهارة الكالم اللغة العربية ل .1

: أ( الطريقة ادلستخرمة ىي الطريقة ادلباشرة. ب( أنشطة ترجناليك رادين فاكو

ممارةة ( 2 ،إعطاء ادلفردات( 1: عليم مهارة الكالم اللغة العربيةالتعليمية لت

 ( ةرد القصة.4 ،احملرثة ابدلوضوع جماان( 3 ،وفًقا للموضوع احلوار

 ثانويةدلررةة الاب عاشرصف اللمشكالت تعليم مهارة الكالم اللغة العربية ل .2

حفظ ( 1: لغوية تكالمشنوعان: أ(  ترجناليك رادين فاكو اإلةالمية

نحوى والصرف او القواعر واإلعراب، إتقان ال( 3الطالب، حلجة ( 2 ،ادلفردات

  عرم( 1: غري لغوية تكالمشب( . يزال الطالب يستخرمون اللغةال ( و 4

الذي  العوامل  .ادلستقرةالبيئة اللغوية غري ( 2، كفاية ادلرافق والبنية التحتية

ىناك بعض ( 1: الراخلية العوامليف تعليم مهارة الكالم: أ( سبب الصعوبة ي

( و مل يتعلموا اللغة العربية SMPالطالب الذين متخرج من مرارس ادلتوةطة )
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( 1: اخلارجية العوامل. ب( ضعف الطالب يف حفظ ادلفردات( 2، قبلو

 . التعليمية يف التعليم عرم وةائل( 2، ختصيص التعلم حمرود

 عاشرصف اللل مشكالت تعليم مهارة الكالم اللغة العربية لحلاحملاوالت  .3

احملاوالت من مشكالت أ(  :ترجناليك رادين فاكو اإلةالمية ثانويةدلررةة الاب

احملرثة  ( 2، إتقان ادلفردات كل صباح ومساء دلرة أةبوعني يف الشهر( 1: لغوية

تعميق النحو و الصرف كل ليلة الثالاثء ( 3، أةبوعني كل يوم أربعاء وأحر كل

. إعطاء أمثلة الةتخرام اللغة العربية يف التواصل من ادلعلم( 4، وي األربعاء

، توفري بعض حمو األمية يف ادلكتبة( 1: احملاوالت من مشكالت غري لغويةب( 

الطالب البر على كل ( 3، توفر ادلنشورات اليت تستخرم اللغة العربية( 2

: الذي يسبب الصعوبة احملاوالت ادلستعمل على العوامل .الكالم ابللغة العربية

زايدة الوقت دلمارةة الكالم عنر يف ( 1: احملاوالت من العوامل الراخليةأ( 

ةاعة إضافية لتعلم اللغة العربية ( 1: احملاوالت من العوامل اخلارجية. ب( ادلعهر

 .كر ادلعلم يف إةتعمال الوةائل ادلوجودةيبت( 2، خارج الساعة الرراةية
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 اإلقرتاحالت .ب 

 لوزارة الشؤون الدينية .1

يف تعليم وخاصة  ،ينبغي أن يكون مراخلة يف توفري السياةات التعليمية

 .ررةة احلاليةاللغة العربية جلميع ادل

 للجامعة .2

 .ستقبللباحثني قسم اللغة العربية يف ادلينبغي أن يكون مراخلة  كمرجع ل

 للمدرسة .3

مهارة الكالم حىت يطلب الطالب أن  عليمينبغي للمررةة لتطبيق ت

 تعليمميارس الكالم اللغة العربية و هتهم ألداء عملية التعليم والتعليم خاصة عن 

مهارة الكالم. و أن تكون مراخلة  تعليممهارة الكالم حىت حتصل أغراض 

ررةة الثانوية طالب ادلتعليم مهارة الكالم لومعلومات  تعليمية عن تطبيق 

 .ىيف الفصل األخر  ترجناليك رادين فاكو اإلةالمية

 للمدرسني .4

غة ينبغي للمررس اللغة العربية ان حتسنوا على الطالب للتحرثوا ابلل

 هارة األةاةية الىت تكون جزءا من تعليم اللغةي ادلىالعربية. ألن مهارة الكالم 
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عل الطالب قادرين على ويهرفها إىل جالعربية الثانية او اللغة األجنبية. 

 .يا جيراظالتواصل لف

 للطالب .5

 ترجناليك رادين فاكو اإلةالميةينبغي على الطالب يف الردرةة الثانوية 

أن يرفعوا نفسهم لتعليم اللغة العربية وترقية يف اةتيعاب مهارة الكالم خاصة. 

. حىت جييب واحلقي جيرة ىب على التواصل يف اللغة العربية وقررة الطال

 .ررسالطالب عن األةئلة ادل

 للباحثة .6

ولكن الباحثة يرجو أن  ،مالذا البحث مازال بعيرا عن الكىإن كتابة 

رارك البحث عن ادل ةحياول الباحث ،ذه الكتابة مفيرة للقارئ. فلذالكىتكون 

 .ذا البحثىمن  فعار وادل

 للباحث القاد  .7

حث الذي ةيأيت من بعري لعل ىذا البحث العلمي ميكن أن يكون للبا

 .دراةة عملية كما يتعلق بتعليم اللغة العربية واالةتقبل يف التعليم


