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 الباب الخامس

 خاتمة

 الخالصة .أ 

في الصف  استخدام الطريقة اإلنتقائية في تعليم اللغة العربية لمهارة الكالم .1

السابع بمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثانية باليتار للعام الدراسي 

 .م9112/9191

مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الطريقة اإلنتقائية يف تعليم اللغة العربية 

وافق خبطوات تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة اإلنتقائية قد  الثانية باليتار

تبدأ املعلمة . ملهارة الكالم مناسبة بنظريات خطوات استخدام الطريقة اإلنتقائية

ويف تنفيذ التعليم تعطي املعلمة املادة عن . بالسالم ومراجعة اىل املواد القبلة

فهية، مث تعطي املعلمة املادة عن املفردات بطريقة التدريب والطريقة السمعية الش

علمة القواعد مناسبة مبواد تبني امل. شفهية والطريقة القراءةاحلوار بطريقة السمعية ال

يف نشاط التقومي تعطي املعلمة السؤال املطرخ . املدروس بطريقة القواعد والرتمجة

طالب اىل كل الفرقة اليت تتكون من اخلمسة حيت الستة االعضاء و تسال اىل ال

 .ان يصنع احلوار وتدريبه بصديقه امام الفصل لتأخذ املعلمة النتيجة
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استخدمت هذه الطريقة يف تعليم اللغة العربية مبدرسة الثانوية اإلسالمية 

احلكومية الثانية باليتار ملادة احلوار يف باب العنوان قد ارشد اىل حصول اغراض 

هذه الطريقة . احلوار الصناعيالتعليم، يستطيع الطالب ان يصنع ويتدرب على 

 .شعور على اإلجتماعي بني الطالب األخرلجيعل الطالب افعال وله ا

 

دام الطريقة اإلنتقائية لمهارة الكالم في نتيجة تعليم اللغة العربية باستخ .9

الصف السابع بمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثانية باليتار للعام 

 .م9112/9191الدراسي 

م اللغة العربية ملهارة الكالم هبذه الطريقة اإلنتقائية يرافق الطالب اىل تعلي

 :اغراض التعليم، ومنها

 نال الطالب السهولة يف حفظ املفردات (6

 يستطيع الطالب ان يفهم عن احلوار و يتدرب بسهولة (2

احوال التعليم السعادة والطالب االفعال يف التعليم الفردية او الفرقة وله  (3

 سؤولية على الوظيفةم

 الشعور املسرور للطالب يف تعليم اللغة العربية (4

 يسهل املعلمة على تبيني املواد املدروس (5
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نتائج  ملهارة الكالم، يف تعليم اللغة العربية ن الطريقة االنتقائية املستخدمةم (1

من تطبيقها يعين يستطيع الطالب ان حتلل النص و هيكل اللغة، حيت 

 .الب اخلطوات الصحيحة لتدريب احلوار مناسبة بطريقة االنتقائيةيعرف الط

يستطيع الطالب ان . يفهم الطالب عن القواعد تبني املعلمة تتعلق باملواد (1

 .حتلل األجوبة  الصحيحة يف تدريب الصلة

 

 اإلقترالحات .ب 

 للباحثة .1

م للغة يرجي هذا البحث ان يعطي كثرية من املعارف عن تعليم مهارة الكال

يرجي ان تكمل الباحثة كتابة هذا البحث بتفتيش . العربية بطريقة اإلنتقائية

 .وزيادة املراجع ليسهل القارء ليفهم هذا البحث يف املستقبل

 للمدرسة .9

هارة الكالم للطالب بطريقة حث نافعا ملراجع املدرسة لتنمية ميرجي هذا الب

 .رسة اليت وجدهتا يف البحثاإلنتقائية وتقومي املسائل التعليم يف مد
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 للمعلمة .3

يرجي ان يساعد هذا البحث املعلمة لتعرف العميقة عن املسائل التعليم ملهارة 

تستطيع املعلمة ان تستخدم الوسائل . الكالم بطريقة اإلنتقائية وتنمية حّلها

ملهارة  التعليم الكثرية يف تعليم ليبين احلماسة الطالب يف تعليم اللغة العربية خاصة

 .الكالم

 للطالب .4

يرجي ان يكون هذا البحث دفعا لوجود احلماسة العالية الطالب على تعّلم اللغة 

العربية ويعطي السهولة والفهم يف تعّلمها، ويرجي على الطالب ان يهتّم كثريا اىل 

 .تعليم اللغة العربية خاصة ملهارة الكالم

 للجامعة .5

تولونج أجونج يف قسم تعليم اللغة العربية   ةوميىنظرا اىل جامعة اإلسالمية احلك

كثرية من الطالب له كفائة يف تكلم باللغة العربية، بل قليل منهم تطبيقا يف بئية 

 .احسن اذا جيدد البئية اللغوية لرتقية مهارة الكالم. التعليم

 للباحثين المستقبل .6

ليم اللغة العربية يرجي ان يكون هذا البحث مراجع لرتقية نتيجة البحث عن تع

 .باستخدام الطريقة اإلنتقائية


