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 الباب اخلامس

 اإلختتام

 اخلالصة .أ

بناًء على نتائج البحث يف تدريب احملاضراة لتعلم مهاراة الكالم يف اللغة العربية 
الباب السابق، صاغ الباحثة  كما ىو موضح يف يف معهد ادلودة الثانية للبنات

 االستنتاج:

عملية تنفيذ احملاضرة كجهد لتعلم مهارات الكالم يف معهد ادلودة الثانية  .1
للبنات مت تشغيلها على النحو األمثل، فالطريقة ادلستخدمة معهد ادلودة 
الثانية يف نشاط احملاضرة ىي طريقة اخلطاأبو احملاضرة من خالل ادلطالبة 

دة الثانية للبنات واحدة أداء يف بيان العام. الطريقة ادلستمرة من مبعهد ادلو 
خالل تدريب طالبو يتحدثون ابستمرار أمام ليس فقط حماضرة يتعلم 

و قراءة  الطالب أيضا أن يكون ادلضيف ينقل التحية حىت رئسة اجللسة,
 القرآن. سباق للطالب دلواصلة ممارسة الكالم أمام أصدقائهم

احملاضر عن  جراء التدريب على احملاضرة، بدءًا منمالحضةبدأت عملية إ
طريق وضع قائمة أبمساء جمموعات الطالب، مث وضع جدول ألنشطة 
احملاضرة ، قبل أن يظهر الطالب أمام نظرائهم ادلطلوبني إللقاء نص خطاب 
وتصحيحو إىل جملس اإلدارة حىت ال يًتدد الطالب يف التحدث أمام 

م تصحيحو ، جيب على الطالب أيًضا حفظ نص اجلمهور، بعد أن يت
الكالم. ميكن لنتائج طالب ىذه الدراسة ممارسة قدرة الكالم من خالل 
أنشطة تدريب احملاضراة عن طريق تعويد الطالب على احملاضرة / إلقاء 
خطاب أمام أصدقائهم ابلطبع ابستخدام االسًتاتيجية ادلطبقة على ادلعهد 

 .ادلودة الثانية للبنات



إن التدريب على احملاضراة لو أتثري كبري على تعلم مهاراة الكالم ابللغة العربية.  .2
ألنو مع تنفيذ ىذا التدريب على احملاضرة، سيكون الطالب جادين يف استخدام 

. وسيجعل ذلك الطالب جاًدا يف تعلم اللغة اللغة العربية يف احملادثة اليومية
العربية حىت يزيد تدريس اللغة العربية. ميكن مالحظة نتائج ىذا التدريب أن 
ىناك العديد من اجلوانب مثل استجاابت الطالب ، كما أن استجابة الطالب 
الذين حضروا تدريب احملاضرات للمتعلمني يف الفصل جيدة جًدا، وقد متت 

ل اماسة واماس الطالب يف دروس الفصل التالية. مث تتغري يف  رؤيتها من خال
كفاءة الطالب ادلقاسة من اجلوانب ادلعرفية والعاطفية واحلركية حيث حيفظ 
الطالب بسهولة أكرب ادلواد والواجبات اليت يقدمها ادلعلم، مث ميكن للطالب فهم 

بروح أكثر ثقة  ادلواد ادلعينة وميكنهم شرحها أبوصاف واضحة. يتمتع الطالب
 عند تنفيذ الواجبات اليت يقدمها ادلعلم.

العوامل اليت تؤثر على جناح التدريب يف احملاضرة لتحسني مهاراة الكالم يف 
تدريس اللغة العربية لطالب مدرسة الصعود اإلسالمية ابدلودة ىي: ادلعلمون، 

اس الطالب الطالب، مالحضة احملاضر، بيئة اللغة، اىتمام الطالب ابدلهام، ام
يف ادلشاركة يف برامج الكالم، وحب الطالب دلمارسة التكالم ابللغة العربية. 
العوامل اليت تؤثر على فشل برامج الكالم ىي: االختالفات يف قدرة الطالب 
على التحدث بسبب االختالفات يف خلفيتهم التعليمية قبل االلتحاق ابدلدرسة 

ود أمثلة من ادلعلمني وأولياء األمور ، وصعوبة حفظ نصوص الكالم ، وعدم وج
 يف اخلطب العربية ، واالختالفات اخللفية التعليمية للمعلمني واألبوة واألمومة.

تشري نتائج ىذه الدراسة إىل أن تنفيذ التدريب على احملاضرات ىو نشاط 
 ربية دلعهد ادلودة الثانية للبناداعم لتعلم مهاراة الكالم يف تدريس اللغة الع



يتوافق مع األىداف ادلادية والتعليمية احملددة. يرى الباحث أن تنفيذ و   
 تدريب احملاضرة

 اإلقًتاحات .ب

استناًدا إىل النتائج اليت مت احلصول عليها خالل البحث ، وكمتابعة لنتائج 
ىذه الدراسة ، يقدم ادلؤلفون بعد ذلك ادلشورة إىل كايي وجملس أساتيدز واإلداريني 

مدرسة دار الفالح الداخلية للتغلب على العقبات اليت تعًتض سبيل والطالب يف 
 شحذ القدرة على إلقاء خطاب سانًتي كطالب ما يلي

 للمدارس ادلعهد ادلودة الثانية للبنات .1

من قبل معهد ادلودة الثانية  إيالء االىتمام ألنشطة احملاضرة فما ىو متوقع (أ
 للبنات للطالب ىناك انسجام.

 الطالب. تتخذ القرارات اخلاصة بك عن العقابال  (ب

 تقدمي مقدمي العروض أو ادلعلمني الذين يشعرون ابلكفاءة الكافية (ت

 يف جمال احملاضرة حبيث يكون التدريب ىو أفضل تدريب. (ث

 لطالب  .2

داخل ادلدرسة الداخلية  كن جاًدا يف ادلشاركة يف أنشطة احملاضرة ادلتاحة (أ
 اإلسالمية.

 مطيعة ومنضبطة دائما يف أنشطة احملاضرة (ب

الئحة ادلدارس  كن صادقا وقبول العقوابت إذا ارتكبت خطًأ وانتهكت (ت
 الداخلية اإلسالمية.

 

 للقراء  .3



من خالل ىذا البحث ميكن استخدامها كمرجع / الدراسات العلمية  
 جونخاصة لطالب اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج ا اجلديدة


