
1 
 

 الباب السادس

 الخاتمة

 الخالصة. أ

 تطبيق صناعة البيئة العربية يف تعلم مهارة الكالم يف ادلدرسة عن بالبحث الباحث قام بعد

ادلتوسطة دار احلكمة تاوانج ساري تولونج أجونج وادلدرسة ادلتوسطة احلكومية كانيجورو 

 هذه يف الباحث إليها وصلت الىت والنتائج األخري، االستنتاج إىل وصل الباحث  قدكديري

: فيما يلي تتخّلص الدراسة

 يف ادلدرسة ادلتوسطة دار احلكمة تاوانج ساري تولونج أجونج وادلدرسة العربية البيئة .1

غري  والبيئة الرمسية البيئة: بيئتني إىل  تنقسمادلتوسطة احلكومية كانيجورو كديري

التعليم  عملية معظم يف ادلدروسة الكتب العربية الرمسية حتتوى على البيئة. الرمسية

 عملية يف ادلباشرة بالطريقة العربية يستخدمون اللغة الذين ادلدرسني وبعض والتعّلم،

 غري الرمسية حتتوي والبيئة. احملاورة، كمثل اللغوية، األنشطة ووجود التعليم والتعّلم،

  . أسبوعا أو يوميا يعتقد اليت اللغوية األنشطة على
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 يف ادلدرسة ادلتوسطة الكالم للطالب مهارة تنمية يف العربية البيئة دور تطبيق صناعة .2

دار احلكمة تاوانج ساري تولونج أجونج وادلدرسة ادلتوسطة احلكومية كانيجورو 

 لغوية مداخالت ولزيادة الطلبة، عند اللغوية الكفاءة تنمية جًدا يف  ومهمّ كديري

 الكلمات يلّفظوا وأن بطالقة، اخلطابة يقدمون أن يستطعون الطالب للطالب، وكان

 عن جيبوا وأن اليومية، احملادثة يف ادلفردات يستخدموا وأن بصحيح وطالقة، العربية

 .العربية باللغة اإلختبار الشفوي يف األسئلة

 الكالم مهارة على تؤثّر الىت العربية البيئة من تطبيق صناعة ادلساعدة العوامل .3

 يف ادلدرسة ادلتوسطة دار احلكمة تاوانج ساري تولونج أجونج وادلدرسة للطالب

 والتقدير ادلوقف هى ادلساعدة فالعوامل. ادلتوسطة احلكومية كانيجورو كديري

 حتريك وهيئة العربية، التعليمية وادلواد سكان ادلدرسة، مجيع من العربية للغة اإلجياّا 

 ادلسرورة، باحلالة والتعّلم التعليم عملية العربية، وتنفيذ الستخدام والنظام اللغة،

 .الطالب دلعظم القوية والدافعة

ناقص إرادة و العربية ىف تعلم مهارة الكالم تعٌت  البيئة ادلشكالت ىف تطبيق صناعة .1

قّلة الفرص لتطبيق اللغة العربية والكلية  شعور بعض الطالب للتكّلم بالعربية في

 ادلشكالت  وحلّ .قّلة المواد العربية المدروسة في المدرسةو الفصلخارج 
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 ويعلمهم فيثّقفهم الدوافع ومنخفض ادلوهبة يكون ومل الذينهم مل ينشطون للطالب

ينبغي   ادلفردات عندما الطالب حيفظون. وكذلك دعا ذلم باادّ  ومستمرة، خاصة

 دائماً  نتذكر سوف الطالب حيث. العربية باللغة ادلمارسة إىل يقيدهم للمدرس

 .تدرجييا العربية باللغة يتحدثون ويستطيعون

 االقتراحات. ب

 االقًتاحات عسى بعض الباحثة تقّدمت البحث، ونتائج البيانات عرض على االطالع بعد

: يلي كما وهى والفوائد، بادلنافع تأيت أن

 دلدرسة ادلتوسطة دار احلكمة تاوانج ساري تولونج أجونجل اإلقًتاحات. 1

استخدام  يف الصاحلة القدوة يعطوا وأن حيّثوا أن وادلدّرسني رئيس ادلدرسة على ينبغي. (ا 

 يف الناطق األصلي فيها الربامج حيبون الطلبة ألن العلمية الندوة بكثرة الصحيحة العربية اللغة

 .الفصيحة العربية كالمهم تعويد

 مثل اللغوية الفعالة التعليمية الوسائل يستعمل أن العربية اللغة مدّرس على ينبغي. (ب

 .وغريها والصور البطاقة
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 لًتقية ادلرحلة التعليمية، كلّ  يف العربية الدورة بإقامة يسعى مشرف اللغة أن على ينبغي

 .بالعربية التكّلم وممارسة اللغوية ادلداخالت

 دلخالف اللغة ادلناسبة العقوبات و اللغوية الربامج ليزيد اللغة حتريك قسم على ينبغي. (د

 .اللغة االندونيسية استخدام ادلختلطة

 دلدرسة ادلتوسطة احلكومية كانيجورو كديريل اإلقًتاحات 2.

 استخدام اللغة يف الصاحلة القدوة يعطوا وأن حيّثوا أن وادلدّرسني رئيس ادلدرسة على ينبغي. (ا

 يف الناطق األصلي فيها الربامج حيبون الطلبة ألن العلمية الندوة بكثرة الصحيحة العربية

 .الفصيحة العربية كالمهم تعويد

 مثل اللغوية الفعالة التعليمية الوسائل يستعمل أن العربية اللغة مدّرس على ينبغي. (ب

 .وغريها والصور البطاقة

 لًتقية ادلرحلة التعليمية، كلّ  يف العربية الدورة بإقامة يسعى مشرف اللغة أن على ينبغي. (د

 .بالعربية التكّلم وممارسة اللغوية ادلداخالت
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 دلخالف اللغة ادلناسبة العقوبات و اللغوية الربامج ليزيد اللغة حتريك قسم على ينبغي. (د

 .اللغة االندونيسية استخدام ادلختلطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


