
193 
 

 السادس الباب

 اخلامتة

 

 صالةةاخل .أ

فعالية استخدام مركز التدريس الذايت ودوره لًتقية مهارة  البحث عنوبعد أن يتم الباحث 

فعلى الباحث أن يلقى . الكالم لطالب شعبة الًتبية للغة العربية جبامعة اإلسالمية احلكومية كديري

 ويفهموا ما يتضمنو ىذا البحث وىي :اخلالصة ليسهل القراء األعزاء أن يقرؤوا ويفتشوا 

 للغة الًتبية شعبة لطالب الكالم مهارة لًتقيةأن فعالية استخدام مركز التدريس الذايت  .1

 يتفصل كما يلي :جبامعة اإلسالمية احلكومية كديري.  العربية

حيقق ابستفادة  لطالب الكالم مهارة لًتقية فعالية كتب يف مركز التدريس الذايت (أ

 وسائل التعليم تركز للطالب فردية.

كثري احتادىا  لطالب الكالم مهارة لًتقية فعالية وسائل يف مركز التدريس الذايتمن  (ب

 أي اسهامها يف تعليم اللغة العربية ىي كتب ادلراجع.

مل متر فعالية  لطالب الكالم مهارة لًتقية فعالية مركز التدريس الذايت كالبيئة العربية (ج

 ألن مل يكن ادلتخصص كاحملارك اللغة.
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 للغة الًتبية شعبة لطالب الكالم مهارة لًتقية أن دور استخدام مركز التدريس الذايت .2

 جبامعة اإلسالمية احلكومية كديري. العربية

حيقق ابستفادة  لطالب الكالم مهارة لًتقية دور كتب يف مركز التدريس الذايت (أ 

 وسائل التعليم تركز للطالب فردية.

كثري احتادىا  لطالب الكالم مهارة لًتقية دور وسائل يف مركز التدريس الذايت (ب 

 أي اسهامها يف تعليم اللغة العربية ىي كتب ادلراجع.

مل متر فعالية  لطالب الكالم مهارة لًتقية دور مركز التدريس الذايت كالبيئة العربية (ج 

 ألن مل يكن ادلتخصص كاحملارك اللغة.

 للغة الًتبية شعبة لطالب الكالم مهارة لًتقية مشكالت يف دور مركز التدريس الذايت .3

 حتتوي على : جبامعة اإلسالمية احلكومية كديري العربية

، وادلشاكل اليت للطالب الكالم مهارة لًتقية دور كتب يف مركز التدريس الذايتأن  (أ

يواجهها كل من مدير مركز التدريس الذايت والطالب، واستخدام احملاضرين، ىذه 

أبن نقص ادلتخصص يعرقل عملية إسهام   .ادلشكالت اليت قدمها بعض العينات

كتب ادلراجع، حينما أردت الباحث لبحث عن أحد كتب ادلراجع لبحث العلمي، 

تنوعة ومن كل لملتها وجدت الصعبة يف استعاره ألن كثري من رلموع الكتب ادل

 متحددة.

 :تلي كما ىي للطالب، الكالم مهارة لًتقية أن وسائل يف مركز التدريس الذايت (ب
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كل الطالب والطالبات خاصة شعبة الًتبية للغة العربية ليس ذلم كفاءة يف  (1

مبهر وبطالقة، إذا ما مت احتساب  نطق األصوات العربية أو الكالم

55:55، 

الطالب لنطق األصوات العربية أو خيلق بيئة  من بعض أقل ادلفردات (2

  اللغوية،

 .ادلفروضة على خلق بيئة انطقة يف الطالب احد   (3

الباحث عن أراء الطالب  أما مشكالت يف مركز الدريس الذايت كالبيئة اللغوية لمع (ج

 يؤكد أحد مع اآلخر. وىي : 

مركز  عدة مرات تكلم األساتيذ ابإلندونيسية كلما يكلم مع الطالب يف (1

 ،الدريس الذايت، وىذا يؤثر اآلخر لئالينطقون العربية

نقص توعية الطالب عن مهمة استفادة مركز الدريس الذايت كالبيئة اللغوية  (2

 ،وىذا جيعلهم ال ديارسون الكالم كل يوم

 نقص احلاث وادلثري حلث الطالب يف ممارسة الكالم. (3

 الًتبية شعبة لطالب الكالم مهارة لًتقيةمركز التدريس الذايت  دور يف ادلشكالتحّل و  .4

 كما يلي:جبامعة اإلسالمية احلكومية كديري، وىي   العربية للغة

 الكتب اليتوجد مبلًتقية مهارة الكالم للطالب  دور كتب يف مركز التدريس الذايت (1

مركز  إىل القادمة كما توصي والكالم، قراءةال مهارة اللغة العربية يف توسيع
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أي يف مكان  يف الفصل تساعد ال تزال معقدة، على الرغم من الذايتالتدريس 

 أخر.

مت حتضريىا  اليت للطالب الكالم مهارة لًتقية فعالية وسائل يف مركز التدريس الذايت (2

وادلكتبة، والسمعية البصرية،  مكاتب، مركز التدريس الذايت، مثل: يف حول

نظرية  ىذه تقتل لغتك، واشبو ذلك.والتلفزيون، واحلاسوب، والرمز مثل كلمة ال 

 ادلتمحور حول الطالب. التدريس من مباشرة عن األشكال التدريس

ولكن حلها  لتنفيذىا، صعبا أحيان من بعضهم اللغة العربية بيئة تشكيليف  أمهية (3

 للغة العربية يسكن الطالبوفقا للتنظيم، وىي  عملية التخطيط والتقييم حيث إذا

، اىل بيئة اللغة العربية األويل والعاصمة اللغة العربية لمعية من كلهم ٪55من 

 ان قَبل والبد الكالم ابللغة العربية يف ابلفعل وضعت الطالب الذين من٪ 55و

 وخاصةالذي  الكالم جيرب إىل جانب الذين لبعض الطالب اإلدخال إعطاء

و ،مادة الدراسية متعلق
 قادرة على التطوير اآلن األساتذو  أن يكون الطالب جيب 

دفع  األساتذ وأخذ ،فيو ادلوجودة ادلرافق من مركز التدريس الذايت واالستفادة من

أن  احلديثة النزل نظران ألنو إذا للطالب النطق الكالم العربية اى ابللغة العربية اىل

 .العربية ال يتكلمون للطالب الذين ابلفعل عقوابت تطبق
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 االقرتاحات .ب

 :كما يلي السابقة، فقدم الباحثيقوم على اخلالصة 

 .الذايت ابجلامعة اإلسالمية احلكومية كديري التدريسلرئيس مركز   .1

 التدريسمركز مسائل التدريس  إستخدام فعاليةينبغي أن يعطي اىتماما كبريا يف  (أ 

 للغة العربية. شعبة الًتبيةطالب ل لًتقية مهارة الكالمودوره الذايت 

  قيةينبغي أن يعقد التدريبات أو األنشطة للبيئة العربية وكذلك ترصيد ومراقبة لًت   (ب 

 الذايت. التدريسكيفية ادلتخصصني يف مركز 

 يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بكديري. للغة العربية شعبة الًتبية لمعلمل .2

ئل الطالب ابستخدام الوسا دريسينبغي دلعلمي اللغة العربية لتنمية كيفية ت (أ 

 student centered)الذايت تركيزا يف عملية الطالب  التدريسالتعليمية يف مركز 

learning). 

لمعلم اللغة العربية أن يتكلموا العربية كل يوم ويعقدون العمليات اللغوية لينبغي  (ب 

 الذايت. التدريسيف مركز  للبيئة العربيةحىت قد خلق  حلث الطالب يف تكلم العربية

 يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بكديري. للغة العربية الًتبيةشعبة لطالب   .3

 لًتقيةالذايت  التدريسيف مركز  ينبغي لطالب أن يستفيدوا الوسائل التعليمية جاىزة (أ 

 عملية تعلمهم.

الفردي وكالبيئة اللغوية  التدريسكمركز   التدريسينبغي للطالب الستفادة مركز  (ب 

 إما نظراي وتطبيقيا. للبيئة العربيةحىت قد خلق دلساعدة تعلمهم يف اللغة العربية 


