
09 

 

 اخلامس الباب

 البحث خامتة

 

 و صةالاخل:  مها الفصلني، على البحث من اآلخر الباب هذا يشمل 

 :يلي ما فتفصيلهما. قرتاحاتاإل

 اخلالصة .أ

ستخدام طريقة احملادثة يف تعليم مهارة الكالم يف إ عن البحث بنتائج إسنادا

 2710/2712الدراسي  العام اإلسالمي العصري الكمال وونودادي بليتاراملعهد 

 :يلي كما الباحث فياخلص السابقة األبواب يف الباحث قدمها اليت

طريقة احملادثة يف تعليم مهارة الكالم يف املعهد اإلسالمي العصري  ستخدامإ .1

 كما يلي:  الكمال وونودادي بليتار

 دخل األستاُذ إىل الفصل مع قول السالم،  (1

، أهال بية، )املثال : صباح اخلرياهتّم األستاُذ الطالَب مع استخدام اللغة العر   (2

 ، وسهال، كيف حالك، وغريها(

عّلم األستاُذ مهارَة الكالم للمبتدئني عدة أْن يُعطى أسئالت وجيب الطالب   (3

أْن جُييبْواها، ومّث ُُيَمرْوا خلفظ نصوص احملادثة. وللمتوسطني، يعطى األستاُذ 
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لكن للمتقّدمني، يُعطى موضوَع أو قّصة، مّث الطالب يتناقثون ويطّبقونه. و 

األستاُذ املوضوع فقط، وُيمر الطالَب أْن جيعلْوا نصوص احملادثة، وقّصة، 

 وغريها(.

 يف األنشطة اخلامتة، ُيمر األستاُذ الطالَب لتطبيق مهارة الكالم أمام الفصل.  (4

 خيتتم األستاُذ التعليَم مع الدعاء والسالم مجاعًة.  (5

ة احملادثة يف تعليم مهارة الكالم يف املعهد طريق ستخدامإ العوامل العائقة  .2

 بليتار كما يلي:اإلسالمي العصري الكمال وونودادي 

 الناقص عن قدرات الطالب يف إتقن املفردات، (1

 خياف الطالب يف تكّلم مع اللغة العربية، (2

 ال ميلك الطالُب املوادَّ التكّلمية،  (3

 العربية.الناقص عن الرغبة وشعور احملّبة للطالب على اللغة  (4

الناقص عن قدرات اللغة العربية ألّن بعَض من الطالب الذين متخاّرجون من  (5

 ، ولذلك مل ينال دراسَة اللغة العربية. (SD)املدرسة اإلبتدائية 
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ستخدام طريقة احملادثة يف تعليم مهارة الكالم يف املعهد إالعوامل املساعدة  .3

 يلي: كما اإلسالمي العصري الكمال وونودادي بليتار

دف الطالب أْن يصريْوا ممتع والممل. (1  يغّّن مع استخدام اللغة العربية ِبه

دف الطالب يصريون أْن  (2 إجراء املسابقة أو مسابقات اللغة العربية بني فرقات ِبه

 ينالْوا الدوافع.

دف الطالب يصريون أْن يتحّمسْوا. (3  جيب األستاذ أْن خيتار املوضوع املمتع ِبه

 قرتاحاتاإل .ب

 م هذا البحث، يريد الباحث أن يقدم بعض االقرتاحات على املثالعد امتا

 : التايل

 للجامعة .1

ية احلكومية تولونج سالمإلرشادات يف اجلامعة اإلكما نظران يف كتاب ا

أن قسم التعليم اللغة العربية يهتم كثريا عن مهارة الكامل يف البعثة والبصرية  أجونج

رتقية مهارة الكامل. لذا لوية واملمارسة اللغوية بيئة اللغالعمل ليس هناك ال ولكن يف

حمركي اللغة لرتقية  لبناء البيئة اللغوية واملمارسة اللغوية بداية لبناء يرجو الباحث

 الم.مهارة الك
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 العصري الكمال  المىسإلا لمعهدل .2

قامة إلنه عدم الشجاعة البر املركز أن يصاحب حمرك اللغة يرجو املد

ب يف املعهد العصري "الكمال" الن يكون لدي الطب أاملباشر. جي التعزير

، مث أكثر  الماللغوية، و خاصة يف مهارة الكا أجل ترقية املهارة محاسة من

 ستسهلهم ىف ترقية مهارة الكالم.ن كثرة احملادثة ألللغوية ا بتدريبات احملادثة

 للباحثني القادمني .3

العلمي ميكن أن يكون  و للباحثني الذين سيأتون من بعدي لعل هذا العمل

 .يف التعلم االستقاللدراسة علمية فيما يتعلق بتعليم اللغة العربية و 
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