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 الباب الخامس

 االختتام
 خالصةال أ 

 بناء على نتائج البحث السابقة، يلخص الباحث :

نشطة أملدرسة املتوسطة يف بامهارة الكالم لدى طالب الصف الثاين  نفيذت .1
 اللغة العربية األسبوعية  مبعهد دار اهلجرة للبنني مرتابورا

 الستخدام للطالب للغاية صارمة وبيئة نظامال معهد دار اهلجرة للبنني لدى
 يف جدا جيدوهذا النظام  العربية اللغة أسبوع خالل وقت أي يف العربية اللغة

 اللغة دائًما يتحدثون أهنم اجمليبني معظم صرح لذلك، نتيجةً . العربية اللغة تطوير
 معظم أن حقيقة إنكار ديكن ال ذلك، ومع. العربية اللغة أسبوع خالل العربية

 بطريقة الثقافة تشكل اليت النحوية البنية يف مشاكل من يعانون زالوا ما الطالب
  .هبا الناطقني مثل العربية اللغة هبا يتحدثون ال

 
ملدرسة بالدى طالب الصف الثاين  الكالم ةمهار  نفيذتعلى الب تصور الط .2

 للبننيدار اهلجرة  عهدم انشطة اللغة العربية األسبوعية يف يفاملتوسطة 
 الذي" العريب األسبوع" تنفيذ حول التصور نفس اجمليبني معظم لدى

 وجيعلهم العربية، اللغة يفضلون وجيعلهم العربية، اللغة تعلم على يساعدهم
تنفيذ  تداعيات عن تصوراهتم وكذلك. العربية اللغة يف مهاراهتم ملمارسةبدافع 

 حيصل اليت اإلجيابية اآلثار بعض هناك. كثريا خيتلف ال الذي العريب األسبوع
 الطالب تساعد أن ديكن حبيث العربية، اللغة أسبوع تنفيذ من الطالب عليها
  العربية. اللغة يف مهاراهتم مستوى وحتسني تطوير على
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 االقتراحات ب 
 املالحظة خالل من عليها احلصول مت واليت أعاله، الواردة البيانات إىل استناًدا
 تكون اليت االقرتاحات من العديد الباحث لدى ، واالستبيانات والوثائق واملقابالت

 .العربية اللغة أسبوع تنفيذ لتحسني مفيدة
 الباحث يأمل ،للبنني اهلجرة دار معهد يف املصلحة أصحاب جلميع بالنسبة .1

 واملعلمني الطالب يشمل. اللغة تعلم لنظام تقييم دائًما هناك يكون أن
 .مشوالً  أكثر التقييم نتائج تكون أن يُتوقع حبيث ،مجيعا

 Central Language Council) املركزي هيئة مشرف اللغةقسم  إىل بالنسبة .2

Department) قسم اللغة  مركز((Language Department Center، يأمل 
 من وخاصة مشواًل، أكثر بشكل اللغة تعلم نظام تقييم يتم أن يف الباحث

 هنمأ. اللغة بنية وفهم التحدث على الطالب قدرة مستوى بني التوازن حيث
 قواعد الستخدام فهمهم لتحسني واملمارسة الوقت من مزيد ىلإ حباجة
 .اللغة

 وحتفيزهم تشجيعهم يتم الطالب أن إىل الباحث يشري للمعلمني، بالنسبة .3
 والقراءة الكالمو  االستماع مثل العربية اللغة يف كفاءاهتم ملمارسة أكثر

 يشعرون قد لذلك الفصل، يف والتعلم التدريس عملية أثناء والكتابة
 .مرة كل يف العربية اللغة استخدام يف بالتحدي

 


