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 الباب الخامس
 الخاتمة

 خالصة البحث -أ
أن  إلى الباحثة ت، خلصتويات هذه الدراسةبعد إجراء البحث ووصف مح    

دارالهجرة  اإلسالمي المعهدفى لطالبات الصف العاشر  م الحوارياستراتيجيات تعل
 التالية:شرح انتهاء كما هو  كاليمنتان الجنوبية ابمرتابور للبنات 

، ، صوت لغويةم الحوار لها أنواع متعددة.  مثل طريقة مباشر يتعلاستراتيجيات   -0
 بارتشبه طريقة مبسيرة إخ الجهاز الضوتىء فيديو حوار باستخدام شاشة

ثم   مكونة من شخصين. في فرق نعلى الفور بالتدرب وتجميعهالطالبات 
اللغة الصوتية هي أنه يُطلب منهم  المعلم لقبهالحوار الذي منحه  تدربوا على

ادثة مثل ما ثم تدرب على المح إلى المحادثات باللغة العربية. االستماع
، يكون فيديو الحوار عبارة عن محادثة في شكل صوتي، ه من قبل.  إًذانسمعو 

ممارسة  اتبلاى الطسهل علتمصحوبة بصورة في الفيديو.  حتى  ولكن أيًضا
والطالقة  تقليد أسلوب التحدث باتلاستطيع الطتألنه من الفيديو،   المحادثة.

 وتعبيرات الوجه والنغمة المناسبة.
، قةم الحوار في الخوف، وانعدام الثتعلي اتمشكالت في تطبيق استراتيجي -7

 اتمخطئن ئفن من أنهخ نئفن ألنهخ ن، والخوف من الخطأ.  إنهةومحرج
ثر ر أكإذا كان المحاو  نبأنفسه ن. تنخفض ثقتهنحكن على أصدقائهثم يض

يملن  نيشعرن بالخجل ألنه نلما ز ن. لن يتلعثمطالقة من أولئك الذين ال يز 
 ضعف الذاكرة.ة قوية للتقدم. ن إلى شجاعج، يحتاتسلبي إلى أن يكنّ 

 نهما يجعلتوتر مفرط، م نكر الحوار في وقت الصيام.  ولديهالصعب تذ 
لنهاية ا ن التركيز بحيث يصعب نقل المفردات التي تم حفظها جيًدا، وفيديفق

.  الشك والصالبة وانعدام نهعلى قول ما حفظو  نيؤدي ذلك إلى عدم قدرته
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متصلب،  بشخص نعندما يتم إقرانه .التي يواجهنهالخبرة هي أيًضا العقبات 
هذا اية.سيتأثر الشخص بطالقة ألن أسلوب المحاور وموقفه قاسيان للغ

 الشخص المتيبس ناتج عن نقص الخبرة في التحدث أمام الجمهور.
 توصيات البحث -0

أشياء مهمة يجب أن تكون ذات  ةجد الباحثت، بناًء على الوصف أعاله   
 ، وهي:عدة أشياء، ويقترح الباحثة اهتمام مشترك

ي الفصل ف الحوار مهمة جًدا ات، تعتبر استراتيجيالباتبالنسبة للط -0
اح االتصال. هي مفت ميألن استراتيجيات التعلي وفي بيئة المعهد. الدراس

بشر.  م الحوار لن يكون هناك تواصل وتفاعل بين اليبدون استراتيجية التعل
ه بدون ألن. اتبلاأيًضا استراتيجية تدعم الط استراتيجية الحوار هي

نحن ، فإذا كنا نعرف اللغة بالفعل تين.صام محادثة، سيكون البشر
 ،إذا لم يتم ممارستها مون بممارستها من خالل استراتيجية الحوار.ملز 

، ال المثل كما يقول الفائدة وعبثا. فإن اللغة التي نعرفها ستفعل عديم
 فائدة إذا لم تمارسه.

اللغة  م ال تقل أهمية عنيالتعل ات، فإن استراتيجيبالنسبة لألستاذة -7
في  الباتلطااعم لتسهيل م هي أيضا عامل دينفسها.  استراتيجيات التعل

في أكثر طالقة و  اتبلاالطمن هذه المحادثات كان  ة.تعلم اللغة العربي
ي اختيار االستراتيجيات دور المعلمين مهم جًدا أيًضا فالمرحلة. 

، لباتالطا التي يفضلها م الحواريمثل استراتيجيات التعل المناسبة
ن ألعربية. لم اللغة ايلألهداف في تعل درسةوتسهيل تحقيق الم

 وار أكثر فعالية من االستراتيجيات األخرى. حم ياستراتيجيات التعل
عاشر لطالبات الصف ال م الحوارياستراتيجيات تعل ثم أراد البحث عن  -0

طريق الفصل سابقة  ، يمكندارالهجرة للبنات اإلسالمي المعهدفى 
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بحث لواعتبارات أخرى لألكاديميين الذين يرغبون في مزيد من ا العاشر
 لمعهدافى لطالبات الصف العاشر  م الحوارياستراتيجيات تعلحول 

 .دارالهجرة للبنات اإلسالمي

 

 

 

 

 
  


