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 ابب اخلامس

 اخلامتة

 
 اخلالصة البحث . أ

قسم تعليم اللغة العربية لو أىداف يف  من تقدمي وحتليل البياانت السابق،
تعليم مهارة الكالم. من ىذه األىداف القائمة ىي أن يتمكن الطلبة لتطبيق اللغة 

ىت وم وتعبري  شفهي عن أفكاره، حهوتكلم مف اآلخرين جيدة مع محادثةالعربية ك
 يتطلب الطلبة على حتقيقها. إذا حتقيق الغاية الناجة تتعلق جبهد عال.

اتمعهد  يف نيكن اتتنتاجو أن الطلبة اتمتررج، ميمن تقدمي وحتليل البياانت
على مهارة  واخلفية الدراتة اليت تركز  ملديه السلفي يف قسم تعليم اللغة العربية

يف تعليم اللغة  ماجية. إذا عند مشاركتههارة االتتاتمعلى  وااالتتقبالية، ومل يركز 
 .مهارة الكالمعلى  واجمهز بتطبيق اتمهارة اللغة الثاتية، ولكن مل يتعود ملديه العربية

دافع الطلبة على تعلم اللغة. فتظهر طريقة مهارة الكالم يف اجلامعة تبوجود 
ىت جيتهد اتمعهد السلفي اتمتنموعة.ح يف نيالتعلم اتمفضلة لدي الطلبة اتمتررج

 ية مهارة الكالم.قاجتهادا كبريا لًت  مالطلبة بطريقة تعلم مفضلته
اتمعهد السلفي  يف نياتمتررج أن الطلبةمن تقدمي وحتليل البياانت السابق، 

. واتًتاجتية التعلم اللغة علم اتمفضلمنط الت ميف قسم تعليم اللغة العربية لديه
 ًتاجتية تعلمو العاطفية واالجتماعيةوات األول لديو منط التعلم البصري لباالط

واتًتاجتية تعلمو  لديها منط التعلم السمعي ةالثاتيوالطلبة  بتطوير اتمفردات.
 .يف الكالم العاطفية واالجتماعية
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 ولو االتًتاتيجية العاطفية، يبصر نمط التعلم الب األول يفضل الطالب
واالجتماعية فيها ىذه األمور تتعلق ابتًتاتيجية العاطفية  .واالجتماعية

( 1: )اتًتاتيجيات تعلم اللغة بتطوير اتمفردات، ولكن فيها خطوات خمتلفة ىي
قراءة الكتب اتمتنوعة. مث جيعل اتمفردات والقواعد جبملة اخرى وجيرهبا كل ب ويفضل

اتممارتة على الكالم كفتح اتمعاجم لبحث اتمفردات عند ما  (2. )التحدث مع
ولو اتمستوى يف مهارة الكالم بويب اتمفردات اليت وجده. يشعر أتو ال يعرفها و ت

  وىو من اتمستوى اتمتقدم. و مستوى اتمتقدم اتمنرفض.
االتًتاتيجية العاطفية  اوهل، منط التعلم السمعي الديه ةالثاتي فضل الطالبةت

 فيها واالجتماعية العاطفية ابتًتاتيجية تتعلق األمور ىذهواالجتماعية. 
أن ترغب  : ىي خمتلفة خطوات فيها ولكن ،لكالماب اللغة تعلم اتًتاتيجيات

ابلقواعد  بكثرة الكالم فتؤثر على عملية ممارتة احملادثة مباشرة مع أصحاهبا
أحياان تستردم التعريف لشرح الفردات عندما ال تعرف أن .والختاف أن تعربىا

 أماو . اتمتوتطة الكالم وىو من اتمستوى . وهلا اتمستوى يف مهار تعربىا واضحة
ىذه األمور تتعلق ابتًتاتيجية العاطفية ، ابلنطق اتًتاتيجيات تعلم اللغة

 ، ولكن فيها خطوات خمتلفة ىيلنطقواالجتماعية فيها اتًتاتيجيات تعلم اللغة اب
أن تفضل على مساع السمعية أو التسجيل أو الناطق ابللغة العربة، وتتحدث  (1)

قرأ ( أن ي2) على عملية االتقان يف مهارة الكالم.تفسها أو مع األخرين مساعدا 
  لطلق اللسان،يؤثر على عملية اتممارتة يف  الكالم ومنها  الكتاب بصوت عال

  .إلتقان مهارة اللغة تكلم تفسها أمام اتمرأةكال
 

 التوصيات البحث . ب

تسبة إىل البحث يوصي لكل الطلبة يف قسم تعليم اللغة العربية لنيل منط 
فضل لتهسهيل وتفهيم  معلجة اتمعلومات. بعدم منط التعلم اتمفضل توف التعلم اتم
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يكون الطلبة صعوبة يف التعلم أو مقابلة اتمعلومات اتمرتلفة. وكذلك يف اتقان 
تفسو ، إما يف تعليم  مهارة الكالم ينبغى الطلبة أن يكتشف منط التعلم اتمفضل

 داخل الصفوف أوخارجها. 

بنمط التعلم لدى  واتعليم اللغة العربية أن يهتم قسممعلمني يف للالوصية 
 سهلو لي التعليم يف حتقيق األىداف الناجحة ادة وطريقةاتمبني  واالطلبة ويضبط

 الطلبة يف معاجلة ومقابلة اتمعلومات .
 


