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 الباب اخلامس
 اخلامتة

 أ. املالخص

 :بناًء على وصف نتائج البحث ، ميكن استخالص االستنتاجات التالية

عملية تطبيق التعلم احملّدثة يف املدرسة اإلسالمية احلكومية السادسة ابريتو كواال وىف . 1

املدرسة اإلسالمية معهد دعوة اإلسالمية ال يقف وحده يف موضوع واحد  ولكن وردت 

يف املواد العربية واليت مع هيكل منهج دروس اللغة العربية يف كل موضوع ، يتم دمج املواد 

احملّدثة يف . يف العناصر األربعة إلتقان اللغة ، وهي االستماع والتحدث والقراءة والكتابة

القراءة ، : سالمية احلكومية السادسة ابريتو كواال ترتيب إيصال املوضوع هواملدرسة اإل

: وىف املدرسة اإلسالمية معهد دعوة اإلسالمية الرتتيب ,والنحو ، والتحديث ، والكتابة

 .كتابة وحماضرة وقراءة.  القواعد

مراحل إعداد جيدة التخطيط : وهي: مراحل تعلم 3يتم تنفيذ عملية تعلم اللغة العربية يف 

، يقوم املعلمون بعمل حتضريات جيدة التخطيط ، واليت تتم كتابتها يف خطة التعلم 

(RPP) . فتكون مراحل تنفيذ التعلم وفق ما مت التخطيط له يف هذه املرحلة ال ميكن
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سالمية احلكومية السادسة ابريتو كواال وىف املدرسة اإلسالمية معهد للمدرس يف املدرسة اإل

دعوة اإلسالمية إجراء عملية التعلم ابلكامل وفًقا ملا مت التخطيط له يف خطة الدرس ، ألن 

وأخريًا مرحلة تقييم التعلم لتحديد مدى قدرة  ,املواقف والظروف تكون أحياًًن أقل دعًما

يف     يف هذه املرحلة ، يقوم مدرس اللغة العربية  .الطالب على استيعاب املواد املقدمة

املدرسة اإلسالمية احلكومية السادسة ابريتو كواال وىف املدرسة اإلسالمية معهد دعوة 

 .إبجراء تقييم يف هناية الدرس فقط   اإلسالمية

ملشكالت اليت تواجهها يف  تعليم احملادثة  يف املدرسة اإلسالمية احلكومية السادسة ابريتو ا. 2

 .هي مشكلة لغوية وغري لغوية  كواال وىف املدرسة اإلسالمية معهد دعوة اإلسالمية

يف مشكلة لغوية ، ال يزال معظم الطالب ال جييدون نطق األحرف اهلجائية ونطق 

الصعب عليهم حفظ املفردات املوجودة ، لذلك من الصعب  املفردات ، مما جيعل من

 .أيًضا فهم وتطبيق القواعد اليت مت تعلمها يف اجلمل

فيما يتعلق ابملشكالت غري اللغوية ، فإن مدرس اللغة العربية   يف املدرسة اإلسالمية 

رعون جًدا اب  احلكومية السادسة ابريتو كواال وىف املدرسة اإلسالمية معهد دعوة اإلسالمية

يف التحدث ابللغة العربية ، ولكن من املؤسف جًدا أهنم أثناء تعلمهم يستخدمون لغتهم 

. يتكلم العربية. األم كلغة للتعليم ، لذلك ال يعتاد الطالب على ذلك وجيدون صعوبة

العربية أيًضا إىل نقص . ترجع الصعوبة عند االضطرار إىل التحدث أو التواصل ابللغة
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اليت لديهم ، واخنفاض االهتمام واحلافز ، وحمدودية املرافق واملرافق ، فضالً عن املفردات 

 .البيئة األسرية واملدرسة واالجتماعية األقل دعًما

احملاوالت اليت ميكن القيام هبا للتغلب على مشاكل التعلم احملادثة العربية   يف املدرسة . 3

   املدرسة اإلسالمية معهد دعوة اإلسالميةاإلسالمية احلكومية السادسة ابريتو كواال وىف

 :هي كما يلي

فيما يتعلق ابملشكالت اللغوية ، جيب إجراء منط تدرييب مكثف لتدريب الطالب الذين . أ

جيد وابملثل مع مشكلة املفردات والقوايد ، . مل جييدوا بعد قراءة وكتابة احلروف اهلجائية

 .ات وأمناط اجلمل يف املدرسة ويف املنزلغالًبا ما يقوم املعلمون بتمارين املفرد

فيما يتعلق ابملشكالت غرياللغوية ، جيب أن يكون املعلمون قادرين على استخدام . ب

يشرح املعلم . األساليب واألساليب اليت متثل حتدًًي وممتعة للطالب وتسري على اهلدف

استخدام اللغة العربية  يتعرف الطالب على. أمهية احملدثة لتعزيز اهتمام الطالب وحتفيزهم

. مع املفردات املعروفة ، ويسألون األصدقاء وكبار السن واملعلمني إذا واجهوا صعوابت

معاجلة مشكلة الوقت غري الكايف ألنشطة التعلم من خالل إلقاء التحيات ابللغة العربية ، 

صادر جيب السعي إلكمال املرافق والوسائط وم. عند مقابلة الطالب لتدريب حمدثيهم

التعلم املتاحة حىت يتمكنوا من خلق مشاعر السعادة وجعل الطالب يشعرون أبهنم يف 
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أيًضا خلق بيئة لغوية قادرة على تشجيع الطالب على الشعور . املنزل يف غرفة الدراسة

 .ابلشجاعة للتحدث ابللغة العربية دون الشعور ابخلجل واخلوف من اخلطأ

 

 ب.التوصيات

توصيات من الباحثة للباحثني اآليت يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية السادسة يف متبان 
مبنطقة ابريتو كواال ويف معهد الدعوة اإلسسسسسسسسسسالمية يف مكارسسسسساري مبنطقة ابريتو كواال أن يبحث املهارات 

احملادثة لطالب أو يسسسسسستخدم اللغوية من حيث احملادثة ابسسسسسستخدام الطريقات أو االسسسسسسرتاتيجية لرتقية مهارة 
وسسسسسسسسسسسسسيلة التعليمية متنوعة لدفع الرتغيب الطالب عند تعلم. أو يبحث مبهارات اآلخرى بتطبيق الطريقات 

 املتنوعة. وتوصيات األخرى من الباحثة  يف تلك املدرسة كما يلي : 

برة لتحسني والتغلب على املشكالت املوجودة يف التعلم املتحصل ، فإنه يتطلب املثا. 1

جيب على معلمي اللغة . واالهتمام اجلاد من مجيع األطراف ، وخاصة معلمي اللغة العربية

العربية زًيدة االنتباه وغالًبا ما يوفرون احلافز للطالب ، وإجياد احلل املناسب لتعزيز اهتمامهم 

 بتعلم احملاضرة بشكل خاص وتعلم اللغة العربية بشكل عام

العربية الذين تساعدهم مدارس أخرى بذل جهود لتهيئة بيئة لتوطني جيب على مدرس اللغة . 2

 .احملاضرات
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 ,وخمتربات اللغات املوجودة ، جيب بذل اجلهود حىت ميكن إعادة استخدامها بشكل صحيح. 3

 .وهذا يتطلب التنسيق مع مدير املدرسة وًنئبه يف جمال البنية التحتية. لدعم تعلم احملدثة

 .للباحثني املستقبليني ، ميكنه دراسة جوانب املهارات اللغوية الثالث األخرىابلنسبة . 4

 
 


