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 الباب اخلامس
 امتةاخل

 اخلالصة .أ
لباحث الرابع ميكن لحصول التحليل يف الباب بناء على نتائج البحث و 

 أن يستنتج اخلالصة كما يلي:
 

لطالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية اللغوية على ممارسة مهارة الكالم البيئة  .1
 مبعهد بكة مراتبورا منطقة بنجر كاليمنتان اجلنوبية 8اإلرشاد تنجاران 

البيئة اللغوية الفعالة لتطوير ومماسة مهارة الكالم لدى الطالب هي بيئة 
غوية اليت تسهل على الطالب استخدام اللغة العربية دائما يف حياهتم اليومية، ل

البيئة اللغوية تنقسم إىل نوعني ومها  مرة أخرى. من االستيقاظ من النوم حىت النوم
  البيئة الرمسية وغري الرمسية أو البيئة االصطناعية والبيئة الطبيعية.

ارس الطالب على مهارة الكالم، اليت مت الرمسية من بني البيئة اللغوية
تعليم جد فيها عناصر عربية يو لغة الاملتعلقة ابل االصطناعية هي يف شكل األنشطة

( تعليم 3تسميع املفردات،  (2( احملادثة يف الصباح، 1مثل ؛  مهارة الكالم،
 (6مسابقة اخلطابة وترمجة الكالم،  (5هدة األفالم العربية، ( مشا4اللغة، 

 سبوعية.احملاضرة األ
على الكالم  وتدفيع وتدريب الطالب حيث ميكن هلذه األنشطة حتفيز

يتعود الطالب على الكالم، واالستماع، النظرة، والفهم ابللغة العربية دائما، حىت 
األخرى الرمسية عربية جيدا وصحيحا. مث من بني البيئة اللغوية لغة الإىل ما يتعلق ابل

اليت متارس مهارة الكالم، مثل اجملالت  وسائلهي املرافق أو التسهيالت أو ال
احلائط اللغوية، وامللصقات حول املفردات والعبارات العربية، والتلفز الذي يعرض 

 دائما. األفالم العربية، ومكرب الصوت الذي خيرج الكلمات أو اجلمل العربية
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 وأما البيئة اللغوية غري الرمسية هي كل األحوال أو األشياء اليت حتدث
طبيعيا حول الطالب اليت تؤثر على ممارسة وتنمية مهارة الكالم لديهم، مثل 

النظرة على احلوار أو احملادثة وكل و االطصال من بعضهم البعض، االستماع 
 .وطبيعيا اليت حتدث حوهلم غري مباشر شياءنشطة أو األاأل

 
الكالم من مهارة  ممارسةيف  اليت تؤثر على الطالب والعائقةالداعمة مل االعو  .2

مبعهد  8املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد تنجاران  خالل البيئة اللغوية
 بكة مراتبورا منطقة بنجر كاليمنتان اجلنوبية

 ةهناك العديد من العوامل الداعمة اليت هلا أتثري كبري يف تطوير مهار 
لة ألنشطة اللغوية الفعاا منها ، مبا يف ذلكممارستهملدى الطالب و  كالمال

 التسهيالتأو  ، وبيئة نشطة يف التحدث داخل وخارج الفصل، ووسائلواملمتعة
 شرفنيامللغوية و السابقات املو لتعلم وممارسة مهارة الكالم،  تسهل الطالباليت 

يف تدريس  ونومهن املاهرونن و علماملو  أو النصائح دوافع تعلمالو  حول الطالب
 اللغة العربية.

ب ملمارسة مهارة الكالم هي قلق متنع الطالاليت عائقة وأما العوامل 
الكالم إىل الطالب من خالل خوف اخلطأ ونسيان  الكالم والكسالن. أييت قلق

املفردات، وأما شعور الكسالن هو أييت من داخل الطالب نفسهم بسبب ال 
 يعرفون ويفهمون ماذا يتعلمون وأهدافه.
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 التوصيات واالقرتاحات .ب
 للمدرسني .1

علمني أن يصنع ختطيط متفيذ التعليم، منهج التعليم، من املرجو للم
وتسهل املعلمني إلعداد  مج التعليم حبيث تكون علمية التعليم أكثر تنظيماوبران

ميكن للمعلمني  ختطيط تنفيظ التعليم، ومنهج التعليم، وبرانمج بوجود التعليم.
 تقييم تدريسهم. 

 للباحثني .2
بعض يوجد فيه  ل، ألنه ميكنإن هذا البحث ال يزال بعيدا عن الكما

اليت  حتليل البينات املتعلقة ابلبيئة اللغويةتقدمي و األخطاء وما زالت غري مثالية يف 
. فللباحثني ، بسبب ضيق وقت البحث يف امليدانمتارس على مهارة الكالم

املستقبلني ينبغي عليهم إدارة الوقت أثناء إجراء البحث يف امليدان، حىت ال جتد 
 ت اليت واجهها الباحث عند إجراء البحث امليداين. الصعواب

  


