
 

٨٠ 

 

  لخامسالباب ا

 خاتمة البحث

  الخالصةالفصل األول : 

قسم اللغة يف إستنادا من البحث اليت أجرا الباحثة استنتجت اخلالصة أن دور 

 كونتور للبنات الرابعترقية كفاءة التكّلم عن اللغة العربية لطلبات مبعهد دار السالم  

  تشتمل على:

دور مهّم على يف معهد دار السالم كونتور للبنات الرابع هي  دور قسم اللغة .١

حيث أن اللغة مهّم عند  .ترقّية اللغة العربية الطالبات خاصة على كفاءة التكّلم

 املعهد و قسم اللغة تقيم كقائم نظوم اللغة للطالبات.

كفاءة كفاءة التكّلم عن اللغة العربية لطالبات معهد دار السالم كونتور أّن    .٢

 للطالبات بالنسبةتكّلم اللغة العربية للطالبات فيها نوعني ومها جّيد و مقبول. 

 على القدرة لديهن الالئي الطالبات مهاو  نوعان وجدت ، التحدث على اتاجلّيد

 استخدام على القادرات الطالبات وجود. للقواعد وفًقا العربية باللغة التحدث

 اجلمل عدد جعل يف والقيود القواعد يف قصور أوجه لديهم ولكن العربية اللغة

  للقواعد وفًقا العربية باللغة



 

٨١ 

 

املربّية واملعّلمة كدور قسم اللغة يف ترقّية كفاءة التكّلم عن اللغة العربية لطالبات   .٣

 ةقسم اللغعقدت  منضبطة واملراقبة. خصة والقدوة واملقيمة و شواملشرفة والدافع

  تشتمل على ثالثة النشاط: يف ترقية كفاءة التكّلم عن اللغة العربية نشطاتاأل

  ألسبوعية: هي أنشطة املعقد يف اليومية كاحملادثة اليوميةا األنشطة 

  : هي أنشطة املعقد لكّل شهر كاإلصالح اللغة األنشطة الشهرية

  : هي أنشطة املعقد لكّل سنة كالتمثيلية املصرحية األنشطة السنوية

  كما يايل:   يف ترقية كفاءة التكّلم عن اللغة العربيةمشاكل قسم اللغة  و توجد

  ،القرآن قراءة الطالبات يف قدرة قّلة )١ 

  البات، الط لدى دافع وجود عدم )٢

  ، مثايل منوذج وجود عدم)  ٣

  ، املفردات مثالب )٤

  ، العربية اللغة استخداميف  اإلقليمية اللهجات مع خمتلطة تزال البعضهّن  )٥

  ،)النحو و الصرف( ملاجل وصنع تأليف يف متاعب هناك )٦

  ) بعضهّن حتجلن يف أخطاء عن نطق اللغة العربية.٧

  

  



 

٨٢ 

 

 األثارالفصل الثاني : 

 :يلي ملا والعملية النظرية اآلثار ذكر ميكن ، بحثال هذه نتائج على بناءً 

 النظرية اآلثار. ١

 واملالئمة لالهتمام املثرية العربية األنشطة يف اللغة قسم دور يكون أن ميكن. أ

 .معهد دار السالم كونتور للبنات الرابع يف اللغة لتحسني جذابًا

 يف للغاية مهم أمر وهو العربية باللغة الطالبات حتفيز تشبه اللغة قسم أدوار. ب

 العالية الدوافع ذوات و ، العربية للطالبات اللغة كفاءة التكّلم عنحتسني  

 العادية الطالبات قدرة عن نستختلف

 إىل ومفيدة ممتعة لغوية بأنشطة القيام يف اللغة قسم دور يؤدي أن ميكن. ج

 .الباتالط سهولة زيادة

 الطالبات مع تتوافق وتتشاركو  لغوي نشاط كل دعم يف اللغة قسم دور. د

 العربية اللغة تعلم عملية يف حل أفضل إجياد خالل من ومدير واملدرسات

 .العربية للطالبات اللغة كفاءة التكّلم عن لتحسني

 العملية اآلثار. ٢

 أنفسهم صالحإل اتواملعلم للمعلمني اتإقرتحك لبحثا هذه نتائج تستخدم

 العربية للطالبات اللغة كفاءة التكّلم عن زيادة يف به القيام مت اليت قسم اللغة دور يدعم
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 الباتالط وحتفيز ، العربية اللغة معلم ألدوار االهتمام إيالء خالل من التحقيق مت اليت

و إكثار األنشطات اللغوية  ّمث تقييمها مع مدير املعهد و املعّلمات  للغتهم املهم باملعىن

  العربية اللغة تعلم عملية يف احللول أفضل إجياد خالل من و الطالبات

  : اإلقتراحات  لثالفصل الثا

لطالبات  العربية اللغةعن  التكّلم كفاءة رقيةت يف اللغة قسم دور فيعر ت بعد  

 يف املشاركة لألطراف اقرتاحات الباحثة تقدمت معهد دار السالم كونتور للبننات الرابع

 :الدراسة

 اإلقرتاحات ملدير معهد دار السالم كونتور للبنات الرابع .١

 حماولة يف كمشرف مدير ، تنفيذها مت اليت واألنشطة القواعد بتنفيذ تعلقت فيما

 نوعية حتسني مواصلة جىللطالبات وتر  العربية اللغةعن  كّلمالت كفاءة نوعية لتحسني

  .العربية باللغة نشطة بيئة لتشكيل و املعّلمات املعلمني

 اإلقرتاحات للمدرّس  .٢

 وتنفيذ أنشطة إنشاء على قادرين و املعّلمات املعلمون يكون أن املتوقع من

   .للطالبات العربية اللغة عن كّلمالت كفاءة حتسني على اللغة قسم تساعدل قواعد

 اإلقرتاحات لقسم اللغة .٣
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 عن أي ، اللغة جمال يف للطالبات جيًدا مثاالً  اللغة قسم قدمت أن املتوقع من -

  . اليومية أنشطتهم يف العربية اللغة نظام غرس طريق

 تنشيط على قادرة أنشطة إنشاءعلى  االبتكار يف تستمر أن املتوقع ومن -

 جمال يف املنظم التنفيذ وكذلك طالباتلل العربية اللغة عن كّلمالت كفاءة وتطوير

  .الطالبات لظروف وفًقا اللغة

 اإلقرتاحات للطالبات .٤

ترجي للطالبات على إطاعة النظوم يف مشاركة مجيع األنشطة و النظام املقرر من 

  اللغة العربية. نشطة بيئةقسم اللغة، ألن ذه الطريقة تستطيع أن ختلق 

 اإلقرتاحات للجامعة .٥

رجت الباحثة إىل مؤسسة الرتبية اجلامعة اإلسالمية احلكومية كينداري إلعطاء 

خاصة لشعبة تدريس اللغة العربية ليستطيعون باستخدام   أحسن اللوازم إىل الطالب،

  اللوازم املوجودة بأحسن ما ميكن لدعم جناح الطالب.

  


