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املهارات حتسّي أبن للوعي وافتقارهم قدراهتم لتحسّي زالواكساىل ما الذين اخلامس

 .اللغويةأمرمهمللغاية

 



 

 

 





 الباب اخلامس

 خامتة البحث 

 الفصل األول : اخلالصة

 :ستنادامنالبحثالسابقةخلصتالباحثةاآلتيةإ
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اخلامس .1 الفصل لطالبات املطبق العربية اللغة التعلم معّلمات منوذج كّلّية
يستخدمابللغةالعربّيةدائما يفمعهددارالّسالمكونتورللبناتالرّابعااإلسالمّية

ليتمتطبيقهمنقبلومناسبعندالشرحاملاّدةوالجيوزالشرحابللغةاإلندنسّية
التعليميةاألخرى التعليميةاملؤسسات ليتمتطبيقهمنقبلاملؤسسات ومناسب

تدعم اليت والبيئة منهجي املباشرهذااملصممبشكل التعلم بنموذج ، األخرى
العربية اللغة بسهولة24تفاعل ستحقق وخارجها الدراسية الفصول يف ساعة

حت مت اليت التعلم أهداف وطويلةأكرب املدى قصرية التعلم وأهداف ، ديدها
التعلمهذاواملناهجاملطبقةيفدارالسالماحلديثة،ميكن املدى.ألنهبنموذج

 .لدارالسالمأنيتطورويصبحمعروفًايفمجيعأحناءالعاملتقريًبا
التعلمالذييستخدماملعلم .2 التعبريالشفويلرتقّيةمنوذج للطالباتالفصكفاءة

منخاللالتفاعلالنشطبّييفمعهددارالّسالمكونتورللبناتالرّابعاخلامس
اخلامس الفصل وطالبات ابللغة املعلمّي الفصل وخارج الدراسي الفصل يف

 .العربية،منوذجاألسئلةواألجوبةواملناقشة
عهدعواملالصعوبةطالباتالفصلاخلامسيفترقّيةكفاءةالتعبريالشفوييفم .3

الرّابع للبنات الّسالمكونتور دار الناشئةعن العوامل ، الداخلية العوامل هو:
تشمل والشخصية. املهارات حيث من تنوع طالب لكل أنفسهم. الطالب

 :العواملالداخليةمايلي
تدريبها .أ وجيب التطوير إىل حباجة تزال ال طالبة لكل خمتلفة قدرة هي املوهبة

 .دائًما
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إليهأواإلعجاببه،وهذاسيؤثرعلىالرغبة:اال .ب يتمالسعي هتمامهوشيء
فضولالطالبإلتقاناللغةالعربيةبشكلأكثرعمًقاونشطًادائًمايفاألنشطة

 .اليتتتحدثالعربية
 اإلرادةهوالوعيالذايتلدىالطالبليكونأفضليفحتسّيقدراته .ت

 قصر البحثالفصل الثان : 

إىلالعديدمنالطرقوالعديدمنالقيوداليتفتقرتيفهذهاحلالةاليزالالباحثة
يعاينمنهاالباحثةيفجتميعنتائجهذهالدراسةألنهالميكنالوصولإىلالعديدمن
األشياءمنقبلالباحثّيأثناءعمليةالبحثوالتحضري،أحدهاحمدودبسببالوضع

الباحثةيف COVID 19 وساحلايلالناجمعنفري الذييهاجمالعاملكلهوهذاحيدمن
التفاعلاملباشريفهذااجملال.أيملالباحثةأنفسهمأنهحىتيفالظروفاملليئةابلقيود
متطلباتإكمال الباحثةإلكمال بدأه ملا الباحثّي لعدماستكمال ليسسبًبا فهذا ،

.الدراسةيفاملركباتاألخرى



 االقرتاحات الثالث :الفصل 

 اإلقرتحةالنظرية .1
التعبري -أ اللغةالعربيةيفترقية تعلم يتمالبحثالتايلعنمنوذج ميكنأن

 الشفهيالذيمّتدراسته.
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ميكنأنيكونمنوذجتعلماللغةالعربيةاملثريةلالهتمامواملالئمةجذااًب -ب

لتحسّياللغةيفمعهددارالسالمكونتورللبناتالرابع.

اإلقرتحةالعملية .2

تستخدمنتائجهذهالبحثكإقرتحاتللمعلمّيواملعلماتإلصالحأنفسهميدعم

به القيام مت اليت العربية اللغة تعلم متمنوذج اليت للطالبات الشفوي التعبري الرتقّية يف

ابملعىن الطالبات وحتفيز ، العربية اللغة معلم مناذج االهتمام إيالء خالل من التحقيق

املهمللغتهممثّتقييمهامعمديراملعهدواملعّلماتوالطالباتمنخاللإجيادأفضل

الب تقدمت و العربية. اللغة تعلم املشاركةيفاحللوليفعملية لألطراف اقرتاحات احثة

 :الدراسة

 



اإلقرتاحاتملديرمعهددارالسالمكونتورللبناتالرابع .1

التعبري لرتقّية حماولة يف مديركمشرف ، تنفيذها مت اليت مناذج بتنفيذ تتعلق فيما

لتشكيل املعّلمات و املعلمّي تعليم منوذج حتسّي مواصلة وترجى للطالبات الشفوي

.ذجتعلماللغةالعربيةاجليدةيفالرتقّيةالتعبريالشفويللطالباتمنو
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 اإلقرتاحاتللمدرسّ .2

التعبري وتنفيذ إنشاءمنوذج قادرينعلى املعّلمات و املعلمون يكون أن املتوقع من

  .الشفهيلتساعدّنضةاللغةالعربيةللطالبات

اإلقرتاحاتللطالبات .3

النظ إطاعة على للطالبات املعلمّيترجي من املعقد التعلم عملية منوذج يف وم

.واملعلمات،ألنهبذهالنماذجتستطيعأنحتسنالتعبريالشفويللطالبات

اإلقرتاحاتللجامعة .4

رجتالباحثةإىلمؤسسةالرتبيةاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةكينداريإلعطاءأحسن

العربيةليستطيعونابستخداماللوازماللوازمإىلالطالب،خاصةلشعبةتدريساللغة

املوجودةأبحسنماميكنلدعمجناحالطالب.
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