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 الباب الخامس

 اإلختتام

 الفصل األّول: الخالصة

على مهارة م اللغة العربيةيتعلمشاكلبناء على نتائ  البحث ك ادلناقشة ادلتعلقة 
باحثة صياغة , مث اليف ادلدرسة العالية دار ادلخلصُتالصف احلادم عشر  الكالـ لطالب

 :بعض االستنتاجات كما يلي

الكالملطالب الصف احلادم عشر يف م اللغة العربية على مهارة يعملية تعل .2
عٍت يتم التعليم بإعداد تصميم تنفيذ التعليم. ت ادلدرسة العالية دار ادلخلصُت

الطريقة ادلستخدمة على ادلعلمة يعٍت طريقة احملاضرة ك طريقة السؤاؿ اجلواب ك 
طريقة مطابقة الكلمات ك طريقة الصياغة.حيث التقوًن ادلستخدـ  ىو إعطاء 

 ادلمارسة.ادلهاـ ك 
لطالب يف تعلم اللغة العربية ك خاصة يف مهارة الكالـ اواجهتاليت  اكلأف ادلش .0

لغوية يعٍت مشكالت اليت يعٍت مشاكل اللغوية ك مشاكل غَت اللغوية. مشاكالل
أ من اللغة نفسها مثل الصوت ك ادلفردات ك الكتابة ك التشكيل ك الصياغة ك شتن

دافع لغوية تأيت من خارج اللغة نفسها مثل الغَت  اكلالداللة.ىناؾ أيضا مش
الطالب ك اىتمامهم بالتعلم ك أدكات التعلم ك كفاءات ادلعلمُت ك الوقت ادلتاح 

 ك بيئة اللغة العربية ك خلفية التعليمية.
أف اجلهود ادلبذكلة للتغلب على ادلشاكل يف مهارة الكالـ اليت يواجهها طالب  .9

ك الطالب  ةعالية دار ادلخلصُت من ادلعلمالفصل احلادم عشر يف ادلدرسة ال
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أما عن اجلهود اليت تبذذلا ادلعلمة للتغلب على ادلشاكل اليت متنوعة للغاية. 
زيادة حتفيز الطالب دلواصلة تنمية االىتماـ بتعلم اللغة تواجهها طالب يعٍت 

ىت توفَت نصوص زلادثة ك شلارسة الطالب أماـ الفصل حك  توفَت ادلفرداتك  العربية
 قدـ نصا. يتمكن ادلعلمة ك األصدقاء االخرين من تربير رسائل سلارج احلركؼ

القياـ بأنشطة االستماع عن احملادثة من خالؿ مبكرة ك  للقراءة ك ترمجتو معا فقط
 . الصوت

فيما كانت اجلهود اليت يبذذلا الطالب أنفسهم يف التغلب على مشاكل تعلم اللغة 
للمادة اليت شرحها معلمة اللغة العربية جيدا كالحظ  استمع كانتبوالعربية يعٍت 

زيادة قراءة الكتب أك القواميس ك  النقاط ادلهمة ادلتعلقة بادلادة اليت يتم تدريسها
. اللغة العربية ك زيادة ادلفردات ك االستماع إىل احملادثة باللغة العربية ك شلارستها

حفظ ادلفردات حىت ك  الفصلالتكارر ادلستمر لكل مادة مت احلصوؿ عليها يف 
سؤاؿ ادلعلمة ك كبار السن ك األصدقاء يف ك  تتمكن من ترمجة النص العريب

 الفصل
 الفصل الثاني: االقتراحات

بناء على نتائ  البحث يف ادليداف, يعتـز الكاتبة تقدًن اقًتاحات نأمل أف تكوف 
 مفيدة كما يلي: 

 لرئيسة ادلدرسة .2
ينبغي خلق بيئة اللغة العربية ك إعداد األنشطة اليت دتكن أف تزيد دكافع تعلم 
الطالب ك اىتمامهم بتعلم اللغة العربية. ك توفَت ادلرافق ك البنية التحتية اليت أف 

 تعدـ تعلم اللغة العربية. 
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 للمعلمة اللغة العربية .0
إمكانتهم طالب يف تلقي جتب على ادلعلمة اىتماـ خلفية تعليمية طالهبم دلعرفة 

 دركس اللغة العربية
 للطالب .9

جيب عليكم دائما بزيادة مفرداتكم ك تدرب ك تعتاد على التكلم باللغة العربية مع 
أم شخص يتكلم العربية. كاسأؿ دائما إىل ادلختصُت يف رلاؿ اللغة العربية عندما 

ك اىتمامهم  يواجو صعوبات. بينما األىم أف جيب الطالب لزيادة من دكافعهم
 دائما ليكونوا جادين يف تعلم اللغة العربية حىت يتمكنوا من حتقيق ما يطمحوف. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


