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الباب الخامس
الخاتمة

أ. نتائج البحث

عالج من عالجات املشكالت السابقة سواء كانت الصعوبات اللغوية أو 

الصعوبات غري اللغوية هي إستخدام الوسائل التعليمية املناسبة ىف تعليم اللغة العربية كلغة 

ا.أجنيب. تساعد الوسائل التعليمية ىف تسهيل وحتسني عملية التعليم والتعلم  ورفع كفاء

النتائج من هذا البحث كما يلى : 

وسائل ال. أما مدى جناح الطالب ىف تنمية كفاءة مهارة الكالم باستخدام 1

الطلبةت(السمعية البصرية) فهو ىف املستوى اجليد حيث كانالتعليمية 

م  إرتقاء كبرية  (صلون على النتائج اجليد حت وهم % ) 80,4. ترتقى مهار

وسائل التعليمية. الباستخدام ونرحاف

. يوجد إرتباط بني الوسائل السمعية البصرية املستخدمة ىف عملية التعليم وترقية 2

النموزجية الثانيةمهارة الكالم عند الطلبة ىف املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية 

رياو.- باكنبارو
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ب . اإلقتراحات : 

ث سيحصل النتيجة من هذا البحث, ويرغب وبعد إنتهى الباحث من هذا البح

تمع املدرسي عامة, ملدير املدرسة وملدرس ال لغة العربية ىف إعطاء اخلالصة واإلقرتاحات 

تعليم اللغة العربية ىف بالدنا احملبوب تقدما, اإلقرتاحات كما ولطالب والطالبات لكي

يلى :

أ. لمديرة المدرسة 

املدرسة املدرسني واملدرسات تسهيالت التعليمية مثل . ينبغى أن تعطي مديرة 1

, الوسائل السمعية البصرية, كاجلهاز . لتكون عملية التعليم فعالة وممتعة.

. ينبغى مدير املدرسة أن يسهل املدرسني واملدرسات ىف إكمال وسائل 2

التعليمية مثل آلة اللعب اللغوي وتكوين البيئة اللغوية وكل شيء من الدوافع 

التعليم العربية

ب . لمدرسين ولمدرسات اللغة العربية

. ينبغى أن املدرس يدفع الطلبة مدومة ىف ترقية مهارة الكالم مبمارسة التكلم 1

باللغة العربية عند لقائهم سواء كان ىف داخل الفصل أو خارجه
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. ينبغى للمدرس أن يكون البيئة اللغوية, مثل جيعل مقررا لدى الطالب أن 2

لة احلائطية. يتك لموا العربية مع أصدقائهم, ويكتب املفردات اجلديدة ىف ا

. ينبغى املدرس أن يستعد إستعدادا كامال للتدريس سواء كان إدارية التعليم أو 3

وسائل التعليم أو مادة الدراسية.

.ينبغى املدرس أن خيتار طريقة التعليم املناسبة باملادة واحوال الطالب , 4

و مرحلتهم و خلفيتهم. فرديتهم 

. ينتغى للمدرس أن خيتار الوسائل التعليمية املناسبة مثل الوسائل السمعية 5

البصرية لتكون عملية التعليم مسوقا وممتعة.

ج. لطلبة المدرسة

كون الطلبة أكثر شجاعة ونشاطة ىف التكلم اللغة العربية ولو كان خطاء . أن ت1

أن تتكلم بالطالقة والصحيحةىف البداية, حىت تستطيع الطلبة 

كون الطلبة أكثر قراءة ومساعا وكالما وكتابة باللغة العربية, وممارسة ىف . أن ت2

إستخدامها اليومية. 

---- واحلمدهللا رب العاملني---- 


