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الباب الرابع
اإلختتام

اخلالصة .1
بعد ما قامت الباحثة باجزاء الدراسة النظرية عن تطبيق استراتيجية 

ية مهارة كالم الطالب مث عليم االجبايب كل فرد مدرس ىف ترقالت
الدراسة امليدانية ىف املدرسة الفالح سيدوارجا استطعت يستمر اىل

وام امللخص ىف هذا البحث .اتلباحثة ان تأخذ النتائج واالقتراحا
:فهي

باملدرسة " كل فرد مدرس"تطبيق االستراتيجية التعليم االجياىب .أ
سيدوارجادلتا ساري"الفالح"

" مدرسكل فرد "ان تطبيق االستراتيجية التعليم االجياىب 
جا قد شعر الطالب سيدواردلتا ساري"الفالح"باملدرسة 

ثهم جلعل الطالب االجيابني واالبتكارينبالسرور وكذلك حي
والشجاعة يف احلوار اوالكالم 

السؤال مثوهذه االستراتيجية فعلها الطالب بكتابة 
متبادال بالوقت ييستعدون االجابة وبعده اباا وأخرج فكرم
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التفاعل وهذه االستراتيجية تنمى. املدرساملعني من 
.ويصبح التفاهم و التعميم حنوهم عن املادةواملواصالت 

كل "ستراتيجية التعليم االجياىب اما اخلطوات يف تطبيق اال
جيد جداّ ألنه يشتمل على اخلطوات يف التعليم " فرد مدرس

اما اخلطوات تبدء من املقدمة والتمهيد. والتعلّم الذي تبدء
.والتطبيق واملناقشة واالستنباط والنتائج املرحلة االنتهائية

دلتا ساري"الفالح"مهارة كالم الطالب باملدرسة ترقية .ب
ارجاسيدو

ملساعدة التجهيزات والتسهيالتكانت املدرسة مستعدة
ل االيضاح يعىن التلفاز ترقية مهارة كالم الطالب فهي وسائ

حني تعلم وكذلك. (native speaker)ل مث العربيون يف املعم
.االستاذ هداية يعطى املفردات العربية

لترقية مهارة الكالم سوى ذلك،هناك التوجيهات
احلوار املوجة،والتعبري الشفهي،واستماع الشريط،:منها

واستخدام املعمل اللغوي، قراءة النصوص العربية،وتدريب 
الكتابة،واخلطابة،واالخري املناقشة
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يف ترقية " كل فرد مدرس"طبيق االستراتيجية التعليم االجاىب ت.ج
دلتا ساري"الفالح"مهارة كالم الطالب باملدرسة 

.سيدوارجا
" كل فرد مدرس"ان تطبيق االستراتيجية التعليم االجاىب 

دلتا ساري"الفالح"يف تعليم اللغة العربية  باملدرسة 
ثالث ألن فيه لفصل االول اىل السيدوارجا قد تقدمت من ا

وهذه االستراتيجية فعلها الطالب . تعلّم االستاذ هداية العربية
إخراج اباا ومث يستعدون االجابة وبكتابة السؤال يف البطاقة

.الفكرة متبادال
ستراتيجية مساعدة لترقية مهارة كالم الطالب وهذه اال

ده واالخر يتم ها على كل فرد ان جيب السؤال يف يال يف تقدمي
وكثري من الطالب ينجحون يف . جابة متبادال بالوقت املعنياال

التجريبات ويستطيعون على احلوار واحملادثة باللغة العربية
.بالتمام

االقتراحات.2
كل فرد "بعد عملية عن تطبيق استراتيجية التعليم االجياىب 

دلتا ساري"الفالح"يف ترقية كالم الطالب باملدرسة " مدرس
:قدم الباحثة االقتراحاتسيدوارجا ست
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صحيحا او الطريقة ينبغى على املدرس ان يطبق االستراتيجية .أ
ووضيحا ويناسب اىل ذهن الطالب لكى اليكون النشاط 

. التعليمى ممال بل مفرحة
ينبغى على املدرسة ان تقدم التوجيهات العامة للمدرسني عن .ب

العربية وخصوصا استراتيجية التعليم االجياىب يف تعليم اللغة
.يف مهارة الكالم

االختتام.3
احلمد هللا رب العلمني مت هذا البحث بعون اهللا تعاىل وتوفيقه 

ىل عسى ان يكتب للباحثة ثوابا على علمها وان اواهللا تبارك وتع
واحلمدهللا رب يها وللمؤمنني مجعيعهم يوم احلسابيعفو هلا ولوالد

.العلمني


