
 الباب الرابع

 اماالختت

 النتائج .أ

نتائج اليت حصلتها الباحثة من عملية املراقبة و املقابلة و الوثائق كما تشرحها 

الباحثة النتائج مما الباحثة يف باب الثالث أهنا أجوبة من أسئلة البحث، فتأخذ 

 يلي: 

 العربيةتطبيق طريقة حمادثة يف ترقة مهارة الكالم  .1

تطبيق حمادثة يف ترقية مهارة الكالم العربية  قد طّبقت بالنظرية أّن عملية  .أ

 و ايزا أمحد يعين  اليت قدمو أمحد فوئد ايفيندي

 اعطاء املفردات (1

 ب قراءة النص من ُكُتب، مث يُقّلده الطال (2

أن طريقة حمادثة اليت طبقتو يف معهد الشفاء شرحت الباحثة،  اكم .ب

 حممدية للبنات  ىناك املراحل و ىي :

 

 



 يطمرحلة التخت (أ

يط حيتوي على اىداف التعلم، احتيار املادة، و طريقة التعلم  و ختت

 التقومي. 

 مرحلة التنفيذ   (ب

لبنات ىناك مرحلة عملية و يف مرحلة التنفيذ يف معهد الشفاء حممدية ل

ىي : أنشطة االوىل، أنشطة اجلوىرية، و يف االخر ىناك التقومي لإلختتام 

 أنشطة.

عوامل الدعم و عوامل  يعين :على مهارة الكالم عوامل اليت تؤثر   .ت

العوائق. و عوامل الدعم و ىي دافعية، و استعمال الطريقة التعليم و 

الوقت و  نقصان يف ن عوامل العوائق و ىياحتيار الوسائل التعليم. و م

 علم. امل

نتيجة اختبار الثاين اكرب من النتيجة االخترب االول  64من عدد الطالب  .ث

بني متغيريتني. و ىذا دليل اّن وجود ترقية يف  446و ترى عالقتهما ،

 مهارة الكالم يف احملادثة. 

 



 املداخالت  .ج

 املعهداملدير  .أ

 كي تكون ممتازة و نافعةلدي الطالبةاما كافة على ىذه األنشطة  ليحتم احتم (1

ليحتم املدير كافأة املشريف خاصة يف اللغة العربية و اإلجنليزيا كي تدبر املشرفة  (2

 احسن التدبري يف تعلم اللغة

 التعلم آثارا اجابيا لدي الطالبةليزيد املدير عدد املشريف كي يأثر  (3

 املشرف .ب

 ف أن ميارس نفسهم يف التكلم باللغة العربية متثيال للطالب و للمشر ( 1

 الطالبة .ت

أن يتحمسن يف مشاركة األنشطة و تقلل الشكوى، ألن وجود النظام يف  (1

 األنشطة لتنظيم دور عملية األنشطة و احذار امهال الطالبات حنو األنشطة

 لق باملفرداتو للطالبات كذلك أن تكثر املفردات و تسأل كثري ما تتع (2

و للطالبات كذلك أن تكثر على ممارسة كشف املعجم و تعويد استخدام  (3

 الصحيحة و أال تتكسلن يف فتحها األساليب اللغوية بالقواعد

 اإلختتام  .ح



بعد انتقد و تقدم بعض اإلستشارة من النتائج البحث، و آلخرة يدري 

املفيدة أو االتساق الباحثة على نقص إما من الكتابة، القواعد امللة 

حمتويات. لذلك توقع الباحثة على اإلستشار من مجيع األطراف. و بعد 

ذلك توقع الباحثة من ىذه الرسالة البحث البسيطة يطيع النافعة خاصة 

 .للباحثة و للقرائة ايضا


