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 الخالصة .أ
مساعدة عظيمة حيت يتحّمس التاحثة  قد أعطي الباحثةفاحلمدهلل محدا عظيما الذي 

 يف مشاركة سري حتليل البيانات. كما شرح الباحثة يف السابق الذي يشمل علي :

 ي و منهج البحث. الباب األول يشمل علي خلفية البحث و اإلطار النظر  .1

 الباب الثاين يشمل علي الصور العاّمة ملكان البحث. .2

 يشمل علي نتائج البحث. الباب الثالث .3

البحث ملستوي الثاين قسم تعليم اللغة العربية جامعة فتّم الباحثة علي ختليص النتائج 

 ممّا يلي:  6102-6102العام اجلامعي اكرتا حممدية يوكي

من هلجتو، أو شجاعتو عند  ربية يساعد الطالب يف التكلم بالعربية إماباملناظرة الع .1

وكذلك  العملية يف الفصل أو خارج الفصل، و ىذا يري من محاسة الطالب عند التكلم،

 ترقي مهارهتم يف الكالم.

ىناك الفرق بني فصل الضابط الذي ال يستخدم عملية املناظرة بالعربية و فصل التجرييب  .2

خدم عملية املناظرة بالعربية. رأي من قيمة اإلختبار البعدي, حصل علي الذي يست

و نري إيل مؤشر  للفصل التجرييب.  21,220للفصل الضابط و  62,666النتيجة 

فئة مكاسب مؤشره  أقّل. أماّ مؤشر لفصل  1,110لفصل الضابط حيصل علي النتيجة 



أعلي. و بذلك أن مهارة فئة مكاسب مؤشره  0,2,1التجرييب حيصل علي النتيجة 

 الكالم لفصل التجرييب يرتقي باملناظرة باللغة العربية.   

  

 اإلقتراحات  .ب

و بعد خالصة من ىذا البحث, إقرتحت الباحثة بعض أشياء الذي وقعت الباحثة طوال 

 العملية:

 ملعلم اللغة العربية .1

عن ىذه حظة جيدة مال تالحظ أن وإىتماما مراعيا أن هتتّم من رجاء الباحثة 

ملمارسة مهارة الكالم الطالب  ونافعة األنشطة, ليكون ىذه األنشطة أنشطة جيدة

ملستوي الثاين, و أن يبين فصل املناظرة اللذي سيتمرن الطالب كل األسبوع ليبين عادة 

 بالعربية.   و بيئة التكلم التكلم

 

 

 لطالب قسم تعليم اللغة العربية .2

م أن يتحّمس يف تعلّ ب ملستوي الثاين قسم تعليم اللغة العربية ترجو الباحثة من طال

شكي عن أمر املعلم, ألن اللغة العربية و جتّرب دائما بالتكلم العربية وال هتمل و تت



النجاح ليس للماىرين بل للمجاىدين. إعلمو أيها الطالب! "إذا كانت اللغة يف ألسنتنا 

 فالدنيا يف قبضتنا". 

 للقارئ .3

لم اللغة العربية باملمارسة و أن يعطي طريقة أخري لبناء البيئة اللغوية أو عادة أن يتع

 إلستطاعة ال يأيت إالّ بالعادة. التكلم بالعربية, إعلم أن ا

 

 اإلختتام  .ج

طلعت الشمس يف مطلعها و ظلت يف مغرهبا و غّست الليل تظلم السماء لفقداهنا 

األرض باكية علي غياهبا. ال صياح وال صراخ يف  و نّورت النجوم األرض لتبديلها. لكأنّ 

علي نعمو الظاىرة و الباطنة. قدميا و حديثا.  احلمدهللحني إاّل املاء تسيل كمجري احلصان. 

نعمتو تتّم الصاحلات, الصالة و السالم إيل حبيب الرمحن و بو تتّم الذي ب و احلمدهلل

بقّوتو تقدر الباحثة باحثةمحاسة و قّوة. و الذي قد أعطي الاحلمدهلل محدا كثريا  الشفاعة.

ليس  قسم تعليم اللغة العربية. نعلمللوصول إيل درجة األعلي يف  علي إدتام كتابة ىذا البحث

لإلنسان خلق بال عيب, كذلك للباحثة هلا النقائص الكثرية كسائر الناس, و لذلك للقارئ 

ّسن الباحثة يف املستقبل. و عسي أن ا لتحأن يعطي اإلقرتاحات و املدخالت تتعلق بكتابته

ويف إنتهاء الفرصة نعلم أن الكالم تنفذ ما ال  كون نتيجة ىذا البحث زيادة املعلومات.ت

 .كثريا من مجيع األخطأ و الغفلة  تستعفي الباحثة عفوا لذلكو  ينفذه اإلبر.


