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الباب الخامس 

الخالصة والتوصيات 

 الخالصة .أ
 الخالصة العامة .1

بناء على نتائج البحث وتفسريىا فوجدت الباحثة وحّللت 

وطالعت تطبيق منوذج التعليم التمثيلي باللغة العربية يف تعليم التكلم 

الىت ظهرت يف أنواع العوامل منها املناىج الدراسية واملدرسة واملدرس 

ومنوذج التعليم التمثيلي باللغة العربية ىذا ىو كنموذج . والتالميذ

من ىذا التطبيق توجد . التهديد على نظام التعليم عند التالميذ

. العالقة بني التعليم التمثيلي باللغة العربية ومهارة كالم التالميذ

 الخالصة الخاصة .2
مادة التعليم التمثيلي باللغة العربية عند التالميذ للصف العاشرة  .أ

باملدرسة العالية دار العلوم ليدو بوكور مناسب باملناىج الدراسية 

ولكن إذا نظرنا من ناحية تعليم . KTSPالىت تثبت احلكومة 
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التالميذ الذي يقدمو املدرس يف الفصل العاشر قادر لًتقية 

واملشكالت . استيعاب املفردات عند التالميذ املناسبة باملنهج

األخرى ىي حاجة التالميذ اىل وقت طويل ليستطيعوا فهم اللغة    

العربية كاملادة اليت سيمثلوهنا يف التمثيل إذا نظرنا اىل الوقت املعنّي 

 . للتعليم

. تستنتج الباحثة أّن التعليم التمثيلي فعايّل يف تعليم التكلم .ب

وفيو . ألّن فيها جتديد الوسائل واالبتكار واستخدام خارج املدرسة

استخدام وسيلة الصورة والوسيلة الواقعية ُتَدِفُع ايضا على موحّبة 

 .تعّلم التالميذ بالّنسبة اىل استخدام الوسيلة التقليدية

ْرُجوِّ وأنّو  .ج
َ

قدرة التكلم عند التالميذ للصف العاشرة جيدا من امل

يوجد اإلْرتِقاء بعد ان يطّبق منوذج التمثيل اللغة العربية من جنب 

اسلوب اللغة واملفردات واللهجة وإتفاق املادة وطلق اللسان 

 .التالميذ لديهم

 :مزاي التمثيل بالنظر نتائج البحث يف العملية منها .د
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ْدفُ ْون .1
َ

 . أن يعترب التالميذ أنفسهم حرّيّة مبََلَكِتهم امل

 . أن حيفظ التالميذ املفردات الذي مسعوا من جديد بسرعة .2

أن يفهم التالميذ املادة والتوصية مايف تعليم التكلم على ىذا  .3

 .الدرس املطالعة بسرعة

 .  أن ُيْطِلُق تكلم التالميذ أما يف خارج وداخل الفصل .4

أن يوجد األَثَر اإلجيايّب على التالميذ بعد ان يستخدم  .5

التمثيل على تعليم التكلم يف الدرس املطالعة كمثل حفظ 

 .األساليب فيها القّصة

 .أن يوجد التجديد يف ىذا تعليم التكلم .6

: نقائص التمثيل بالنظر نتائج البحث يف العملية منها

أن ُيطلب بعض التالميذ ليحفظ احلوار الذي سيعملون يف  .1

 .ىذه التمثيل

 .أن يطلب التالميذ ليتقدم شجاعا أمام املشاىدين .2



 

120 
 

Anjar Tri Handayani, 2016 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN DRAMA BERBAHASA ARAB DALAM PEMBELAJARAN 
TAKALLUM 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

أن يستعد بعض التالميذ اللباس املناسب واجلهاز والزينة  .3

 .خبلفية القاعة الواسعة

 

 التوصّيات .ب
 للحكومة .1

بناء على نتائج البحث، اقًتحت الباحثة تتعلق باملادة املرتفعة، أحسن 

وينبغى . املادة حتتوى األحوال الىت ال حتّمل التالميذ يف فهم املادة

ويف تقدمي املادة يف الكتاب التعليمي . للتالميذ أن يوسع املفردات

 قبل ابتداء  وقادر لتجدب ميل التالميذأحسن أن يقدم الصوار حلفظة

وترجى الباحثة للحكومة أن تنفظ التدريبات لتنمية الطريقة . التعليم

. التعليمية والوسيلة التعليمية والقيمة للمدرس

 للمدرسة .2

متعلق بأداء منابع التعليم، متكن على املدرسة ان تسعى التعاون أو 

تطلب املساعدة إىل وزارة الشؤون الدينية أو اآلخر ألداء الوسيلة 
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وىذا ال حيّمل التالميذ يف اشًتاى الكتب . إلجياز الكتاب للتالميذ

وترجى املدرسة ال تيأس و متلل لتسليم . ومساعد لطالقة التعليم

. املرجوة الىت متعلق بالتعليم إىل األطراف املعينة

 للمدرس .3

 املدرس أن  علىومتعلق بالتعليم ينبغى. املدرس ىو الرئيس  للتالميذ

يتعلم املعرفات عن املادة التعليمية و الوسيلة التعليمية و نظام قيمة 

. التعليم ليدفع طالقة تعليم و حتصل املهارات جبيد

 للقارئني .4

وينبغى للقارئني أن يتعلم املعرفات عن تعليم اللغة العربية و يسعى 

حنن . أن يبحث عن األشياء التجديدة لتحسني تعليم اللغة العربية

كاملدرس االيت ينبغي لنا ان نبحث البحث العميق عن فعالية 

الكتاب الدراسي واملادة واإلسًتاتيجية للتعليم املفّعل عند التالميذ 

.  باملدرسة العالية

 


