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  باب اخلامس
  اإلختتام

  
  :وعلى هذا البحث العلمي سأريد بيانا من اخلالصة واالقتراحات فيما يلي 

 اخلالصة  . أ
بحث الدراسة النظرّية و امليدانية لنيل البيانات يبعد ان  هاختصر الباحث حبث

 عاشرلطالب الفصل ال الكالممهارة لترقية   "منوذج السايف"عن فعالية استعمال
جتيب  وكانت اخلالصة الىت .دار العلومالعاليةالعامة وارو سيدوارجومبدرسة 

  :هي ،األسئلة املوجودة يف قضايا البحث
إن تطبيق منوذج السايف جيري بالسرور للطالب و يوجد الفرق بني  .1

والقيمة  7،7القيمة اليت حصل عليها الفرقة التجريبية هي و. الطريقة قبلها
وبناء على تفسري القيمة هذه 6،8اليت حصل عليها الفرقة الضبطية هي 

ملتوسط من ولذلك بناء على اللوحات السابقة ونتيجة ا. القيمة مبعىت كايف
الفرقة التجربية والفرقة الضبطية نعرف أن القيمة للفرقة التجربية اليت 

هذا احلال يدل . أجيد من قيمة الفرقة الضبطية منوذج السايفتستخدم 
 .القدميةلنموذج أجيد من ا منوذج السايفعلى 

) أ(من التالميذ خيتارون اإلجابة %) 3،57(أن كفاءة كالم الطالب هي  .2
 . وهي مبعىن أن مهارة الكالم يرتفع جيدا يف فرقة التجربية

 t-testحساب هذا البحث العلمي برمز االختبار  علىمنوذج السافيفعالية و .3
لدرجـة  t-tableونتيجـة . t-tableيقارنـه نتيجـة  )t)4،73نتيجة هو

فبان، نتيجـة   2،00٪ هي  5وبدرجة دالة   2  18-(N1+N2)=احلّرية
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t)4،73 (  نتيجـة  أكثـر مـن   الىت ُوجِدْت من هذا احلسـاب هـيt-

table)2،00( .منوذج فعالية  وجدت .ولذلك اختالف متوسط لكل الفرقة
دار العلـوم  باللغة العربية مبدرسـة   الكالمللطالبيف ترقية مهارة  السايف

  . العالية وارو سيدوارجو

  االقتراحات. ب
هذا البحث العلمي يرجى أن يستطيع مساعدة حل املشكلة  يف ترقية  

التعليم والتعلم ىف دراسة اللغة العربية الذي كتبه الباحث أو الكاتب وهذا يعىن ما 
  :يلي 

  .الطالب مل يعد لديهم ميل للخوف واإلرتباك واحلياء لتكلم اللغة العربية  - 
  .متعمة وتنويعا ونشيطة وتزويدا تعليم اللغة العربية أكثر  - 
االنفتاحية واالجتماعية يف املعاشرة سيجعل الطالب أسهل ترقية اجلدوى على  - 

  .اكتساب اللغة وتعلمها 
  :فينبغى ملن يهمه األمر كما يلى 

  رئيس املدرسة. 1
فينبغي عليه أن يدفع محاسة معلمي اللغة العربية يف تنويع عملية التعليم 

 مبدرسة لترقية مهارة الكالممنوذج السايف  األخّص يف التعليمى والتعلّم عل
 .ارجو كي ال ميلل الطالب واليسأموارو سيدوالعالية العامة دارالعلوم 

  مدرس اللغة العربية. 2
أي ينبغي على مدّرس اللغة العربية أن يستطيع تنويع منوذج التعليم 

يف درس اللغة العربية ولكي اليشعر الطالب خبوف وخجول ىف ترقية  السايف
  . مهاراهتم لتكلم اللغة العربية 

  الطلبة. 3
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ينبغي على الطالّب أن يرفعوا جهدهم ونشاطهم وحبهم دائما يف تعلّم 
  .اللغة العربية بإكثار التدريب على التكلم وغريه 




