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 الباب الرابع
 خاتمة

 

القوة والقدرة حىت أستطيع أن أهّي ىذا البحث  احلمد هلل رب العادلُت الذى أعطان
الصندوق والبطاقة الغامضة لًتقية مهارة الكتابة لتالميذ تأثَت استخدام وسيلة  العلمي عن

 .سورابايا –كرطا، ونوجولو  اآلنسيو  الثانوية نة األمةأمامبدرسة  الفصل العاشر 

الدراسة ادليدانية وما يتعلق هبما  وبإجراء الدراسة النظرية  الباحثة تقام أن وبعد
 أن يعطي اخلالصة واالقًتاحات.أرادت الباحثة 

 اخلالصة -أ 

يف الفصل  تدريس اللغة العربيةفّعال لوسيلة الصندوق والبطاقة الغامضة استخدام  إنّ  -4
. ويحعرف ىذا الواقع من نتائج االستبيانات. يعٌت نة األمة الثانوية أمادرسة العاشر مب

 عليمت يف، ويساعد جيد وسيلةالستخدام ىذه اّن إمن الطالب يقولون  %٧٩أن 
 مهارة الكتابة. 

اللوحات السابقة عن فيض إستخدام  يفر الباحثة األجوبة من ادلستجبُت اظهإبعد 
يرغبون ، نعرف أن أكثر التالميذ خيتارون اإلجابة )أ( و)ب( مبعٌت أهّّم وسيلةال

 فهم الدرس، وىم موافقون يفويشعرون بسهل  ،وسيلةالىذه باستخدام  التدريس
وسيلة  استخداموتطويرىا. ىذه البيانات تدّل على أّن جتربة  وسيلةالىذه باستخدام 

مبدرسة  العاشر لفصل ا يفلطالب لمهارة الكتابة لًتقية  الصندوق والبطاقة الغامضة
 وسيلةالجيد، وتطوير ىذه  سورابايا –كرطا، ونوجولو  اآلنسيو  الثانويةنة األمة أما

 تدريس اللغة العربية.  يفمهم 
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الىت حّصلتها الباحثة من االختبار الذى  م إنشاء اللغة العربيةتعلّ نتائج  إذلبالنظرة  -2
 وسيلة الصندوق والبطاقة الغامضةأّدتو الباحثة بعد أن يتعلم التالميذ بدون 

وسيلة باستخدام  اللغة العربية إنشاءتعّلم وباستخدامها، فيعرف بأن النتائج يف 
اللغة العربية بدون  إنشاءأحسن و أعلى من نتائج تعّلم  الصندوق والبطاقة الغامضة

 .وسيلةالاستخدام ىذه 

 

 tt (tو to = 1،24الذى حصل بو   t-بناء على احلساب اإلحصائي برموز اختبار -1

tabel = )2،41  يعٌتto  أكرب منtt الّصفرية ، فكانت الفرضية(Ho ) مردودة والفرضية
 وسيلة الصندوق والبطاقة الغامضةاستخدام . من ىنا، نعرف أن مقبولة( Ha) البدلية

 نة األمة الثانوية أمادرسة يف الفصل العاشر مب ترقية مهارة الكتابةفّعال يف ترقية نتائج 
 .كرطا سورابايا  اآلنسيو 

 

 اإلقًتاحات -ب 

 للتالميذ -4

قراءة النصوص العربية و القواعد حىت يعرفوا أمناط اجلمل  لتالميذ تعويدلحيسن  -
 .الكتابة يفلتعميق فهمهم 

إن قواعد اللغة العربية مهمة جدا لتصحيح قراءة التالميذ للنصوص العربية،  -
 ومساعهم، وكالمهم، وكتابتهم. فليم عليهم أن يتعلموىا رلّدين.
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 اجيعلو ان  اللغة العربية ولطاّلب أن يرفعوا جهدىم ونشاطهم يف تعّلم لينبغي  -
وعليهم أن يطيعوا أساتذهتم وباخلصوص أساتيذ  ،مادة اللغة العربية مادة زلبوبة

 كفاءة اللغة العربية.  إذلاللغة العربية حىت يستطيع الطاّلب أن يصلوا  

 
 للمدّرسُت -2

أساليب تدريس تالميذىم وذلم عوامل متنوعة. فعليو بلمدرس أن يهتم لينبغى  -
 مرشدا جلميع طالهبم وحيل مشاكلهم. فكان مساعدا دلهنتو.أن يكون 

الوسائل ادلوجودة ولو كانت باستخدام  لمدرس أن يعّلم التالميذلينبغى  -
 ألىدافالوسائل ادلوافقة  استخدامو أن يسعى لالوسائل البسيطة. وينبغى 

 الدراسة.

دّرس دلينبغي  ،ويق الصندوق والبطاقة الغامضةتأثَت استخدام وسيلة  ألنّ و  -
)يف الشهر مرًّة أم مرّتُت( حىت  اكثَت وسيلة  الاللغة العربية أن يستخدم ىذه 

وتنشأ رغبة الطاّلب ومحاستهم يف درس اللغة  ،لدرسلتساعد فهم الطاّلب 
 .العربية

 
 نة األمةأمادلؤسسة ادلعهد  -1

كان ادلدرسون والتالميذ ذلم محاسة مثينة يف تعليم اللغة العربية. فتكون  -
 احلماسة زائدة إن وجدت البيئة اللغوية طوال سكوهّم يف ادلعهد. 
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و أن يرقي محاسة ادلعلمُت يف جتديد عملية التعليم والتعّلم أخّصها يف لينبغي و  -
" مثالً(  لًتقية ماّدة الصندوق والبطاقة الغامضة  "وسيلة التعليمية )وسيلة 

نة األمة أمامبدرسة  جلميع الطاّلب  اإلنشاءيف تدريس  خصوصااللغة العربية 
 .سورابايا كرطا اآلنسيو  الثانوية

 




