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 الباب الخامس

 اإلحتتام

طريقة أخربين  فعاليةاحلمد هللا رب العاملني قد انتهى هذا البحث العلمي عن 
درسة مب فصل السابعللطالب يف  تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة الكالم ىف ماذا تنظر

يف هذا البحث العلمي أرادت الباحثة أن تعطي . سونان أمبيل كدميان كرسيك ثانويةال
:يلياخلالصة واإلقرتاحات كما 

 

  
. أ

 

 اخلالصة  
سونان  ثانويةدرسة المب فصل السابعيف  طريقة أخربين ماذا تنظراستخدمت الباحثة 1.

:ا كما يلي خطوا�٬ وأما  أمبيل كدميان كرسيك

 

  
 من أربعة أشخاص تتكون و كل جمموعة اتموعا�يف  طالبالم يقسم علّ امل 1

ع على كل جمموعة ورقة وّز يو  راقب الطالبييشرح املعلم ما  2 
ونيالحظ الشيئلتسجيل يكّمل باإلرشاد العمل اليت   

عّني املشيئ ال يراقبأ٬  كل جمموعةواجب على   .3  

الطالب الذين جيرون املالحظ ويساعد إذا كان  يراقبعلم امل. 4
الطالب  هناك مشكلة من  

 الطالب إىل الفصول لتقدمي يعود دقيقة من املراقبة٬ 10بعد . 5
.الحظم لحاص  

متبادلة امام الفصل  الطالب يستعدون يوصل حاصل مالحظ .6 
 األخرى
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لتعبري حاصل مالحظ متبادلة امام الفصل  وىلجمموعة اال تقدمت .7
.الذى يبدأ من الطالب االول مث الطالب الثاىن واستمرارة  

وعة حاصل املالحظ مث تتعّلق جمم نتهى توىلالا�موعة احينما 8
  احرهعّلق جمموعة الثالث وإىلواملظهر جمموعة الثاىن تتالثاىن٬ 

. قديرالتالحظ و املنشاطة الطالب واشحن الوراقة أعلم يراقب امل9  

أساليب لتعبري الحظ عن ليقّدر حاصل املعلم يدعو الطالب امل10
. م�احاصلى التقدمي شفويا واساليب إلعطاء الفكرة ع  

الّلقاءاملعلم يستحلص التعليم يف احتمام 11

 

  
ووقتها  2013يونيو 18مايو حىت  21 وتعمل الباحثة عملية التجربة يف التاريخ

 .أنشطيت يف املدرسة٬ اهلواية املدرسة٬وهذا املوضوع هي . دقائق 8×35
درسة مب فصل السابعللطالب يف كالم اللرتقية مهارة  طريقة أخربين ماذا تنظركانت 

يستخدمها املعلم لدعوة التالميذ  طريقةوهذه . سونان أمبيل كدميان كرسيك ثانويةال
 .تستطيع لتدريب مهارة الكالم طريقةعن جتربة األطالق وتذكريه٬ وهذه ال

أخربين طريقة ٬ وهي مبعىن أن استخدام )أ(من التالميذ خيتارون اإلجابة % 28,5أن 
 ماذا تنظر جيدا٬ ويساعد يف تسريع مهارة الكالم

تالحظ الباحثة يف  سونان أمبيل كدميان كرسيكدرسة الثانوية إن تدريس الكالم مب 2
٬ �ذه املدرسة يبدأ املدرس باملقدم واألنشطة الرئيسية واالختتام سابعالفصل ال

ويشعرون التالميذ الصعوبة لتطور مهارات اللغوية على األخص مهارة . والتقومي
 .الكالم

يستطيع التالميذ أن يتكلموا اللغة مع  طريقة أخربين ماذا تنظروبعد أن يكون 
 .أصدقائهم وهم ال يشعرون خوفا على اخلطاء يف الكالم
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 فصل السابعيف يف ترقية مهارة كالم التالميذ  طريقة أخربين ماذا تنظر فعالية نأ. 3
يف ( 6يف الفرقة التجربة بالدرجة  سونان أمبيل كدميان كرسيك ثانويةدرسة المب

٬ ويف الفرقة الضبطية بالدرجة )يف االختبار النهائي( 8وبالدرجة ) االختبار األوىل
وهذه تدل على أن ) يف االختبار النهائي( 6وبالدرجة ) يف االختبار األوىل( 6,1

أجيد من الفرقة الضبطية  طريقة أخربين ماذا تنظردرجة الفرقة التجربة باستخدام 
 .بدون استخدامها

فصل يف لرتقية مهارة كالم التالميذ  ين ماذا تنظرطريقة أخرب هنا تبني وجود فعالية 
وهذا احلال وضيح من نتيجة . سونان أمبيل كدميان كرسيك ثانويةدرسة المب السابع

الفروض من املقارنة بني ارتفاع مهارة كالم التالميذ الفرقة التجربة والفرقة الضبطية 
هذا   2٬72% 1ويف  2٬03% 5أكرب من نتيجة جدول الرقم يف  8,3هي

. مقبولة) Ha(مردودة٬ والفرضية البدلية ) Ho(احلال يدل على أن الفرضية الصفرية 
يف لرتقية مهارة كالم التالميذ  طريقة أخربين ماذا تنظرمبعىن فعالية بني استخدام 

للفرقة التجربية والفرقة  سيكسونان أمبيل كدميان كر  ثانويةدرسة المب فصل السابع
.الضبطية بدون استخدامها

 

  
 اإلقرتاحات .1

:بعد أن تبحث الباحثة هذا البحث العلمي فقدمت اإلقرتاحات كما يلي

 

  
. أ

 

 للمعلم  
ينبغي له أن خيتار املدخل واألساليب والطرائق واالسرتاتيجية  .1

 .املناسبة باحوال التالميذ يف الفصل
 يف درس اللغة العربية باستخدام ينبغي له أن جيعل تالميذه راغبني .2

 .الطريقة املالئمة عند التالميذ
 أن يكون املشرف لتالميذ لنيل مهارة الكالم .3
 .ينبغي له أن يتعمق العلوم واملعرفة خاصة عن اللغة العربية وتعليمها .4
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. ب

 

 للمتعلم  
ينبغي له أن جيتهد يف عملية تعلم اللغة العربية خاصة لتحصيل  .1

 .اجليدةعلى مهارة الكالم 
ينبغي له أن يكون تلميذا جمتهدا يف تعليم اللغة العربية ألن �ا  .2

 .يستطيع أن ينال املعلومة
جيب عليهم أن يطيعوا أساتذ�م وخاصة أساتيذ اللغة العربية حىت  .3

 .التالميذ يصلوا إىل كفاءة اللغة العربية

 
 


