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الخامس الباب  

 الخاتمة

واإلقتراحات الخالصة  

احلمد هللا رب العلمني الذى أعطى القوة والقدرة حىت تستطيع الباحثة أن تنهي 

ويف هذا البحث العلمي أرادت الباحثة أن تعطي النتائج . هذا البحث العلمى

  : واإلقرتاحات يف البحث كما يلى

 الخالصة.   أ 

 ثانويةيف الصف احلادى عشر باملدرسة ال الكتابة مهارة يف الطالب كافاءة .1

احلكومية سيدوارجو، كان بعض منهم يستطيعون كتابة اللغة العربية  اإلسالمية

وتعرف الباحثة عن كفاءة الطالب عن النتيجة  . جيدا وبعض منهم اليستطيعون

جورنال " قبل تطبيق طريقة ( األوىل وحصلت الباحثة عنها يف اللقاء االول 

يقدرون أن نتيجة األوىل أن منهم بنظر من ال). التعليم يف الصف احلادي عشر 
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ا ولكن كثريا الطالب ال يستطيعون يف كتابة . يكتبوا صحيحة و ال يستطيعو

  . اللغة العربية

 من جترى اليت الطريقة مذكور عند وهي"  التعليم جورنال"  طريقة تطبيق ماوأ .2

  : التالية اخلطوات خالل

  .الفصل يف سيعلموها اليت اخلاصة العربية اللغة مادة عن املدرس عني )1

 اهداف لتحقيق معني ووقت املوضوع حول والطالب املدرس شارك )2

  .الطريقة

 واألسلوب الفكرة ناحية من بكتبوا أن الطالب من املدرس يطلب )3

  .دورهم يف اإلنشاء كراسات على

 كانت اذا ليصححها الطالب من اإلنشاء الكراسات املدرس جيمع )4

  .يافرد األخطاء

وهذا األمر . إّن تطبيق طريقة جورنال التعليم يف الصف احلادى عشر جناح  .3

يظهر من نتائج اإلستبيانات اليت حصل عليها الطالب من اإلستبيانات كما 

 :املتوسطة التالية كما يلي  اللوحات

م يرغبون ) ب(باإلجابة % 42,7و ) أ(باإلجابة % 41,67أنّ  مبعىن أ

 14,7اليعدو أن يكون , والباقي". جورنال التعليم " ام طريقة يف التدريس بإستخد
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من الطالب الذين اليوافقون عن ) د(باإلجابة %  0,99و ) ج(باإلجابة % 

  ".جورنال التعليم " فيض تطبيق طريقة 

له تعريف بأنّ هذه الطريقة تستطيع أن " جورنال التعليم " إّن بتطبيق طريقة     

 (حتصل tوإذا نظر إىل نتيجة التحليل باختبار . مهارة الكتابة تدّل فعاليتها لرتقية

(t/t0 و قيمة النقد10,647بقيمة)t0 ( يف اجلدوال أو(tt)  5على درجة   : أو

و  (tt)أكرب من ) t0(هذه تدّل , 2,76% : 1وعلى درجة  2,04على درجة 

 :هي

مقبولة و الفرضية  (Ha)فالفرضية البدلية 2,76> 10,647<2,04

لرتقية " جورنال التعليم"مردودة فلذلك كانت فعالية تطبيق طريقة  (Ho)الصفرية 

املهارة الكتابة يف الصف احلادى عشر باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

  . سيدوارجو

 االقتراحات .  ب 

 لرئيس املدرسة .1

يه أن يرقي محاسة املدرسني يف جتديد عملية التعليم فينبغي عل

م أخّصها يف مادة الدراسي وطريقة واسرتاتيجية ووسيلة التعليمية  والتعّل



83 
 

لرتقية ماّدة اللغة العربية أخّصها يف تدريس مهارة الكتابة جلميع الطالّب 

ة املدرسةب ّ ة اإلسالمية الثانوي ّ  .سيدوارجو احلكومي

 بيةملدرس اللغة العر  .2

س اللغة العربية أن يستخدم الكتاب املدرسي  ينبغي على مدرّ

املناسبة يف تعليم اللغة العربية ويعطي الوسيلة التعليمية الكثرية حىت 

وتنشأ رغبة الطالّب ومحاستهم يف درس , تساعد فهم الطالب يف الدرس

 .اللغة العربية

 للطالب .3

يف تعلم اللغة فينبغي على الطالب أن يرفعوا جهدهم ونشاطهم 

وعليهم أن يطيعوا إىل , العربية وجيعلون مادة اللغة العربية مادة حمبوبة

 .املدرس كلهم لكي يتناولوا علم النافعة


