
 خامسالباب ال

 اإلختتام

 الخالصة  . أ

إعالم ستخدام وسيلة ااء الدراسة النظرية عن ر بعد ما قامت الباحثة باج

ىل الدراسة امليدانية ىف إالطالب مث يستمر كالم لرتقية مهارة  ألعاب قفز الكلمة 

ن تأخذ أاستطعت الباحثة املتوسطة اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجنان مدرسة 

 م امللخص ىف هذا البحث فهي:أو  واالقرتاحات.النتائج 

الّسابع يف املدرسة املتوّسطة الفصل  اللغة العربية للطالبمهارة الكالم عرفة مل .1

اسخدمت الباحثة طريقة اإلختبار. وأما اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجنان 

اإلختبار الذى اسخدمت الباحثة يف هذه التجربة وقوعا مبرتني يعين اإلختبار 

القيمة اليت حصلت عليها  ).Post Test(واالختبار البعدى ) Pre Test(قبلى 

وبناء على تفسري القيمة هذه القيمة  74,5هي   )Pre Test(اإلختبار قبلى 

  80,2 هي )Post Test(واالختبار البعدى  عليها حصل اليت والقيمة مبعىن كاىف.

 .دجيّ  مبعىن القيمة هذه تفسري على وبناءً 
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وسائل إعالم ألعاب قفز الكلمة لرتقية مهارة الكالم الفصل اسخدام  ملعرفة .2

  املالحظة. الباحثةأخذ الّسابع يف املدرسة لتوّسطة اإلسالمية احلكومية كالكة. 

اللغة العربية مهارة الكالم رتقية ل وسائل إعالم ألعاب قفز الكلمة فعاليةملعرفة   .3

 استخدمت، املتوّسطة اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجنان للطالب يف الفصل

 أكثر الباحثة أظهرت أن بعد و )angket(االستبيانات  وSPSS  برجميات الباحثة

 الطالب من % 85،77 أن مبعىن ، ) أ(  يوجبوا املستجيبني من األجوبة

 t )T االختبار قيمةأما وسائل إعالم ألعاب "قفز الكلمة".  استخدام عن يقولون

test( قيمة من اكثر t-tabel هو  و)الفرضية مبعىن ، )9,237>  2,042

وهو وجود الفرق يف ترقية مقبولة.  )Ha(مردودة و الفرضية البدلية  (Ho) ـــةفريالص

هذاحلال مهارة الكالم بني قبل وبعد استخدام وسائل إعالم ألعاب قفز الكلمة. 

مهارة الكالم رتقية ل وسائل إعالم ألعاب قفز الكلمة فعالية توجديدل على أن 

و  املتوّسطة اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجنان. اللغة العربية للطالب يف الفصل

الفرضية مبعىن ، ) 000،0> 05،0(اقّل من  Sig. (2-tailed)إذا كانت قيمة 

 مقبولة. )Ha(مردودة و الفرضية البدلية  (Ho) يـــةفر الص
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 االقتراحات . ب

 :يلي كما االقرتاحات فتتقّدم العلمي البحث هذا الباحثة حبثت أن بعد

 للمعّلم .1

درجة جودة تعليم اللغة العربية يف مجيع املهارات  ين يرتقأعلى املعلمني  . أ

عند متعلمني اللغة  وىلوخاصة يف مهارة الكالم ألن الكالم هو اهلدف األ

 العربية.

مفرحة  ميالتعلالطّريقة أكثر إبداعا يف اختيار يكون أن  ونلمعلموجب ل . ب

 لكالم الطالب يفهارة ااملوخاصة لرتقية . ال يشعرون باملللللطالب حىت 

 الدرس اللغة العربية.

 من التعليمية بأهداف املناسبة وطرائق التعليمي املدخل خيتار أن له ينبغيج. 

 .والتعّلم التعليم عملية

 .للتالميذ2

 تعلم  يف خاصة العربية اللغة ميتعلال عملية يف ينشط و جيتهد أن له ينبغيأ. 

 .اجليدة مهارهتا لتحصيلمهارة الكالم 
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 حياته يف يطّبقها و املادة فهم على قادر بأنّه االعتقاد يقوى أن له ينبغيب. 

 .احلياة و التعليم يف ناجحا يكون فسوف اليومية

يعين بعادة  أن يعمقوا اللغة العربية خاصة لرتقية مهارة الكالم طالبلل ينبغي . ج

 قليال.حممى الكالم اللغة العربية مع صديقتها 

 
 


