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 الباب اخلامس

 خامتة البحث

املني الذي أعطى القوة والقدرة حىت استطيع أن أهني هذا البحث احلمد هلل رب الع
ويف هذا البحث العملي أراد الباحثة أن تعطى نتائج البحث واالقرتاحات كما يلي . العملي

: 

 نتائج البحث .1

نتائج البحث هي اخلطوات األخرة من كتابه البحث العملي حبيث نكان فيها من 
 :األبواب السابقة كما اييل

هو جمموعة امردا نظمت بشكل منهجي تقدم مع ( word wall) وسيلة جدار الكلمة .1
: اما للمواد املستخدمة يف صنعها .األحراف الكبرية ولصق على جدار الفصول

كما كيفية صنعها   أماو  .،و غزاءقلم اخلرب، و ممسحة  القرطاس امللّونة، قلم رصاص
 :اييل

    رصاصالكتابة الكلمة بقلم  -
 قلم اخلرب متسيككلمة يف ال -
 لالستخدام لألجل استعدادوسيلة ال -

لرتقية مهارة الكالم لطلبة ( word wall)إن تطبيق وسيلة التدريس جدار الكلمة   .2
فصل السابع مبدرسة حبر العلوم املتوسطة اإلسالمية كوفاع موجوكرطا، ويعرب عملية 

مهارة الكالم لطلبة فصل السابع لرتقية ( word wall)وسيلة التدريس جدار الكلمة 
وهذا يعتمد . موجوكرطا من نوع جيد نجمبدرسة حبر العلوم املتوسطة اإلسالمية كوفا

 %.011-%87اليت تقع بني  87،7على تنيجة املأوية الدالة على قيمة 
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لنتيجة جيدا اب( word wall)بستعمال وسيلة جدار الكلمة كفاءة مهارة الكالم   إن .3
 T-Testالرمز ومن ، جيد جدايدل على  58 - 67 اليت تقع بني 78،8 املتوسط

  6،17 ( = t0 > tt% =) 8: جدول رقمtt أكرب من  t0يعرف أن 
مقبولة  (aH)مردودة، والفرضية  (0H)يدل على ان الفرضية الصرفية  ولذا. 00،18<

الكالم بتدريس مهارة ( word wall)  مبعىن جيدعالقة بني تطبيق وسيلة جدار الكلمة
  .مبدرسة حبر العلوم املتوسطة اإلسالمية كوفانج موجوكرطا لطلبة الفصل السابع

 
 االقرتاحات .2

 :بعد أن حبث الباحثة هذا البحث العملي فيتقدم االقرتاحات كما اييل

 ملدير املدرسة  (1

 ينبغي عليه أن خيرتع حالة الرتبوية االتصالية بني عناصر املدرسة وأن يرقي
ملعلمني فتنفذ عملية التعلم والتعليم وأن يقيم اباملناقشة للمعلمني لرتقية  محاسة ا
 .كفائتهم

 دّرسمل (2

اللغة  دّرسةمل أن يستخدم ملعلم وسائل التعليم لتنمية مهارة الكالم الطالب
كوفاع موجوكرطا أن خيتار طريقة جيدة ومناسبة ألحوال " حبر العلوم"العربية مبدرسة 

  .الطالب

وسائل التعليمية اليت تناسبهم وتساعدهم فيتقدمي املادة من اجل  ويستخدم
الوصول اىل أهداف التعلم، ويستطيع أن يستخدم وسيلة جدار الكلمة يف مادة اليت 

 .ابملضوع املناسبة بغرض التعلم فيها دّرسيريد امل
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مفرحة أن جيعل عملية التدريس اللغة العربية خاصة يف تدريس مهارة الكالم 
 .ة للطالبومسري 

 للطالب .3

أن جيتهدوا و ينشطوا يف عملية تدريس اللغة العربية خاصة يف تدريس مهالرة 
  .لتحصيل على مهارهتا اجليدة كالمال

ان يهتموا درس اللغة العربية ويدرسوه كل ميو ابجلهد واهلمة، حىت يستطيعوا 
  .لشريفأن يفهموا أمور دينهم ويساعد على فهم القرآن الكرمي واحلديث ا

أن يقويوا االعتقاد أبهنم قادرون على فهم املادة و يطبقوها يف حياهتم اليومية 
 .فسوف يكونون انجحني يف الدريس احلياة

 لوزارة الشؤوون الدينية منطقة جاوي الشرقية .4

نظرا اىل املدخل التدريسية ووسائل التعليمية وطرائق املناسيب ابالهداف 
ي يناسب كل املدرسة يف جاوي الشرقية ذلم والتعليم الالتدريسية من عملية التع

 وتلك أن تكون نظام جديدا على وزارة الشؤوون الدينية منطقة جاوي الشرقية

 للباحثني بعد .5

لكي يظور جمال البحث بتطبيق وسيلة جدار الكلمة حىت ال يركز لتدريس 
 .الكالم فحسب

 خر والعناصر اللغة العربيةلكي يستمر أىل تدريس مهارة اللغة العربية اآل  
 .ينبغي هلم أن يكتبوا البحث العملي ابجليد




