
٥٠

الباب الخامس

الخاتمة

احلمد اهللا رّب العاملني الذي أعطي إىل القوة والقدرة حىت أستطيع أن أنتهي هذا 

علمي أراد الباحث أن يعطي نتائج البحث واالقرتاحات  ويف هذا البحث ال. البحث العلمي

:كما يلي

نتائج البحث.أ
عقد الباحث لقائني لتطبيق استخدام االندماج بني طريقة ميميم .١

. وفوناتيك لرتقية مهارة الكالم ولقائني لالختبار ولقاء للمالحظة
يت مازال الطالب ضبط الطريقة اجلديدة اجلديدة ال, الدراسة األوىل

وهذه الطريقة زيادة . وخاصة يف تعليم املهارة الكالم. يستخدم الباحث
ويف . 

يبدأ الطالب لفهم ما يقال الباحث يف افتتاح التعليم , الدراسة الثانية
ادة محاسة الطالب يف تطبيق الطريقة الثانية زي. وهي باللغة العربية فطبعا

ومن املعروف بعد أن يكون . وحياولون أن تتكلموا كثريا باللغة العربية
واالستنباطها هي أن يكون الطريقة ترقية بني قبل . إجراء االختبار النهئي

. والتطبيق الثاين يف مهارة الكالم للطالب, والتطبيق األول, التطبيق
.العربيةوهذه يدل أّن كثرة الكالم للطالب باللغة 
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إن قيمة نتائج الطالب قبل استخدام االندماج بني طريقة ميميم .٢
ونتائج الطالب بعد استخدام ٥٩,١٧وفوناتيك يف االختبار القبلي هي 

٧٣,٣٣االندماج بني طريقة ميميم وفوناتيك يف االختبار البعد هي 
تدل أن درجة الطالب بعد استخدام االندماج بني طريقة ميميم 

وهذا احلال يشرح أن نتيجة . يك أْجيد من قبل استخدامهاوفونات
)١٢,٢٠ ()T-Test( أكثر من)٢,٠٢٣ (T-Table وهذا يدل على

وهو tailed (Sig٠,٠٠٠-٢(وأن نتيجة . مردود الفرضية الصفرية
وهذا يدل على مردود الفرضية الصفرية وقبول ٠,٠٠٥اصغر من 

ومردودة والفرضية البدلية مقبولة فا الفرضية الصفرية . الفرضية البدلية
فلذلك كان استخدام . اختالف املتوسط األمهيةYومتغري Xومتغري 

االندماج بني طريقة ميميم وفوناتيك لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل 
.السابع باملدرسة الثانوية روضة املسلمني جننجوك

االقتراحات.ب
:فينبغي على مجيع الذاكرون كما يلي

ملدير املدرسة.١
فينبغي عليه أن يرقي محاسة املعلمني يف تنفيذ عملية التعليم 

االندماج بني طريقة (والتعلم خاصا يف تطبيق طريقة التعليمية 
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لرتقية مهارة الكالم يف التعليم اللغة العربية )ميميم وفوناتيك مثال

.جلميع طّالب باملدرسة الثانوية روضة املسلمني جننجوك

س اللغة العربيةملدر .٢
له " االندماج بني طريقة ميميم وفوناتيك"ألن تأثري تطبيق 

لذلك ينبغي على مدرس اللغة العربية أن يستخدم , بشدة القّوة

حىت تساعد )يف الشهر مرة  كان أم مرتني(هذه الطريقة مرة كثرية

وتنشأ رغبة التالميذ ومحاستهم يف درس , فهم التالميذ إىل الدرس

.العربيةاللغة 

للطالب.٣
ينبغي هلم أن جيهدوا وينشطوا يف عملية تعلم اللغة العربية 

خاصة يف تعليم مهارة الكالم وجيعلون مادة اللغة العربية مادة حمبوبة 

.
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