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  الباب اخلامس

  االختتام

  اخلالصة . أ

اختصر الباحث حبثه بعد أن يبحث الدراسة النظرية و امليدانية لنيل البيانات عن 

فردات ىف ب طالبكلمة لترقية استيعاب الجدار ال يةفعالية استخدام وسيلة التعليم

 تان، وكانت اخلالصة الىتكاملدرسة الثانوية معارف موجوفورنو مامن الفصل العاشر 

  :جتيب األسئلة املوجودة ىف قضايا البحث، هي

كانت تعليم املفردات للطالب ىف الفصل العاشر مبدرسة الثانوية معارف  .١

وذلك مثبت بالدليل أن . جدر الكلمة جيدا بستخدامموجوفورنو ماكتان 

دام وسيلة التعليمية غري جيدة وبعد قبل استخ نتيجة اختبار الطالب

  .جة اختبار الطالب جيد جدااستخدام هذه الوسيلة نتي

جدار الكلمة يف الفصل العاشر باملدرسة  يةاستخدام وسيلة التعليم إنّ .٢

الثانوية معارف موجوفورنو ماكتان هو احد من حماوالت الباحث لترقية 

استيعاب املفردات للطالب وهو وسيلة من وسائل التعليمية اللغة العربية و 

رآى الباحث أن هذه الوسيلة . ة وقواعدهايعرض املدرس لتعليم اللغة العربي



٨٣ 
 

مناسبة حللّ املشكالت املوجودة يف ملدرسة وسبب من اسباب ذلك أا أي 

الوسيلة التعليم املألوفة  فبها اليتصعب الطالب لفهم ما علّمه املعلم وكما 

حدث ىف التجربة أم يتفرحون عند تعليم اللغة العربية وباخلصوص تعليم 

وبذلك هم يتدفعوا للتعلم ، جدار الكلمة يةستعمال وسيلة التعليماملفردات با

وهذا الرأي مقوي بالبيانات السابقة ىف . خاصة للتعلم املفردات اللغة العربية

 :الباب الرابع وكان حاصلها كما يلى

ىف تعليم اللغة   ٨٣,٥إىل ٦٥,١٧نتيجة الطالبات مرتفعا من  .١

 .العربية

اليت حتصل بتأويل بيانات مخرِجة  tنتيجة التحليل باختبار  .٢

أنطر الباب (الذي قد سبق بياا  SPSSباستعمال برنامج 

 :فخالصته كما يلى) الرابع

-t اكثر من قيمة) t )T testإذا كانت قيمة اإلختبار         

tabel    مبعىن الفرضية الصرفيـــة) ٢,٤٥>٨,٣٧٧(و هو 

(Ho)   مردودة و الفرضية البدلية)Ha (و إذا كانت قيمة . مقبولة

Sig. (2-tailed) مبعىن  ،)٠,٠٠٠ >٠,٠٢٥( ٠,٠٢٥اقلّ من

 .مقبولة) Ha(مردودة و الفرضية البدلية   (Ho) الفرضية الصرفية



٨٤ 
 

لمة لترقية جدار الك يةإذا يوجد فعالية استخدام وسيلة التعليم   

درسة املمن ة العربية ىف الفصل العاشر فردات اللغطالب مباستيعاب ال

  .الثانوية معارف موجوفورنو ماكتان

من املفروض على املعلمني أن يعلّموا اللغة العربية وقواعدها ،وأخريا  

. بالوسيلة البسيطة والسهلة لكيال يشعر الطالب بالصعوبة واملل يف التعلم

على املعلمني أن خيتار الوسيلة التعليم واملادة املناسبة مبراحل ، وإىل اجلانب

ت الطالب لكي يستطيعوا الفهم بكل ما يتعلّمونه من تلك املادة ومستويا

 .فهما جيدا

  

 االقتراحات . ب

 لرئيس املدرسة .١

فينبغي عليه ان يرقى محاسة املدرسني يف جتديد عملية التعليم والتعلّم 

أخصها يف املادة الدراسية وطريقة و استراتيجية و وسيلة التعليم لترقية مادة 

يف ترقية إتقان املفردات جلميع التالميذ مبدرسة الثانوية  اللغة العربية أخصها

  .معارف موجوفورنو ماكتان
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 ملدرس اللغة العربية .٢

املناسبة يف  يةينبغي على مدرس اللغة العربية أن يستخدم الوسيلة التعليم

التعليم اللغة العربية حىت تساعد فهم الطالب يف املفردات والدرس وتنسأ 

  .هم يف درس اللغة العربيةرغبة الطالب ومحاست

 

 للطالب .٣

فينبغي على الطالب ان يرفعوا جهدهم ونشاطهم يف تعلم اللغة العربية و 

جيعلون مادة اللغة العربية مادة حمبوبة و عليهم ان يطيعوا إىل املدرس كلهم 

  .لكى يتناولوا علم النافعة

 


