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 باب الخامسلا
 ختتاما

 
 الخالصة .أ 

بحث الدراسة النظريّة و ادليدانية لنيل البيانات ين أبعد  واختصر الباحث حبث
مهارة كالم الطالب يف  رتقيةل استخدام طريقة رواية القصص الرقمية فّعاليةعن 

وكانت اخلالصة  .احلادي عشر بشعبة اللغة بادلدرسة الثانوية احلكومية باجنيلالفصل 
 : ىي ،جتيب األسئلة ادلوجودة يف قضايا البحث الىت

يف ىي يف يوم الثالثاء و يف كل أسبوع.  تنيلقد التحق الطالب باللغة العربية مر  .1
ويوم السبت يف الساعة السادسة إىل الساعة  الساعة التاسعة إىل الساعة العاشرة

ستخدم الطريقة إال طريقة ي ملالطالب اللغة العربية و  ادلعلمقد علم و . السابعة
عندما و خرى، احملاضرة. الرتكيز على مهارة الكالم أقل من الرتكيز على مهارة األ

 ة.األسئلة عن ادلاد قدمهم( ويLKSيعملوا ورقة العملية ) أنيعلم فيأمرىم 

إن الطالب يف الفصل احلادي عشر بشعبة اللغة بادلدرسة الثانوية احلكومية  .6
باجنيل ماىرون، ولكنهم ما داموا حمتاجني إىل تنمية مهارة الكالم. وإهنم مل 

 يعودوا لساهنم يف تكلم اللغة العربية حىت تكون مهارة كالمهم ضعيفة.

ىذا البحث  ومهارة الكالم يفتوجد الفعالية بني طريقة رواية القصص الرقمية و  .3
حتصل  tباختبار  التحليل نتيجة. Tبرمز اختبار وىذا تظهر بعد احلساب  .العلمي

(t/to) أو  اجلدوال وقيمة النقد يف 193301 بقيمة(tt) 6393 % =5درجة  على 
 ىيو  (tt)من  أكرب (to) أن تدلّ  وىذه .63,6=  %1درجة  على

الفرضية الصفرية  و مقبولة (Ha)ة يالبدلفالفرضية . 63,6<193301>6393
(Ho) مردودة 
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 قتراحاتاال .ب 

حالة ادلدرسة و تنفيذ التحليل عن فعالية عملية يالحظ الباحث ن أبعد 
 على مجيع من يهمو األمر ما يتعلمية بنموذج التعلم السريع حتت نوع ماسرت وينبغ

 :ي يل
 ادلدرسة لرئيس .1

 أخّصها والتعّلم التعليم عملية جتديد يف ادلعلمني محاسة يرقي أن عليو فينبغي 

 يف تدريسمهارة الطالب اللغوية، خاصة  لرتقية رواية القصص الرقمية طريقة يف

 .احلكومية باجنيل ثانويةدرسة الادلبمهارة الكالم 

 للمعلم .6

 أم ةً مرّ ) كثريةً  مرّةً  الطريقة ىذه أن يستخدم العربية اللغة مدّرس على ينبغيو 

 رغبة هبا وتنشأ الطالب يف ترقية مهارة كالمهم تساعد حىت يف كل شهر( تنيمرّ 

 العربية. اللغة درس يف ومحاستهم التالميذ

 للطالب .3

جهدىم و نشاهتم يف تعلم اللغة العربية  يزدادوان أعلى الطالب  ينبغيو 
ال يشعروا بادللل والكسل يف تعلمها. وذلك  أن حيبوىاو  مهارة الكالميف  خاصة

 يف اللغة العربية. درجة ادلاىرينىل إويصلوا  ينالوا العلم النافع يلك

 


