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الخامسالباب

خاتمة البحث

نتائج البحث- أ
ةالباحثتيدانية فنالاملدراسة النظرية و الدراسة حث الباحثة البعد أن تب
استخدام فيلم الكرتون العريب موضوعالعلمي حتت البحث اخلالصة من هذا

لرتقية مهارة الكالم لتالميذ الفصل العاشر باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
يلي :فكما سيدوارجو١

فيلم الكرتون العريب ية باستخدامن ختطيط التدريس اللغة العربإ-١
وهذا جيد.سيدوارجو ١احلكومية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية

شراعيف الصف الهذه الوسيلةتقد طبقةبناء على أن املعلم
بوسيلة سيدوارجو ١احلكومية ملدرسة الثانوية اإلسالمية با

تدريس اللغة العربية لالقرص املضغوط فيها شاشة، وشاشة
هي إحدى الوسائل اليت تساعدإلستخدام فيلم الكرتون العريب 

الطالب أن بالسهولة. ويستطيعالطالب لرتقية مهارة الكالم
إىل ، إذن هم الحيتاجون أن ينظروا املفردات اجلديدة،يشرحوا
من كتبهم. واحلاصل، كثري من الطالب ينشطون يف عملية الرموز

، وهم مشتغلون بفرقتهم ملضغوطقرص اذه الكالمتعلم مهارة ال
وظيفتهم، إذن مجيع الطالب يتحركون ويركزون بدراسة واليشاور 

يف اللغة العربية.كالممهارة ال
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يف املدرسة الثانوية شراعالكفائة مهارة الكالم لتالميذ الفصلإن-٢
القرص املضغوط قبل تطبيق سيدوارجو ١احلكومية اإلسالمية 

م "مقبول". وهذا اإلإلبنتدريس اللغة العربيةل جياب يبىن كفائا
على أسس متوسط نتائج مجيع الطالب. أما نتيجة الطالب 

مبقدار وجد الشرح يف الباب الثالث" وكما ٧٠"املتوسط فهي
بأن ١)Suharsimi Arikunto(الذي قررته سوهارمسي أريكونطا 

القرص وبعد تطبيق يسمى باملقبول.٧٥حىت ٥٦نتيجة من 
الطالب وتحسني على الزيادة تدريس اللغة العربية لاملضغوط 

.تكلم اللغة العربيةملساعدة الطالب السهولة ل

تالميذ لفيلم الكرتون العريب لرتقية مهارة الكالمتطبيق كانت-٣
١احلكومية ة اإلسالمية يف املدرسة الثانويشراعالالفصل

و١٣,٣حمصول فهو٠وهذا بناء على أن. فعالسيدوارجو
فكانت أكرب من٠ألن .٢,٧٥و٢,٠٤حمصول هو

. مقبولة)Ha(مردودة والفرضية البدلية) Ho(الفرضية الصفرية 

نتيجة على وجود فرق بني نتيجة االختبار القبلي و وهذا يدل
يف املدرسة الثانوية شراعالعدي لتالميذ الفصلاالختبار الب
استخدام فيلم فهذا دليل على سيدوارجو ١احلكومية اإلسالمية 

فعال.الكرتون العريب يف تعليم مهارة الكالم

یاناتالباب الثالث تحت البحث طریقة تحلیل الب٣٥أنظر إلى الصفحة ١
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االقتراحات-ب
ا أن احات ويرجواالقرت ةالباحثت، قدمابحثهتةالباحثتبعد قام

للغة العربيةاتطور أنشطة التعليم والتعلم وسببا لتكون هذه االقرتاحات نافعة
. وأما سيدوارجو١احلكومية الثانوية اإلسالميةمبدرسة يف مهارة الكالم

كما يلي:االقرتاحات ف
ملدير املدرسة-١

عملية فينبغي عليه أن يرقي محاسة املعلمني يف تنفيذ
يف مادة اللغة العربية، وعليه يطلب إىل التعليم والتعلم خاصة
لكي املتنوعة يف عملية التعليموسائلاملعلمني أن يطبق ال

يفرحون الطالب بعملية التعليم يف هذه املدرسة.
اللغة العربيةملعلم-٢

١احلكومية الثانوية اإلسالمية ملعلم اللغة العربية مبدرسة 
ينبغي أن خيتار وسيلة جيدة ومناسبة ألحوال سيدوارجو، 

ة الدراسة ليه أن تستخدم هذه الوسيلالتالميذ. وترجو الباحثة ع
، ألن يف جتريب تطبيقها وجد فعالية.يف تعليم مهارة الكالم

تالميذلل-٣
تعلم اللغة نشطوا يف عمليةم أن جتهدوا وتعليهينبغي 

حىت تستطيعون أن تفهموا كالمم مهارة الالعربية خاصة يف تعل
مي واحلديث القرآن الكر أن تفهموامصادير أمور دينهم ويسهلكم

ادة مادة اللغة العربية مم أن جتعلواترجو الباحثة هلو .الشريف
م أن  للغة العربية كل اتكلم باستمرارحمبوبة حىت تكون إراد

يوم. 


