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 الباب الخامس

 خاتمة

 الخالصة .أ

 .العلمي البحث هذا أهني أن أستطيع حىتنعاما كثريا  أعطين قد الذى هلل احلمد
 :يلي ماك قرتاحاتإلوا اخلالصة يعطى أن الباب هذا يف الباحث يريدو 

 

 الكالم مهارة ترقيةى ل( عcerita fabelحكاية الفابيل ) استخدامكان  .1
 .كامال  كرسيك  1العالية احلكومية  درسةبامل العاشريف الفصل  لتالميذل

 عملية تسهل أن تستطيع أهناحكاية الفابيل  أن استخدام الباحث ىأر 

 ويرغبون موافقون هم. مهارة الكالم يف خاصة لتالميذالعربية ل اللغة تعليم

حكاية الفابيل الستخدام ب العربية اللغة درس فهم يف بسهل   ويشعرون عنها
(cerita fabel).  و أما اخلطوات التعليم بالستخدام حكاية الفابيل فكما

 يلي:
 املقدمة (أ

 القاء السالم 

 السؤال عن حالة الطالب 

  التبيني عن أهداف التعليم والكفاءة األساسية اليت جيب للطالب
 حتصيلها

 التجريد عن املادة اليت سيلقيها 

 األنشطة الرئيسة (ب

 قسم املدرس إىل مخسة أقسام 
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  الطالب بسماع حكاية الفابيليأمر املدرس 

  مث يتكلمون مع فرقتهم عن تلك احلكاية الفابيل, أعطى السؤال واجلواب
 متبادل.

 كرر املدرس تلك األنشطة مرتني 

  الطالب يشاورون عن ما رأس الفكرة, وما احلكمة الذي سنأخذ عن
 القصة.

 أعطى املدرس السؤال لكل فرقة 

 اخلامتة (ج

 لقىتلخيص املدرس عن املواد امل 

 التقومي املدرس عن وظيفة الطالب 

 

كفاءة الطالب يف مهارة الكالم غري كامل خصوصا يف حمادثة، ليس  .2
املدرس قادرا على استخدام الطريقة الصحيحة ولكن أكثر من الطالب 

 فإهنم يعتربون أن ولذلك(. SMPمتخرج املدرسة اإلبتدائية احلكومية )
مبرور  .اللغة العربيةالقدرة على كالم  جدا فضال يف صعبة اللغة العربية

الوقت هم يقدرون على الكالم ، على الرغم أهنم ال يزالون هناك 
العديد من األخطاء. املشكلة اليت تواجه من التالميذ عند الكالم ألهنم 

 غري مألوف أن يتكلمون باللغة العربية.

 

 الكالم مهارة ترقيةعلى ( cerita fabelحكاية الفابيل ) استخدامفعالية  .3
 إن  . كرسيك  1العالية احلكومية  درسةبامل للتالميذ يف الفصل العاشر

 استخدام هذا بأن   عريفله ت (cerita fabelحكاية الفابيل ) استخدام
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 نتيجة إىل نظر وإذا . ترقية مهارة الكالم يف فعاليتها أن تدل   تستطيع

 يف (to)وقيمة النقد  11,،11بقيمة  (t/to)حتصل  tباختبار  التحليل
 و 0،15= %1درجة  على 0،22= %5درجة  على (tt)أو  اجلدوال

 0،15<,11،11>0،22 : هي و (tt)من  أكرب (to)تدل   هذه
 .مردودة (Ho)الفرضية الصفرية  و مقبولة (Ha)فالفرضية البدلية 

 ceritaحكاية الفابيل ) استخدام يف ةالقو   ةبشد   التأثري وجود هناك فلذلك

fabel درسةبامل للتالميذ يف الفصل العاشر الكالم مهارة ترقية( على 
 .كرسيك  1العالية احلكومية 

 

 اإلقتراحات .ب
 اإلقرتاحات كما يلي: بعد أن تبحث الباحث هذا البحث العلمي فقدم

 س مدر  لل .1

  حوال أاملناسبة ب سرتاتيجيةإلينبغي له أن خيتار املدخل واألساليب والطرائق وا
 التالميذ يف الفصل.

  حكاية ينبغي له أن جيعل تالميذه راغبني يف درس اللغة العربية باستخدام الطريقة
 عند التالميذ. الفابيل

 أن يكون املشرف لتالميذ لنيل مهارة الكالم. 

 .ينبغي له أن يتعمق العلوم واملعرفة خاصة عن اللغة العربية وتعليمها 

 تالميذلل .0

  اللغة العربية خاصة لتحصيل على  و التعل م ميتعلالينبغي له أن جيتهد يف عملية
 يدة.جمهارة الكالم 
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  ينبغي له أن يكون تلميذا جمتهدا يف تعليم اللغة العربية ألن هبا يستطيع أن ينال
 .املعلومة

  جيب عليهم أن يطيعوا أساتذهتم وخاصة أساتيذ اللغة العربية حىت التالميذ يصلوا
 .إىل كفاءة اللغة العربية


