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احلمد هللا رب العاملني و العاقبة للمتقني و ال عدوان إال على الظاملني و ال حول و 
ال قوة إال باهللا العلي العظيم. محدا و شكرا هللا تقدمي الباحثة إىل اهللا عز و جل، بإذنه و 

يف هذا الفصل قدرته و بنصره استطاعت الباحثة أن تتّم هذا البحث العلمي. و هبداية 

 أرادت الباحثة أن تعطي اخلالصة و اإلقرتاحات تشرحهما فيما يلي:

 الخالصة . أ

عن بحث عن الدراسة النظريّة و امليدانية لنيل البيانات تبعد أن  احبثه ةص الباحثلخت

مبدرسة  لطالب الفصل السابعتصميم املواد التعليمية لالستماع لرتية مهارة االستماع 

 أما اخلالصة من هذا البحث يعين: .املتوسطة اإلسالمية احلكومية موجوساري موجوكرطا

يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية  لطالب الفصل السابعاع ماالستتعليم مهارة   -١

مل تكن فعالية يف تعلمه، ألن علم املعلم االستماع موجوساري موجوكرطا  احلكومية

. و ال يستخدم املعلم معمل يسمعه بالنظر إىل الكتابةبطريقة القراءة و الطالب 
مثل  ونيةرت اإللك اللغة يف تعليم االستماع و ال يستخدم أيضا الوسائل التعليم

احلاسوب أو اإلنرتنيت أو الشريط أو األشرطة التسجيلية، و يستخدم مادة الدرس 

۸٤ 
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من كتاب احلقيبة التعليمية و إقامة صحيفة عمل الطالب فقط، و زاد الكتب 
 مراجع التعليم.كالقواعدية  

يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية  لطالب الفصل السابعميم مواد تعليم االستماع تص  -٢

اعتمادا على كتب تعليم االستماع و املنهج على موجوساري موجوكرطا  احلكومية

دراسية و حصول املقابلة على االقرتاحات و املدخالت حول املواد مستوى الوحدة ال
تخدام األشرطة التسجيلية و التعليمية املعدة لتحصيصها. و تصمم الباحثة باس

تطبيقات اللغة العربية و اإلنرتنيت. و جتعل الباحثة املواد من الفيلم و احلاسوب و 

الكمبيوتر و  باستعمالو امللفات. مث تقدم الباحثة هذه الوسيلة التعليمية أاألصوات 
التدريبات و التمرينات  ةالباحثعطى تو بعد ذلك  .اإلسقاط و مكرب الصوت جهاز

 على ما قد مسعوا و فهموا و حفظوا. بللطال

لطالب ع لرتقية مهارة االستماع ليعرف فعالية تصميم املواد التعليمية لالستما   -٣
جتربة الفروض الباحثة  تخدممبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية تس الفصل السابع

احلساب أكثر من قيمة البيان فالفرضية الصفرية . إذا كان قيمة قارنةباستخدام رمز امل

مقبولة و الفرضية البدلية مردودة، و إذا كان قيمة احلساب أقل من قيمة البيان 
هي و حصول حتليل البيانات  مقبولة. الفرصية البدليةفالفرضية الصفرية مردودة و 

فالفرضية الصفرية مردودة و  ١.٦٨قيمة البيان  < -١٥.٢٦٢قيمة احلساب 

مقبولة. إذا ترقية كفاءة الطالب القبلي و البعدي يكون مهمة، مبعىن  الفرصية البدلية

طالب فصل السابع  تصميم املواد التعليمية لالستماع له الفعالة لرتقية مهارة استماع
 مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية موجوساري موجوكرطا.



۸٦ 

 االقتراحات . ب

السابع مبدرسة  فصصة مهارة االستماع لطالب لتحسني تعليم اللغة العربية خا

املتوسطة اإلسالمية  املتوسطة اإلسالمية احلكومية موجوساري موجوكرطا خاصة و ملدارس

البحث و كل من له االهتمام هبذا الباحثة باالعتماد على ما يوصل إليه  األخرى، اقرتحت
 اجملال األيت:

م باللغة العربية و تعليمها يف ترجى أن تكون نتائج البحث تفيد من حيب و يهت -١

 ملدرسة املتوسطة اإلسالميةمدارس الثانوية و خاصة  أواملتوسطة مدارس 

 .احلكومية موجوساري موجوكرطا
يف تعليم مهارة االستماع و جعله مصدرا يف تعليم مهارة  ق هذا املوادترجى تطبي -٢

 االستماع العريب و بدال من الكتاب املقرر.

ترجى أن يكون هذا البحث مرجعا من املراجع يف البحث ملن يقوم بالبحوث  -٣
العلمية بعدها. و ترجى أيضا أن تقام حبوث أخرى مبثل هذا البحث بأسئلة و 

 مل.تنمية أوسع و أك

تعليم  لعربية أكثر إبداعا خاصة يف تصميم موادترجى أن يكون مدرس اللغة ا -٤
 .ةاملهارات اللغوية األربع


