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 الباب الخامس
 الخاتمة

 الخالصة -أ

ابة البحث العلمي حبيث كان فيها التلخيص اخلالصة ىي اخلطوة األخرية من كت
 :من األبواب السابقة كما يلي

مهارة كفاءة   كانت .1,76اإلختبار قبلي ىي باملوسط نتيجة إىل  إذا نظرنا -1
 كاليس بنكالن  األىليةمبدرسة اخلري املتوسطة الثامن لطالب الفصل  الكتابة

 تؤثراليت  حمدودةالتعليمية وسائل و  والبنية األساسية تتسهيالمازال ناقصا ألن 

 طريقة يف تعلم اللغة العربية  علمامل ستخدميف الفصل، مث ي تعليم الطالبال

 عليميف التجيعل الطالب نعاس و ال محاس حىت  فقطقراءة الكتاب و ة ا ر احمل
 اللغة العربية. 

نبدأ باملقدمة وأنشطة الرئيسية واإلختتام  ”scattergories“ لعبةالأن تطبيق  -2
 تطبيقو  .الكتابة العربيةوالتقومي. وأىدافو إشعار الطالب بالسرور والشجاعة يف 

املدرسة اخلري أول ما تستعمل يف  لعبةالألن ىذه  يكون جيدا لعبةال ىذه
 . 7و مجيع الطالب حيبونو وخيمسون التباعوكاليس بنكالن  األىليةاملتوسطة 

لو تعريف بأّن تطبيق اللعبة   ”scattergories“اللعبة  يوجد تأثري بعد استعمال -3
“scattergories” نعرف بتحليل . و الكتابة تعليمترقية  حنوتستطيع أن تدّل

oىنا يعرف أن  (t-test)البيانات باملعادلة املقارنة 
t   أكرب منt

t فلذلك 
 جدول رقم :

t%  من جدول 5
t =  5،0،5 

t% من اجلدول 6
t =  5،,51 
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t< tt51,،5 >,77 < 5،0،5 ( أو 
القبلي  اإلختبارالف النتيجة اختالفا كبريا بني قمية املتوسط يف كما عرفنا من وجود اخت
 اإلختبارقيمة املتوسط يف  و 1,76و ى  ”scattergories“ يعين قبل تطبيق اللعبة

 اللعبة. وبعد إعطاء ىذه ,،76ىو   ”scattergories“ للعبةالبعدي يعين بعد تطبيق ا
. ويستطيع الطالب أن شعر الطالب بالفرح والسهل يف الفهم املواد الدراسية اللغة العربية

 يساعد بعضهم بعضا يف فهم املواد الدراسية.  

 

  قتراحاتاإل -ب

 تعليميف أن يرقي محاسة املعلمني يف جتديد عملية التعليم والتعّلم أخّصها  فينبغي -1
  كاليس بنكالن  األىليةمبدرسة اخلري املتوسطة الكتابة جلميع الطاّلب 

ناس  والطرائق املناسبة باألىداف التعليمية أن خيتار املدخل امل لمعلمنيى لينبغ -2
 من عملية التعلم والتعليم.

أن جيعل عملية تعليم اللغة العربية يف الفصل عملية فعالية حىت  لمعلمنيلينبغى  -3
 يشعرون بامللل والصعبة يف تعلمهاجيدة وىم ال تصبح مهارة الكتابة

 


