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 الباب الرابع

 خامتة البحث

  اخلالصة   .أ 

بعد أن نبحث الباحث عن دراسة النظرية وامليدانيـة فنـال الباحـث             
 التعليم  تقنياتتأثري تطبيق    : عاخلالصة  من هذا البحث العلمي حتت املوضو       

حنو ترقية مهارة كالم التالميذ يف املدرسة املتوسـطة اإلسـالمية         " التدريب" 
  :جموكريطا كما يلى-موجاساري-سيدوري" الروضة"
يف املدرسة املتوسـطة اإلسـالمية      " التدريب"  التعليم   تقنياتعن تطبيق    .1

 جموكريطا-موجاساري-سيدوري" الروضة"
 ه الطريقة حسنة لتكوين العادة اخلاصة و لنيل التثبيت كانت هذ

 واملوافقة والفرصة واملهارة 
    يستطع التالميذ اإلتصال بني حالة الشيئ بالغري        تقنياتالوبتلك هذه 

  ينال التالميذ املعريفة والنشاط يف وقت قريب و
           وينال التالميذ املعريفة العملية والفعلية ويتعـاود التالميـذ الـتعلم 

  والتعليم باإلستمرار واإلعتماد بالنفس
" الروضـة "عن منو مهارة كالم التالميذ يف املدرسة املتوسطة اإلسـالمية            .2

 .جموكريطا-موجاساري-سيدوري
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   من إحابة %  100كانت مهارة كالم التالميذ جيدة، بإضافة إىل
 الم والتالميذ يف اإلستبيانات عن النساطات الىت ترقع مهارة الك

 من الطالب يشعرون أن النشطات مؤثرة يف إرتقاع % 76،66
  مهارة الكالم 

  56،66وأكثرهم اليشعرون الصعوبة يف مهارة الكالم بإضافة إىل أن 
 . من الطالب يشعرون الصعبة عن مادة مهارة الكالم%

 حنو ترقية مهارة كالم التالميـذ يف      " التدريب"  التعليم   تقنياتتأثري تطبيق    .3
  .جموكريطا-موجاساري-سيدوري" الروضة"املدرسة املتوسطة اإلسالمية 

 )Ha(دلت نتيجة التحليل اإلحصائ على أن الفروض اإلجيابية 
حنو ترقية مهارة " التدريب"  التعليم تقنياتتطبيق مقبولة لوجود تأثري 

 –سيدوري " الروضة"كالم التالميذ يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية 
 مردودة بإثبات الدليل )Ho(والفروض السلبية .  جموكريطا–موجاساري 

عن وجود األثر بينهما، والعالقة أو األثر بينهما قوية بدليل أن القيمة 
rxy وكانت هذه القيمة تقع بني 0،62 من التحليل اإلخصائ السابق 

   وعالقة بينهما قوية0،900 - 0،700القيمة 
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  اإلفتراحات  .ب 

تأثري تطبيق ث حلة املدرسة وتنفيذ التحليل عن وبعد أن يالحظ الباح
 فتقدم الباحث حنو ترقية مهارة كالم التالميذ،" التدريب"  التعليم تقنيات

 :  اإلقتراحات للمدرسة واألساتيذ والطالب فيما يلى
  

  للمعلمني .1
فالبد على املعلم أن يهيئ اإلستعداد التعليمي املتعلق   باملواد اليت  )1

  .االتالميذتعرض أمام 
البد على املعلم أن يالئق املادة اليت تعرض أمام الطالب وأن  )2

يدفعهم بالدوافع الداخلية لكى يستطيع املعلم إختيار األنشطة 
 .املالئمة يف التدريب

 حسنة لكي تقنياتينبغى على املعلم أن يشرح و يعرض املادة ب )3
  . يفهمها التالميذ

 تا كافيا من العناية عند تشريح املادة ينبغى أن يستخدم املعلم وق )4
  

  للمتعلمنب .2
ينبغى على الطالب أن يرقبوا جهدهم ونشاطعم ورغبتهم يف تعليم  )1

اللغة العربية خصوصا من مهارة الكالم ألا شرط من شروط 
 .مهمة  لتعمق مصادر اإلسالم
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 ينبغى هلم أن ال يشعروا السأم على املادة التعلمية )2
م أن يسعوا يف إرتفاع مهارات اللغة العرابية وباخلصوص ينبغى هل )3

  مهارة الكالم  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 




