
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 الرابع الباب

 خاتمة
 الخالصة  . أ

األخيرة من آتابة البحث العلمي الخالصة هي الخطوة 
 :بحيث آان فيها التلخيص من األبواب السابقة آما یلي 

الفصل الثامن  في ” إیمائيتمثيل  ”إّن استخدام لعبة  .1
وارو  المتوسطة اإلسالمية  ”دار العلوم  ”بمدرسة 

 مناسبة   “إیمائيتمثيل ”لعبة ألّن  جّيد،سدوارجو 
رفع دوافع على اغراض تعلم اللغة العربية و مساعدة ب

ل يوصعلى تمساعدة آما أنها التالميذ  في تعّلمها و فهمها 
 .حوضوو ةعسربالتالميذ  إلىدة اللغة العربية  ام

دار  ”بمدرسة  الثامن فصلال فيمهارة آالم التالميذ إّن  .2
 ضعيفة، سدوارجو وارو المتوسطة اإلسالمية  ”العلوم 

 %45،14 و)  أ(یختارون اإلجابة  التالميذمن  %9،74 ألّن
 %45،12أن یعنى  ،والباقون . )ب(یختارون اإلجابة 

 . تكلم اللغة العربية فيالیوافقون باستخدام آالم 



 

 

 آالم مهارة رفع نحو ” إیمائي تمثيل ” ةبلع رتؤث نعم .3
 ”دار العلوم  ”بمدرسة  الثامن فصلال في التالميذ

 . سدوارجو وارو المتوسطة اإلسالمية 
 آالم مهارة رفع نحو ” إیمائي تمثيل ” ةبلع استخدام تأثير .4

 ”دار العلوم  ”بمدرسة  الثامن فصلال في التالميذ
 . قوي وسدوارج وارو المتوسطة اإلسالمية 

 
 قتراحاتاال  . ب

 أن التحليل وتنفيذ المدرسة حالة الباحثة الحظت ان وبعد
 التالميذ آالم مهارة رفع و ” إیمائي تمثيل ” ةبلع استخدام
 اللغة معلم و المدرسة لرئيس اإلقتراحات الباحثة فقدمت
 : یلى آما وتالميذ العربية
 المدرسة لرئيس. 1

 بين االتصالية التربویة حالة تخترع ان عليه ینبغى 
 في المعلمين حماسة یرقي ان و المدرسة عناصر
 بالمناقشة یقيم وان والتعلم التعليم عملية تنفيذ

 . آفائهم لترقية للمعلمين
 لمعلم .1

 إیمائي تمثيل لعبة استخدام یزاد ان عليهم وینبغى
 العربية اللغة وألعاب التالميذ آالم مهارة لرفع

 مفرحا العربّية اللغة تعليم یكون لكي األخرى
 . العربّية اللغة متعل في الساؤم نقصل و متنعاوم

 للتالميذ .2



 

 

 تعلم في ونشاطهم جهدهم یرقبوا ان عليهم وینبغى
 مادة العربية اللغة مادة ویجعلون العربية اللغة

 .    محبوبة
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