
 

 

 الباب الرابع
 اإلختتام

 
الحمد هللا رب العالمين الذى قد أعطانى القوة و القدرة    

هذا البحث الجامعي، وفي  حتى أستطيع أن أنهى هذا البحث
 : أرادت الباحثة أن تعطى الخالصة و االقتراح آما يلي الجامعي

 الخالصة . أ
آانت إستراتيجية التشريح هي إستراتيجية لتعليم المفردات  )  1

أو لتعليم اللغة األجنبية ثم يستعمل الطالب المفردات 
و أما أنشطة التعلم و التعليم نبدأ بالمقدمة و . لمحادثتهم

و أهدافه شعر الطالب . ة و اإلختتام و التقويمأنشطة الرئيسي
وآما عرفنا أن . بالسرور و الشجاعة في الحوار و الكالم

و يختارون % 65،9) أ(أآثر من الطالب يختارون اإلجابة 
، هذا بمعنى هم موافقون و يقولون أن %28،3) ب(اإلجابة 

إستخدام إستراتيجية التشريح مقبوال، ويساعد في تسريع 
 .الكالممهارة 

إن نتائج مهارة الكالم للطالب الفصل الثامن بالمدرسة ) 2
المتوسطة اإلسالمية األهلية نور الهدى سيداتي سيدوارجو 

) في اإلختبار األول( 6،72هي في الفرقة التجربية بالدرجة 
، وفي الفرقة )في اإلختبار النهائ( 7،88و بالدرجة 

وبالدرجة ) ولفي اإلختبار األ( 6،19الضبطية بالدرجة 
 1،08والمسافة بينهما يعنى ) في اإلختبار النهائ( 6،80

وهذه تدل على أن درجة الفرقة التجربية بإستخدام 
إستراتيجية التشريح أحسن و أعلى من الفرقة الضبطية 

 73  . بدون إستخدامها



 

 

   t/t0) (تحصل tو اذا نظر إلى نتيجة التحليل باختبار )  3
على درجة   (tt)في الجدوال أو ) t0(قدو قيمة الن   7،71بقيمة

ة  2،00:  % 5 ى درج دّل   2،65 :% 1و عل ذه ت ) t0(و ه
 :و هي (tt)أآبر من 

ة  2،00> 7،71 <2،65  ية البدلي ة و  (Ha)فالفرض مقبول
فرية  ية الص ت  (Ho)الفرض ذلك آان ردودة فل ود م أثير  وج ت

امن       ارة الكالم للفصل الث ة مه إستراتيجية التشريح نحو ترقي
يداتي  ب دى س ور اله ة ن المية األهلي طة اإلس ة المتوس المدرس

 .سيدوارجو
 

 اإلقتراحات . ب
 للمعلم .1

أن يكون المشرف أن يستخدم التالميذ لنيل مهارة  •
 الكالم

ينبغى له ان يختار المدخل التعليمية و طرائق  •
 المناسبة بأهداف التعليمية من عملية التعليم و التعلم

يم اللغة العربية خاصة ينبغى له أن يجعل عملية التعل •
في تعليم مهارة الكالم لطالب مفرحة و مسيرة 

 الطالب
 
 
 

 للمتعلم .2
ينبغى له أن يقرب جهده و نشاطه في تعلم اللغة  •

العربية خاصة في تعليم مهارة الكالم لتحصيل على 



 

 

مهارته الجيدة و يجعل مادة اللغة العربية مادة 
 محبوبة

ي تعليم اللغة العربية ينبغى له أن يكون طالبا إيجابيا ف •
خاصة في تعليم مهارة الكالم ألن بها يستطيع أن 

 ينال المعلومات و اإلستعالمة العديدة
ينبغى له أن يطيع أساتيذته و خاصة أساتيذ اللغة  •

العربية حتى يستطيع الطالب أن يصل إلى آفاءة 
 اللغة العربية

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




