
 

 الباب الرابع
 اإلختتام

 الخالصة.  أ 
ي عجامخطوة األخيرة من آتابة البحث الالخالصة هي ال

 :بحيث آان فيها التلخيص من األبواب السابقة آما یلي 
في الفرقة التجربّية  "  ختالط العالمةإ" ستراتيجيةإإّن تطبيق .١

من و ٦,۵بالتقدیر  ولختبار األاإلمن  ثم حصل .جّدا ةجّيد
ستعمال إومن ختالط العالمة إستراتيجية إمفردات بتدریس ال

حصل  َنالمفردات الجدیدة تحصل ترقية مهارة الكالم بجدا أل
هذا األمر یظهر من  و.  ٧,٦خير بالتقدیر ختبار األمن اإل

من اإلستبيانات  الباتنتائج اإلستبيانات التي حصل عليها الط
الطّالب  من% ٧٢,٨٦أّن   :آما اللوحات التالية آما یلي 

حتى   ) ب(و یختارون اإلجابة )  أ(یختارون اإلجابة 
هم موافقون بإستخدام هذه . لباتمن الطال%  ٢٦,٥٧

بسهٍل في فهم درس  شعرونتعنها ورغبون تو ستراتيجيةاإل
من % ٠,٥٧الیعدو أن یكون  ،والباقي   .اللغة العربية

ط ختالإ" ستراتيجيةإالیوافقون عن فيض إستخدام  الباتالط
 ستراتيجيةإأّن تطبيق  الن یقو البانطوتفصيلها هي ". العالمة

المهارة تدریس  فهم نقص المساعدة في  "ختالط العالمةإ"
 .الكالم

له تعریف بأّن "ختالط العالمةإ" ستراتيجيةإباستعمال  هإّن.٢
تستطيع أن تدّل فعاليتها في  "ختالط العالمةإ" ستراتيجيةإ

و اذا نظر إلى نتيجة التحليل . مالمهارة الكالترقية تدریس 
في ) t0(و قيمة النقد ٩,٠٧١بقيمة  t/t0) (تحصل tباختبار 



 

 ١و على درجة  ٢,٠٣:  % ۵على درجة  (tt)الجدوال أو 
 :و هي (tt)أآبر من ) t0(و هذه تدّل  ٢,٧٢: %

مقبولة و  (Ha)فالفرضية البدلية ٢,٠٣ >٩,٠٧١ <٢,٧٢
ذلك آانت فعالية مردودة فل (Ho)الفرضية الصفریة 

 المهارة الكالمتدریس في "ختالط العالمةإ" ستراتيجيةإ
 .آرانجي باتشيران المونجان" تربية الطلبة"العالية بمدرسة 

ثم حصل من  ٦,۵ول بالتقدیر ختبار األحصل من اإل و
 .٧,٦خير بالتقدیر ختبار األاإل

 
 اإلقتراحات .  ب 

 :بالنظر إلى البحث السابق  رأت الباحثة على أّن 
في الفصل العاشر " ختالط العالمةإ" ستراتيجيةإتطبيق .١

آرانجي باتشيران " تربية الطلبة"العالية بمدرسة 
شعرون تجّدا و  ةجّيد المهارة الكالمفي تدریس  المونجان

 .في الدراسة نشأت هّمتهم سهال و الباتالط
ختالط إ" ستراتيجيةإة القّوة في تطبيق  وجود فّعالية بشّد.٢

الفصل العاشر  الباتلط المهارة الكالمفي تدریس " العالمة
آرانجي باتشيران " تربية الطلبة"العالية بمدرسة 
 .المونجان
 
 

 
 :فينبغي على جميع الذاآرون آما یلي 

 
 لرئيس المدرسة  .١



 

فينبغي عليه أن یرقي حماسة المعلمين في تجدید 
التعليمية  ستراتيجيةإالتعليم والتعّلم أخّصها في عملية 

لترقية ماّدة اللغة )  مثًال "ختالط العالمةإ" ستراتيجيةإ(
لجميع  المهارة الكالماخّصها  في تدریس  العربية

آرانجي " تربية الطلبة"العالية  البات بمدرسةطال
 .باتشيران المونجان

 لمدرس الغة العربية.٢
  "إختالط العالمة"ستراتيجية إتطبيق  فعاليةألّن  

ینبغي على مدّرس اللغة العربية أن یستخدم  ،بشّدة القّوة
ان أم في الشهر مّرًة آ(مّرًة آثيرًة  ستراتيجيةهذه اإل
وتنشأ  ،إلى الدرس الباتحتى تساعد فهم الط) مّرتين

 . وحماستهم في درس اللغة العربية الباترغبة الط
 للطلبة.٣

فعوا جهدهم ونشاطهم ترأن  تالبافينبغي على الط
جعلون مادة اللغة العربية مادة تفي تعّلم اللغة العربية و

طيعوا أساتذتهم وبالخصوص توعليهم أن  ،محبوبة
صلوا  تأن  الباتستطيع الطتأساتيذ اللغة العربية حتى 

 .الى آفاءة اللغة العربية


