
 

 الباب اخلامس

 اخلامتة

. اخلالصة ىي اإلجابة من تقًتاحاتاإلقدم الباحث اخلالصة و يف ىذا الباب ي

نظر من نتيجة البحث ىف السابق، سيربز الباحث ب .أسئلة البحث يف الباب األول

 : اخلالصة كما التاىل

 اخلالصة .أ 

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جاميب تقد تقام تعليم مهارة الكالم يف  .أ 

حبث تعليم مهارة الكالم ىناك أن  . أما الباحث تقدواعي سيلوفورا ابليتار

ادلعلم يستخدم طريقة تعليم اللغة العربية بطريقة وأسلوب عامة. يستخدم 

ادلعلم طريق احلفظ و أسلوب فهم معاين اجلملة والكلمة يف عملية تعليم مهارة 

سة ادلتوسطة ابدلدر الكالم. أما احلطوات تعليم مهارة الكالم يف الصف الثامن 

يظهر و  (1) كما يلي : كومية جاميب واعي سيلوفورا ابليتاراإلسالمية احل

ينطق ادلعلم الكالم يف الصورة و الطالب يستمعون، مث يستمع الطالب إىل 

تلك القراءة أو احلوار  احلوار الذي تقرأه ادلعلم بصوت واضح، ويكرر الدّرسة

ادلعلم يظهر ( 2. )عدة مرات حسب مستوى الطالب  )الكتب مفتوحة(

 احلوار بتمثيل ادلعلم الكالم يف الصورة، مث تقام رة مث ينطق الطالبالصو 
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دعا ادلعلم ( 3. )للحوار التقةخ أنشطة إضافة مع الصورة وسيلة ابستخدام

 من ادلعلم أو يطلب أن يعلق الكالم من احلوار يف مسمها. بعض م الطالب

 يقوم مث دورا الطالب أحد تتناول حبيث ، الفصل أمام احلوار أداء الطالب

 مع ادلعلم أسئلة على الطالب جييب( 4. )احلوار من اآلخر ابلدور اآلخر

 للطالب السماح مع األسئلة إلقاء    ادلعلم يعيد مث الكتب، إىل النظر عدم

 (5. )ادلعلم من عدد أكرب على مراعاة توزيع األسئلة مع الكتب، إىل ابلنظر

 .إصالح ادلعام عمل الطالب

حسايب  tأن نتيجة  مقبول. H1 فرفض و H0 أن، جدول t >حسايب  tكانت  .ب 

مقبول أي أن  H1و ذلك مبعٌت أن  t-table =2،021و يف  37275=

استخدام وسيلة  أتثري وجود " أن خنلص لذلك فروض ىذا البحث مقبولة.

ابدلدرسة ادلتوسطة  الصور يف تعليم مهارة الكالم لطالب الصف الثامن

 ". واعي سيلوفورا ابليتار اإلسالمية احلكومية جاميب

 اإلقرتاحات .ب 

يف تعليم مهارة الكالم، إثراء  وسيلة الصورةعلى ادلدرس الذي سيستخدم  .1

ذخريتو اللغوية ابدلفردات الكثرية اجلديدة حىت يسهل عليو إجراء األنشطة 

 .الطالبالكالمية بني 
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وتعويدىم  طالباللتدريب  وسيلة الصورةس أن يستخدم و ينبغي على ادلدرّ  .2

 على التحدث و التكلم ابللغة العربية.

،  الطالبو على ادلدرس أن يتيح و يعطى فرصة للتكلم إىل كل واحد من  .3

 حىت ال يبقى أحد منهم ال يتكلم ابللغة العربية.

بصياغة  اليت تقد أمت الباحث بصياغتو و إنتاجو بوسيلة الصورةينتفع أن  يرجو .4

 سني أو ممن لو مهة كبرية يف نشر اللغة العربية.جديدة كثري من ادلدر 

يرجو على الطالب أن يقوم ابلتعليم مع كل جهد إما أثناء  تعلمو درس اللغة  .5

العربية أو الدروس األخرى و البّدا أن ينظم االلتـزام بنظام اللغة يف البيئة 

 اللغوية.

مي يف ىذا اجملال   للباحث اآليت، يرجو للباحث اآليت أن يقوم ابلبحث العل .6

وسائل التعليم وتعليم مهارة عن  علقحث ادلتكي حيصل على كمالو يف الب

 .ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جاميب واعي سيلوفورا ابليتاريف ادلدرسة  الكالم


