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الباب الخامس
الخاتمة
احلمد هلل رب العاملني الذي أعطي إىل القوة والقدرة حىت أستطيع أن أنتهي هذا
البحث العلمي .ويف هذا البحث العلمي ارادت الباحثة أن تعطي نتائج البحث
واالقرتاحات كما يلي:
أ-

نتائج البحث
-1

أن كفاءة مهارة الكالم لطالب الفصل العاشر باملدرسة العالية رجياصا
اإلسالمية احلكومية فتريوجنان جوبنج ناقص .نقصان عادة الطالب
يف الكالم اللغة العربية .وكان تعليم اللغة العربية مرة واحدة وهي
ساعتني كل األسبوع ،يجعر املدرس صعبة جلعل بيئة اللغة يف الفصل
ولكن كان طالب من الطالب يطلب املدرس أن يتكلم باللغة العربية.
قامت املدرسة يف بيئة املعهد ليس التأثري لعادة الطالب أن يتكلم
باللغة العربية ألهنم قد جاؤوا من اخلصائص املختلفة.

-2

عقدت الباحثة لقائني لتطبيق استخدام ألعاب كلمة غامضة لرتقية
مهارة الكالم ولقائني لالختبار ولقاء للمالحظة .الدراسة األوىل،
مازال الطالب ضبط الطريقة اجلديدة اليت تستخدم الباحثة .ولكن
الطالب يجعرون سعيدة ألن املعلم مل يطبق طريقة اللعبة سابقا.
وخاصة يف تعليم مهارة الكالم .وهذه الطريقة زيادة محاسة الطالب
على الرغم حد األدىن قدرهتم يف تعليم اللغة العربية .ويف الدراسة
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الثانية ،يبدأ الطالب لفهم ما يقال الباحثة يف افتتاح التعليم وهي
باللغة العربية فطبعا .يف تطبيق الطريقة الثانية زيادة محاسة الطالب
وحياولون أن تتكلموا كثريا باللغة العربية .ومن املعروف بعد أن يكون
اجراء االختبار النهائي .واالستنباطها هي أن يكون الطريقة ترقية بني
األول ،والتطبيق الثاين يف مهارة الكالم
قبل التطبيق ،والتطبيق ّ
للطالب .وهذه يدل أ ّن كثرة الكالم للطالب باللغة العربية.
-3

إن قيمة نتائج الطالب قبل استخدام ألعاب كلمة غامضة يف
االختبار القبلي هي  64،36ونتائج الطالب بعد استخدام ألعاب
كلمة غامضة يف االختبار البعدي هي  74،86تدل على أن درجة
أجيد من قبل استخدامها .وهذا
الطالب بعد استخدام كلمة غامضة ْ

احلال يجرح أن نتيعة ( t (T test) )12،260أكثر من ()2،023
table
)tailed

وهذا يدل على مردود الفرضية الصفرية .وأن نتيعة

t

Sig. (2-

 0،000وهو أصغر من  0،005وهذا يدل على مردود

الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البدلية .فالفرضية الصفرية مردودة
والفرضية البدلية مقبولة ومتغري

X

و متغري

Y

اختالف املتوسط

األمهية .فلذلك كانت فعالية استخدام ألعاب كلمة غامضة لرتقية
مهارة الكالم لطالب الفصل العاشر باملدرسة العالية رجياصا
اإلسالمية احلكومية فتريوجنان جومبنج.
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ب-


االقتراحات
 -1ملدير املدرسة
فينبغي عليه أن يرقي محاسة املدرسني يف تنفيذ عملية التعليم
والتعلم أخصها يف مادة اللغة العربية وأن يقيم املناقجة للمدرسني لرتقية
كفائتهم
للمدرس
ّ -2

ينبغي على املدرس أن خيتار الطرائق ووسائل التعليمية املناسبة يف

تعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة الكالم حىت تساعد الطالب أن
جتعل بيئة اللغة العربية حبماستهم.
 -3للطالب
ينبغي هلم أن جيهدوا وينجطوا يف عملية تعلم اللغة العربية خاصة
يف تعليم مهارة الكالم وجيعلون مادة اللغة العربية مادة حمبوبة حىت تكون
إرادهتم أن تتكلموا باللغة العربية إجابية.

