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 الباب السادس

 الخاتمة

 

 خالصةال -أ

قية مهارة تطبيق طريقة المناقشة لتر فى البحث الباحث تمي أن وبعد

 عانجوك ,كما يلي :الكالم فى الفصل العاشر بمدرسة اإلسالم 

تطبيق طريقة المناقشة لترقية مهارة الكالم فى الفصل العاشر بمعهد  .1

 يلي :اإلسالم العصرى بكاباس سوكومورو عانجوك, كما 

لهم الوظيفة ليحاولون  م الباحث الطالب إلى أربعة فرائققس  ي (أ

  الهواية في المدرسة.

يعطى الباحث  واجبة المنزلي على  (ب

 الطالب لتعليم و تحفيظ الدورة  المناقشة عن الهواية .

يقص الطالب عن الهوايتهم في امام  (ت

  . الفصل و يعبر هواتهم بمهارتهم في اللغة العربية

الطالب يحاور هواية مع يستطيع  (ث

صديقه أو مع جامعه بمهارة الكالم بجيد و يستطيع يعبر هواية 

 كالدور المناقشة.

ا إرت فنعرفه من األحوال التالية   الطالب في مهارة الكتابة قاءأم 

: 

 دورهم بجيد.يستطيع الطالب أن يعب روا  (1

 يستطيع الطالب المبادرة واإلبداعية (2

ة المفرادات في الل غة العربييعرف ويحفظ الطالب  (3

   لتكلم لغة العربية ويستخدمونها في الجملة المفيدة
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يستطيع الطالب يحاور هواية مع صديقه أو مع جامعه بمهارة  (4

 طيع يعبر هواية كالدور الذي تعمل.الكالم بجيد و يست

 

ناقشة لترقية مهارة الكالم اإلنجاز الطالب قبل و بعد التطبيق الم .2

كما نرى بيانات  ,عانجوك اإلسالمالمدرسة بالفصل العاشر فى 

نتائج الطالب منذ بيانات األولى أي قبل تعقد الباحث بحث إجراء 

الصف  إلى بيانات بعد إجراء الدور األول، و الدور الثاني، كلهم 

. و أما 80و  77إلى  65يدل ون اإلرتفاع. بأن  النتيجة المعد لة من 

. ونستطيع أن نرى %100و % 80 % إلى 35إنجازه من 

 .اإلرتفاع في خطوط البيانية

 

 

 

 

 

 

 اإلقتراحات -ب

 تعلقةيفا اإلقترحات تعطي أنحث البا أراد القسم هذا يف

   .تالميذ و يفللمدرس خصوصا النافع البحث سألةيف

 

 

  للمدرس  -1

 قدرة لتنمية درسةيفا يف دورمهم ايف الذي درسيفا فينبغي .أ

 خاصة العربية اللغة بتعليم يتعلق درسةيفا بنظام التالميذ

 مهارة كالم الطالب. لترقية
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و خاصة  األخرى اللعبة طريقة نوعية تطبيق درسيفا فينبغي .ب

 .   العربية اللغة تعليمفى  التالنيذ قدرة لتنمية بطريقة المناقشة

 للطالب -2

 يتكلم اللغة ان لثانويةا رحلةيفا يف للتالميذ ينبغي

 يف الشيئ يدل ان ويستطيع درسةيفا  بيئة من يبدأ العربية

 العربية اللغةب درسةيفا


