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 الباب الّسادس
 اخلامتة

 اخلالصة .أ

عل  و من حقائق البحث احملصولة حتت املوضوع " أتثري طريقة إعطاء الوظيفة
كديرى"   5إجناز التعليم اللغة العربية لطالب الفصل السابع يف املدرسة املتوسطة 

 تستطيع الباحثة أن أتخذ خالصة كما تلي: 
قد مجعة الباحثة البياانت حول الوظيفة يف اللغة العربية يف الفصل السابع يف  .1

ة هي كديرى بنشار اإلستبيان. و النتيجة من تلك القسم  5املدرسة املتوسطة 
. فأكثر. ولذالك طريقة إعطاء الوظيفةىف التعليم اللغة العربية يف 45،38مبعدل 

 كديرى جّيدة.  5الفصل السابع يف املدرسة املتوسطة 

كديري   5اجناز التعليم اللغة العربية الطالب يف الفصل سبيع املدرسة املتوسطة  .2
ومقارنة مع  44،58ابستخدام القيمة املتوسطة على نتائج البحوث يعين من 

قيمة قيمة جدول توجيه بطاقات التقرير، استنادا إىل اجلدول، مث متوسط 
تصنيفها بشكل جيد حبيث ميكن أن نرى أن حتقيق الطالب يتعلمون  44،58

موجوروط كديري تعترب  5اللغة العربية الطالب يف الفصل سبيع املدرسة الثنوية 
 جيدة.

اليت حصلت عليها كل من امهية أمهية  نتائج حتليل كل صيغة حلظة املنتجات .5
أمهية مث أعلى بشكل واضح. أرقام االرتباط بني  ٪3مقارنة مع  1،821

)إجناز تعلم اللغة العربية( هو سليب،  Y)طريقة إعطاء الوظيفة( و Xاملتغريات 
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ومناقشة النهائية  10111ريين هناك عالقة إجيابية يبلغ وهذا يعين بني هذين املتغ
ف أعاله، وميكن احلصول على صورة واضحة عن عدم وجود أتثري  من األوصا

كبري لتأثري القدرة على طريقة إعطاء الوظيفة على إجناز التعليم اللغة العربية. هو 
وصفها يف هذه النظرية، أن العديد من العوامل اليت تؤثر على التحصيل العلمي 

 ية.للطالب، من بني أمور أخرى، الداخلية والعوامل اخلارج

 اإلقرتاحات .ب

كديرى   5بناء على نتيجة البحث الّصادرة من املدرسة املتوسطة احلكومية 
كديرى( نريد   5ابلنسبة إىل )طريقة إعطاء الوظيفة يف املدرسة املتوسطة احلكومية 

 الباحثة أن تعطى إفرتاحاكى بصرب تعليم اللغة العربية أحسن، وهي كما يلى:
 لألساتيذ/ للمدّرس .1

 تيذ/للمدّرس أن يرقى العلوم واملهارة ىف اإلستحدام طريقة التعليميرجى لألسا -

 ينبغر للمدّرس أن خيتار الطريقة املوافقة لكي يفهم الطالب مباشرة -

 ينبغر للمدّرس أن خيتار الطريقةاملوافقة أبحوال الطالب يف الفصل  -

 للطالب .2

القاهم ينبغى للطالب أن ينظم األوقات كى يستطيع أن خيلص الوطائف الىت  -
 املدّرس

ينبغى للطالب أن يهتحو شرح املدّرس كى يستطيع أن خيلص الوطائف الىت  -
 القاهم
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 لوالدين/ لألبوبهل .5

ينبغى للوالدين يرتقب أوالده ويرشدهم يف العليم كىيستطيعو أن يوجهو صعوبة  -
 ىف التعليم

 ينبغى للوالدان يصاحبهم ىف التعليم، لكى يرتقى اجناز هم  ىف التعليم -

 غى للوالدان أن ينصحهم و يدّكر هم ىف ترقية التعليم مدّرسة.ينب -

 

 

 


