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 الباب الخامس
 اإلختتام

 النتائج .أ 
 تستخلص الباحثة هبذا الباب األخري إىل خالصة البحث، وهي:

ىف تعليم اللغة العربية لرتقية  "Artikulasi"طريقة التدريس بنموذج إن تطبيق  .1
قد أدي  الكالم ىف الفصل الثامن مبدرسة هاشم اشعري ثاىن اإلستماع ومهارة 

تعليمها فيها برتكيز الطالب كاملتعلم النشاط. ويف هذا احلال، ال بد أن يستطيع 
الطالب لفهم واستيعاب املادة اإلستماع والكالم املقدمة بنشاط وال بد أن 
يكون الطالب مسهال ومبنيا إىل أصدقائهم يف شرح  مادة اإلستماع والكالم 

ىف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة  "Artikulasi"بنموذج املقدمة. أم خطوات 
فهو يقدم املعلم الكفاءة اليت يراد حتصيلها ويقدم املعلم  الكالم اإلستماع و

اخلطوط العامة ملواد التعليم ويعطي املعلم الفرصة إىل الطالب ليشرح املواد إىل 
الطالب األخرى ويلخص املعلم فكرة الطالب مث يشرح املعلم مجيع املواد 

 قدمة.امل
ىف تعليم اللغة العربية  "Artikulasi"طريقة التدريس بنموذج فعالية تطبيق  أما .2

 الكالم ىف الفصل الثامن مبدرسة هاشم اشعري ثاىن اإلستماع ولرتقية مهارة 
تظهر الدليل على جناح التطبيق وكماله، وصول الطالب النتائج املتوسط 

طريقة التدريس بنموذج يف الفصل الثامن "أ" وبعد استخدام  76،51
"Artikulasi"  81،66يبلغ الطالب نتائج املتوسط   . 

ىف تعليم اللغة  "Artikulasi"طريقة التدريس بنموذج أما العوامل الدافعة تطبيق  .3
الكالم ىف الفصل الثامن مبدرسة هاشم اشعري  اإلستماع والعربية لرتقية مهارة 

عداده، وارتفاع محاسة الطالب فهي قدرة املدرس على االبتكار واست ثاىن
واهتمامهم. وأما العوامل العائقة فهي حمدودية الوقت، وسلبية الطالب 
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الختالف خلفية الطالب، وشعور الطالب بصعوبة اإلستماع والكالم اللغة 
العربية، وعدم استيعاب الطالب للمفردات والقواعد اللغوية، وعدم الوسائل 

 والبيئة الكفية.
 

 االقتراحات  .ب 
 بعد ما عرضت نتائج البحث، ينبغى للبحث أن يقدم االقرتاحات فهو كما يلي:

ينبغي للطالب أن يتعلم اإلستماع والكالم ويفهموها فهما تاما حىت يكونوا  .1
 قادرين على اإلستماع والكالم النص العريب.

ينبغي للطالب وقت الفارغة أن يتعلموا اإلستماع والكالم داخل املدرسة  .2
 وخارجها.

ينبغي لألساتيذ أن يعطي احلماسة إىل الطالب أن يتعلموا جهدا حىت  .3
يفهمون اإلستماع والكالم. ألن اإلستماع والكالم هي ألة لتفهم اللغة 

 العربية جبد.
ينبغي ملعلم اللغة العربية أن يعرفوا متاما عن وظيفتكم األساسية هي جعل  .4

طريقة التدريس يق طالهبم قادرين وناشطون على اإلستماع والكالم بتطب
 ."Artikulasi"بنموذج 

ينبغي لوالد أن يقدموا إهتماما متاما ويشددون إىل الطالب لكي يتعلم  .5
 بنشاط.

 
 االختتام .ج 

لّله الذى أنزل علينا نعمة وصحة حىت تستطيع الباحثة أن تكمل هذا  احلمد
ىف تعليم اللغة  "Artikulasi"تطبيق طريقة التدريس بنموذج البحث حتت املوضع، 
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الكالم ىف الفصل الثامن مبدرسة هاشم اشعري ثاىن  اإلستماع والعربية لرتقية مهارة 
 .م 2015/2016اإلسالمية املتوسطة هنضة العلماء جبوك قدس العام الدراسي 

والصالة على سيدنا وحبيبنا ورسولنا حممد صلى الّله عليه وسلم صالة تشرح هبا 
ور وتنكشف هبا الستور وسّلم تسليما كثريا. أشهد ان ال اله الصدور وهتون هبا األم

 اال الّله وحده الشريك له و أشهد أن حممدا سيد األنام ابن عبد الّله.
 عسى الّله أن يعطنا علما نافعا مباركا هبذا البحث ىف الدنيا و األخرة آمني.

                         
 

 


