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 باب الخامسال

 االختتام

 الخالصة -أ

تطبيق طريقة أن  بحث الا في هذ الخالصة، يمكن أن اى نتائج البحث الذي تم شرحهعلبناء 

و "جيد". استخدام طريقة تحفيظ  بدرجة اللغة العربية ترقية مهارة الكالمل  ةفعال و التقليدتحفيظ ال

ما مالحظ نكن إيجابي على نتائج تعلم الطالب، وخاصة في تعلم التحدث باللغة العربية. يمأثار تأثير  البقليد

(، حيث ي)التحكم IV Aيبي( والفصل التجر ) IV B الفصل في الطالب النتيجةسبق من مقارنة متوسط 

القبلي  االختبارالنتيجة  وأدنى 71.6 هي تجريبيال القبلي لفصل االختبارالنتيجة  أعلىطالًبا ب 30يصل إلى 

 في بينما. 65.36 هي تجريبيال قبلي لفصلال االختبار النتيجةمتوسط   وكانت 54.8 هي تجريبيال لفصل

 االختبارالنتيجة  وأدنى 78.8 هي تجريبيال البعدي لفصل االختبارالنتيجة  أعلى كانت ،بعديال االختبار

. 71.85 هي تجريبيال البعدي لفصل االختبار النتيجةمتوسط  تكان و  62.6.   هي تجريبيال البعدي لفصل

 . 6.49 بنسبة يبيتجر ال لفصلالنتيجة  زادت لذلك

 وأدنى 72.4 هي النتيجة أعلى كانتي التحكم القبلي لفصل االختبار في ،يالتحكم الفصل في بينما

 االختبار في بينما. 65.72 ي هيالتحكم القبلي لفصل االختبار النتيجةمتوسط  كانت و . 56 هي النتيجة

البعدي  االختبار النتيجةمتوسط كان  و . 56 هي النتيجةوأدنى  71.8 النتيجة هي ، كانت أعلى بعديال

 أن الدليل هذ من 0.36 بنسبة يالتحكم لفصلالنتيجة  زادت زادت لذلك،. 66.08ي هي التحكم لفصل

 محمدية في املدرسة الرابع الفصل في اللغة العربية ترقية مهارة الكالم في طريقة التحفيظ و التقليد تطبيق

 .يةفعالأنها مكن تصنيفه ي الثالثة يوكياكرتا  وانجتأمباركا

ب يدر تحيث أثار لطالب ، و املعلم للطالبتأثيرا إيجابيا  يأثر  طريقة التحفيظ و التقليد تطبيق  

في التحدث باستخدام اللغة العربية، وتدريب الطالب على ترتيب الجمل  الشجاعةالطالب ليكونوا 

توفير خبرات تعليمية باللغة لنهم ويمك ا.لقواعد الصحيحة، ثم يستخدمون للتحدث مع بعضهم بعضبا

طوالة تعليم املادة  باستخدام طريقة التحفيظ و التقليد  أثار ملعلم يعنيللطالب. باإلضافة إلى ذلك، العربية

، ويجب على في الفصل املواد وإتقانها قبل أن يتم تدريسه شرحخبرة في  مه أن يكون لديهبأناملعلم  طلب

ببطء للطالب و يقوم املعلم بتسليم الجملة وتدربها للطالب  لترتيب الجمل ةالبسيط املعلم أن يعلم قواعد
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إذن دور املعلم يأثر إلى مهارة الطالب في  ببطء وحماس حتى يتمكن الطالب من متابعة األحداث وحفظها.

  ترقية مهارة الكالم اللغة العربية باستخدام طريقة التحفيظ و التقليد. 

 قتراحالا -ب

 بعض اقتراحات على النحو التالي: ةالباحث ت، قدمالصة في هذا البحثخو ال ،ث على نتائج البح

مساعدة عملية  دعم وليمكنها  التي يمكن ملعلمي اللغة العربية استخدام هذه الطريقة كطريقة بديلة •

 م اللغة العربيةيتعل

طريقة ، لسمعيةالطريقة امثل  املبتكرة الوسائل التقليد مع طرق وو ظ يحفالتيمكن تطبيق طريقة  •

 .و غيرها وسائل االعالم كرة الثلج، وسائل اإلعالم البطاقات التعليمية، التواصل

 

 

 


