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  الباب اخلامس

  ختتامإلا

 النتائج  .أ 

 للبحث فالبد ا بالطريقة واملناهجوبعد أن تنال الباحثة البيانات وتعمل التحليل عنه

  :النتائج كمايلىللباحثة أن تستخلص 

الذين يستخدمون استراتيجية ترتيب اجلمل " ب " إن قيمة التالميذ يف الصف الثامن  )١

املتوسطة اإلسالمية جبفارا فهي " ضة الفىت " العربية  على مهارة الكتابة يف مدرسة 

   ٨٠،٨احملصولة  ةالقيمة املتوسط

الذين ال يستخدمون استراتيجية ترتيب اجلمل " أ " إن قيمة التالميذ يف الصف الثامن  )٢

املتوسطة اإلسالمية جبفارا فهي القيمة " ضة الفىت " العربية على مهارة الكتابة يف مدرسة 

  ٧١،٢٣٣صولة احمل ةاملتوسط

الذين يستخدمون استراتيجية  وهم "ب " التالميذ يف الصف الثامن  قيمة الفرقيوجد  )٣

الذين ال وهم  "أ " ترتيب اجلمل العربية يف مهارة الكتابة والتالميذ يف الصف الثامن 

ضة الفىت " ، لذا يف مدرسة اجلمل العربية يف مهارة الكتابة يستخدمون استراتيجية ترتيب

% = ٥الداللة مستوى  ، والقيمة  ٤،٠٧٤هي  املتوسطة اإلسالمية جبفارا ، ألن القيمة" 

اكرب من الصف " ب"، وبكلمات أخرى يف  الصف الثّامن ٢،٧٥٦% = ١و  ٢،٠٤٥

 ".  أ " الثّامن 

 

 االقتراحات  .ب 

أن تقدم االقتراحات لعلها نافعة ملساعدة تريد بعد أن صرحت الباحثة هذا البحث، 

الذين يستخدمون استراتيجية " ب"ول إىل معرفة قيمة التالميذ يف الصف الثامن الوص

الذين ال " أ " ترتيب اجلمل العربية على مهارة الكتابة والتالميذ يف الصف الثامن 

" ضة الفىت " يف مدرسة  يستخدمون استراتيجية ترتيب اجلمل العربية على مهارة الكتابة

  :املتوسطة اإلسالمية جبفارا وهي كما يلي 

ة فحسب، اءمييل إىل املهارة القر وال الطرائق املتنوعة ايستعملوأن  ى للمعلمغينب )١

 .كتاىب أيضاالمنها يعىن مبهارة الكتابة والتعبري مشال ولكن أ
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ويقلل الطريقة التقليدية ذ تالميعلى ال ب مهارة الكتابةيينبغى للمعلم أن يكثر ىف تدر )٢

 .ىف عملية تعلمهم الطالب ملال يشعر ىف أثناء عملية التعلم مهارة الكتابة، لئال

املتوسطة " فىت ضة ال" ينبغي أن يتعاون ويشارك املعلمون والتالميذ يف مدرسة  )٣

 .ة، يف استخدام استراتيجية ترتيب اجلمل العربية لترقية مهارة الكتاباإلسالمية جبفارا

 .بيةينبغي أن يتكلم اللغة العر )٤

 

 ختتام إلا   .ج 

وال . على كتابة هذا البحث مجيع عنايته وفضيلته حىت حتصل على شكر اهللان

ترحات إلكمال قالباحثة النقود واال فيه، فترجو قائصوالن ألخطأتبتعد عن ا لباحثةاميكن 

على  يترقأن د الباحثة وتري. ألحباءيع القراء امجولعل أن تأخذ املنفعة منه . بحثهذا ال

اليستمر و لغة العربية صعبلأن تعليم ا ونواملعلم تالميذكثريا من الألا  تعليم مهارة الكتابة

ه يإالسالمية وترقية على القدوة النفس صادراملنه مهمة لفهم الوأعلى تطوير الزمن، مع أن 

 أمني . نا مجيعا وندعوا اهللا تعاىل أن ينفعنا ذا البحث ل .نيواملعلم تالميذلل

     

 


