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 الباب الخامس

  االختتام

  
  الخالصة  .أ 

التالميذ يف الَصف السادس الذين يتعلمون بني درجة الرغبة مما تقدمه الباحثة عن 

يف مدرسة مهارة الكالم يف يستخدموها  أن وبعد لعب الدوريستخدموا طريقة أن قبل 

إىل الباب  جناوي، من الباب األول -كيدونج هارجو اإلبتدائية اإلسالمية مبانتينجانأولية  

الكالم الذين يتعلمون بعد مهارة أن املتوسط من رغبة التالميذ يف  ،الرابع أن تقدم النتائج

 مهارة . واملتوسط من رغبة التالميذ يف81،48أن يستخدموا طريقة لعب الدور هو 

  .78،44الكالم الذين يتعلمون قبل أن يستخدموا طريقة لعب الدور هو 

وقارنت  2،058هي  ”to“بناء على حساب اإلحصاء الذي أجرته الباحثة فقيمة  

t“الباحثة قيمة  o” من اجلدول على مستوى داللة بالقيمة  من احلساب“t tabel”  5 هي %

. واحلاصل أن الفرق ذو ”ttabel“من احلساب أكرب من  ”to“يف اجلدول. فإذا  1،706

 مهارة إذا كان موجود الفرق بني رغبة التالميذ يفداللة، والفرضية يف هذا البحث مقبولة. 

الكالم مهارة الكالم الذين يتعلمون بعد أن يستخدموا طريقة لعب الدور ورغبة التالميذ يف 

ين يتعلمون بعد أن الكالم الذمهارة الذين يتعلمون قبل أن يستخدموها. ورغبة التالميذ يف 

الكالم الذين يتعلمون قبل مهارة يستخدموا طريقة لعب الدور أكثر من رغبة التالميذ يف 

دى لأن يستخدموها. فإذا يقال تعلم اللغة العربية باستخدام طريقة لعب الدور فعاال 

 –انتينجان مباالبتدائية اإلسالمية  "كيدونج هارجوأولية  "تالميذ الصف السادس مبدرسة 

  .جناوي

  

 االقتراحات  .ب 

مناسبة مبا قدمته الباحثة من خالصة البحث، فجدير ا أن تقدير االقرتاحات 

 على ما يتعلق ذا البحث، فمن أمهها:
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، ألنه لعب الدورينبغي للمعلم أن يزيد املتنوع يف إلقاء املادة مثال باستخدام طريقة  .1

للتالميذ حيت النتيجة اليت حصلت ا يستطيع أن يرقي الرغبة يف تعلم اللغة العربية 

  أكثر جهدا ونافعا لدى التالميذ.

ينبغي للتالميذ يف الفصل السادس مبدرسة "أولية كيدونج هارجو" االبتدائية اإلسالمية  .2

جناوي أن يتعلموا ويهتموا دروس اللغة العربية جبهود، سواء كان يف  –مانتينجان 

االت املكتوبة باللغة العربية ألا تساعد  الفصل أم خارج الفصل بوسيطة الكتب أو

التالميذ لنجاحهم يف طلب العلوم وترقية القيمة يف دراستهم، خاصة يف دروس اللغة 

 العربية.

ينبغي ملدرسة أو مدير مدرسة "أولية كيدونج هارجو" االبتدائية اإلسالمية مانتينجان  .3

 .لعب الدوراستخدام طريقة جناوي أن يزيد اخلرباء الذين هلم االمكانية يف  –

ينبغي للمؤسسة الرتبوية أن جيعل هذه نتيجة البحث الرتجيح إلقرار السياسات  .4

 اجلديدة يف استخدام طريقة التعليم املناسبة. 

 

 الخاتمة  .ج 

احلمد هللا الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة والسالم على نيب 

وعلى أله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم األمم، سيدنا حممد األجل األكرم، 

 األعظم. أما بعد.

فّعالية  "فقد انتهت كتابة هذا البحث بعون اهللا وهدايته وتوفيقه حتت املوضوع 

لترقية رغبة التالميذ في تعّلم اللغة العربية لدى تالميذ  لعب الدوراستخدام طريقة 

نجاوي  –الصف السادس بمدرسة "كيدونج هارجو" االبتدائية اإلسالمية مانتينجان 

وتظن الباحثة أن فيه يوجد اخلطيئات والنقوص. ولذا، ترجو الباحثة االقرتاحات  ".

  لبحث لنا مجيعا. أمني.نفعنا ذا ايإلكمال هذا البحث. وندعو اهللا تعاىل أن 
 
 


