
 الخامس الباب

 االختتام

 وبعد .البحث هذا كتابة إمتام ىف ةالباحث ساعْدتَ  قد العاملني، ربّ  يا الشكر ولك احلمد لك

 الباب هذا ىف ولذلك منه، النتائج قّدمأن ت ةللباحث ينبغى السابقة، باألبواب املوضوع هذا يف بحثت أن

 االستفادة. كن امياليت  االقرتاحات و البحث نتائج تلخيص ةالباحث قومست

 النتائج . أ

   : يأيت فيما البحث هذا يف ةالباحث إليها توصل اليت والنتائج

 باستخدام الكتابة مهارة يتعلمون الذين التالميذ على الكتابة ختبارا درجة من املتوسط قيمة نإ .1

   .كفاية بتقدير أا على وتدل 75,6842: فهي التعلم معرض منط

 دون الكتابة مهارة يتعلمون الذين التالميذ على الكتابة ختبارا درجة من املتوسط قيمة نإ .2

 وتدل على أا بتقدير كفاية. 65: فهي التعلم معرض منط استخدام

 التعلم معرض منط باستخدام يتعلمون الذين التالميذ بني املتوسط قيمة من اختالف يوجد أن .3

 منط باستخدام يتعلمون الذين ميذالتال من املتوسط وقيمة, بدوا يتعلمون الذين والتالميذ

. 65 هو بدوا يتعلمون الذين والتالميذ من املتوسط وقيمة 75,6842 هو التعلم معرض

 عشر احلادى فصلال ىف التالميذ لدى الكتابة مهارة ميتعل يف التعلم معرض منط استخدام نإ

. الكتابة مهارة تعلم جنازإ على أثر له كندال غموه اإلسالمية العالية 5 العلماء ضة مبدرسة

  :هي والنتيجة )t-test(  ت اختبارمن نتيجة  على هذه احلالة دلت

 to tt > 

3,8> 1,993 

 االقرتاحات . ب

 أن ريدت ، منط معرض التعلم تعليم مهارة الكتابة باستخدام ةالباحث عرضت أن وبعد

 مهارة تعليم يف وخاصة العربية اللغة تعليم على للمساعدة نافعة ولعلها االقرتاح قدمت

 :يلي كما ومنها ، الكتابة

 للمعلم االقرتاحات .1

 منط باستخدام الكتابة مهارة تعليم أمهية عن يعرف أن للمعلم ينبغي )أ 

 .واضح بشرح الطالب إىل التعلم معرض

 حيتاج التعليم هذا ألن املتنوعة، التعليمية الوسائل يعطي أن للمعلم ينبغي )ب 

 .الكتابة مهارة تعليم يف وكفائتهم الطالب قدرة لرتقية املتنوعة التعليمية لالوسائ إىل



 التعليم عملية يف يهتم أن للمعلم ينبغي )ج 

 مهارة تعليم يف التعلم معرض منط الطالب يشجع أن للمعلم ينبغي )د 

 الكتابة

 للطالب االقرتاحات .2

 ونشاط جبد يتعلموا أن للطالب ينبغي ) أ

 التعلم يف محاستهم لرتقية فسهمأن يستعدوا أن للطالب ينبغي ) ب

 للمطالعة أوقاتكم يوّسعوا أن للطالب ينبغي ) ج

 االختتام .3

 اإلسالم دين إىل ووفقنا اإلميان وقوة اإلسالم نعمةالباحثة  أعطا الذي هللا وشكرا محدا

 .واالستطاعة الطاقة بكل البحث هذا تمت أن ستطيعت حىت السليم العقل ورزقنا

 العلم أهل كتب من نقلها اليت البيانات من بالتحليل ومقتاال أن  ةالباحث وليست

 البحث هذا ولذلك .ونسيان خطأ من لوخت فال عاديّ  إنسان ةالباحث أن كما والعرفان،

 وعسى البحث هذا من تاما استفادا ستفيدت أن ةالباحث جوفرت  .واإلمتام الكمال عن بعيد

 .لصواببا أعلم اهللا إنّ  .السبيل رشد إىل يوفقنا أن اهللا

 

 


