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  الباب الخامس

  ختتامإلقتراحات واإلالخالصة وا

  

 الخالصة   . أ

  بناء على نتائج البحث السابق، يستخلص الباحث كما يلى :

سـالمية مبدرسـة إلبتدائيـة اإلأن درجة دافع تعلم احملادثـة للتالميـذ املتخـرجني ىف املدرسـة ا .1

ألن  معتـدلعامة ولكنه بصورة  ،سالمية فاسري جمني دماك متناوعةإل"احلكمة" الثانوية ا

 .73،07توسط هي قيمة امل

بتدائيـــة العامـــة مبدرســـة إلأن درجـــة دافـــع تعلـــم احملادثـــة للتالميـــذ املتخـــرجني ىف املدرســـة ا .2

ألن  متناوعة، ولكنه بصورة عامة معتـدل سالمية فاسري جمني دماكإل"احلكمة" الثانوية ا

 .62،11توسط هي قيمة امل

بتدائيـة إلادثة بني التالميذ املتخرجني ىف املدرسـة ايوجد فرق هام ىف درجة دافع تعلم احمل .3

بتدائيــة العامــة مبدرســة " احلكمــة" الثانويــة إلســالمية والتالميــذ املتخــرجني ىف املدرســة اإلا

ـــالنظر اىلإلا للتالميـــذ  ، ألن قيمـــة املتوســـطقيمـــة املتوســـط ســـالمية فاســـري جمـــني دمـــاك ب

وأمــا قيمــة املتوســط .  73،07ســالمية أكـرب يعــىن : إلبتدائيــة اإلاملتخـرجني ىف املدرســة ا

. ومـن احملاسـبة السـابقة 62،11بتدائية العامة يعـىن : إلللتالميذ املتخرجني ىف املدرسة ا

. وهــذه تــدل أن 2،01 >4،911 < 2،68"، يعــىن:  tt" أكــرب مــن "toيعــرف أن "

سـالمية إل" الثانويـة امبدرسـة " احلكمـة لدى التالميـذ ىف الفصـل الثـاىن دافع تعلم احملادثة

  متفرق.  فاسري جمني دماك

 

 قتراحاتإلا  . ب

لتنميــة قرتاحــات لعلهــا نافعــة إلا بعــد مــا عرضــت اخلالصــة فينبغــى للباحــث أن يقــدم

سـيقدم الباحـث   هنـا  تصـال أو احملادثـة.إلاللغة العربية ال سـيما لنجـاح اسـتخدم اللغـة كألـة ا

  كما يلى:  حثقرتاحات الىت تتعلقا ذا البإلا

وخيـــرت املقاربـــة  مـــدرس حمادثـــة اللغــة العربيـــة أن يعـــرف خلفيـــة التالميــذ الرتبويـــةجيــب علـــى  .1

 .ما حالة داخلي أو خارجيإمناسب حبالة التالميذ ىف تعلمهم 
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ــــذ متهــــحمادثــــة اللغــــة العربيــــة أن ي البــــد علــــى مــــدرس .2 ويعــــرف دوافعهــــم  تطــــّور التالمي

 وقدرم املتناوعة.

جنـــازهم ىف مـــادة احملادثـــة ناجحـــا  أن إن أن يكـــون جيـــب علـــى التالميـــذ الـــذين يريـــدو  .3

 ستماع والكالم أو احملادثة ىف اللغة العربية.إلتعودوا على باجيدوا و 

ىل تطـــّور إأوالدهــم ىف تـــربيتهم حنــو يوجهــاهم توجيهـــا بنائيّــا  ينبغــى للوالــدين أن يهـــتم .4

    األوالد ىف التعلم.    

 

  ختتامإلج. ا

ن عــذاىب إن كفــرمت كم ولــئزيــدنّ شــكرمت ال الكــرمي: لــئناحلمــد هللا الــذى قــال ىف كتابــه 

لشــديد والصــالة والســالم علــى ســيدنا حممــد الــذى جــاء بــاملعجزة وعلــى الــه وصــحبه الــذين 

  فعلوا احلسنات واجتنبوا املنكرات.

قد مت هذا البحث بعون اهللا وهدايته وتوفيقه حىت يستطيع الباحث إمتام  أما بعد، 

تعلم احملادثة لدى التالميذ ىف الفصل الثاىن مبدرسة " احلكمة"  دافع" وضوعكتابته حتت امل

سة مقارنة بني التالميذ املتخرجني ىف مدرسة اسالمية فاسري جمني دماك ( در إلالثانوية ا

  ".)العامة بتدائيةإلوالتالميذ املتخرجني ىف مدرسة ا سالميةإلا بتدائيةإلا

والنسيان ولذلك هذا البحث بعيد أن الباحث إنسان عادي فال خيلو من اخلطاء و 

. وألجل ذلك يرجو الباحث من القراء احملبوبة أن يساعدوا الباحث عن الكمال واإلمتام

ىف الدارين امني يارّب  افعان أن يكون هذا البحث عسىو كمال هذا البحث، إعلى 

  . العاملني

  

 


