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 الباب اخلامس

 اخلامتة

 اخلالصة  ( أ

استنتجت الباحثة اخلالصة كما يلى :                            استنادا بنتيجة البحث,  

يف ادلدرسة العالية احلادي عشر  صلالف تالميذعلى  (kokami) طريقة يةقر ت (1

اليت ينفذ  التالميذ وادلدرسة أنشطة منزايدة كبرية  كوانوى اجلنوبية   1احلكومية 

س ئير إىل  إعطاء قطعة البطاقةبكيفية  (kokami)أين يتم إعطاء هذا   يف دورتني،

قرأ أسئلة ادلفردات يف يس اجملموعة ئياجملموعة حتتوي على أسئلة وأجوبة.مث ر 

 . بعد ذلك ، تعد كل جمموعة اإلجابة.داجبصوت  ادلظروف

اللغة العربية لتالميذ الفصل احلدى عشر يف ادلدرسة العالية  مفرداتنتيجة  (2

وميكن  . (kokami)كوانوى اجلنوبية. ميكن أن حيسن بطريقة  1احلكومية 

يف كل دورة. استناًدا إىل النتيجة األويل  ميذالتها البلغتمالحظة من النتيجة اليت 

إجراءات يف الدورة األوىل،  نّفذ. بعد 23.12توس  مب٪ 44قبل اإلجراء إىل 

بعد ذلك ، يف الدورة و . 06,2 ٪ مبتوس  26 ميذتالبلغت النسبة إلمتام تعلم ال

 الزايدة يف . أما04,4 توس  مب٪ 02 ميذالتالثانية، بلغت نسبة إمتام تعلم ال

٪ ، 32.32 األوىل هي الدورةإىل دورة ال قبل من ميذالتنتيجة تعلم مفردات ال
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الدورة إىل  قبل٪ والزايدة من 22.22الزايدة من الدورة األوىل إىل الدورة الثانية و 

 ٪.02.02الدورة الثانية 

  ةقرتاحالا  ( ب

 رتقيةاقرتاحات ل ة، يقرتح الباحث السابقةبناًء على نتيجة البحث وادلناقشة  

 عملية التعلم على النحو التايل:

التعلم النش   طريقة ستددام تختل اب ادلدرسةنداء إىل لكي  يعطي للمدرسة   (1

 يف تنفيذ عملية التعلم.

ق التعلم اليت ميكن يكأحد طر   (kokami)طريقة تعلم لكي يكون  مادة مدرسلل (2

 نتيجة التعلم ادلتوقعة. رتقيةتطبيقها يف الفصل ل

ابستددام  التايلهذا البحث ميكن استددام كمرجع يف إجراء ، ةالتالي ةللباحث (3

 أخرى أيًضا. ادةوتطبيقها على م اآلخر التعلم ةقيأو طر  (kokami)طريقة تعلم 
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