
 

 

 

 الباب اخلامس

 اخلامتة

 الفصل ال ول : اخلالصة

ال يزال منخفضة وجد  بالطال نتيجة تعمل اللغة العربية اكنت قبل تطبيق ويسةل الصور

 وصلوا %11أ و  بالطال 1 اكن هناك ما يصل اللغة العربية، املواد يف اختبار الفصل ادلراىس

تقاناإىل  ، و51حصلوا قمية  %10أ و  بالطال 4و ، (KKM)  احلّد ال ردىن من معايري االإ

تقان يف درس اللغة العربية 51بقمية  بالطال 11  يف أ قل.  و احلّد ال ردىن من معايري االإ

ذا حصل القمية عىل  1املدرسة الثانوية احلكومية   ويسةل اس تخدام وبعد .≤11وااكتويب هو اإ

أ ن  نتاجئ البحث ميكن يعريف زايدة طفيفة يف اللغة العربيةالطالب جة تعمل نتي شهدت الصور

ابلقمية وااكتويب  1يف املدرسة الثانوية احلكومية  ب الفصل الثامنالطلنتيجة تعمل اللغة العربية 

توزيع ادلدات  ابافئة 80.15 معّدل. احلوصل بالطال 38من اجملمتع  معّدل املعرفة و املهراة

أ و  بالط 11بعدد  X < 82 > 78 عىل الطبقة الفاصةل تعمل اللغة العربية  ميل نتيجة

 ابلتصنيف متوسطة. 31.41%
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بناء عىل حصول  بينات البحث يأ خذ اخلالصة أ ن يوجد تأ ثري أ جياىب بدلالالت  

r . هذا ينظر من النتيج االإرتباط  بالطعىل نتيجة تعمل اللغة العربية لاس تخدام وس يةل الصور 

)xy(  و معامةل احلمتية  115.0هو(xy)2 r  301.0هو  ،hitungt  ( 011.4)هو> tabelt 

(1.030 .) 

 ،بالطنتيجة تعمل اللغة العربية ل %1.30مبعىن  301.0هو  2 r(xy)بناء عىل معامةل احلمتية 

ّما بقية   يتأ ثري متغري ال خر اذلى اليعرف من هذا البحث. %30.1يتأ ثري اإ

قرت   احات البحثالفصل الثاىن : اإ

بناء عىل نتاجئ البحث، بعض النصاحئ أ ن تعطى مجيع ال طراف املشاركة فامي يتعلق 

ىف حماوةل لتحسني نتيجة تعمل  وااكتويب 1يف املدرسة الثانوية احلكومية معلية التعلمي و التعمل ىف 

 اللغة العربية تالميذ هو:

تعلمي. أ خر يوجد  ير اس تخدام الصورتفكر خالق يف تطو اىل املعمل اللغة العربية متوقعا أ ن  .1

معمل حتتاج  ،اس تخدام الصور اليت سوف تثري اهامتم التالميذحتسني ينبغى قيام املعمل فهيا 

اىل أ عطاء تقدير عىل التالميذ اذلى متكنوا من االإجابة عىل ال س ئةل بصحيح، مث حيتاج املعمل  

 هنج املعمل و مساعدته.يعطى عندما تواجه صعوبة التالميذ ىف القيام واجبته، 



 

65 

 

متوقعا لزايدة نتيجة التعمل. نتيجة التعمل لتحسني هو مثابرة عىل القيام الوظيفة،  بالطاىل ال .1

الفائدة عىل مجموعة من املشالك، ينبغى أ ن أ كرث متعة القيام الوظيفة بشلك مس تقل، مث 

 بالطلية تغيري السلوك التعمل مع جيب التالميذ ىف كثري يتعمل املواد مرارا و تكرارا. نتيجة 

ما من وهجة املعرفية، الوجدانية، و النفس ية أ و تفسري يشء اذلي احلصل علهيا.  اإ

املدرسة املتوقع قادرة عىل العمل معا ابملعمل اىل خلق بيئة الىت تدمع انشاء معلية التعلمي مثرية  .3

 ب.الطالعربية ال يجة تعمل اللغةلالإهامتم وممتعة ابلس تخدام وس يةل الصور من أ جل تعزيز نت 

 

 


