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 الباب الخامس

 قتراحاتالنتائج واال

 نتائجال .أ

حتليل البيانات اليت  قّدم الباحث نتائج البحث، اعتمادا على حواصل

 ها يف الباب السابق، يلخص الباحث كما يلي:قّدم

كانت قدرة التالميذ على االستماع قبل استخدام وسائل الفيلم  .1

باللغة العربية ضعيفة. هذه القدرة تعترب من حساب االختبار 

( كفصل جترييب والفصل الثامن VIII Aالقبلي بني الفصل الثامن أ )

( كفصل ضبطي. كانت قيمة ادلتوسط يف الفصل VIII Bب )

 (.55،5( وقيمة ادلتوسط يف الفصل الضبطي )54،8التجرييب )

وجود فرق دال يف نتائج االختبار البعدي بني الفصل الثامن أ  .2

(VIII A ( كفصل جترييب )الفرقة اليت تستخدم وسائل الفيلم باللغة

( كفصل ضبطي )الفرقة اليت VIII Bعربية( والفصل الثامن ب )ال

ال تستخدم وسائل الفيلم باللغة العربية(. عدد التالميذ لكليهما 
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ونتيجة  83،5تلميذا. نتيجة الفرق يف الفصل التجرييب  25

 يف إجيايب تأثري هناك إذن 63،5الفصل الضبطي  الفرق يف

 .العربية باللغة الفيلم وسائل استعمال

-t)لك قيمة ت ذجتانس. ل بعديختبار القد عرفنا أّن البيانات لال .3

test) من جدول  الصّف األولفهي يف  ةادلستخدم(Equal 

variances assumed)بقيمة  7،419- ، يعىن بعدد(Sig.2- tailed ) 

( dfدرجة احلرّية )و  % 5على درجة اخلطاء  ttabelمّث قيمة  50555

( أكرب من 7،419-) thitung ت-قيمة ألنّ  . 1،684 بقدر 38

وض. أي رفم Hoمقبول و  Ha( فيستنتج أّن 1،684) ttabelقيمة 

ختبار التالميذ على االستماع لالذو معىن يف قدرة  أّن هناك فرق

بعدي بني الفصل الذي يستخدم وسائل الفيلم باللغة العربية ال

 .والفصل الذي ال يستخدمها
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 االقتراحات .ب

، يقّدم الباحث بعض االقرتاحات  ف الباحث نتائج البحثعر وبعد أن 

 كما يلي:

 واارجو للمعلمني أن يستعمل ،بعد انتهاء هذا البحث ،للمعّلم .1

ألن رأى الباحث أن هذه الوسائل تستطيع أن  هذه الوسائل

 تسّهل التالميذ يف تعلم اللغة العربية.

 يرجو ،لتربويّةا إندونيسيا جامعة العربية اللغة تربية لقسم .2

 اللغة تعليم يف والكفاية الكيفية زيادة البحث هذا بوجود باحثال

 .العربية

ذلم أن يهتّموا إىل ادلادة  ينبغياشرتاك عملية التعّلم،  يف ،للتالميذ .3

 قدرة الّلغة العربية. ترقيةيعطى ادلدرس، ويتمرنوا  اليت

ّن  وأل صكثرة النقائ  من هذا البحث الباحث ، يرجوللباحث .4

عملية التعّلم  يفالستعمال امهّمة  السديد التعّلم ووسائل كيفّية

 والتعليم.
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القادمني أن يستمّروا لباحثني ، يرجو الباحث لللباحثين األخرين .5

االستماع  البحث الذي يساعد يف ترقية قدرة التالميذ على

 بوسائل الفيلم أو الوسائل األخرى اليت أكثر فعالية ألّن الباحث

 الّ قليال.ال يبحث هذا البحث إ


