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 الباب الخامس

 استنتاج البحث واقتراحاته
 
 استنتاج البحث . أ

بناء على حتليل البيانات ىف تطبيق األخري لكل الفرد واالستفتاء، يستنتج 
 :كما يلى  الباحث االستنتاجات ىف هذا البحث

استيعاب التالميذ للمفردات العربية قبل استخدام الطريقة ادلظاهرة فهو  .1
 .التالميذ أجربت حلفظباستخدام الطريقة التقليدية حىت 

استيعاب التالميذ للمفردات العربية بعد استخدام الطريقة ادلظاهرة وجود  .2
 .تطّور

وجود فرق ذى معىن لنتائج االختبار بني االختبار القبلي واالختبار  .3
البعدي ىف اجملموعة التجريبية الىت تستخدم الطريقة ادلظاهرة ىف تعليم 

. وهبذا يبدو أن مهارة التالميذ ىف استيعاب ادلفردات مرتفعة. ادلفردات
وهذا يبىن على نتائج حتليل البيانات الختبار البعدي من حيث متوسط 

 .  اجملموعة التجريبية أفضل من متوسط اجملموعة الضابطة

، فتعرف أن  guttmanأما من نتائج حتليل االستفتاء باستخدام مقياس  .4
، إضافة إىل ذلك % 100التالميذ يفرحون الطريقة ادلظاهرة بنسبة مئوية 

 ، ولكنهم ال % 66التالميذ يذكرون ادلفردات بأحسن بنسبة مئوية 
 .% 54يفرحون حفظ ادلفردات بالطريقة ادلظاهرة بنسبة مئوية 
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 اقتراحات البحث . ب
 كما هو معروف أن ىف هذا البحث قد حصل الباحث على النتائج، 

 :فيعطى االقرتاحات كما يلى 
دلدرسي اللغة العربية ىف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية سومور باندونج  .1

 :جيليلني

من هذا البحث، يرجى من ادلدرس أن ينظر األحوال حنيما يعمل 
عملية التعليم سواء من طريقة التعليم، و ادلواد الىت سيلقيها ادلدرس أو 

 . أنشطة التالميذ ىف الفصل حىت تكون أنشطة التعليم ممتعة،
 :لتالميذ ادلدرسة الثانوية اإلسالمية سومور باندونج جيليلني .2

ىف عملية التعليم، يرجى من التالميذ أن يهتموا ادلواد الىت يلقيها ادلدرس 
و أن تزداد مفرداهتم العربية، ألنّه باستيعاب ادلفردات الكثرية ميكن أن 

 .   يسهل تكلم العربية و قرائتها بسهولة
 :للباحث  .3

عسى أن . يعلم الباحث أن استخدام تقنية التعليم مهم ىف عملية التعليم
هذا . يكون هذا البحث نافعا للباحث خاصة و جمال الرتبية عامة

البحث ال خيلع من اخلطيئات، ويرجو الباحث البحث التاىل أن يكون 
 .أحسن من هذا البحث

 
 


