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 الخامس الباب
 التوصيات و النتائج

  النتائج .أ
 قدرة يف اهلجائية احلروف خمارج تعليم تأثري عن البحث ذاهب مايق  ال بعد 
 كما يلي:  فتستنتج الباحثة ،اإلمالء

تعليم خمارج احلروف اهلجائية  عَطىي  ان  قبلعلى االمالء  ال تزال قدرة التالميذ .1
قيمة  القبلي. واإلختبار  يفقيمة املتوسط  . و ت عرف تلك احلال منمنخفضة
قيمة . أّما 33،33الفصل التجريىب ىى  يف القبلياإلختبار  يفاملتوسط 
 .33،23فهى  الضابطالفصل  يف القبلياإلختبار  يفاملتوسط 

مرتفعة.   ان ي عَطى تعليم خمارج احلروف اهلجائية بعدقدرة التالميذ على االمالء  .3
 يفقيمة املتوسط البعدي. اإلختبار  يفن قيمة املتوسط و تلك احلال ي نظر م

 يف. أّما قيمة املتوسط 25،53الفصل التجريىب ىى  يف البعدياإلختبار 
 يف. بناء على قيمة املتوسط 20،72فهى  الضابطالفصل  يف البعدياإلختبار 
 يف إرتقاء قيمة التالميذ فمعروف أنّ   الىت قد ا شرحت البعديو  القبلياإلختبار 

و مبناسبة  ،12،52ىي  الضابطو الفصل   33،13الفصل التجريىب ىى 
نتيجة  ، في ستنتج أنّ الضابطالفصل التجريىب و  يفقدرة التالميذ احملصولة  إرتقاء

.  بناء على تلك الضابطالفصل التجريىب أكرب من الفصل  في (gain)الرتقية 
 ترقية قدرة اإلمالء. يفاحلال يقال أن تعليم خمارج احلروف اهلجائية يتأثر 
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 (tailed-2) ل قيمة مستوى الداللةبناء على حواصل حساب اإلحصاء، فحص .3

.  Haلفروض الصفرية مقبولة فا α  <7.75. 7،77ألن قيمة .  0،00
وبذلك، ىذا احلساب يدّل إىل أنو يوجد اختالف كبري بني  قدرةكتابة التالميذ 

 يتعلمون ال تعليم خمارج احلروف اهلجائية و التالميذ الذينب يتعلمونالذين 
تعليم ملخارج التعليم خمارج احلروف اهلجائية. فاإلستنتاج ىو موجود تأثري ب

 احلروف اهلجائية على قدرة اإلمالء.

 وصياتالت .ب
  قدرة ا إلرتقاءبناء على نتائج البحث أّن تعليم خمارج احلروف اهلجاءية مؤثّر 

 كما يلي:  التوصياتالباحثة  للتالميذ فتقرتح كتابة اإلمالء

قدرة التالميذ على  على إرتقاء ية مؤثّرئتعليم خمارج احلروف اهلجامبا أّن  .1
ماّدة خمارج احلروف اهلجائية يف  إدخالَ و الباحثة معّلم اللغة العربية جاإلمالء. تر 

 اللغة العربية. يف عملية التعليم و التعّلم
 قرتحالبحث، فت يف ىذاإذا اجنذب شخص على تنفيذ البحث كتنفيذ الباحثة   .3

و استمرارا البحث من ىذه املسألة يعىن الباحثة على الباحثة التالية لتَ َعّمق 
قة توصيل احلروف و طريقة  طريمن حيث خمارج احلروف اهلجائية البحث عن 

  .وغري ذلك هلجائية يف بداية و وسط و هنايةروف ااحلكتابة 
ان ت صنع األسئلة املتنّوعة لكي  إىل الباحثة التالية يف إعطاء اإلختبار ت رجى .3

 .التالميذ و معارفهم عن اإلمالء يعرف قدرة



 

 
Euis Ernawati, 2014 
Pengaruh Pembelajaran Makharijul Huruf Al-Hijaiyah Terhadap Kemampuan Imla 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

 

 


