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 الباب الخامس

 النتائج و االقتراحات

 النتائج .أ
 و مبحثها، ختلص الباحثة أن:إضافة إىل حواصل البحث 

كتابة اجلملة العربية البسيطة عند تالميذ الفصل السابع   قدرة .1
و  .flashباملدرسة الثناوية املشاورة نقيصة قبل استخدام وسيلة 

يصعب على التالميذ تركيب الكلمات إىل اجلملة البسيطة. و و 
ف صتظهر هذه الصعوبة من نتيجة قيمة املتواسط الختبار ن

. و تلك النتيجة أقل من كفاية التام 43،33السنة و هي 
األدنية لدرس اللغة العربية يف الفصل السابع باملدرسة الثناوية 

 .77،77املشاورة. و درجة كفاية التام األدنية هي 
كتابة اجلملة العربية البسيطة عند تالميذ الفصل السابع قدرة   .2

و  .flashد استخدام وسيلة باملدرسة الثناوية املشاورة مرتفعة بع
تساعد هذه الوسيلة التالميذ يف تركيب الكلمات إىل اجلملة. 
حىت يقدر التالميذ على تركيبها إىل اجلملة الصحيحة. و يظهر 
هذا ارتفاع مهارة الكتابة من نتيجة قيمة املتواسط لالختبار 
القبلي يف الفصل الضابط و التجرييب. و قيمة املتواسط لالختبار 

. و تلك القيمة أكرب 66،98لبعدي يف الفصل الضابط هي ا
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. و يدل أن 55،66من قيمة املتواسط لالختبار القبل و هي 
القيمة مرتفعة. أما قيمة املتواسط لالختبار البعدي يف الفصل 

. و تلك القيمة أكرب من قيمة املتواسط 76،65التجرييب هي 
ة مرتفعة. و مما . و يدل أن القيم54،58لالختبار القبل و هي 

جيدر ذكره أن ارتفاع نتيجة القيمة يدل على ارتفاع فهم التالميذ 
 يف كتابة اجلملة العربية البسيطة.

كما نظرنا أن قيمة املتواسط لالختبار القبلي يف الفصل التجرييب  .3
. و ترتفع تلك القيمة يف أثناء االختبار القبلي. 54،58هي 

تكون القيمة املوجوجة  . حىت22،77ذلك االرتفاع حتت 
. أما الفصل الضابط فقيمة املتواسط لالختبار القبل 76،65

. حىت تكون القيمة 11،32. ذلك االرتفاع حتت 55،66هي 
. يظرا إىل قيمة املتواسط السابقة، يبدو لنا 66،98املوجوجة 

تؤثر إىل ارتفاع مهارة كتابة  flashبوضوح أن استخدام وسيلة 
لبسيطة يف الفصل التجرييب. يستدل هذا االرتفاع اجلملة العربية ا

حبواصل تدريج اختبار التقدم و هي تقدم الفصل التجرييب أكرب 
. و 7،255أقل من  7،485من تقدم الفصل الضابط حتت 

إىل  flashتدل تلك حواصل تدريج التقدم على تأثري وسيلة 
قلة تأثري  مهارة كتابة اجلملة العربية البسيطة يف الفصل التجرييب و
 الوسيلة التقليدية إىل مهارة الكتابة يف الفصل الضابط.
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 االقتراحات.ب
الفريق أو الذين  الباحثة هذه االقرتاحات لبعض  اقرتحتو 

 ، و هي:يتعلقون يف هذا البحث
اللغة العربية، أن تأخد هذا البحث مرجعا ملرشخي لقسم تعليم  .1

 أو مهارة الكتابة. flashالبحوث الالحقة، يبحثون عن وسيلة 
طوير هذا البحث اجلامعي. إضافة إىل تيرجى من الباحث الالحق  .2

تؤثر إىل استعاب  flashحواصل البحث، تعلق الباحثة أن وسيلة 
 اقرتحت الباحثةاملفردات، و قدرة الرتمجة، و فهم القواعد. و لذلك، 

مجة، أو لباحث الالحق أن يبحث حبثا متعلقا باملفردات، أو الرت ل
 .flashالقواعد، فليستخدم وسيلة 

وسيلة تعلمية يف  flashلتالميذ املدرسة، أن يستخدموا هذه وسيلة  .3
دراسة اللغة العربية باملدرسة الثناوية املشاورة ليمبانج. حىت جيتهدوا يف 
دراسة اللغة العربية خاصة يف كتابة اجلملة. و لباحثة هذا البحث 

ث تزيد املعرفة عن استخدام وسيلة البح اجلامعي، أن يكون هذا
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flash  و الكتابة. و تنال الباحثة اخلربة اخلربة الثمينة الكثرية يف أثناء
  عملية البحث. و تكون هذا البحث علما نافعا للباثحة يف املستقبل.


