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 :الباب الخامس
 النتائج واالقتراحات

 النتائج . أ

أضاف الباحث ىذه النتائج إىل عملية حتويل البيانات ادلتعلقة بتعليم اللغة العربية 
قاء رتالاىجة  السروري التعليم النشيطي واالبداعي والفعايل و  عن االتصايلبادلدخل 

ادلدرسة تعليم اللغة العربية ب ىف ىت جيدىا التالميذحتصيل التالميذ ىف التعلم. أما النتائج ال
 ، فهي كما يلي:ادلتواسطة الرمحة

بناًء على االختبار القبلى، جيد الباحث أن حتصيل التالميذ ىف التعلم قبل  .1
.  يظهر 65،66ناقٌص من كفاية التام األدىن وىي  االتصايلاستخدام ادلدخل 

حث. وتُعرف أن قيمة ذلك احلال من حواصل االختبار القبلى الىت يقوم هبا البا
للفصل التجرييب.  66.66للفصل الضابظ و  46،66متوسط االختبار ىي 

نظرا إىل تلك القيمة، يُعّبر أن معرفتهم ىف اللغة العربية ناقصة. ولذلك، يأكد 
الباحث أن قيمة التالميذ من حتصيل دراستهم ىف اللغة العربية ناقصة جدا )ىف 

 (.166 - 1مقياس بني 

ار البعدي، جيد الباحث أعلى قيمة للفصل التجرييب وللفصل الضابط ىف االختب .2
وللفصل الضابط ىو  56،66. وأدىن قيمة للفصل التجرييب ىو 166،66ىو 

. إضافًة إىل حواصل االختبار البعدي السابقة، نعرف أن ىناك تقدم 26،66
جبانب داليل ىف الفصل التجرييب الذى عاجلو الباحث معاجلة أو موقفا مرتني. 

ذلك، يقوم الباحث بتدريج التقدم ىف حتصيل تعلم تالميذ الفصل الثامن 
. نظرا إىل ذلك التدريج، يدل أن ىناك تقدم داليل ىف ادلدرسة ادلتواسطة الرمحةب
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حتصيل تعلم التالميذ. تظهر إلينا قيمة تقدم نتيجة االختبار القبلى للفصل 
 .6،46وللفصل الضابط ىي  6،27التجرييب ىي 

(، ينال الباحث حاصل tailed-2)الفرضية( بداللة ) tإضافًة إىل حواصل اختبار  .3
( أقل من tailed-2. وخيلص الباحث أن نتيجة داللة )6،666قيمة الداللة وىو 

ة ىذا البحث يضمردود. أما فر  Ho مقبول و Ha، وىذا يدل أن  0,05=نتيجة 
ىف استخدام ادلدخل إىل التعلم أي عدم فعالية إجيابية وداللية  Ho: χ1 = χ2فهي 

 االتصايلأي وجود فعالية إجيابية وداللية ىف استخدام ادلدخل  Ha: χ1 ≠ χ2و 
. إذا  السروري التعليم النشيطي واالبداعي والفعايل و  عنإىل تعليم اللغة العربية 

 Ho مقبوال و Ha، فكان  0,05=( أقل من نتيجة tailed-2كانت داللة )
مردودا  Ha، فكان  0,05=( أكّب من نتيجة tailed-2مردودا. وإذا كانت داللة )

،  6،666( tailed-2)الفرضية( بداللة ) tمقبوال. بناًء على تدريج اختبار  Ho و
على ، وىذا يدل  0,05=( أكّب من نتيجة tailed-2خيلص الباحث أن بداللة )

, 60764 بعدد ارتباط معامل جتدري على بناء.  مردود. Ho مقبول و Haأن 
 الدراسى التحصيل ترقية على مؤثرة االتصاىل ادلدخل من الفعالية أن يبدو

 .التالميذ

 االقتراحات . ب

إضافة إىل حتليل بيانات البحث ونتائجو السابقة، حنتاج إىل ادلدخل ادلناسب إىل 
للباحث أن يقدم بعض  لتحصيل التالميذ ىف تعلم اللغة العربية. ولذا، ينبغى ترقيةً التعليم 

 االقرتاحات وىي كما يلي:

ىف التعلم حىت يكثروا تدريبات القراءة  االتصايلللتالميذ، أن يسخدموا ادلدخل  .1
والتكلم دون اخلوف من اخلطأ. ألن اخلطأ من تكلم اللغة العربية ىف ىذا ادلدخل 
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سية ىف تعلم غري حمتمٍل. ويرجى منهم أن يتعلموا ادلفردات الكثرية وىي عاصمة أسا
 اللغة.

التالميذ ىف تعلم رتقية التحصيل ذليئة ادلدرسة، أن يكون ىذا ادلدخل منوذجا بديال ل .2
اللغة العربية. وال ُيطبق ىذا ادلدخل ىف تعلم اللغة العربية فقط، بل ُيطبق ىف تعلم 

 اللغة األجنبية األخرى حنو اللغة اإلجنليزية واإلندونيسية.

، أن ديلك قدرة تنظيم الفصل االتصايلستخدم ادلدخل للمعلم الذي يريد أن ي .3
اجليدة خاصة ىف تعيني الوقت. واعلم أن ىذا ادلدخل حيتاج إىل وقت طويل. وأن 
يقدر ادلعلم على اختيار ادلواد التعليمية الىت تؤثر إىل أنشطة التعلم. ىف ىذا ادلدخل، 

اليومية فساعد استخدام ادلدخل إذا كانت ادلواد التعليمية مناسبة أو اقتضاءًة باحلياة 
 ت اليومية حوذلم.نشيطاإىل التالميذ ىف ادلقارنة بني حتصيل التعلم واأل

للباحث الالحق الذى يريد أن يبحث عن تعلم اللغة العربية باستخدام ادلدخل  .4
لية الوقت. ألن التعلم باستخدام ىذا ادلدخل اع، أن يهتم إىل التنظيم وفاالتصايل

طويل كاف، خاصة إذا يوجد احلوار بني التالميذ ىف تعلمهم.  وأن  حيتاج إىل وقت
التالميذ  تكون ادلواد التعليمية ادلختارة الىت قدمها ادلعلم إىل التالميذ متعلقًة حبياة

 حىت يطبقوىا ىف حياهتم

 

 

 

 


