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 الباب الخامس

 واالقتراحات خالصةال

 

 خالصة البخثال .أ

 خالصةث املجموعة وتحليلها, تقدم الباحثة نتائج تدريج بيانات البحبناء على 

 خالصة لهذا البحث وهي كما يلي:البحث ك

في أثناء   الكتابة-التكلم-التفكيرالحظة  بااتتخدام رريقة امل نتائجبالنظر إلى  (1

التعليم هناك  تقدم األحوال املينة األول , اهتمام التالميذ واتتماعهم إلى بيان 

-% 85 –% 75أي  4-1فى املوقف   الكتابة-التكلم-التفكيراملعلم عن رريقة 

%  والثانى,  95هناك نقصان التقدم أي   4%  وفى املوقف 95 -%  100

ة عن أهداف التعليم وخطوات التالميذ يركزون على اتتماع بيان الباحث

%   والثالث التالميد يتفاعلون تفاعال حسنا  100إى  4-1عمليته فى موقف 

%  والرابع 100 -%  95 -%  85-%50أي  4-1بأعضاء املجموعة فى املوقف 

 -% 75أي  4-1التالميذ يتبادلون املعلومات بين أعضاء املجموعة فى املوقف 

: التالميذ يعبرون عن حواصل التعليم أمام  %  والخامس100 -%  85 -%  85

 %  100 -%  95 -%  85 -%  85أي  4-1الصف  فى املوقف 

, يوجد تقدم متوتط نتيجة الكتابة-التكلم-التفكيربعد اتتخدام رريقة  (2

اتالميذ  ثم الباحثة تقارن نتيجة االختبار القبلي بنتيجة االختبار البعدي, إما 

 جد الباحثةالضابط  نطرا إلى التدرىج والتحليل, ت صفالتجريبي أو لل صفلل

  63,32للصف التجريبي هي   نص العربي  ال قراءةنتيحة االختبار القبلى عن مهارة 

  ونتيجة 18,36هنك تقدم النتيجة وهو   81,68ونتيجة االختبار البعدي هي 

ونتيجة  63,36للصف الضابط   نص العربي  القراءة مهارة االختبار القبلي عن 

مما يحدر بالذكر أن   5,68هنك تقدم النتيجة وهو    69,04االختبار البعدي هي 

 تقدم نتيجة تالميذ الصف التجريبي أكبر من اللصف الضابط 
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ملعرفة فعالية الطريقة املستخدمة, تقوم الباحثة اختبار الفرضية  نضرا إلى  (3

أن بيانات االختبار  جد الباحثةوغير ذلك  تاالختبار ت السابقة نحو التسوية 

القبلي واالختبار البعدي التكون توية أو متجانسة  فالباحثة تستخدم اختبار 

  إذا كانت 0,05صدق منن وهتني بالستخدام التحليل غير برامتري ومستوى ال

 (tailed -2) نتيجة الداللة

  املباشرة مقبولةالفروض و  ةمردودالصفرية  ضالفرو  تفكان 0,05أقل من  

 ضالفرو  تفكان 0,05 أكبر من (tailed -2) الداللةوبالعكس, إذا كانت نتيحة 

 software  باتتخدام براميات ةمردود الفروض املباشرةو  مقبولة الصفرية

SPSS versi 20  for windows  االختبار القبلي أن نتيجة فرضية  تجد الباحثة

و  ةمقبول الصفرية ضالفرو حتى يقال إن  0,05تلك النتيحة أكبر من 0,988

النتيحة وتلك  0,000 الداللة  ولالختبار البعدي نتيجة ةمردود الفروض املباشرة

 الفروض املباشرةو  ةمردود الصفرية ضالفرو حتى يقال إن 0,05أفل من 

على  تأثير  الكتابة-التكلم-التفكير(رريقة   إضافة إلى ذلك, نعرف أن فى ةمقبول

   نص العربي  القراءة مهارة التالميذ فى 

 

 االقتراحات .ب

إضافة إلى حواصل البحث السابقة، تقدم الباحثة بعض االقتراحات لتكون 

 مساعدة لهم تطبيق التعليم الجيد، و هي:

يرتبه و يبعثه فى  ذىتعليم الالرريقة الكتابة الدورية فى ان تطبيق هذه  .1

 موضوع آخر ما يتعلق باتتخدام هذه الطريقة 

-التفكير(باتتخدام رريقة   نص العربي  القراءة للتالميذ، أن يقوموا بتدريب  .2

عليهم  تسهللهم و  تعويداعرفا و  قراءةال  حتى يجعلوا هذه ) الكتابة-التكلم

 الكتابة بهذه الطريقة 

  و ) الكتابة-التكلم-التفكير(ملعلمي اللغة العربية، أن يستخدموا هذه الطريقة   .3

هذه الطريقة املستخدمة كمرجع التعليم في ترقية إبداع تعليم اللعة العربية، 

  العربي  نص المهارة قراءة خاصة لتعليم 
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