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 الباب الخامس

 االقتراحات النتائج و

  النتائج .أ

بناء على حواصل البحث و مبحثها, تنبغي للباحثة أن تقدم الخالصة لهذا 

 البحث كما يلي : 

( كالفصل . قبل تطبيق طريقة و حواصل االختبار القبلي في الفصل الثامن )أ۱

و في الفصل الثامن )ب(  كالفصل الضابط  ۰۰,۵٩التجريبي بقيمة املتوسط 

. يدرك أن القيمة للفصل الضابط أكبر منها للفصل ۰۰,٦۳بقيمة املتوسط 

 . ۰,٤التجريبي بالفرق 

ة املتوسط لالختبار البعدى فى الفصل قيم. بعد تطبيق طريقة املظاهرة كانت ٢

لضابط الذي ال يستخدم فيها طريقة املظاهرة والفصل ا ۱۷,٨۰التجريبى 

ة للفصل التجريبى أكبر منها للفصل الضابط بالفرق قيم. يدرك أن ال۵۰,۷۰

. فقيمة املتوسط لالختبار البعدى للفصل الضابط و التجريبى أكبر من ٩,٦۷

 ة املتوسط اإلختبار القبلى.قيم

لقبلى فى الفصل ة املتوسط لالختبار اقيم. فاستنتجت الباحثة على أن ۳

ة املتوسط قيم. و ۱۷,۲۱بارتقاء  ۱۷,٨۰واالختبار البعدى  ۰۰,۵٩التجريبى 

  ۵۰,۷۰واالختبار البعدى  ۰۰,٦۳لالختبار القبلى فى الفصل الضابط 

. فاالرتقاء للفصل التجريبى لترقية استيعاب مفردات اللغة ۵,۷بارتقاء 

نها للفصل الضابط الذي العربية للتالميذ بتطبيق طريقة املظاهرة أكبر م

التستخدمها. استنادا إلى ارتقاء الفصل التجريبى و الضابط ، هناك الفرق فى 

حواصل االرتقاء بين الفصل التجريبى و بين الضابط. فالطريقة املظاهرة لها 

فعالية فى استيعاب مفردات اللغة العربية، منظور من االرتقاء من الفصلين. 
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اقل  ۰۰۱,۰ . ألنsig  ۰۰۱,۰(tailed-2الفعالية ) من حساب االحصاء، القيمة

 Haباررة املمردودة و الفرضية  Ho, فالفرضية الصفرية α = ۰۵,۰من 

مقبولة. فيظهر فرق دال بين استيعاب مفردات اللغة العربية للتالميذ 

 بتطبيق طريقة املظاهرة وبغير تطبيقها.

 االقتراحات .أ

ا إلى نتائج البحث أن تطبيق طريقة املظاهرة لترقية  استيعاب استناد

 هي:و اقتراحات، فتقدمت الباحثة  مفردات اللغة العربية للتالميذ،

أن تطبيق طريقة املظاهرة لها فعالية فى استيعاب مفردات اللغة العربية . ۱

للتالميذ في الفصل الثامن املدرسة الثانوية سوكاجدي باندونج، ألن 

يقة تستطيع أن ترقي قدرة التالميذ على استيعاب املفردات. فلذلك الطر 

كانت الطريقة بديال لتعليم املفردات في في الفصل الثامن املدرسة 

 الثانوية سوكاجدي باندونج.

. للمدرس اللغة العربية. يستطيع املدرس أن ينظر على طريقة املظاهرة ٢

ربية حتى تكون العملية كإختالف الطريقة فى تعليم مفردات اللغة الع

 التعليمية جاذبية. 

. للباحثة التالية، ترجو عليه لتطوير طريقة املظاهرة ليس إال تنتشر لتوسيع ۳

املفردات بل تنتشر لترقية الفهم في كتابة اإلنشاء وحفظ النص العربي. 

 حتى تستطيع أن تستكمل هذا البحث.

 

 


