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 الخامس الباب

 والتوصيات النتائج

  النتائج.  أ

م قد  تت البحث يف السابق، تيجة احلساب و حتليل بيانابناء على ن 

 كما يلي: النتائج الباحثة

على زي كرة  التمرينقبل استخدام  طريقة تعليم من نتائج االختبار . ١

و قيمة  ٥٧.٣١توس  للمجموعة الاابةة ىي امل، توجد قيمة الثلج

. فهذه القيمة تدل على ۹٢.٣٧ة ىي التجريبىتوس  للمجموعة امل

لتالميذ يف اجملموعتني كالمها على لدرة استيعاب مفردات اللغة العربية ق

بني       وبالتايل ليس ىناك فرق حد سواء التحكم ال يزال غري جيد. 

 اجملموعتني.

باستخدام  طريقة تعليم  بعد تعليم استيعاب مفردات اللغة العربية  .٢

توس  املزادت قيمة ، "(snowball drilling) الثلج كرة زي   على التمرين"

، ولتالميذ يف اجملموعة الاابةة اليت ٨٦.٨٤ة إىل التجريبىللمجموعة 



 

Hanny Komala Wardani, 2014 

EFEKTIVITAS METODE PEMBELAJARAN SNOWBALL DRILLING  

UNTUK MENINGKATKAN PENGUASAAN KOSAKATA BAHASA ARAB 

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu 

 الثلج كرة زي   على التمرين"استخدام  طريقة تعليم غري ب فيها يتعلمون

(snowball drilling)" فهذا يدل على أن ٢۹.٦٦إىل  القيمة زادت .

ة التجريبىجملموعة ا تالميذ يفلل رقية استيعاب مفردات اللغة العربيةت

 أكثر من اجملموعة الاابةة

 يف بعديالختبار االقبلي و الختبار الا. بناء على الفرق بني قيمة املتوس  ٣

وغري ذلك نتيجة  ٥١.۰ة وجدت ترقية املتوس  التجريبىاجملموعة 

كما ىو املعروف أن   Mann-Whitney U Testختبار ااالحتساب من 

ا . فهذ  ۰٥.۰>  ۰۰۰.۰ة . فقيم۰۰۰.۰نتيجة احلساب ىي 

استخدام  طريقة تعليم احلساب تدل على أن ىناك فعالية يف نتائج 

على قدرة استيعاب   "(snowball drilling) الثلج كرة زي   على التمرين"

 مفردات اللغة العربية

 

 التوصيات. ب
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 على التمرين"طريقة تعليم أن استخدام  يظهر بناء على نتائج البحث

قدرة استيعاب مفردات ليا لرتقية ايكون فع "(snowball drilling) لجالث كرة زي  

 توصية كما يلي: ةالباحث ىوصتف  اللغة العربية

مرجعا للباحث اآلخر. ويتم  أن يكون ىذا البحثن مالباحثة  وترج.  ١

البحث  تنفيذ بنجذب ي شخص كان ىناك  إذاو  .البحث ببحث آخر

 التعليم ع تنفيذيتنو بالباحثة  ىتوصالبحث  اكتنفيذ الباحثة  يف ىذ

 لرتقية فهم التالميذ على تبليغ املادة.

جتديد دائما يف تنفيذ عملية التعليم لرتقية منو  ىرجي لمدرس اللغوىل .٢

 نتائجها.

يف  "(snowball drilling) الثلج كرة زي   على التمرين"إعةاء طريقة تعليم . ٣

مفردات  اب التالميذ يف تعلماستيع ترقيةتعليم اللغة العربية من أجل 

 .  اللغة العربية

 

 

 


