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 الخامس الباب

 والتوصيات النتائج

 

  النتائج -أ

بناء على نتيجة احلساب و حتليل بيانات البحث سابقا فيستنتج 
 الباحث كما يلي:

 يف والبعدي القبلي االختبار بُت االختبار نتائج يف ذومعٌت اختالف وجود .1
 اللغة تكلم تعليم يف الدوري لعبأسلوب  تستخدم اليت التجريبية الفرقة
 اللغة تكلم تعليم يف التالميذ درةق أن على يدل احلال هذا ومعٌت. العربية
 ويعرف. مرتقية والتعليم التعلم عملية وبعد قبل قيمة على مساتدا العربية

 القبلي االختبار يف احملصولة املتوسط حساب  حتليل نتائج من احلال هذا
 البعدي االختبار يف املتوسط حساب وأما 85 يعٍت التجريبية للفرقة
 حوايل  ت -اختبار باستخدام الفرضية اختبار نتائج وتعرف. 29فهي

 .٪99 و ٪99 الثقة مستوى مع 5..2
 يف والبعدي القبلي االختبار بُت االختبار نتائج يف ذومعٌت اختالف وجود .9

 اللغة تكلمتعليم  يفأسلوب التعليم التقليدى  تستخدم اليت الضابطة الفرقة
 العربية اللغة تكلم يف التالميذ قدرة أن على يدل احلال هذا ومعٌت. العربية

 احلال هذا ويعرف. مرتقية والتعليم التعلم عملية وبعد قبل قيمة على مساتدا
 للفرقة القبلي االختبار يف احملصولة املتوسط حساب  حتليل نتائج من
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. 77فهي البعدي االختبار يف املتوسط حساب وأما .8 يعٍت الضابطة
 مع 5..2 حوايل  ت -تباراخ باستخدام الفرضية اختبار نتائج وتعرف
 .٪99 و ٪99 الثقة مستوى

 اليت التجريبية الفرقة بُت العربية اللغة تكلمتعليم  يف اختالف وجود .3
 تستخدم اليت الضابطة الفرقة مع الدوري لعبأسلوب التعليم  تستخدم

 على املتوسط حساب من يعترب االختالف هذاأسلوب التعليم التقليدى. 
 التجريبية للفرقة الًتقية بيانات على املتوسط حساب حيث ،الًتقية بيانات

 للفرقة العربية اللغة تكلم تعليم فإن. 91 الضابطة وللفرقة 33.97 من
 الضابطة الفرقة  من أعلى الدوري لعبأسلوب التعليم  باستخدام التجريبية

 .أسلوب التعليم التقليدى باستخدام
 
 التوصيات  -ب

 تأثَت الدوري لعبأسلوب التعليم أن استخدام  بناء على نتائج التعليم
نقل ي. لذلك، بعض التوصيات اليت ميكن أن العربية اللغة تكلم تعليم رقيةيف ت

 الباحث هي:
 لعبأسلوب التعليم  باستخداماذاكان أى اإلنسان إلجراء حبث الًتبية  -1

 الستخدامها سيعمل مبنهج متنوّع حىت يقدر التالميذ أن يرتقي الدوري
ليلها حيالبيانات و  الباحث فهم الفكرة العطاء عليهم. وغَتذلك، مجع

بتدقيق، وهذا احلال لينبغي أن يهتم، ألن نتائج الىت احلصول عليها من  
 كل البحث جيب أن يكون مسؤولية مبنطقيا وعلميا.
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 تعليميرجى املدّرس أن يعمل بتجديد واليتعب أن يدفع موهبة التالميذ  -9
 .العربية اللغة تكلم حلصول اهداف تعليم عربيةال اللغة تكلم

يف إعطاء االختبار أن جتعل حمتوي اسئلة متنوعة، ليدفع  يرجى الباحث -3
 معرفة التالميذ.

 

 


