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 الفصل اخلامس

و اإلقرتاحات نتائج البحث  
 نتائج البحث .أ

قرينة الدخلت إىل   استخدام اللوحاتقبل اللغة العربية  ىف درس الطالبتعلم  نتيجة. ١

 4جمرد  ,ومل تتفوق قدرهتم يف ضبط الضمائر رتكون الدرس,شيهم و  توسطة.امل

فال  .عاليةالرينة قال يفهم ىف درس اللغة العربية نتيجة تعّلم % ١6أو  الطالب

 .احلماسة عدمو  و قد يشعرون بامللليقدرون على تناول التمرين 

إىل  اخلةد استخدام اللوحاتبعد اللغة العربية  ىف درس الطالبتعلم  نتيجة .2

 4وهناك ترقية مؤوية العالية. كما نرى من قبل إستخدامها  .عاليةالقرينة ال

عالية. و  % 80الطالب أو  20عالية, و بعد إستخدامها  % ١6الطالب أو 

ط االدرس بالنش إشرتاكو  باهلدوءأحوال الطالب عملية التعليم ظ الباحث يالح

يرى الباحث أحد ال وإرادة الطالب لفهم اللغة العربية زيادة كما  و احلماسة,

 .بأنشطتهم فنمت وازدادت قدرهتم يف ضبط الضمائر يأبون الطالب الذين

 للطالب قدرة ضبط الضمائر يقة استخدام اللوحات وطر  العالقة بنياهنا توجد  .3

اىل  فإهنا تؤديبالصف الثاين باملدرسة الثانوية باملعهد اإلسالمي قدرة هللا لنكان 
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نتيجة تعلم الطالب يف اإلختبار البعدية أعلى من هلم, قدرة ضبط الضمائر  ترقية

 ٥من نتيجة "ر" ىف طرف املعىن  ىكب   (Phi)قيمة الن  .اإلختبار القبلية

بعبارة اخرى يكتب الكاتب   % ١من نتيجة "ر" ىف طرف املعىن صغرى  و  %

 كما تلى:

0,505> 0,490 < 0,396 

 اإلقرتاحاتب. 

 قدم الكاتب إقرتاحات آتية :إنطالقا من نتيجة البحث ي

دم يستخل  كناملادة بالطريقة املعينة فقط ول يلقيال  علم اللغة العربيةمل رجون. ١

الطالب ىف قدرة ضبط ضمائر  رتقيةللوحات التعليمية خصوصا بالوسائل ال

 .درس اللغة العربية

اصبحوا  حىت سةامباجلد و احلالعربية  ا اللغةو درسطالب أن يعلى الجو ر ن. 2

 .نابغني وناجحني يف الدراسة و احلياة

ية أن يتفرغوا ىف هذه اللغة العرب رتقيةمن جيمع هبذه الدراسة ل رجو على كلن. 3

 العلمية.
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يف جمال بيق العلوم لتطو نرجو أيضا قدرة ضبط الضمائر  وارقان يلطالب, ل. 4

 يف احلياة اليومية هاتطبيق مت اللغة العربية لكي

. وللدارسني من بعدي ان يكملوا ويتموا هذا البحث فيكون خزينا لعلوم هللا ٥

  يةقارة البشر الينور 

 


