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 الفصل الخامس

 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

 نتائج البحث . أ

بناء على نتيجة حتليل البيانات، فأخذت الكاتبة اإلستنباط و اإلجابة عن أسئلة 

 >البحث ما يأيت

هلم أ" "الثامن  يف فصل تطبيق طريقة متثيل املشرحيةبغري  مهارة كالم التالميذ.  ١

نتيجتهم اىل الدرجة العالية، %(  2:,45تالميذ او ) 7ثالث درجات يعىن 

تالميذ  5نتيجتهم اىل الدرجة املتوسطة، و %(  83 ,2;تالميذ او ) 35و 

ولذالك أن نتيجة التالميذ  .نتيجتهم اىل الدرجة املنخفضة%( :36.4او )

 35 املتوسطةهي  الضابطةجمموعة عن مهارة الكالم من اختبار البعدى ىف 

 تالميذ

 ن  هلالثامن ب  يف فصل تطبيق طريقة متثيل املشرحيةعد ب مهارة كالم التالميذ. ٢

نتيجتهم اىل الدرجة العالية، %(  48, 53تالميذ او ) 7ثالث درجات يعىن 

تالميذ او  5نتيجتهم اىل الدرجة املتوسطة، و %(;:,79) تالميذ او, 33و 

. ولذالك أن نتيجة نتيجتهم و مدخل اىل الدرجة املنخفضة %(:37,9)
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تجريبة هي الجمموعة التلميذات عن مهارة الكالم من اختبار البعدى ىف 

 اتتلميذ 33 املتوسطة

 تالميذ فصل ثامنالتؤثر على مهارة  كالم   طريقة متثيل املسرحية تطبيق .٣

اكرب من  ٣, 9: هى"  ٥"ت نتيجة . ألنمدرسة الثانوية ىف تعليم اللغة العربية

0 87<  0٣ 78> 20,2)     %( ١و   % ٥)ىف طرف املعىن ت ت

 فالفروضية الصفرية مردودا و الفروضية البدلية مقبوال. ، (٢

 توصيات البحث

اإلسالمى ملدرسة الثانوية مبعهد منبع احلسان  أن يكون مدرس اللغة العربية  .3

و تكون تلك الطريقة مناسبة  ةسوعى ليلني يف إختيار طريقة التعليم املناسب

 مبادة التعليم، حىت يسهل املدرس ليقدمي املادة و تفهم التالميذ.

أن يطبق مدرس اللغة العربية طريقة املظاهرة ملمارسة التالميذ يف تكلم اللغة  .4

 العربية.

 ج. مقترحات البحث

ليكمل  منبع احلسان سرى كونونج ثانويةعلى رئيس املدرسة ال الكاتبة رجىت .3

 وسائل التعليم يف املدرسة.
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منبع احلسان أن  ثانويةعلى مجيع التالميذ يف املدرسة ال الكاتبة رجىت .5

 باللغة العربية. مهارة الكالميتعلموا اللغة العربية باجلد و اإلجتهاد خصوصا 

لغة القرآن و احلديث النيب صلى اهلل عليه وسلم، و لغة أمة اللغة العربية  ألن

 .املسلمني


