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 الفصل الخامس
 نتائج البحث و التوصيات و المقترحات 

 نتائج البحث .أ
 بعد أن البحث استنجت الباحثة ما يأتي :

في تعلم اللغة العربية في الصف العاشر )الديني( بالمدرسة العالية نور الهدى  ذتالمدوافع الأن  .1
توجه عالية وهي في  اميذتل 32، من تحليليها التي عملها الباحثة علىموراوكو تي جااسوكار 

(، وأما في إشارة %71) اميذتل 12(، ونتيجة متوسطة و هي%11تالميذ ) 4إشارة مرتفعة 
في تعلم اللغة العربية في الصف العاشر  ذتالمالدوافع (. فلذالك %36تالميذ ) 6منخفضة 

عدلة في إشارة متوسطة بنتيجة م اوكو تيمور جااسوكار الهدى )الديني( بالمدرسة العالية نور 
 .12ني يع

نور  ديني( )ال المدرسة العاليةب الصف العاشر فياللغة العربية  تكالم في ذتالمال مهارة أن .3
توجه عالية  اميذتل 32تي عملها الباحثة على من تحليليها ال ،اوكو تيمور جااسوكار الهدى 

وأما  (،%12) اميذتل 11 (، ونتيجة متوسطة و هي%12) الميذت 2 عةوهي في إشارة مرتف
 الصف العاشر فياللغة العربية  الكالممهارة  (. فلذالك%12تالميذ ) 2في إشارة منخفضة 

 .11 شارة متوسطة بنتيجة معدلة يعنيفي إ اوكو تيمور جااسوكار نور الهدى  المدرسة العاليةب
 7فى طرف المعنى  31412  حثة قيمة دفوفيها تجد البا 31تجد الباحثة "دف" =  .2

، و بعبارة % 1أو  % 7. لذالك عرفنا المعنى % 1في طرف المعنى  31736و   %
 أخرى كتبت الباحثة كما تلى :
(31736 ≥ 31830 ≤ 31412) 

قوي أو تأثير أيعني وجود  Haمرفوضة وتقبل  Ho، فإن جدول " أكبر من "ر"ك ي وألن "ر 
 لمتغيري.ا ك بين المتغير عليأ

هم فى فى تعلم اللغة العربية ومهارت تالميذالدوافع العالقة بين  في حين أن نعرف مدى 
 كما يلي:  الكالم
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و جدول التفسير عند  31830لذلك يمكن مالحظة أن النتائج التي تم الحصول عليها هي 
 .ىعلأو أ ىقو العالقة أيشير إلى أن بين المتغيرينكويلهما  1،333 إلى 3183  =ر  قيمة

 و مقترحات البحث التوصيات  .ب
 و فيما تبصر نتائج البحث و المناقشة, أعطت الباحثة المقترحات و التوصيات التالية : 

 للمعلم  .1
استنادا إلى نتائج البحث أن العديد من العوامل تؤثر على مهارة الكالم منها دوافع 

ير أجابيا و أهميا أنهما توفر تأث في تعلم اللغة العربية. نتائج في هذا البحث يدل   تالميذال
ز للتالميذ بتقديم التشجيع أو التحفيالسماح للمدرس دائًما على مهارة الكالم اللغة العربية. 

   .لدى التالميذة الكالم ن تحسين مهار حتى يتمكنوا م لتعلم اللغة العربية دائًما
 للتالميذ  .3

فسيكون  ،حفظ القرآن وقراءته كنت تفهم، مثل  ، إذاال تفترض مطلًقا أن اللغة صعبة
، ن الدوافععا تعلم اللغة العربية وخاصة دائًما أن يحاولو  يجب على التالميذ. العربية مسلية

ة في دور مهم في اللغة العربية، خاص هالفي تعلم اللغة العربية  تالميذدوافع الحيث أن 
 باللغة العربية. كالمال ةتحسين مهار 

 للمدرسة  .2
عربية تؤثر على في تعلم اللغة ال تالميذبحث أعاله أن متغيرة  دوافع التتعلق بنتائج ال

مهارة الكالم للطالب. يرجى إلى طرف المدرسة لزيادة تيسير للمتعلمين بالكتب الكالم 
في المكتب و خاصة كتب الكالم العربية. المثال, القاموس, رواية الكتب على المفردات,  

 كتب عن الصرف و غير ذلك. 
 قسم تعليم اللغة العربية ل.  4

يمكن استخدام النتائج المتوقعة من هذا البحث كمرجع أو دليل للدراسات األخرى 
 المتعلقة بقسم تعليم اللغة العربية.


