
 الفصل اخلامس

 نتائج البحث والتوصيات واملقرتحات

 نتائج البحث .أ 

 لبيانات احملصولة نستطيع أن نستخلصها كما تلى : وبعد حللت الباحثة 

ىف درس اللغة العربية عند تعليمهّن بال استخدام طريقة  تلميذاتلمهارة الكالم  .1

 %55أو  طالبتات 7 توسطة ألنم اهلدايا و العقوبات دخلت إىل قرينةإعطاء 

أو  تلميذات 5و أما قرينة منخفضة % 14طالبتان أو 2عالية أما قرينة و 

ىف درس اللغة  تلميذاتال نتائج (mean)ومن ىنا عرفنا أن املتوسطة %. 36

يعىن العربية عند تعليمهّن بال استخدام طريقة إعطاء اهلدايا و العقوبات 

ىف درس اللغة العربية عند تعليمهّن  تلميذاتتعلم النتائج  أن لذالك. 57,14

 لعقوبات دخلت إىل درجة املتوسطة.بال استخدام طريقة إعطاء اهلدايا و ا



العربية عند تعليمهّن باستخدام طريقة ىف درس اللغة  تلميذاتلمهارة الكالم  .2

% 47أو  تلميذات 7 إعطاء اهلدايا و العقوبات دخلت إىل قرينة متوسطة ألن

أو  تلميذات 5% و أما قرينة منخفضة 25أو تلميذات 3و أما قرينة عالية 

اللغة  ىف درس تلميذاتال نتائج (mean)ومن ىنا عرفنا أن املتوسطة %. 33

. 77,33يعىن استخدام طريقة إعطاء اهلدايا و العقوبات العربية عند تعليمهّن ب

استخدام اللغة العربية عند تعليمهّن ب ىف درس تلميذاتتعلم النتائجلذالك أن

 طريقة إعطاء اهلدايا و العقوبات دخلت إىل درجة املتوسطة.

طريقة إعطاء  استخدام استخدام و بال بني فرقىناك إختالف إجيايب يوجد ال .3

درس اللغة العربية ألن قيمة يف  تلميذاتالنتائج تعلم لرتقية اهلدايا و العقوبات 

% 1% أو 5" أكرب من نتيجة "ت" ىف اجلدول سواء كانت ىف طرف املعىن "تى

       77,3<  3775>  7722 يعىن :

 



 التوصيات البحث .ب 

 يف نتائج تعلم مبا يلي : تلميذاتتوصيات البحث لتنمية كفاءة ال

أن يهتمن املعلمات بالتوظيف طريقة اعطاء اهلدايا والعقوبات الجتناب األخطاء  .1

اجلديدات ال خيطرن  تلميذاتىف مهارة الكالم و خاصة لفصل السابع ألّن ىّن ال

 أن ىذه مهارة صعبة. تلميذاتعلى أذىان ال

وسائل التعليم يف درس اللغة أن يربطن املعلمات بني طريقة التعلم و بني أنواع  .2

أن يطبقن كل ما فيو أفكارىن يف تكلم العربية  تلميذاتالعربية حيت يستطعن ال

 وفهمهن.

أن حتدث املدرسة التدريب عن التعليم اللغة العربية جلميع املعلمات ليس فقط  .3

ملعلمة اللغة العربية كي تكون املدرسة جيدة ىف استخدام اللغة العربية يف يومهّن 

 .تلميذاتالسيما عند التعليم اللغة العربية. و يكون مثالية جيدة ملهارة الكالم ال



عن الدرس عند عملية التعلم ىف الفصل و يستخدمن اللغة  تلميذاتأن يهتمن ال .4

 ىف أيّامهن.  

 املقرتحات البحث .ج 

نظرا ىذا البحث يركز على حماولة و توظيف اعطاء اهلدايا و العقوبات يف درس 

اللغة العربية، فينبغي للباحثني األخرين ان يطوروا ىذا البحث يف تنفيذ طريقة التعليم 

األخرى الجتناب األخطاء ىف التعلم و أيضا أن يطوروا تنفيذ ىذه طريقة يف 

 املوضوعات األخري. 


