
89 

 

 
 

  الباب اخلامس
  ملخص النتائج والتوصيات واملقترحات

  
  نتائجملخص ال: أ

بعد أن قام الباحث بعرض البيانات مث حتليلها ومناقشتها يف السابق استخلص النتائج               
  :اآلتية

 احملمدية اإلبتدائية املدرسة يف الرابع للمستوى العربية اللغة تعليم تطوير مواد    عمليةإن    -1
مالئمة على األسس العلمية الالزمة إلعداد كتب التعليم اللغة العربيـة     سيدوارجو 1

 العـربية هبذا األسلوب تؤدي إىل نـمّو ميوهلم        اللغةوعملية تعليم   . لغري الناطقني هبا  
  . وكذلك رغبتهم فيهاهاراتمجيع امليف 

  :خصائص املواد املتطورة لتعليم اللغة العربية تتكون على أن   -2 
 يف التركيز ويتم دروس أربعة من وحدة كل وتتكون اتالوحد فيه حتتوي  ) أ

 الكالم مهارة الثاين الدرس ويف اإلستماع مهارة الوحدة من األول الدرس
 سوف  الكتابة مهارة الرابع رسالد ويف القراءة مهارة الثالث الدرس ويف
 فهم هبا يساعد و . متكامل بشكل األربع اللغوية املهارات وحدة كل تعاجل

   .تعلمهم يف الطلبة به يسهل و الكتاب يف جيدونه ملا املدريسن

 . التعليم إلقاء حني العربية اللغة للمدس تسهيال املعلم دليل مهارة كل تتكون   ) ب

 ورفع الطلبة فهم على ليعني املتنوعة باتالتدري من درس كل تتكون    ) ت
  .اجلديدة للمفردات تدل امللّونات الصور من وحيتوي ، كفاءهتم مستوى

 لدى الطلبـة يف     تطوير مواد تعليم اللغة العربية للمستوى الرابع اإلبتدائي       استـخدام     -3
  :ذلك  سيدوارجو فّعال ويؤثر جوهريا، وأشار إىل 1املدرسة اإلبتدائية احملمدية 



90 

 

 
 

وجود التأثري بناء على النتيجة احملصولة من االختبارين القبلـي والبعـدي يف               ) أ  
أن قيمـة ت احلـساب      ،  (t-test)مهارة اإلستماع عن طريـق اختبـار ت         

وتكون النتيجة من قيمـة ت      ). 2.02(، بينما قيمة ت اجلدول      )22.259(
 وذلك  ).p >0.05(احلساب أكرب من قيمة ت اجلدول على مستوى الداللة          

  .لصاحل النتيـجة من االختبار البعدي بوجود فرق ذي دال إحصائي
وجود التأثري بناء على النتيجة احملصولة من االختبارين القبلـي والبعـدي يف               )ب  

، أن قيمـة ت احلـساب       (t-test)مهـارة الكالم عن طريـق اختبـار ت         
وتكون النتيجة من قيمة ت     ). 2.02(، بينما قيمة ت اجلـدول      )15.382(

وذلك ). p >0.05(احلساب أكرب من قيمة ت اجلدول على مستوى الداللة          
   .لصاحل النتيجة من االختبار البعدي بوجود فرق ذي دال إحصائي

وجود التأثري بناء على النتيجة احملصولة من االختبارين القبلـي والبعـدي يف             )   ج
، أن قيمـة ت احلـساب       (t-test) ت    عن طريـق اختبـار     القراءةمهـارة  

وتكون النتيجة من قيمة ت     ). 2.02(، بينما قيمة ت اجلـدول      )19.421(
وذلك ). p >0.05(احلساب أكرب من قيمة ت اجلدول على مستوى الداللة          

  .لصاحل النتيجة من االختبار البعدي بوجود فرق ذي دال إحصائي
من االختبارين القبلـي والبعـدي يف       وجود التأثري بناء على النتيجة احملصولة         )د

، أن قيمـة ت احلـساب       (t-test) عن طريـق اختبـار ت        الكتابةمهـارة  
وتكون النتيجة من قيمة ت     ). 2.02(، بينما قيمة ت اجلـدول      )25.816(

وذلك ). p >0.05(احلساب أكرب من قيمة ت اجلدول على مستوى الداللة          
  .فرق ذي دال إحصائيلصاحل النتيجة من االختبار البعدي بوجود 

تكون خمتلفة، مع أن ترقية     فلدى الطلبة   ات األربع   هارمجيع امل  تنمية     وأما    
كمـا يوضـح البيـان يف       (املهارة القرائية تشري إىل أن قدراهتا ترقّـى جيدا         

اجلداول للنتائج احملصولة ونتيجة الفروق بني االختبـار القبلـي واالختبـار            
  ).البعدي
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  التوصيات: ب
ينبغي ملدرس اللغة العربية يف هذه املدرسة استخـدام هذا األسلوب املقترح كطريقة              -1

بديلـة يف تعليم اللغة العربية قصدا لترقية نوعية التعليم وكفاءات الطلبـة يف اللغـة               
  .العربية

 العربيـة اللغة  ينبغي للمدرس أن يراعي يف تعليمه اجلوانب الدافعـة إىل عملية تعليم              -2
الفعالة حيث ينشط تفكري الطلبة قبل التعليم وربط معلوماهتم أو خـرباهتم الـسابقة              

  .التعليم اللغة العربيةليكونوا مستعدين يف عملية 
وللمدرسة أن تكون نتائج هذا البحث العلمّي أكثر فائدة لترقية عملية التعلم والتعليم               -3

  .يهافيها وترقية التحصيل الدراسي لدى الطلبة ف

  املقترحات: ج
للباحثني الالحقني أن يطـوروا هـذا       اعتمادا على نتائج هذه البحث العلمي فينبغي          

. أو يف اجملـال اآلخـر     ) تطوير مواد تعليم اللغة العربية لإلبتدائي     (األسلوب يف نفس اجملال     
  .وكذلك ميكن املقارنة بني هذا األسلوب مع أساليب التعليم األخرى
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