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 الفصل الخامس

 اإلختتام
 

 االستنتاج .أ 
 

بناء على نتائج البحث وادلناقشة يف هذه الّدراسة ميكن أن نستنتج بأّن هناك أثر يف استعمال 

وسائل الكلمات ادلتقاطعة على ترقية استيعاب ادلفرات لدى طلبة الصف الثّامن من ادلدرسة حممدية 

وذلك بالنظر إىل نتائج حتليل البيانات عن طريق اإلحصائي الوصفي . ادلتوّسطة باندر المبونج

وادلعروف من نتائج حتليل البيانات عن طريق اإلحصائي الوصفي أن متوسط . واإلحصائي اإلستنتاجي

. ، ولذلك أّن اجملموعة التجريبية أكرب من اجملموعة الضابطة69.16< 75.5قيمة بني الصّفني مها 

وعندما نقارن بني متوسط القيمة يف مرحلة ما قبل الّدراسة و متوسط القيمة يف ما بعد الّدراسة، 

كاجملموعة التجريبية بعد إعطاء العالج هو أعلى من متوّسط قيمة  "ب" فمتوّسط قيمة الصف الثامن

. كاجملموعة الضابطة "أ" الصف الثامن

 وأّما اعتبارا من نتائج حتليل البيانات اإلحصائي اإلستنتاجي عن طريق إجراء اإلختبار الطبيعي

مع النتائج اليت مت احلصول عليها من هذين اختبارين، مث ميكن إجراء االختبار . واختبار التجانس أّوال

وفقا uji T والنتائج اليت مت احلصول عليها من . uji Tاإلحصائي ادلعلمي حيث تستخدم الباحثة 

 أي 95 ومستوى الثّقة ٪0.05ادلكافئ مع مستوى اخلطأ  T  يف مشاورة اجلدولdb=  70للشروط 

ولذلك ميكن . 2.82<2.660، أي 99 ومستوى الثقة ٪0.01 ومستوى اخلطأ 2.82<2.00
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 الفرضية) Hoو  مقبولة (الفرضية البديلة) Ha جدول ، مثّ Tحساب أكرب من  T القول على أنّ 

. مرفوضة (يةالصفر

 

 االقتراحات .ب 
 

بعد النظر إىل الظروف القائمة، وبناء على نتائج البحث اليت فعلتها الباحثة، ولذلك قامت 

الباحثة بتقدمي بعض االقًتاحات كادلداخالت لتحسني نوعية التعليم، خاصة يف تعليم الّلغة العربّية كما 

 :يلي

  للمعلمني .1

جيب أن يكون يف عملية التعليم، قام ادلعّلم بإعداد الدرس جيدا حىت ادلواد ميكن أن يقّدمها  ( أ

 .إىل أقصى احلدّ 

يف تعليم الّلغة العربية أن يرّقي اإلبداع يف تطبيق األساليب واالسًتاتيجيات حبيث التعليم أكثر  ( ب

جذابا للطالب، وليس رتابا، والطالب ميكن أن يلعب دورا نشطا يف عملية التعليم والكفاءات 

 .ميكن أن حتّققها احملددة األساسية

ينبغي على ادلعّلم أكثر ماهرا يف استخدام  ادلفردات يف تعليم الّلغة العربية، خصوصا يف ( ج

األساليب واالسًتاتيجيات والوسائل التعليمية اليت تنطوي على ادلشاركة النشيطة من جانب 

حىت يتمكن الطالب . الطالب، ودوافع الطالب وغالف اجلوي للفصول الدراسية أكثر متعة
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ال ينبغي على الًتكيز عن احلفظ  ادلفردات عند تقييم تعليم. ال حيصلون على ادللل هبذه ادلاّدة

 .فقط ولكن أيضا باختبار فهم الطالب عن ادلفردات

ميكن أن حيّلل مرّة أخرى عن كّل نقاط القوة والضعف يف أنشطة التعليم وتطوير الوسائل  ( د

التعليمية سابقا اليت تقتصر على وسائل اإلعالم التقليدية إىل وسائل اإلعالم أكثر إثارة 

وميكن أيضا أن يطّبق الوسائل مثل الكلمات ادلتقاطعة يف التعليم، . لالهتمام واخلالقة والفعالة

 .ادلفردات وخاصة يف تعليم

 
 لطلبةل .2

جيب أن يكون أكثر نشاطا، أكثر اخنراطا يف أنشطة التعليم، وال يشعرون بالكسل يف متابعة  ( أ

 .العربّية واليعتربون أّن الّلغة العربّية هي ماّدة صعبة دروس الّلغة

الطلبة هم أكثر اجتهادا وأخذ على حممل اجلّد يف التعّلم، حبيث يصبح التحصيل الّدراسي  ( ب

 .أفضل مرّة أخرى

 .دائما يف الوعي الذايت لتعّلم الّلغة العربّية ألّن بتعّلم الّلغة العربّية سوف يسّهل يف قراءة القرآن ( ج
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  دلدرسة ل .3

ميكن أن تسّهل عملية التعليم من خالل استكمال البنّية التحتية الاّلزمة،  ينبغي على ادلدرسة

واستخدام الوسائل ادلالئمة ليسّهل ادلعلمني .  كوسيلة التعليم الداعمة(LCD)وسيلة شاشة الغرض مثل 

    .يف تقدمي ادلواد وسوف يكون الطلبة سهال يف فهم ادلواد التعليمية وذلك لتحسني حتقيق الطلبة

 


