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الباب الخامس 
النتائج والتوصيات 

 

 النتائج  -أ

بناء على نتائج البحث ومناقشة مامت القيام بو، تستغرق الباحثة بعض 
النتائج أّن ىذه الطريقة فعالة جّدا للحصول على إحدى الطرق يف تعليم 

القواعد، ينظر اليو من النتائج االختبار البعدي الذى مت القيام بو تقًتح الباحثة 
أّن إجياد اختالف ذومعٌت بُت نتائج االختبار القبلى الذى مل يطبق باستخدام 

. طريقة القواعد الطريقة القواعد مع نتائج االختبار البعدى بعد تطبيقها

بناء على نتيجة احلساب و حتليل بيانات البحث سابقا فتستنتج الباحثة 
: كما يلي

اجياد اختالف ذومعٌت يف نتائج االختبار بُت االختبار القبلي والبعدي يف  .1
ىف عملية تعليم القواعد  التعليم القواعد الفرقة التجريبية اليت تستخدم طريقة

ومعٌت ىذا احلال يدل على أن قدرة التالميذ يف علم القواعد . اللغة العربية
ويعرف ىذا احلال . مساتد على قيمة قبل وبعد عملية التعلم والتعليم مرتقية

االختبار القبلي للفرقة  من نتائج حتليل  حساب املتوسط احملصولة يف
. 84وأما حساب املتوسط يف االختبار البعدي فهي  48التجريبية يعٍت 

 .٪95  مع مستوى الثقة  t-وتعرف نتائج اختبار الفرضية باستخدام اختبار
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اجياد اختالف ذومعٌت يف نتائج االختبار بُت االختبار القبلي والبعدي يف  .2
تعليم يف تعليم أسلوب التعليم التقليدى  الفرقة الضابطة اليت تستخدم

ومعٌت ىذا احلال يدل على أن قدرة التالميذ يف علم القواعد . القواعد
ويعرف ىذا احلال . مساتدا على قيمة قبل وبعد عملية التعلم والتعليم مرتقية

االختبار القبلي للفرقة  من نتائج حتليل  حساب املتوسط احملصول يف
. 66 وأما حساب املتوسط يف االختبار البعدي فهي44 الضابطة يعٍت

 .٪95 مع مستوى الثقة  t-وتعرف نتائج اختبار الفرضية باستخدام اختبار
من نتيجة االختبار القبلى والبعدى تعرف وجود اإليثار اهلام يف استخدام  .3

وكانت عالمة تعلمهم ىي زيادة . طريقة القواعد ىف تعلم القواعد اللغة العربية
كانت قيمة معدل االختبار . أو تغيَت القيمة من االختبار القبلى إىل البعدى

وكانت   48.أما الصف التجريىب ىي   44القبلى من الصف الضبطى ىي
أكرب من الصف 84 قيمة معدل االختبار البعدى من الصف التجريىب ىي 

 tاختبار كانت نتيجة حساب  . 18عدل بتفاوت امل  66الضبطى ىي
=  thitungاختبار القبلى من صف الضبط والتجريب نيل قيمة حقائق على 

بدرجة االئتمان  (dk=n)على درجة احلرية  ttabel =  2,0أما .  1.51
 thitung 1.51  < . ttabelوكانت نتيجة احلساب تدل على %. 95

االختبار البعدى من الصف بيانات  على tاختبار نتيجة حساب وأما  2,0
على ttabel  2,00أما . thitung  =10,23الضبطى والتجريىب نيل قيمة 

 وكانت نتيجة احلساب تدل  %.95بدرجة االئتمان  (dk=n)درجة احلرية 
للفرقة  وكان معدل الًتقية .  thitung  10,23  >ttabel 2,00على 

فإن القدرة على علم . 22.81 وللفرقة الضابطة 36.04 ىوالتجريبية 
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 أعلى من  الفرقة طريقة التعليم القواعدالقواعد للفرقة التجريبية باستخدام 
فبذلك، طريقة القواعد ىي . طريقة التعليم التقليدىالضابطة باستخدام 

إحدى الطرق فعالة تستخدم باملعلمُت يف تعّلم ترقية القدرة القواعد اللغة 
 . العربية

 

 والتوصيات  -ب

بناء على نتائج البحث أّن استخدام طريقة التعليم القواعد أثبتت 
لذلك، بعض التوصيات الىت ميكن . فعاليتها يف حتسُت قدرة القواعد للطالب

: أن تنقل الباحثة ىو 

 إلدارة التربية العربية .1

إلدارة الًتبية العربية، تتمٌّت الباحثة أّن بعد اإلنتهاء من ىذالبحث، ميكن 
ان ينتج الفكرة واملعرفة جديدة يف ىذاالوقت كان ىناك كثرة طرق التعلم لن 

جتهز للطالب لديهم القدرة على تدريس اللغة العربية فقط، ولكن أيضا قادرة 
 . على تدريس العلوم األخري مثل ىف ىذا تعلم القواعد

  الثانية غاروت الحكوميةللمدرسة العالية  .2

أمتٌّت بعد االنتهاء من ىذاالبحث، ميكن للمدرسة يستطيع أن يهتّم على 
سوف اليبدو شاقة عملية  (قواعد)حالة الطالب وخاصة ىف تعلم اللغة العربية 

للتعلم، ويتمٌت املعلمُت على اإلستمرار ىف اإلبتكار وأبدا متعبا سوف يقفز 
. رغبة الطالب ىف التعلم القواعد ميكن ان يتحقق على ىدف من التعلم القواعد
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نأمل أّن ىذاالبحث مفيد وتسهم كذلك يزيد اإلبكاري الطالب، النشاطة 
 .والبهجة ىف تعلم القواعد

 للباحثين التلى .3

تتمٌّت الباحثة ان يكون ىناك مزيدا من البحوث الىت على مستوى تعلم 
طرق تعليم لألطفال مع أحسن البحث، وتقًتح الباحثة للباحثُت التاىل جيب ان 

 .  يكون احسن من ىذاالعنوان، ويكّمل من ىذاالبحث

 

 

 


