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 باب الخامسال

 االقتراحات النتائج و

 النتائج . أ

. البحث مشكالت يتعلق فيما استنتاج ةالباحث تقدم ،ثالبح عقد بعد

 النتائج هذه من و ،املوجودة والبيانات البحوث نتائج من املستمدة االستنتاجات

 :هي

 التالميذ قدرة ترقية يف كبري أثر له ”كلمة املربع“ منوذج التعليم استخدام. ١

 أن أظهرت الفرضية اختبار حتليل نتائج من إليه ينظر أن ميكن. العربية املفردات

( tailed-٢) ٠،٠١ من مستوى أمهيةو  القبلي االختبار( tailed-٢) مستوى أمهية

 قيمة هناك أن النتائج هذه منف ،٠،٠٠ الثقة مستوى مع البعدي ٠،٠٢٠ من

 ،معنه. ٢،٠٠٠ هو ت -لت من جدو -قيمة مع ٢،٧١٣ هو املستخرجة ت

 يقبل و( Ho) العدم فرضية رفض يتم ت-جدول < ت-قيمة أن نستنتج أن

 حتسني على قادر ميالتعل منوذج مع التعلم أن يستنتج(. Ha) عمل فرضية

 دون الدراسة من أعلى هي اليت العربية اللغة "املربع كلمة" املفردات من التمكن
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 الدراسي سنة جيفاراي بايتوررامهان صغار يف السابع الصف إىل عالج

 .املتكاملة ٢٠١٠/٢٠١٠

و  التجرىب الفصل gain-ن نتائج من العربية املفردات زيادة تأثري تفسري وميكن. ٢

 الفصل gain-ن و ٢١،٥٠ التجرىب هو  الفصل gain-ن نتائج.ضابطى 

 منوذج التعليم مع التعلم أن إىل لصخت أن ميكن لذلك. ١٠،٥٠ هو ضابطى

 .املدرسة يف التعلم يف املعتادة الطريقة من تأثريا أكثر هويف احلقيقة  التطبيقي

 أن وميكن ،٢٣إىل  التالميذبلغ  الباحثة هاتقدم اليت البيانات استبيان نتائج من. ٧

 املفردات أن على يوافقون العينة أفراد من( %٠٢) تقريبا النصف أن إىل خنلص

 العربية اللغة تعلم حيب( %٠٥) ومعظم. العربية اللغة دراسة يف جدا مهمة

 "املربع كلمة" استخدام أن العينة أفراد اتفق كما. كلمة سكوير استخدامب

 املستجيبني( %٠٠) معظم من رؤيته وميكن ،العربية اللغة مفردات قدرة سهلي

 أن أيضا اتفقوا املشاركني من( %٠٥) ومعظم. ذلك مع أتفق أجابوا الذين

 ممن( %٥١) تقريبا وكلها. لالهتمام إثارة أكثر التعلم ميدان كلمة استخدام

 من التمكن حتسني يف مفيدة" كلمة املربع" أن على اتفقوا االستطالع مشلهم

 .العربية املفردات
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 االقتراحات . ب

 الباحثة اقرتحها اليت األشياء من قليل عدد توجد ،البحث أساس على

. جيد بشكل التعليمية األنشطة تنفيذ يف املساعدة أجل من املادي االعتبار بوصفها

 :التالية االقرتاحات مع

 العربية اللغة ماديت يف اال ليس ،”كلمة املربع“ منوذج التعليم تطبيق ،للتالميذ. ١

 أن املتوقع ومن. تطبيقها ميكن اليت املواضيع من غريها على بل ،وحدها

 .أيضا زاد قد العرب تالميذ من املفردات

 منوذج التعليم ”كلمة املربع“ منوذج التعليم يف النظر أجل من ،للمدرسني. ٢

 تعلم يف وخاصة ،العربية اللغة تعلم يف البدائل من واحدا صار ”كلمة املربع“

 .ومتنوعة لالهتمام إثارة أكثر أساليب هي اليت املفردات

 ،العربية اللغة تعلم من ملزيد اإلبداعية األفكار تطوير أجل من ،للبحت التاىل. ٧

. األخرى التعلم يف تستخدم أن أيضا ميكن ولكن املفردات تعلم يف فقط ليس

 مزيد إجراء وميكن ،”كلمة املربع“ منوذج التعليم استخدامب ذلك جانب وإىل

 فائدة وأكثر أفضل بشكل األخرى التعلم مناذج استخدام أيضا البحوث من

 .للتطوير

 


