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 الخامس الباب

 النتائج و االقتراحات

 النتائج .أ 

 قام الباحث ،اختبار الفروض بيانات البحث و الباحث ّللوبعد أن حي

 كما يلي:  ،بنتائج البحث

 الفصل التجرييبوجود اختالف ذومعىن يف نتائج االختبار البعدي بني  .1

 ذيال الفصل الضابط والتقابلي ستخدم طريقة التحليل ي ذيال

و  28،97  التجرييب لفصلل ،أسلوب التعليم التقليدى ستخدمي

إذن هناك فعالة يف استعمال طريقة التحليل  .06.66 الضابط لفصلل

 التقابلي يف ترقية قدرة التالميذ يف تعلم علم النحو

 ذيالفصل التجرييب الوجود اختالف يف القدرة علم النحو بني  .2

ستخدم ي ذيالضابطة ال الفصل و طريقة التحليل التقابليستخدم ي

هذا االختالف يعترب من حساب ادلتوسط أسلوب التعليم التقليدى. 

Gain 28،22 الضابط صلوللف 06،66 التجرييب صلللف. 
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 (t-test)جتانس. لذالك قيمة ت  البعديقد عرفنا أّن البيانات إلختبار  .3

 ،(Equal variances assumed)ادلستخدم فهي يف صّف األوىل من جدول 

. مّث قيمة 6،666  ( Sig. 2- tailed) بقيمة  0.269يعىن جبملة 

ttabel  و درجة احلرّية  5على درجة اخلطاء %(df) 55  بقدر

 ttabel( أكرب من قيمة 0.269= )(thitung )ت-.  ألّن قيمة8،656

 ةوجد فعاليت ومعناها. مردود Hoمقبول و  Ha ( فيستنتج أنّ 8،656)

قدرة التالميذ يف ترقية  طريقط التحليل التقابلييف استعمال  ذو معىن 

 يف تعلم علم النحو

 ب. االقتراحات 

بعض  التالميذ، يقّدم الباحثنتائج  وبعد أن عّرف الباحث  

 االقرتاحات التالية: 

هذه  يستعمل أن للمعلمني ارجو ، البحث هذا انتهاء بعد ،للمعّلم .1

يسهل التالميذ  تستطيع أنطريقة ألن رأى الباحث أن هذه ال الطريقة 

 يف تعلم علم النحو.
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 ادلادة إىل يهتّموا أن ذلم ينبغى التعّلم، عملية اشرتاك ىف ،تالميذلل .2

 ىف خصوصا العربية الّلغة قدرة على يتمرنوا و ادلدرس، يعطى الذي

 .النحو علم

 مهّمة التعّلم كيفّية أنّ  البحث هذا من عرفي الباحث كان ،للباحث .3

 . والتعليم التعّلم عملية ىف الستعمال

ليحصل البحث األحسن يرجو الباحث  ،كان البحث اخلطوة األوىل .4

من الباحثني القادمني أن يستمّروا البحوث يف  العوامل الىت تؤثر على 

قدرة الطالب يف فهم علم النحو الّن الباحث ال يبحث هذا البحث 

 االّ قليال.

 

 

 

 


