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  الباب الخامس

  االقتراحاتالخالصة و 

 خلالصةا  . أ

سابقا خالصة احلساب و حتليل بياناته  ا�ل استناد إىل حبث

  فيستنتج الباحث كما يلي

 لنموذجاالكلمة الصورة و  تخدامإسقبل  املفردات استيعاب املفردات .1

 االستقرائي

أدىن  املرداتيف الفصل التجرييب على  التالميذقبل إعطاء املعاملة قدر 

و هذا احلال ميكن أن ينظره يف قيمة متوسط احلاصل على . من الفصل الضابط

و على أن قيمة  65،15قيمة املتوسط للفصل التجرييب هي  .اإلمتحان األول

  .66،91الضابط هي  املتوسط للفصل

 النموذجكلمة الصورة و  إستخدامبعد  املفردات استيعاب املفردات .2

 االستقرائي
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قدر  االستقرائي النموذجكلمة الصورة و بستخدام  و بعد إعطاء املعاملة 

و هذا . أعلى من الفصل الضابط املفردات يف الفصل التجرييب على التالميذ

قيمة . وسط احلاصل على اإلمتحان األخراحلال ميكن أن ينظره يف قيمة مت

و على أن قيمة املتوسط للفصل الضابط  86،18املتوسط للفصل التجرييب هي 

  .74،71هي 

يف ترقية استيعاب  االستقرائي النموذجكلمة الصورة و وجود فعالية   .3

  املفردات املفردات

بعد فعل حساب احلاصل على اإلمتحان األول و اإلمتحان األخر     

كلمة الصورة و لباحث يفعل إختبار ت الذي يهدف ملعرفة وجود فعالية  فا

و احلاصل على . أو عدمها استيعاب املفرداتيف ترقية  االستقرائي النموذج

مثل قيمة كبرية  لهإختبار ت الذي فعله يف الباب الرابع بأن الفصل التجرييب 

ل اخلطإ اجلدول يف معدّ  -مث قيمة ت 0،005و قيمة أمهية هي  5،354

أكرب من قيمة ) 5،354(احلساب  -ألن ت 1،996هي  df =66و % 5

. Haو يقبل   Hoقراره يرفض % 5ففي معّدل اخلطإ ) 1،996(اجلدول  -ت
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فعالية هامة بني التالميذ الذي يتعلم باستخدام كلمة الصورة يوجد و خالصته 

 لنموذجاو بينه الذي ال يستخدم كلمة الصورة و  االستقرائي النموذجو 

  .يف استيعاب املفردات االستقرائي

 االقرتاحات  . ب

  :و هو. يقرتح الباحث رأيا بناء على البحث املذكور    

 للمدرس يف املدرسة .1

على  التعليم كيفيةمبتكر يف استخدام   مدرس ان يكونيتوقع الباحث 

 و تطوره   التالميذ

 للتالميذ .2

 ةاصاخل م اللغة العربيةعلتو  هميف تعلمعلى التالميذ  التليل اعطاء

 قسم اللغة العربية .3

   يتوقع الباحث بوجود هذا البحث زيادة حتسني نوعية التليم


