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 الباب الخامس

 الّنتائج واالقتراحات

 نتائجال . أ

كتاب   فهمعلى أسلوب تدريس اإلستنباط تأثري استخدام بناء على حواصل البحث عن " 

"  عة سورادى سوكابومى(اتالميذ يف املعهد السلفي االسالمي  القنلة لبيّ ياآلجرومّية  )دراسة شبو جتر 

  :ما يلي ةالباحث تستنتج

يف املعهد فهم كتاب اآلجرومّية   قدرة استيعاب حتليل بيانات االختبار القبلي يدّل على أّن   .1

أسلوب تدريس اإلستنباط ستخدم أن يقبل  عة سورادى سوكابومىاالسلفي االسالمي القن

فرقهما  85,,و الفصل الضابط  5,85القبلي فهي  لالختبار التجرييب فصلال ما قيمةأ. ةمنخفض

االحنراف املعياري   583,و 0383 يوجد فصل التجريباالختبار القبلي يف ال نتيجةتقدم 8 ,

االحنراف  و83 5,و  383, نحوففصل الضابط ال يف االختبار القبلي نتيجة. وأّما  9,81

فهم علم النحو يف كتاب اآلجرومّية  قدرة  علىوبذلك البيانات تدل .  9089املعياري ىو 

 يف توسطاملقيمة )أ( و فصل املستوى االول )ب(. وحىت تكون  االول ىللتالميذ يف فصل املستو 

 منخفضة. التجرييب و الضابط  فصلال

يف املعهد السلفى االسالمى  االول ىللتالميذ يف فصل املستو قدرة فهم كتاب اآلجرومّية   .2

 قيمة االختبارالقناعة سورادى سوكابومي بعد أن يستخدم أسلوب تدريس اإلستنباط .أما 
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سط ترقية و وقيمة املت 85,,و  5,85فهي  التجرييب فصلال يف واالختبار البعدى ىالقبل

الفصل الضابط  يف قيمة االختبار القبلي واالختبار البعدىوأّما  (.متوسِّط) 3853ىي  الكسب

)منخفضة(. وكانت البيانات السابقة  3895 ترقية الكسب يف سطو وقيمة املت 5,85و  85,,

 تدّل على أّن أسلوب تدريس اإلستنباط تؤثّر يف فهم كتاب اآلجرومّية  

على فهم كتاب اآلجرومّية  يف املعهد السلفي االسالمي   مؤثركان أسلوب تدريس اإلستنباط  .3

. t (581, ) t tabel < (985,)  ةبو سبأن احمل الفرضية نتائج اختبار القناعة8 يدّل على

. ومعناه ىو مردودة (Ho)الصفرية  و الفرضية مقبولة (Ha) البديلة الفرضية تكانولذلك  

أسلوب تدريس اإلستنباط على فهم كتاب اآلجرومّية  يف املعهد السلفى  ستخدامإل التأثري ىناك

 االسالمي  القناعة.

 االقتراحات ب.

 كما يلى:  يفهيف ىذا البحث االقًتحات  أما

كان استخدام أسلوب التدريس املناسب ىو واحد من عوامل التدريس لًتقية دفع التدريس و  .9

فهمو8 ولذلك ترجو الباحثة اىل قسم الًتبّية ليعًتف بأنواع أساليب وأنواع طرق التدريس اليت 

 تستخدم يف تدريس علم النحو خاصة8 وعموما على تدريس اللغة العربية. 
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كان استخدام أسلوب تدريس اإلستنباط يف تدريس كتاب اآلجرومّية  ميكن بو أن يرتفع فهم علم  .,

النحو للتالميذ8 ألّن بإستخدام أسلوب تدريس اإلستنباط يدرس التالميذ درًسا فعليًّا يف تدّرسو 8 

رومّية  لذلك ترجو الباحثة من املدّرس أن يستخدم أسلوب تدريس اإلستنباط يف تدريس كتاب اآلج

 لريتفع قدرة فهم علم النحو للتالميذ يف املعهد السلفي االسالمي . 

عن استخدام أسلوب تدريس اإلستنباط يف تدريس كتاب  حبث الحقيوجد ترجو الباحثة أن  .0

 فهم كتاب اآلجرومّية . الصعوبة التالميذ يف  يف معاجلة تأثريالاآلجرومّية  وتوجد كيفية 

 

 


