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 الباب الخامس
 النتائج واالقتراحات

 النتائج . أ
 استنادا إىل حواصل حتليل البيانات، يقّدم الباحث النتائج كما يلي:

قدرة التالميذ على ترمجة اللغة العربية قبل استخدام طريقة التمييز متكن أن ننظر  .1
قيمة إىل نتائج االختبار القبلي ىف الفرقة التجريبية. و هذه الفرقة هلا متوسط 

. هذه الفرقة تقارن  بالفرقة الضابطة الىت هلا قيمة 55،88االختبار القبلى من 
 .53،44االختبار القبلى من 

قدرة التالميذ على ترمجة اللغة العربية بعد استخدام طريقة التمييز متكن أن ننظر  .2
ط قيمة إىل نتائج االختبار البعدي ىف الفرقة التجريبية. و الفرقة التجريبية هلا متوس

. هذه الفرقة تقارن  بالفرقة الضابطة الىت هلا قيمة 72،35االختبار البعدى من 
. و باإلمجال أّن متوسط قيمة االختبار البعدى ىف 56،88االختبار البعدى من 

الفرقة التجريبية أكرب من متوسط قيمة االختبار البعدى ىف الفرقة الضابطة بفرق 
 .  19،47متوسط القيمة من 

 Software SPSS For Windowادا على نتائج جتهيز البيانات باستخدام اعتم .3
Versi 17 ( 2حصل الباحث على قيمة-tailed)Sig   وألّن 5,,0,من .

فلذلك يدّل على أّن الفرضية  5,،,( αأقل من ) Sig( tailed-2قيمة )
يوجد ارتفاع ذو داللة طريقة بشأن قدرة  ( مقبولة. مبعىن أّن هناكHaاخليارية )

التالميذ على ترمجة اللغة العربية بواسطة طريقة التمييز. اعتمادا على نتائج جتهيز 
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حصل الباحث  على قيمة  Microsoft Excel 2010البيانات باستخدام 
و قيمة االكتساب ىف الفرقة الضابطة  032,االكتساب ىف الفرقة التجريبية من 

و استنادا إىل ذلك ميكن أن نلّخص أّن ارتفاع قدرة التالميذ على . 1,،,من 
ترمجة اللغة العربية متوسط بواسطة طريقة التمييز و ارتفاع قدرة التالميذ على ترمجة 

 اللغة العربية منخفض بدون واسطة طريقة التمييز.
التمييز ىف على األكثر أّن التالميذ يستجيبون استجابة إجيابّية الستخدام طريقة  .4

 %.78،57تعليم ترمجة اللغة العربية بعدد 

 االقتراحات . ب
 يقدم الباحث االقرتاحات كما يلي:

 للتالميذ  .1

طريقة التمييز هي طريقة متكن تسهل التالميذ ىف تعّليم ترمجة اللغة العربية أو 
تعليم اللغة العربية اآلخر. لذلك يرجو الباحث من التالميذ أن ينفعوها ىف عملية 

 تعليم حىت يكون التعليم ال يعتربه التالميذ مماّل.ال

 للمعلمني  .2

يرجو الباحث من املعلمني أن يعلموا التالميذ بروح اجلهد ىف تعليم اللغة العربية 
 وأن يستخدموا الطريقة املتنوعة ىف تعليمها.

 للباحثني .3
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كطريقة ىف يرجو الباحث من الباحثني ىف املستقبل أن يتعمقوا ىف حبث طريقة التمييز  
 .تعليم اللغة العربية أو تعليم آخر


