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 الباب الخامس

 النتائج واإلقتراحات

 
 النتائج .أ 

القبلي والبعدي للفرقة الفرق بني املتوسطني على االختبار  اختبارنتيجة من 

بقيمة متوسط  توجد فروق دالة احصائيا لصاحل التطبيق البعديأن تدل على  التجريبية

من اختبار الفرق بني  نتيجة. و 86218ولالختبار البعدي  28282االختبار القبلي 

توجد فروق دالة  أنتدل على الضابطة القبلي والبعدي للفرقة املتوسطني على االختبار 

ولالختبار  35بقيمة متوسط االختبار القبلي  أيضا احصائيا لصاحل التطبيق البعدي

تدل   الرتقيةتطبيع اختبار الفرق بني املتوسطني الختبار نتيجة من و . 77206البعدي 

 0281بقيمة متوسط الرتقية للفرقة التجريبية  توجد فروق دالة بني الفرقتني أنعلى 

 .0263وللفرقة الضابطة 

فهم قدرة التالميذ على من نتائج حتليل البيانات واملناقشة، ميكن استنتاج أن و 

فهم قدرة التالميذ على أعلى من  الربجمة اللغوية العصبية استخدامبيتعلمون  الذين املقروء
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هذا يدل على أن تطبيق الربجمة  .م التقليدييمناذج التعل باستخداميتعلمون  الذين املقروء

 .فهم املقروءقدرة التالميذ على يف تأثري إجيايب  له تعليمالاللغوية العصبية يف 
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 اإلقتراحات .ب 

 تقّدم الباحثة اإلفرتاحات كما يلي:

أن  املعلم على لذلك، جيب م.يالتعلناجح م أمر ضروري لتحقيق يتعلال اسرتاتيجية. 1

 .التالميذاختيار اسرتاتيجيات التعلم املناسبة للوضع وحالة 

القدرة ( لزيادة NLP) الربجمة اللغوية العصبية باستخداموقد تبني تعلم اللغة العربية . 2

على استخدام هذا النموذج بوصفه  املعلم، وبالتايل من املتوقع فهم املقروءعلى 

 حماولة جلعل تعلم اللغة العربية أكثر متعة.

 اميكن جعلها حفاظاليت ( NLP) الربجمة اللغوية العصبية استخدام التالميذليتوقع من . 3

 لنتائج تعلمهم األمثل.، فهم املقروءعلى الروح يف حماولة ملعرفة و 

( يف NLP) الربجمة اللغوية العصبية ويتوقع الباحثون إىل تعميق هذا البحث بتطبيق. 4

 البحث اتد هذميوميكن أن  يف أكثر حتديدا حماولة إلتقان مهارات قراءة النص العريب

( من أجل حتسني الكفاءة آخرون، مثل NLP) الربجمة اللغوية العصبية تطبيق ثببح

الربجمة  لتطبيق وبالتايل والدة نتيجة عميقة، والكتابة العربية. ةدثاواحمل ،االستماع

 م اللغة العربية.ي( يف تعلNLP) اللغوية العصبية


