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 الخامس الباب
 واالقتراحات نتائجال

 
 نتائجال .أ

 يتذذر   " بدنذدون PGII 1" الثندويّذ يف املدرسذ   عشذ  احلذدد  الصذ إدراك تالميذ  
يف املدرسذ   عشذ  احلذدد  الصذ  إدراك تالميذ  عدم، بشكل. واخلدرجي  الداخلي  عواملدلب

يلذمم للدذدرأ    . إجيدبي /حسذن ذلذ  يف مبد الع بي  اللغ  عن " بدندون PGII 1" الثندويّ 
التالمي   انتبده ت كيم وهي تعميم، إىل حتتدج اليت الداخلي  العوامل. يقّو  اإلدراك يف التعليم

 وهذي تعميذم، إىل حتتذدج الذيت اخلدرجيذ  العوامذل بيندذد، الع بي  اللغ  و تعلدي عند االعتبدر يف
 .الع بي  اللغ  تعلم من  هداف و الع بي  اللغ  معىن إيصدل يف درأامل دوافع

يف املدرسذذ   عشذذ  احلذذدد  الصذذ مذذن اللغذذ  الع بيذذ   تالميذذ ال تعلذذم عدليذذ  صذبت  
 تالميذ لا تعلذم لعدليذ  م احذل عذد  هنذدك ذلذ ، ومذع. حسذن  " بدنذدون PGII 1" الثندويّذ 
ولكذذذن فيذذذل م احذذذل الذذذيت حتتذذذدج إىل إرتقذذذد  يف عدليذذذ  . حتسذذذن إىل تذذذدجالذذذيت حت الع بيذذذ  اللغذذذ 

 .وط يق  التعليم التعليم والتعلم، استخدام الكتب سوف يكو  م تقيد بدستخدام الوسدئل
  بتذذ     تكذذو   اللغذذ  الع بيذذ  هذذمتعلد عدليذذ  يف اللغذذ  الع بيذذ  عذذنتالميذذ  ال إدراك
 < Sigرتبذذذذد     لالمذذذن نتذذذذدئ  عدليذذذ  صذذذذنع القذذذ ار  دانطالقذذذذ الطبقذذذذ  الكدفيذذذ مذذذة    إىل 

إدراك مذذذع معدمذذذل االرتبذذذد  مذذذن  Haوقبلذذذ   Ho رفضذذذ مث   0,05  <0,000=0,05
وبدإلضذذدف  إىل . 0,460مذذن  اللغذذ  الع بيذذ  هذذمتعلدللغذذ  الع بيذذ  مذذع عدليذذ  ا عذذن التالميذذ 

اللغذ   تالميذ لا وهذ ا يبذن    عدليذ  تعلذم. 0,211 ( squareR)ذل ، يدعم حتديذد معدمذل
( 78,9%البدقي )  مد(، X) الع بي ن اللغ  ع تالمي ال إدراكب 21,1% ( يتر  Y) الع بي 
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اللغذ   عذن إجيذدي إدراكهم عنذد تالميذ ال   ذ ه قلذيال،  مكذد  كذد ولو يفس  برسبدب  خذ .. 
 . إجيدبيالع بي   اللغ  همعدلي  تعلد سريتفالع بي  

 
 االقتراحات .ب

  ،نذاملعي األطذ اف إىل موجهذ  االقرتاحذد  عذد  وهنذدك البتذ،، هذ ا نتدئ  إىل استنددا  
 : وهي إال

 للددرس االقرتاحد   .1
 تالميذذ وال درأاملذذ احتيدجذذد  تذذدعم الذذيت وسذذدئل الذذتعلم تذذوف      رسذذللدد ينبغذذي
 .الدراسي  الفصول يف التعلم عدلي  لدعم

 ندرسللداالقرتاحد   .2
 يف جيذذدياإل جتذذدهاال تالميذذ  ويوجهذذل إىلال إدراك ومبدشذذ   درأاملذذ يعذذ ف    ينبغذذي
 ،تالميذ لا تعلذم عدليذ  علذ  تتسذنالو  الهتدذدما درأللدذ املهم من. التعلم عدلي 
    جيذذذب ذلذذذ ، إىل وبدإلضذذذدف . تالميذذذ لل تصذذذتي الو  كدفذذذر امل تقذذذدم عذذذن فضذذذال
 وجمدوعذ  احملدضذ    سذلوب دسذتخدامب فقذ  ولذي  الذتعلم وسذدئل درأامل ميستخد
  PAIKEM GEMBROT  سذذذدليب بدسذذذتخدام ذلذذ  مذذذن بذذذدال   ولكذذذن املندقشذذ ،

 .املدد  فهدد جيدا تالمي ال يفهمل
 االقرتاحد  للتالمي  .3

هذذذم تذذذمداد وتذذذنق    ذذذد تعلد عدليذذذ  تكذذذو  عنذذذدمد دملذذذدع تالميذذذ ال يكذذذو     ينبغذذذي
 إدراكهذم واغيذري ي    ينبغذي إدراك سذلي هلذم الذ ين تالميذ ال. إدراك التالمي  سببب

 إدراك هلذم ال ين تالمي لل بدلنسب   مد.  فضل تكو  كي  جيدياإل تعلمال عدلي  حنو
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 تعذو  اّل  إل  دد   و الذدرأاملذ إمهذدل وعذدم الذتعلم، عدليذ  نسذحي    ينبغذي إجيدي
 .تعلدهم

 االقرتاحد  للبدح، القددم .4
  اقرتح كدد.   حسنمن البدحثن القددمن  ،البت نتدئ  ت جو البدحث     تكو 

 ،الذذذذدافع) مذذذذن إلذذذذري اإلدراك خذذذذ .،األ سذذذذبدباأل بتذذذذ،ل القذذذذددم   للبدحذذذذ،البدحثذذذذ
    ميكذذن الذذيت ،(ط يقذذ  التعلذذيم والذذتعلم، وإلذذري ذلذذ  ، ووإسذذتعددل وسذذدئل الذذتعلم

 .تالمي لا تعلم عدلي  عل  تة  
 


