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 الباب الخامس

 النتائج و االقتراحات

 النتائج .أ 

كتاب تلبةربل  بةص  لبحث  ع  تحثيل  لبراليل  لبااعة  بناء على خلا

لبنثو  عيم بوسلي  نمودج لبتةيم بااليتااف في تةيلم ابين يديكت و حطحلقه

في هذل لبحاب ستقدم لبحاحث  لبنتائج م  هذل و بجامة  إندونيسلا لبرابوي ت، 

ا: و هي يما يلي مناسح  بصلاغ  لملاكي فلبحث . أما لبنتائج لملقدم  

النحو في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة علم صورة تعليم  .1

 إندونيسيا التربوية

جامة  بلملستخدم في قسم تةيلم لبيغ  لبةربل  عيم لبنثو أّن لملنهج 

لبنثو فله  عيم . أما تةيلم2013منهج لبرابل  هو  لندونيسلا لبرابوي 

اني و لمنها: لبنثو لألّول  فلنقسم إلى ثلث  أقساٍم،
ّ
 لبنثو لبثاب  وابنثو لبث

اب  و حطحلق لبنثوا
ّ
اني و لبث

ّ
ا.م  تةيلم عيم لبنثو لألول و لبث

و بناء على ذبك، يمك  لبقول إّن لبطلب بديهم لبدولفع لبكثياة في 

فأما لملاكلت فله يما قابها لملثاضر للجامعي متابة  لبتةيم عيم لبنثو. 

و م  لبةلجات . بدرلسل  بيطلبفإنها ماكي  متةيق  باختلف للخيفل  ل

لبتي عباها لملثاضر للجامعي  للجامعي و هي: أن حناس  لملادة بفهم لبطلب 

بهم بغيا خباة في تةيم لبنثو لالهتمام بيطلب  أيثااو أن يةطي لالختحار أو 

و كانت ماكي  أخرى في تةيم عيم  .لبتدلري  لبكثياةو أن يةطي  قحيه

وهي لملاكي  لملتةيق  بابكتاب لملقرر لملستخدم و  لبنثو يما ذيرها لبطلب

لملادة لبتةيلمل  بةيم لبنثو و لبطريق  لبتةيلمل  لملستخدم  و لبوسلي  

. و م  لبةلجات بيماكي  لبتةيلم لبفريقيلملستخدم  و نظام لبتقللم وا

امناسح  ملاكلت لملذكورة أو لبولردة عند رأي لبطلب.
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ستبلان ع  لبراليل  لبااعة  عند لبطلب، لالا حثيل بناء على نتائج 

لبراليل  و خمس  عار حريل  بلجمي   أربة يمك  لبقول إّن هناك 

الإلسمل  و أربة  حرليل  بلجمي  لبفةيل .

 "وصف التراكيب الشائعة في كتاب "العربية بين يديك .2

بناء على نتائج حثيل  لبراليل  لبااعة  في يتاب تلبةربل  بين يديكت 

ي تاتم  على لملريحات و للجمي  لالسمل  و للجمي  لبفةيل ، و يمك  لبت

الالستنتاج م  كّ  حريل  فلما يلي:

 لملريحات (أ

م  ثمانل  لملريحات لملوجودة هناك يمك  لبتفصل  بابتتابع أّن 

اني 
ّ
خمس  لملريحات لبااعة  في يتاب تلبةربل  بين يديكت لملجيد لبث

ا:منها

 (1) لملري  لإلضافي

 (2) لملري  جار مجرور

الملري  لبوةصفي (3) 

 (4) لملري  لبةطفي

الملري  لبحدلي (5) 

 للجمي  لالسمل   (ب

و بناء على نتائج لملناقا  مع عيلمين لبنثو، يمك  لبتةلين أّن 

في يتاب تلبةربل  بين يديكت لملجيد لبراليل  لبااعة  بلجمي  لالسمل  

اني 
ّ
اعلى لبنثو لبتالي:لبث

 (1) تدأ )لسم مفرد(+خبا )مفرد(مح 

ر
ّ
 (2) خبا مقدم+ محتدأ مؤخ

 (3) محتدأ )لسم مفرد(+خبا )جمي  فةيل (

 (4) لسم إن )و أخولتها(+خبا )جمي  فةيل (
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 (5) محتدأ مثذوف+خبا

 (6) محتدأ )لسم لبضميا(+خبا )مفرد(

 (7) لسم إن )و أخولتها(+خبا مفرد

 (8) مي (محتدأ )لسم مفرد(+خبا )شحه للج

 للجمي  لبفةيل  (ج

لبتي وجدتها لبحاحث  أثناء يمك  لبتةلين أّن م  تسة  لبراليل  

على لبنثو  لبفةيل هناك خمس  لبراليل  لبااعة  بلجمي   لبتثيل ،

البتالي: 

ا1( مةيوم + فاع  + مفةول به 1فة  متةد ) (1) 

افة  الزم مةيوم + فاع  ا(2)

ا(3) لتها( + خبا مفردلألفةال لبناقص  كان )و أخوا

ا(4) +خبا م  جمي  فةيل )و أخولتها(  كانلألفةال لبناقص  

ا( مجهول + نائ  لبفاع 1فة  متةد ) ا(5)

 التعلم باالكتشاف في تعليمتطبيق التراكيب الشائعة بوسيلة نمودج  .3

 بجامعة إندونيسيا التربويةالنحو علم 

وسلي  نمودج لبتةيم بناء على نتلج  حطحلق لبراليل  لبااعة  ب

بااليتااف في تةيلم لبنثو بجامة  إندونيسلا لبرابوي  فتستنتج لبحاحث  

 يما يلي:

 لإلختحارا، و فى 57،83 يقلم  لملتوسط فى لإلختحار لبقحلى ه (أ

 . 23،3ى يو حرقّل  قلم  لبطيح  ه. 81،10 يلبحةدى ه

وبذبك، كانت قلم  لملتوسط بلختحار لبحةدى أعلى م  بإلختحار.   (ب

و بذبك،  مرحفع.لبحلانات حدّل على أّن قدرة فهم نثو لبطلب 

يمك  لبقول إّن حطحلق لبراليل  لبااعة  بوسلي  نمودج لبتةيم 

 فهم لبنثو بيطلب. فيؤثر يباإليتااف 
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كان حطحلق لبراليل  لبااعة  بوسلي  نمودج لبتةيم باإليتااف  (ج

نتائج لبفرضل    في ذبك أّن و لبسب. يؤثر في فهم لبنثو بيطلب

> للجدولا𝑡  2،220=   للجدولا /𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 حدّل على أّنا  𝑡 أي   لملثسوب

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  (18،241ا . و  (2,022 < 18,241)( أي 02،22<

مردودة. أي بةحارة  (HO)يمك  لالستنتاج أّن لبفرضل  لبصفري  

ب قح  و بةد حطحلق أخرى، هناك فرق بين فهم نثو لبطلا

 لبراليل  لبااعة  بوسلي  نمودج لبتةيم بااليتااف.

 االقتراحات .ب 

بةد أن قامت لبحاحث  بإعطاء لبنتائج م  هذل لبحث ، فلمك  بيحاحث  م  

احقديم لالقرالحات و هي يما يلي:

بث  حثيل  لبراليل  لبااعة  الينتهي بإحمام هذه لبّرساب  وبكّ   .1

ث  لألعمق و لألوسع. و عس ى أن يكون لبحاح  لبلحق يثتاج إلى لبح

 و ولسًةا. عملًقا لبراليل  لبااعة فهم مفهوم 

يمك  أن يكون خلاريا في حرقل  فهم نمودج لبتةيم بااليتااف  .2

 يمولد لبتةيلمل  لألخرى.بلبنثو، أو  عيم لبطلب ملادة

 تين يديكلبةربل  بتللخلةص  م  حثيل  لبراليل  لبااعة  بكتاب  .3

د لبثاني
ّ
حرليل   8مريحات و   5حتكون م :  م  هذل لبحث  لملجي

 ينحغيو بذبك، حرليل  بلجمي  لبفةيل .  5بلجمي  لإلسمل  و 

موا بيطلب ين واسبيمدرا
ّ
و ل و يستةلحوا ل و يفهمولأو لبقارئين أن يتةي

و لبسب  في  .لبولردة في هذل لبحث  لبراليل  لبااعة  فيول يتةّمق

ر  نذبك، أ
ّ
فهم و لستلةاب لبنثو أو حرليل  لبنثوي  يسهم و يؤث

لالنااء، و لبراجم ، و كتحاب  محاشرة على عّدة مولد لبيغ  لبةربل   ي

عيم  لألحدلملطابة ، و لملثادث  و غيا ذبك. و بذبك إذل لستةاب 
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جّلدل فذبك سلؤثر حأثيال إيجابلا في لستلةاب عدة  البنثو لستلةاب

   .لملولد لبتةيلمل

 


