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 الباب الخامس

 الخاتمة

 البحث خالصة - أ

 اخلالصة كما تايل: الباحثة بناء على عملية البحث يستطيع أن يأخذ 

نتيجة تعليم اللغة اللغة العربية ىف تدريس الرتكيب باستخدام وسيلة بطاقة 

التدريس الرتكيب بدون استخدام وسيلة أعلى من نتيجة يف صف السابع "ب" ادلفردات 

 بطاقة ادلفردات يف صف السابع "أ" كما يلي : 

الطلبة أعلى اجملموعة الضابطة  فادلنظور من قيمة ادلعدل من نتائج االختبار القبلي

ا وأم 17، 80، ومعدل من اجملموعة الضابطة 08وأعطأ من اجملموعة الضابطة  28

، 06، ومعدل من اجملموعة التجربية 18وأعطأ القيمة  30أعلى القيمة اجملموعة التجربية 

11  . 

 8، 802هو   sig. (2.tailed)اختبار الطبيعية يف اجملموعة الضابطة ب  من نتائج

أن البيانات اجملموعة الضابطة توزيع الصة فاخل 8، 80 )أكرب من(  < 8، 802ألن 
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 8، 80 )أكرب من( < ، 8، 444هو  sig. (2.tailed)اجملموعة التجربية طبيعية. بينما يف 

 . طبيعيةأن البيانات اجملموعة التجربية توزيع فاخلالصة 

أكرب ) <8، 413 ، ألن sig. (2.tailed) 431 ،8  التجانس اختبار من نتائج

توزيع هي  الضابطة و اجملموعة التجربيةاجملموعة ادلتغريات من  فاخلالصة 8، 80 (من

اختبار ت ) . مث االختبار التايل استخدام متجانسو  ةطبيعيالىت .ألن البيانات متجانس

T .) 

   ف  8، 80وأصغر من  sig.(2-tailed) 886 ،8االختبار ت  من نتائج

القدرة جمموعة الضابطة باجملموعة التجربية. لذلك أن هناك اختالفات أمهِّّية بني مقبولة 

         فعّال. واخلالصة من هذا البحث 

 توصيات البحث - ب

توصية وادلناقشة واخلالصة وصفها، الباحثة تستطيع أن تقّدم  من نتائج البحث

 البحث التالية :

اللغة العربية، تنبغي أن يكون تنفيذ التعليم اللغة العربية باستخدام  دلعلمني .7

وسيلة بطاقة ادلفردات ىف تدريس الرتكيب حتتاج إىل النظر يف ادلسألة الوقت، 

باستخدام هذه الوسيلة أكثر تستغرق وقتا طويال وحيتاج اإلعداد الّن التعليم 

 ادلناسبة. الكايف ىف احلال ادلراحق ووسائل ومصادر التعليم
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أن خيرت وسيلة بطاقة ادلفردات ىف ارتفاع  التشاطة ونتائج اللغة العربية،  دلعلمني .4

 . فيما يتعلق بادلسائل ادلتصلة ادلذكورة أعاله. الطالباتتعليم 

لبحث. فإن هناك يعمل حاجة الباحثة لباحثني آخرين، نظرا حبدود ىف هذا ا .6

ادلماثلة ىف ادلكان وخصائص ادلختلفة وموضوع أوسع دلواد الرتكيب األخرى، 

 وكذلك مع إدارة الوقت بشكل األحسن. 

 


