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  باب الخامسلا

  تامتخاإل

 الخالصة .1
ة و امليدانية لنيل البيانات عن يبعد ان  اهحبث ةختصر الباحثإ ّ بحث الدراسة النظري

النحوية يف اللغة  اءةلرتقية الكف" صيد القواعد" يلعب التعليمطريقة ال فعالية استعمال
 .و أنيار باميكاسنالعربية لطالب الفصل الثاين مبدرسة دار العلوم الثانوية اإلسالمية بي

  :هي ،جتيب األسئلة املوجودة يف قضايا البحث وكانت اخلالصة الىت
بالسرور للطالب ولو ال يوجد جيري " صيد القواعد"لعب التعليم  إن تطبيق .1

 .الفرق بني الطريقة قبلها ألن املدرس ميارس طريقة اللعب يف تعليم النحو
حصل عليها ليت والقيمة ا 7،20ي  حصل عليها الفرقة التجريبية هالقيمة اليتو 

.  كايفىنعلى تفسري القيمة هذه القيمة مبعوبناء  6،65الفرقة الضبطية هي 
ولذلك بناء على اللوحات السابقة ونتيجة املتوسط من الفرقة التجربية والفرقة 

اللعب التعليم ية اليت تستخدم طريقة الضبطية نعرف أن القيمة للفرقة التجرب
هذا احلال يدل على طريقة . أجيد من قيمة الفرقة الضبطية "صيد القواعد"

 .أجيد من الطريقة القدمية "صيد القواعد" التعليم اللعب
موافـــق "خيـــرتون األجوبـــة  هـــم الـــذين الكفـــاءة النحويـــة لطـــالب الفصـــل الثـــاين نإ .2

والطـــالب الـــذين خيـــرتون األجوبـــة % 34،33جريبيـــة هـــي تمـــن الفرقـــة ال "جـــدا
ة وهــذا يــدل علــى كفــاء. %  30،67 ضــبطية هــيلفرقــة المــن ا "موافــق جــدا"

  . ة الطالب للفرقة الضبطيةب للفرقة التجريبية أحسن من كفاءالطال
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 هو t-testبرمز االختبار  حسابعلى  "صيد القواعد"فعالية لعب التعليم و  .3
٪  5بدرجة دالة   t-table ونتيجة .t-table  يقارنه نتيجة t  2،463  نتيجة
ِجدْت  )t )2،463  فبان، نتيجة 2,03هي   أكثر من هذا احلساب هي الىت وُ
 هوولذلك اختالف متوسط لكل الفرقة .  )t-table )2،03 نتيجة من سواء
لطالب الفصل الثاين مبدرسة النحوية  يوجد ترقية الكفاءةال  عىنمب ةموجودغري 

 .ار باميكاسندار العلوم الثانوية اإلسالمية بيو أني
 
 اإلقتراحات .2

بعد ان تالحظ الباحثة عن حالة املدرسة و تنفيذ التحليل عن فعالية عملية 
  :تعلمية بنموذج التعلم السريع حتت نوع ماسرت وينبغ على مجيع من يهمه األمر فيمايلى

 للمعلم .1
فينبغى على املعلم ان جيعل عملية التعليم يف الفصل خصة يف مادة النحو 

وميكن على املعلم أن نطابق . والطالب اليشعرون بالسأم والصعبةمسرورا مفروحا و 
  .طريفة اللعب

  
 

 للطالب .2
م يف تعليم اللغة العربية خصوصا  فينبغى على الطالب ان يرفعوا جهدهم و نشا

م كلهم  يف مادة النحو و جيعلون مادة النحو مادة حمبوبة و عليهم أن يطيعوا اىل أساتذ
 .كلها والنحو حصوصها  لم النافعة و يصلوا اىل كفاءة يف اللغة العربيةلكى يتناول الع


