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 نتائج البحث و اإلقتراحات
 نتائج البحث . أ

  تعليميف (NHT) معا التفكري قبل إستخدام إسرتاجتية ظاهرةالطالب نتيجة تعلم  .1

 24عالية و%  14 الطالب أو 5 أن  من البحث السابق عرفنااللغة العربية

ولذالك أن . منخفضة%  17 الطالب أو  6متوسطة و%  69 الطالب أو

 التفكري نتيجة تعلم الطالب يف درس اللغة العربية قبل إستخدام إسرتاجتية ظاهرة

ويف عملية التعليم تالحظ .  الطالب24 هي ادلتوسطة و عددها (NHT) معا

لنشيط و غري اتركون الطالب الدرس شو يالكاتبة حوال الطالب ضجيجا 

 قليل منو ادلمازحة, احملادثة, مشتغلون بأنشطتهم حنو الرسمهم  بعض  نّن احلماسة

مثل إذا كانوا اخلاطئني يف قرائتهم   الدرس باجلدا و يشرتكوا يالحظو أنالطالب

اىل الطالب و إذا جاء ا مر  يسعى الطالب للتكرار حىت الصحيح يف القراءةالف

 .و قد يشعرون بادلالل. محاسةغري  حيفظون بعضهمحلفظ ادلفردات ف



  تعليميف (NHT) معا التفكري بعد إستخدام إسرتاجتية ظاهرةالطالب نتيجة تعلم  .2

 17عالية و %  37 الطالب أو 13 أن  من البحث السابق عرفنااللغة العربية

ولذالك أن . منخفضة%  14 الطالب أو 5متوسطة و %  49 الطالب أو

 التفكري نتيجة تعلم الطالب يف درس اللغة العربية بعد إستخدام إسرتاجتية ظاهرة

الحظ ويف عملية التعليم ت.  الطالب17 هي ادلتوسطة و عددها (NHT) معا

 وإرادة , الدرس بالنشيط و احلماسةإشرتاك وباذلدوء أحوال الطالب ةالباحث

ال أحد الطالب الذين  الطالب لفهم اللغة العربية زيادة كما يرى الباحثة

ب  والتعاون مع الطالون معافاعليستطيعون أن يت  وهم.يستغليون بأنشطتهم

 .(NHT) معا التفكري ظاهرة ما جييئ بإسرتاجتية يف حل مشكلة  نشطة

 معا التفكري ظاهرة توجد تأثري يف النتيجة تعلم الطالب بعد إستخدام إسرتاجتية .3

(NHT) أو بالكلمة ا خرى الفروض الصفرية مقبولة اللغة العربية تعليمىف  

ىف اجلدول سواء كانت ىف طرف . "ر"أكرب من نتيجة " ىر"  قيمة بالنظر اىل 

يعىن  % ١أو  % ٥ادلعىن 

0,325 < 0,797> 0,418 

  تأثري على ترقية النتيجة (NHT) معا التفكري ظاهرة وبذالك إستخدام إسرتاجتية

 .تعلم الطالب يف درس اللغة العربية



 

 

 اإلقتراحات . ب

 :إنطالقا من نتيجة البحث يقدم الكاتب إقرتاحات آتية 

يستخدم ل  ال يعطي ادلادة بالطريقة ادلعينة فقط ولكن دلعلم اللغة العربية رجون. 1

 ترقية ل(NHT) معا التفكري ظاهرة التعليمية خصوصا بإسرتاجتية إسرتاجتية

 . الطالب ىف درس اللغة العربيةنتيجة تعلم

ماسة لكي جيعلوا باجلد و احلالعربية  ا اللغةودرسطالب أن يعلى كل الرجو ن. 2

 .طالبا ماهرا و عادلا هبا

ترقية اللغة العربية أن يتفرغوا ىف رجو على كل من جيمعون هبذه الدراسة لن. 3

 .هذه العلمية

ترقية اللغة العربية باحملاولة الكاملة لكي  ل جيمعون هبذه الدراسة رجو على كل من ن .4
 ننتشرها اىل أحناء العامل وباخلصوص يف احلضارة اإلسالمية


