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 الخالصة 

ان اكتساب نظام الفعل االنكليزي  نزن ل زل نتعلنزل اللالزة االنكليييزة  لصزفأا لالزة  ين يزة ال يعز   نليزة 

 ل العكس النأا تتطلب السيطرة  لى الع ي  نن السنات  لننأا اكتساب فكرة الينن لنعنزا       سيطة

إن ال راسات السا قة التل تناللت ذلك اث تت صعل ة اكتساب هزذا النظزام نزن ل زل النتعلنزين العزراليين 

اكتسزاب الزينن  للالة االنكلييية  لصفأا لالة  ين ية لهل كذلك لم تعالج التسلسل الأرنل للصزعل ة فزل

    نا هذ  ال راسة فتأ ف إلى : 

 *  استقصاء  تسلسل الصعل ات الأرنية التل تلايه الطل ة فل اكتساب األيننة االنكلييية         

 لتكريس هذ  ال راسة للالرض تحقيق الأ ف ننأا لضعت الفرضية اآلتية :

الزذين تعلنزلا األيننزة االنكليييزة حسزب   ال يلي  اختالف ذل  اللة إحصائية فل تحصيل الطل ة  -      

نستلى الصزعل ات الأرنيزة الن ينزة  نز   راتزر لاللئزك الزذين تعلنلهزا حسزب الطريقزة النليزل ة فزل 

 الننأج فل النرحلة األللى لطل ة الكلية  

االنكليييزة فزل كانت  ينة الطل ة لل راسة النستعرضة نقتصرة  لى طل ة السنة االللى نن لسزم اللالزة 

 م   4002 –م  4002كلية التر ية , يانعة لاسط خالل السنة ال راسية 

( طال ا    شرلن طال اً ننأم افزا  ال احزم نزنأم فزل ال راسزة  030انا النينلع الكلل للطل ة فكان  ) 

نل زة االستطال ية   لنائة طالب كانلا  نا   ينة ال راسة   للقز  اختيزرت نينل تزان ,االللزى  الني

 ( طال اً   20التيري ية لاالخرى النينل ة الضا طة التل تكلنت نن ) 

 ن   يراء التير ة لانت النينل ة التيري ية   راسة االيننة حسزب نسزتليات  راتزر ,  يننزا  رسزت 

النينل ززة الضززا طة االيننززة حسززب التقنيززات الق ينززة النت عززة فززل كتززا أم النقززرر   ل نزز  نأايززة فتززرة 

 ير  اخت ار نلح  تم  نائه لالرض لياس انياي كلتا النينل تين  الت ريس ا

للالرض تحليل ال يانات التل تم الحصلل  ليأا , استعنل ال احم ار ع لسائل احصائية نختلفزة  لهزل 

: تحليل الت اين  ين  ينتين نختلفتين لاخت ار التكرار لاخت زار العينتزين النتزرا طتين لنعانزل االرت زاط 

  

 ئج التل تلصل اليأا ال حم فينكن اينالأا  نا يأتل : انا النتا

 انياي النينل ة التيري ية يفلق  شكل ك ير انياي النينل ة الضا طة    0

 (   02 0االختالف فل لسط االيا ة  ين النينل تين ذل  اللة  ن  نستلى )  4



للصزعل ات  هنالك اختالف فل التحصيل  ين ا اء الطالب الذين تعلنلا حسب التسلسل الأرنزل   3

زز رس   للزز  ت ززين ان  ل للئززك الززذين تعلنززلا حسززب الطريقززة الق ينززة ,    طريقززة الكتززاب النا

 األختالف هل لصالح النينل ة التيري ية   

 ل ليه فق  اث تت نتائج ال راسة صحة الفرضية النقترحة    

ان التسلسززل  ل لززى ضززلء نتززائج ال راسززة الحاليززة ينكززن القززلل ان  عززض االسززتنتايات  ينززت  لضززل 

الأرنل  ذل تأثيٍر  اٍل فل ت ريس االيننة االنكلييية يفلق تأثيرالتسلسل النليل  فل الكتزاب النز رس  

الن هرم  راتر ل م تلك االيننة  طريقة ت  ل اكثر سأللة لتكا  تكلن نفألنة اكثر  سز ب تز ريأا فزل 

 الصعل ات  

لنتحققزة الزى نينل زة نزن التلصزيات لالنقترحزات لفل الختام انتأت ال راسة لا تنا ا  لى النتزائج ا

 التل تصلح ل حلم نستق لية   

 


