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 الخاتمة

 الخالصة .(أ
قد تمتالباحثة اإلجرائى الصفى تحت الموضوع تطبيق وسيلة بطاقة 

الكلمة لتنمية مهارة القراءة فى المدرسة الثانوية اإلسالمية كندات، وأما 

 النتائج كما يلى:

.  تطبيق وسيلة بطاقة الكلمة لتنمية مهارة القراءة فى المدرسة الثانوية ١

 كندات، وأما النتائج كما يلى: اإلسالمية

 

.( تعطى ٢.( تأمر الباحثة الطالب ليفتح الكتاب ١فى الدور األول: 

.( لكل الطالب أن ٣الباحثة المادة عن العنوان بوسائل الكتاب والسبورة 

.( تعطى الباحثة لكل ٥.( تلحق الباحثة بطاقة الكلمة٤تهتّموا المادة جيدا 

أمر الباحثة الى الطالب ليقدموا واحدا .( ت٦التالميذ بطاقة الكلمة

 فواحدا. وواحد منهم يجب أن يمال الجملة الفراغ بوسائل بطاقة الكلمة.

.( توزيع الباحثة اطالب على ستة ١فى الدور الثانى: 

.( تعطى الباحثة المادة عن القراءة بالموضوع ٢فرقات 

ة .( لكل فرقة ان تفهموا الماد٣"العنوان" بالبطاقة الكلمة 

.( تعطى الباحثة كل مجموعة من التالميذ عددا من ٤جيدا 

.( تطلب ٥بطاقة الكلمات ويكتب عليها كلمة من القراءة

 الباحثة الى المجموعة ليرتب البطاقات بالترتيب.

 

 

 

 

تأسيس نتائج التى قد حصل عليها الطالب فى الموجز أو  

اإلختبار فى الدور األول والثانى، فيستخلص الباحثة نتائج 

البحث اّن تطبيق وسيلة بطاقة الكلمة لتنمية مهارة القراءة 



ة اإلسالمية كندات تكون طريقة المرجوة فى المدرسة الثانوي

 لتنمية مهارة القراءة.

الكلمة تستطيع أن ترقى كفاءة الطالب فى الفصل . أن بطاقة ٢

 السابع ه مدرسة الثانوية اإلسالميةالحكومية كندات.

 والدليل هى على أن الطالب:

.( يهتموا فى الدراسة اللغة العربية١  

نظر بالترقية  بطاقة الكلمة لتنمية مهارة القراءة يلةأما تطبيق وس

 كما يالي :  الطالب

 يعون أن يفهموا القرائة سريعا. التالميذ يستط١   

 . التالميذ يستطيعون أن يقرؤوا القراءة سريعا وجهريا٢   

 . يرتفع قدرة القراءة وذاكرة مفردات اللغة العربية٣   

 . الطالب يستطيعون أن يدرسوا الدرس بانشاط٤   

 . يسهل الطالب ليجيب السؤال فى النص العربى٥

.( نتيجة اإلختبار٢  

 درجة الترقبة الدور الثانى األول الدور البيان

 ٪٣٩،٤٨ ٪٨٦،٨٤ ٣٣ ٪٤٧،٣٦ ١٨ ينجح

 ٪٣ ٪١٣،١٥ ٥ ٪٥٢،٦٣ ٢٠ لم ينجح

 

بنظر الى ذلك الجدوال، نعرف ترقية فى تطبيق وسيلة بطاقة الكلمة 

الطالب، و  ١٨لمهارة القراءة الطالب. كان فى الدور األول يصل النجح 

 وبهذا الحال، هناك الترقيةالطالب.  ٣٣فى الدور الثانى يصل النجح 

 .  ٪٣. ويصل التنزيل لم ينجح الطالب ٪٣٩،٤٨الطالب الدرجة

. اإلقتراحاتب  

نظر الى نتائج البحث فى هذا البحث العلمى، تريد الباحثة أن تقدم اإلقتراحات، 

 كما يلى:

. على مدير المدرسة ١  



 ينبغى له أن يزيد وسائل التعليمية، ألنها مهمة     

لنجاح الطالب فى تدريس مهارة القراءة، وينبغى له أن يهتّم أعمال المدرسين 

 والطالب فى عملية التعليم والمتعلم فى المدرسة.

. على المعلّم٢  

البد للمعلّم أن يرتفع همة الطالب فى تدريس مهارة القراءة وينبغى له أن يفهم 

مهارة القراءة.فهما جيدا عن استعمال وسائل بطاقة الكلمة فى تدريس   

. على الطالب ٣  

ينبغ له أن يزيد جهدهم ونشاطهم ورغبتهم فى التعليم اللغة العربية أو تعليم 

 مهارة القراءة لترقية قدرتهم على فهم المقروء. 

 


