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 الباب الخامس
 الخاتمة

 

  نتائج البحث  . أ
ة و امليدانية لنيل     ّ استخلصت الباحثة حبثه بعد أن تبحث الدراسة النظري

لرتقية مهارة الكتابة " بطاقة الذاكية ال"البيانات عن فعالية استعمال وسيلة التعليم 
اليت للفصل العاشر باملدرسة العالية احلكومية سومنب مادورى ، وكانت اخلالصة 

 :هي, جتيب األسئلة املوجودة يف قضايا البحث

بطاقة الذاكية لرتقية املهارة الكتابة لطالب الفصل الاستعمال وسيلة التعليم إّن  .1
خصوصا يف تعليم اللغة العاشر باملدرسة العالية احلكومية سومنب مادورى 

تستخدم املعلم اخلطوات و والوسيلة كما : العربية حسب اخلطوات املطلوبة 
حتفيز استعداد التالميذ للتعلم ، إلقاء السالم ويبني عن املدة قبل : يلي 

قسمت املدرسة التالميذ إىل أربعة الفرقة ، شرحت طريقة استعماهلا إىل مجيع 
كل الفرقة ، تأمر إىل كل الفرقة أن جيعل اجلملة الطالب ، وزعت البطاقة إىل  

املفيدة مناسبا بالبطاقة اليت وزعت املعلم  ، تأمر إىل أحد من كل الفرقة 
ليكتب اجلملة املفيدة على السبورة ، و الطالب يشرح املعىن و تأمر أن يعطى 
الشطر للمفرادت ، و يف األخري أمرت الطالب ليصنع إنشاء مناسبا بالقواعد 

 .و املفردات الذي كتب بعض الطالب على السبورة 
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لذاكية ننظر عن بطاقة االستعمال وسيلة التعليم ابعد أن نرى كيف طريقة  .2
جذابا عند  ونسر االد ناكو  الكبرية، لطالب عنده غريةكان مهارة الكتاب  

تكون لطالب ىف الفصل العاشر و تدريس مهارة الكتابة . التعلم مادة الكتابة
 . فعالية 

بطاقة الاستعمال وسيلة التعليم " بعد و قبل"إن هناك وجود فعالية بسيطة  بني  .3
الذاكية  لرتقية مهارة الكتابة يف الفصل العاشر باملدرسة العالية احلكومية 

ودرجة . xملتغري  7,12والنتيجة  yملتغري  5,09سومنب مادورى بالنتيجة 
بطاقة الوكان الفرق بني استعمال وسيلة التعليم . 2,03املسافة بينهما هي 

وخاصة يف , أن استعماهلا مؤثر حلث التالميذ يف تعليم اللغة العربية، وال الذاكية
 7,12إىل  5,09حىت يكون تقدمي نتيجة التالميذ مرتفعا من . مهارة الكتابة

 .يف تعليم اللغة العربية
 

 االقتراحات  . ب
 اللغة تعليم بطاقة الذاكية ىفالعن وسيلة التعليم  جتريبية دراسة إجراء بعد      

 العالية احلكومية سومنب مادورى تقدمت باملدرسة الكتابة مهارة العربية لرتقية
 :التالية  الباحثة اإلقرتاحات

  املدرسة لرئيس .1
 والتعّلم التعليم عملية جتديد يف املعلمني محاسة يرقي أن عليه فينبغي    

يف  أخّصها العربية اللغة ماّدة لرتقية بطاقة الذاكيةالالتعليم وسيلة يف  أخّصها
   .احلكومية سومنب مادورى باملدرسة العلية  التالميذ جلميع الكتابة تدريس
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  العربية اللغة ملدرّس .2
ةً  الطريقة هذه أن يستخدم العربية اللغة مدرّس على ينبغي      (كثريةً  مرّ

 رغبة ، وتنشأ الدرّس فهم التالميذ إىل تساعد حىت ) تنيمرّ  أم ةً مرّ  الشهر يف
 .العربية اللغة درس يف ومحاستهم التالميذ

  للتالميذ .3
لم يف ونشاطهم جهدهم يرفعوا أن التالميذ على فينبغي      اللغة تعّ

حمبوبة حىت ال يشعر بالسأم عند وقت  ماّدة العربية اللغة ماّدة العربية وجيعلون
 حىت العربية اللغة أساتذة م وباخلصوصأساتذ يطيعوا أن الدراسة ، وعليهم

 .العربية كفاءة اللغة إىل يصلوا التالميذ أن يستطيع
 

 

 


