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  باب الخامسلا

  اإلختتام

 اخلالصة . أ
ة و امليدانية لنيل البيانات يبعد ان  اهتحبث ةاختصر الباحث ّ بحث الدراسة النظري

لطالب الفصل  مهارة القراءةلرتقية " طريقة الوحدة" طريقة التعليم عن فعالية استعمال
اخلالصة  وكانت .اإلسالمية ويدوروأنوم غرسيك املتوسطةتربية األخالق مبدرسة  منالثا
  :هي ،جتيب األسئلة املوجودة يف قضايا البحث الىت

إن تطبيق طريقة الوحدة جيري بالسرور للطالب و يوجد الفرق بني الطريقة  .1
والقيمة اليت حصل  8القيمة اليت حصل عليها الفرقة التجريبية هي و . قبلها

.  كايفوبناء على تفسري القيمة هذه القيمة مبعىت 6عليها الفرقة الضبطية هي 
ولذلك بناء على اللوحات السابقة ونتيجة املتوسط من الفرقة التجربية والفرقة 
الضبطية نعرف أن القيمة للفرقة التجربية اليت تستخدم طريقة الوحدة أجيد من 

هذا احلال يدل على طريقة الوحدة أجيد من الطريقة . قيمة الفرقة الضبطية
 .القدمية

وهــي ) أ(مــن التالميــذ خيتــارون اإلجابــة  %)37(كفــاءة قــراءة الطــالب هــي أن   .2
ــىن أن مهــــارة القــــراءة يرتفــــع جيــــدا يف فرقــــة التجربيــــة أمــــا يف الفرقــــة الضــــبطية . مبعــ

وهـــي مبعــىن مهــارة القـــراءة يف ) د(ر مــن التالميـــذ خيتــارون اإلجابــة ثــأك %)32(
 .الفرقة الضبطية مل يرتفع جبيد

 t-testلعلمــي برمــز االختبــار حســاب هــذا البحــث ا علــىفعاليــة طريقــة الوحــدة و  .3
لدرجــــة  t-table ونتيجــــة. t-table  يقارنــــه نتيجــــة )t  )5،494  نتيجــــة هــــو

يــــة  tفبـــــان، نتيجـــــة  2،10٪ هــــي  5وبدرجـــــة دالـــــة   2  18-(N1+N2)= احلرّ
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ـــي) 5،494( ــدْت مـــــن هـــــذا احلســـــاب هــ ِجـــ  t-table نتيجـــــة أكثـــــر مـــــن الـــــىت وُ
فعاليــة تطبيــق طريقـــة  وجــدت. ولــذلك اخــتالف متوســط لكــل الفرقـــة.  )2،10(

 املتوسـطةتربيـة األخـالق الوحدة يف ترقية مهارة قراءة الطلبة باللغة العربية مبدرسـة 
 . اإلسالمية ويدوروأنوم غرسيك

 اإلقرتاحات . ب

بعد أن تبحث الباحثة هذا البحث العلمي فقدمت اإلقرتاحات كما 
  :يلي
 للمعلم . أ

واالسرتاتيجية املناسبة  ينبغي له أن خيتار املدخل واألساليب والطرائق .1
 .باحوال التالميذ يف الفصل

ينبغي له أن جيعل تالميذه راغبني يف درس اللغة العربية باستخدام  .2
 .الطريقة املالئمة عند التالميذ

 قراءةمهارة ال ليساعدهم يفأن يكون املشرف لتالميذ  .3
 .ينبغي له أن يتعمق العلوم واملعرفة خاصة عن اللغة العربية وتعليمها .4

 للمتعلم . ب
ينبغي له أن جيتهد يف عملية تعلم اللغة العربية خاصة لتحصيل على  .1

 .اجليدة لقراءةمهارة ا
ا يستطيع  .2 ينبغي له أن يكون تلميذا جمتهدا يف تعليم اللغة العربية ألن 

 .أن ينال املعلومة
م وخاصة أساتيذ اللغة العربية حىت  .3 جيب عليهم أن يطيعوا أساتذ

 .إىل كفاءة اللغة العربيةالتالميذ يصلوا 


