
 
اخلامس لفصلا  

 اخلامتة

حيتوي هذا الفصل اخلامس على نتائج البحث والتوصيات واالقرتاحات. وأتيت نتائج البحث إجابة 
 ألسئلة البحث.

 نتائج البحث .أ

 املواد التعليمية فنتائج هذا البحث ما يلي: تطويراعتمادا على عرض البياانت وحتليلها عن 
 و  املرسسة الرينية األو ى التكميلية الكتاب التعليمي للصّف األجاء تصميم املواد التعليمية بشكل  .1

حتت العنوان "هّيا نتعّلم اللغة العربية".  املرسسة الرينية األو ى التكميلية نوس اإلميان بونرووسويف 
من مثانية دسوس وكّل دسس حيتوي على قسمني, النّص املقروء يف القسم األّو   تكّون الكتاب
 حوية يف القسم الثاين.والقواعر الن

 الصوس هي الكتاب يف املستخرمة والصوس واحر، فصل ينتهي لقاء كل  هو الكتاب هذا خصائص .2
 يعين  مهاسات مهاسات الثةمن ث يتضمن والذي ،املرسسة الرينية التكملية األو ى يف الطالب من

 ،يةعرب اللغة تعلم يف طالبال ماساحل جلعل اللغة لعبة وهناك والكتابة، والكالم مهاسة القراءة
 ملتنوعة التماسين أيضا وهناك

نظرا إ ى نتائج التحكيم من اخلبريين يكون تقرير الكتاب املصمم جير وصادق ابلرسجة املئوية  .3
اعتمادا على معر  النتائج ومعىن ذلك أنّه ميكن استخرامه يف الترسيس برون تصحيح.  83%

فأّن الكتاب  %89واالختباس البعري  %73بلي اليت حصل عليها التالميذ يف االختباس الق
املصمم له فعا  أو أثر. وأنّه على الوجه العاّم جّير ومناسب ابحتياجات التالميذ لرتقية مهاساهتم 
يف القراءة. وهذه النتيجة تساَعر وتؤيَّر ببياانت االستبانة مع التالميذ, أّن دسجة املوافقة ساجحة يف 

ببياانت املقابلة مع مرسسي اللغة العربية يف املعهر فتح اهلراية. ومن هذه مجيع تعبريات االستبانة و 
النتائج تّتضح أّن املواد التعليمية املصممة فعا  أو أثر إ ى حر كبري لرتقية مهاسة التالميذ يف قراءة 



حلروف الوصو  إ ى املعاين املتضمنة أو اليت بني السطوس والرقة يف النطق وإخراج االلغة العربية و 
 .إخراًجا صحيًحا مع مراعاة حركات اإلعراب عنر القراءة اجلهرية

 واالقرتاحات التوصيات .ب

بناء على النتائج السابقة فتوصي الباحثة ملن يستخرم هذا الكتاب وللمرسسني عامة لتكون عملية 
 التعليم أكثر فعاال لتعليم اللغة العربية:

التعليمية األخرى وال يقتصر االستخرام على كتاب  أن يعتمر املرسسون على عرة املراجع والكتب .1
 واحر فقط, بل يعّرون املواد التعليمية األخرى اليت تناسب ابحتياجات التالميذ.

 أن يزّود املرسسون الترسيبات واأللعاب اللغوية إليثاس قرسهتم واستيعاهبم وغرس خرباهتم. .2

طات التعليمية املختلفة والوسائل التعليمية ال بّر للمرّسسني أن يستخرموا أساليب التعليم والنشا .3
 املعينة حّّت يكون التعليم أنشطة مرحية.

على املرسسني أن يؤكروا نفسهم وتالميذهم أن قراءة اللغة العربية سهلة ليست صعبة ألّن الصعبة  .4
ليست طبيعة مادة مهاسة القراءة بل ترجع إ ى قّلة خربات املرّسسني وعرم الوسائل التعليمية 

 املناسبة.

إّن الكتاب التعليمي املصمم ال خيلو من النقائص, لذلك يرجى من الباحث املقبل أن يقوم  .5
 بتصميم الكتاب أو تطويره أوسع من هذا البحث.

 

 

 

 


