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 الباب الرابع
 خاتمة

 

 الخالصة -1

بواب السابقة أرادت الباحثة األنظر إلى نتيجة البحث في 
بطاقة سؤال "وسائل التعلمية الأن تلخص تلك النتائج عن 

بمدرسة مفتاح الهدى  دى تالميذقراءة للترقية مهارة " وجواب
 : المتوسطة اإلسالمية طوبان فيما یلي

سة مفتاح الهدى المتوسطة قدرة تالميذ الصف السابع بمدرن إ ) أ
نعرف . متوسطة طوبان على مهارة قراءة اللغة العربية

ة بمعدل ادیدهذه الوسيلة من النتيجة اإلعاستخدام  قبل بأن
 . 67,5= الحاصل 

أما تطبيق بطاقة سؤال وجواب في تعليم اللغة العربية بهذه  ) ب
 : المدرسة فهي 

 استعداد المعلم  •
 ترتيب الفصل  •
 والوسائل التعلمية المناسبة إقامة األدوات •
 )Aktivitas lanjutan(إقامة األنشطة التالية الالحقة  •

تتكون هذه األنشطة من إجابة الطالب واحدا فواحدا عن 
عندما آانوا یستطيعون أن یجيبوا عن  ذو. فهم المقروء

األسئلة أن یفهمون مضمون النص لحصول  النتيجة 



81 
 

نمام المعرفة تالميذه لذلك حسن للمعلم أن یعرف . المقنعة
من األمور المطلبة في اللغة ألن تعليم اللغة العربية الیكفي 
, لينظر حصول نتيجة الرسمية في اللغة العربية فحسب

بناء على ذلك أن .  ولكن مهارة القراءة عند التالميذ مهمة
یفضل المعلم استخدام وسيلة التعليم بطاقة سؤال وجواب 

للغة العربية ألن الوسيلة البصریة مستمرا فى عملية تعليم ا
 .التى تستخدم هذا األمر تساعد التالميذ لفهم المقروء

لترقية " بطاقة سؤال وجواب"ئل التعلمية وساالتأثير إن )  ج
بعد استخدام هذه الوسيلة یحصل  .مهمة تالميذقراءة مهارة 

= لتعزیز أو ترقية فى مهارة قراءتهم بمعدل الحاصل 
والمراد من ناحية تعليم اللغة العربية فى مهارة . 77,2

القراءة قلنا بنتائج ألن مهارة القراءة هنا بوسيلة بطاقة سؤال 
لذلك حاصل مهارة القراءة فى اللغة العربية بها . وجواب
 .جيدة

   

 

 
 قتراحاتاال -2
 تالميذاإلقتراحات لل ) أ

سن على التالميذ تعوید قراءة النص العربي آثيرا یستح .1
 .آثيراوخاصة أن یقرؤوا القاموس العربي 
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إن القراءة هي عماد لدرس التعيبر فينبغي عليهم أن  .2
یكثروا القراءة ویكثروا خزانة المفردات حيث 

 تسهلهم على تدریب الفقرة الجيدة
 ن یتبعوا الدرس باهتمامالحث على التالميذ أ .3

 االقتراحات للمدرسين ) ب
ب تدریس يینبغي على آل المدرس أن یهتم أسال .1

فعليه أن . تالميذهم فإنهم أفراد لهم عوامل متنوعة
فكان . یكون مرشدا لجميع طالبهم ویحل مسائلهم

 .مستعدا لمهنته
یستطيع المدرس على أن ینهض حماسة التالميذ حتى  .2

 .   لمعلومات والخبرات الجدیدةیكونوا مستعدین لنيل ا
 

 خاتمة -3

تم هذا البحث بعون اهللا وبإذن اهللا قد الحمد هللا وشكر اهللا 
للباحثة ثوابا  جعلهأن ی اهللا تعالى عسى ه وهدایة وتباركوتوفيق

للمؤمنين جمعهم وها تاا وأن یعفو لها ولوالدیها وإلخوعلى علمه
 م الحساب والحمد هللا رب العالمينیو


