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 اإلختتام

 
 الخالصة  . أ

دراسة النظریة والدراسة العن  ةبحث الباحثتبعد أن 
حث تحت الخالصة من هذا الب ةالباحث تميدانية فنالال

وسائل التعليم بطاقة الذآاء في إستخدام تأثير  "الموضوع 
ترقية مهارة ة العربية لتالميذ الفصل العاشر نحو تعليم اللغ

لمدرسة العالية اإلسالمية الحكومية آرجيك باداس م باالكال
 :آما یلى" آادیري 

لتدریس مهارة  إن إستخدام وسائل التعليم بطاقة الذآاء )1
في المدرسة العالية اإلسالمية الحكومية آرجيك  الكالم

 :بخطوات آما یلي  باداس آادیري
 المقدمة  . أ

قاء منها بتسليم والسؤال عن حال الطالب والدرس في الل
 الماضي

 أنشطة الرئيسية . ب
منها بإشراح عن الخطوات في إستخدام وسائل التعليم 
بطاقة الذآاء وهي بالتدویر للوآالة من آل المجموعة ثم 
یقرأ الوآالة المفردات أو الفعل اآلخر من هذه البطاقة 
لإلسم والفعل والتالميذ في الوراء یبحث عن معنى 

من القرطاس ویقرأ المفردات أو الفعل اآلخر في لفة 
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وبعد ذلك، یصنع التالميذ الحوار من لفة من . بصوت عال
 . القرطاس

 اإلختتام . ج
 . منها بتأآيد وتخليص وتقویم عن المواد ثم التسليم 

یعني . وُیعرف أن هذا الواقع من نتائج اإلستبيانات 
عن إستخدام وسائل التعليم وسائل ) أ(المستجبين بجواب 

%  67,2مستجبين بلغ الى  31لذآاء من التعليم بطاقة ا
 . وهي مقبولة% 75-%56وقعت هذه القيمة في 

بالنظرة الى نتائج مهارة الكالم التي حّصلتها الباحثة من  )2
اإلختبار الذي أّدها الباحثة بعد أن یتعلم التالميذ بال استخدام 

تأسيسا على متوسط من . وسائل بطاقة الذآاء وباستخدامها
). 6،38(وفي فرقة المراقبة ) 7,8(رقة التجربة النتائج في ف

فُيعرف بأن النتائج في فرقة التجربة باستخدام وسائل التعليم 
بطاقة الذآاء أعلى وأحسن من النتائج في فرقة المراقبة  بال 

 .استخدام وسائل بطاقة الذآاء 
الذي حصل   tبناء على الحساب اإلحصائي برموز إختبار  )3

و التقدیر  2,00% = 5في التقدیر    ttو t0 =    11,83به 
 :و هي.  ttأآبر من  t0، یعني  %2,65 = 1

ة  2,00 11,83 > <2,65 ية البدلي  (Ha)فالفرض
فریة  ية الص ة و الفرض ت  (Ho)مقبول ذلك آان ردودة فل م

يم  وجود تأثير في إستخدام  وسائل التعليم بطاقة الذآاء في تعل
ر    ل العاش ذ الفص ة لتالمي ة العربي الم   اللغ ارة الك ة مه لترقي



اداس    با ك ب ة آرجي المية الحكومي ة اإلس ة العالي لمدرس
 .آادیري

 اتاإلقتراح . ب
بعد اإلستنتاج أرادت الباحثة أن تقدم اإلقتراح فيما یتعلق 

 :آما یلي  ببحثها ودراستها

 لألساتيذ -1
اإلقتراح للمسؤولين واألساتذة فى هذا المعهد تقترح 

ذهم آثيرا فى مهارة تالمي منهم الباحثة أن یدربوا
تقترح الباحثة أیضا، المدرسة  مدیرلاإلقتراح  .الكالم

اللغة العربية باستخدام أن یزید المدیر النشاطات لتعليم 
، ألّن ذلك ینمي ه المدرسةفى هذالمتنوعة  الوسائل

 .خاصة في الكالم الكفاءة اللغوّیة للطالب
 للتالميذ -2

الميذ أن لمساعدة التالميذ فى الدرس وینبغى للت
 .فى التعليم لترقية نتائج انجاز أآدیمية التالميذ وایجتهد

 تتاماالخ .2
بالشكر والحمد هللا سبحانه  ةقول الباحثتبهذا االختتام 

 .وتعلى قد أعطانى الرحمة والنعمة حتى أن یختتم هذه الكتابة
ولهذا . بأن هذه الكتابة قد بعيد من الكمال ةشعر الباحثت

فبذلك . في العلوم الذى یتعلق بهذا البحث ةتبالیخرج بال باء الكا
من اي جهاد اإلقتراحات واإلنتقاد لكمال هذه  ةرجو الباحثت

 .الكتابة
بهذا البحث العلمى أن یكون فيه  ةرجو الباحثتآخيرا 

 منفعة




