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 لباب اخلامسا
 اخلامتة

 خالص البحث .أ 
عدة استنتاجات على النحو  بناًء على البحث الذي مت إجراؤه ، ميكن استخالص

 :التايل
 العالج وقبل العالج قبل التجرييب الفصل يف طلبةال من املفردات إتقان على القدرة .1

 احلصول مت اليت القيمة متوسط من يتضح كما املتقاطعة الكلمات لغز ابستخدام
 الكلمات على العثور مت. 56 درجة على احلصول قبل القيمة متوسط ، عليها

 ىناك أن مالحظة ميكن ، القيمة متوسط من.  4..4 لتكون للوسائط املتقاطعة
 أو 33.4 وىي ، املتقاطعة كلماتال وسائط استخدام قبل املفردات إتقان يف زايدة

22...٪ 
املتقاطعة على مهارات إتقان  كلماتإىل أن استخدام ال بحثال اتشري نتائج ىذ .2

 مدرسة الثنوية اإلسالمية الرشيدالسابع  الفصليف تعلم اللغة العربية  طلبةلل املفردات
أي ىو  0.000( ىي tailed-2يظهر من نتائج الفرضية حيث قيمة الداللة )

 .Haمرفوض وقبول  H0. وهبذا ميكن مالحظة أن 05، 0> 0.000
 توصيات البحث .ب 

 للمعلمني .1
 ألن ، طالب كل شخصية الفصل وفهم يف ابلفعل املتوفرة الوسائط املعلم يستخدم

 تعلم يف. أيًضا خمتلفة االلتقاط املواد يف وابلطبع خمتلفة لديو شخصيات طالب كل
 التعلم وسائط يلعب. حقيقًيا شيئًا تقدم اليت الوسائط أفضل ابستخدام العربية اللغة
 على جيب ، ذلك إىل ابإلضافة. اللغة تعلم يف لـيكمل داعًما ويصبح مهًما دورًا
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 ميكن حبيث املختلفة التعلم اإلعالم ووسائل واألساليب االسرتاتيجيات املعلم فهم
اليت  الطريقة ابستخدام. رتيبا ليس و التعلم املستهدفة األساسية الكفاءات حتقيق

 جو جتعل للتعلم حبيث محاًسا أكثر طلبةال جعل من املعلمني من العديد سيتمكن
ذلك  التعلم عملية يف بنشاط طلبةال تشارك أن واملرح وميكن ابحليوية مفعًما التعلم
 التنفيذ. جاري

 طلبةلل .2
 القراءة مهارات يف ، اللغة األنشطة تعلم يف اخنراطًا وأكثر نشاطًا أكثر طلبةال

 ، األحيان من كثري يف العربية ابللغة والكتابة القراءة متارس كنت إذا .والكتابة
 للقراءة مماثلة تكون تكاد اليت والكتابة القراءة بني ذلك التمييز طلبةلل فيمكن

 تكون املوقف أال غرس ىو شيء أىم فإن ، ذلك جانب إىل. والكتابة كتاابتو
. صعب املوضوع ىذا ان اعتقد العربية وال اللغة وخاصة الدروس ملتابعة كسوالً 
 ، أخرى وسائط وإتقاهنا ابستخدام العربية املفردات حفظ أيًضا سريعا ميكن لتكون

 .العربية اللغة على حتتوي اليت الصور ، املثال سبيل على
 


