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 الباب اخلامس
 اخلادتة
 

 خالصة  - أ

واستناد إىل منعكسة نتائج االجراءات من الدور األول والدور الثاين والدور الثالث 
 فيلخص كما يلي: بحثويف هذا ال

 "نااءاإلو  القراءة يف التكاملي ويناعالت لمالتع" اسرتاتيجيةاستخدام  -1
(Cooperative  Integrated Reading and Composition لطلبة لقدرة ا موفقة

الطلبة الذي متنوعة ومن خترج املدرسة املتوسطة  يف مهارة القراءة خبصائص
 املدرسة االسالمية املتنوعة يوجد من املعاهد واملدرسة املتوسطة اإلسالمية و

بنموذج  موعةكون الطلبة املتعاونة يف كل اجملت هوهذ عامةال املتوسطة
  Cooperative) "نااءاإلو  القراءة يف يالتكامل ويناعالت لمالتع" اسرتاتيجية

Integrated Reading and Composition كمايلي:  املناسبة خباصائص الطلبة 
 فريقتنيإىل  فصلال املدرس نقسميأوال 

 فقرات من النص املقروءثانيا ولكل فرقة جمموعات صغرية حسب عدد 
 عد املدرس نصا كامال مقطوعا لكل فرقة يثالثا   

واحدة مقطوعة حسب عدد اجملموعة  املدرس لكل جمموعة فقرة رابعا يوزع
 كل طلبة مسؤول ملقطع واحد ل

يناقش عن و  خامسا بتعاون أعضاء اجملموعة يف حبث عن معاين املفردات
 فقرة رئيسية وبكتبها على القرطاس املعدة

سادسا عرض الفقرة الرئيسية أو ترمجة أو معاىن من كل جمموعة يف مقدمة 
  الفصل. 



87 
 

 

 

 القراءة يف التكاملي ويناعالت لمالتع" اسرتاتيجيةمن خالل التعلم باستخدام  -2
ترقى   Cooperative  Integrated Reading and Composition)  "نااءاإلو 

قدرة الطلبة على قراءة اللغة العربية خصوصا فهم املقروء. وهذا ميكن نظرها 
  من:

اتباع التعليم واالشرتاك الطلبة يف االهتمام اطة الطلبة يف التعلم من أنأوال 
أناطة  دلتوهذه   43569%أو  1557 باملعدل يف الدور األول

 %أو  17516ويف الدور الثاين  يكفييف تعلم فهم املقرؤء  الطلبة
يف وأما جيد يف تعلم فهم املقرؤء  أناطة الطلبة دلت وهذه 7155

يف تعلم ة أناطة الطلب دلت وهذه 78593% أو 18593 الدور الثالث
تدل وهذا من الدور الثاين  1577 %أيضا لكن ترقية  جيدفهم املقرؤء 

ترقية من الدور األول والثاين فهم املقرؤء م أن أناطة الطلبة يف تعل
 والثالث

هارة القراءة على م ةبقدرة الطل وترقية هو نتائج االختبار نتيجة التعليمثانيا 
من نتائج اللغة العربية. وهذا ينظر  تعليميف خصوصا فهم املقروء 

االختبار القبلي ومن ثالثة أدوار من قدرة الطلبة على مهارة القراءة 
الدور  ترقى يفمث   57546)فهم املقروء( واملعدل من االختبار القبلي 

مث  75حتت مؤشرات انتهاء التعليم املعينة هي  لكن   62523األول 
وهذا يبلغ إىل مؤشرات انتهاء   75586يف الدور الثاين يعين  ترقي

ويف هذا   83556مث ترقي يف الدور الثالث يعين  75التعلم املعينة يعين 
باستخدام الدور قدرة الطلبة أشد األرقى وكذلك يكفي يف هنا التعليم 

 "نااءاإلو  القراءة يف التكاملي ويناعالت لمالتع" اسرتاتيجية
(Cooperative  Integrated Reading and Composition 
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 اإلفرتاحات -ب
 التجرييب5 فأعطت الباحثة مقرتحات فيما يلي : رسالةبناء على نتيجة ال

واملادة والوسائل  ستعد من قيل5 مثال استعداد املدرس التعلم يكل حيتاج يف -1
 والطريقة واإلسرتاتيجية املناسبة بأهداف الذي يراد املعني قبل عملية التعليم

 "نااءاإلو  القراءة يف التكاملي ويناعالت لمالتع" اسرتاتيجية كانت -2
(Cooperative  Integrated Reading and Composition  اليت تستخدام يف

لرتقية قدرة الطلبة يف فهم نص القراءة ويساعدهم يف حل املاكلة التعليم 
 وسهلهم يف تعليم اللغة العربية خصوصا فهم املقروء

 لمالتع" اسرتاتيجيةالعلوم واملعرفة والتدريب عن  اللغة العربية تعلم إىل مدرس -3
 Cooperative  Integrated Reading)  "نااءاإلو  القراءة يف التكاملي ويناعالت

and Composition  سواء كان من الكتب أو اتباع  ىأو اإلسرتاتيجية األخر
 التدريب 

حبثا 5 وحيث توجد تقييد يف هذا البحث5 جيب أن ينفذ لباحثني االخرينل -4
م عربية أخرى وحتسني موضوع أوسع ملفهو ثال باملكان واخلصائص املختلفة و مما

وهذا البحث الباحثة تستخدام واحد الفصل فقط لتجربية  إدارة الوقت
 فالبحث االخر يستطيع استخدام بفصلني لتجربية 


