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 الباب اخلامس

 اخلامتة

 اخلالصة . أ

تكسري  تستخدم طريقةكانت تطبيق التعليم مهارة القراءة مبدخل تصنيف أندرسون  .1

التعليمية  . و عمليةوسائل التعليم تستخدم وسائل اخلريطة الذهنية و أما. ادلربع

منها أّوال إفتتاح، هناك ادلدّرسة إلقاء السالم و اداء دعا  ثمانية خطواتيقسم ب

، حفظ مجيعا، مث عالقة بني مادة يف أسبوع ادلاضي و مادة يف هذا اليوم. اثنيا

عشرين مفردة. اثلثا، تقسيم الطالب إىل أربعة فرق وتوزيع ادلدرس قطع النص. 

خامسا، الطالب  .تلصيقه على الورقةرابعا، فهم الناص و ترتيبه يف فقرة واحدة و 

حتليل من انحية ادلعٌت و الًتكيب. سادسا، العرض نتائح ادلناقشة أمام الفصل. 

سابعا، الطالب جعل إستنتاج عن القراءة يف كرّاسته. و آخري اإلختتام، منها تسأل 

عاء ادلدرس عن ادلادة القراءة و جعل ادلدّرس التلخيص لتأكيد فهم ادلادة مث أداء د

  مجيعا و إلقاء السالم اإلختتام.

أما كفاءة الطالب يف تعليم مهارة القراءة مبدخل تصنيف أندرسون منها ترقية محاسة  .2

أوال، ترقية محاسة  يف تعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة القراءة،الطالب 
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س بطريقة تكسري الطالب بسبب ألن عملية التعليم حبفظ ادلفردات و تستخدم ادلدرّ 

ادلربع و مناقسة بني اجملموعات و الدوافع من ادلدرس و الوالدين. اثنيا، ترقية الذاكرة 

عند حفظ ادلفردات  بسبب ألن عملية التعليم أوال حفظ ادلفردات مث ادلدّرس 

اثلثا، ترقية فهم الطالب حنو ادلادة  .تستخدم إسًتاتيجية الدراسة بني اجملموعة

اجلملة ادلفيدة من انحية ادلعٌت و الًتكيب، مث جعل إستنتاج من ادلادة، بوسيلة حتليل 

 و الغرض نتائج ادلناقشة أمام الفصل.

منها مشكالت الداخلية و  الت يف تعليم مهارة القراءة عاملنيو أما مشك .3

ض امن النفسي الطالب منها احنف مشكالت اخلارجية. أما مشكالت الداخلية أتثري

احلماسة و ضعف يف حفظ ادلفردات و الصعوبة يف قراءة اللغة العربية. و أما 

، ةدراسّية قليلالّصة احلمشكالت اخلارجية منها وسائل و طريقة التعليمية ادلملية، و 

و أما زلاوالت حل  و بعض الطالب متخّرجني من ادلدرسة إبتدائية العامة.

إضافيا لتعليم قراءة و كتابة القرآن كل  ادلشكالت من ادلدرسة أقامت فصال دراسيا

الصباح، وعقدت ورشة العمل حول الطريقة التعليم و وسائل التعليم. و من ادلدرس، 

للتغلب على هذا ادلشكالت ابستخدام اسًتاتيجيات التعليم مناقشة بني 

 اجملموعات، و إجراء العالجات للطالب الذين مل يبلغوا اذلدف.
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 اإلفرتاحات . ب

 هذا البحث، تريد الباحثة أن تقدم بعض اإلقًتاحات على ادلثال التالية:عد امتتم 

 لرئيس اجلامعة .1

 للباحثني قسم اللغة العربية يف ادلستقبل.ينبغي أي يكون مداخلة كمراجع 

 للرئيس ادلدرسة .2

لكي تربية بكيفية احلد األقض ينبغي رئيس ادلدرسة ان يسعي يرتفع وسائل التعليمية 

 .التمهدية اليت مناسب بتطوير و تقدميوالوازم 

 نيللمدّرس .3

فينبغي للمدرس أن حتسني الكفاءة الًتبوية اليت مت متلكها خاصة رلال تطوير 

 الطالب، لكي سحل الطالب ابإلجنازة.

 للطالب .4

ينبغي على الطالب ان يدفعوا نفسهم لتعليم اللغة العربية و ترقية يف استيعاب مهارة 

الطالب على التواصل يف اللغة العربية هي جيدة و احلق، حىت  القراءة خاصة. وقدرة

 جيب الطالب عن األسئلة.
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 القادمنيللباحثني  .5

 ينبغي أن يزيد كتب كمرجع للباحثني من قسم اللغة العربية يف ادلستقبل.

 


