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 الباب اخلامس

  اخلامتة

 اخلالصة  . أ

القراءة لدى  يف تعليم مهارة Flash Card)(البطاقة الومضية وسيلة  استخدامتطبيق  .١

 بدأت(افتتاح  املرحلة األوىل هي) ١( :نقسم إىل ثالثة مراحلت يعين الطالب

) ٢().بذكر املادة املاضية ووصف أهداف تعليم القراءة وشرح مادة القراءة املدّرسة

اىل   (card flash)البطاقة الومضية إعطى (الثانية إجراءات أو عملية التعليم  املرحلة

وكيل الفرقة ليتقدم إىل  املدّرسةوعينت . دقائق ١٥تشاور الفرقة حويل . الطالب

هي احتتام  الثالثة املرحلة) ٣().األخرى  فينقده امام الفصل يقراء نص القراءة وأما

 ).التقييم عند الطالب يف أخر الدراسة املدّرسةقامت (

يف تعليم  Flash Card)(البطاقة الومضية استخدام وسيلة  املشكالت وحماوال�ا .٢

 الضعف املوارد ) ١(هي  املشكالت. الصف العاشر القراءة لدى الطالب مهارة

 الطالب قدرة عدم، األم لغة ليست العربية اللغة) ٢. (والطالب سيتعلق �ملدرّ 

قبل دخول إىل هذه  خلفية الطالب) ٣( .غويةالل البيئة �لعربية وعدم القراءة على

مل يستطيعون أن يقرءوا �خلري والصحيح أل�م ليس متخرجون املدرسة  املدرسة

إنشاء الفرقة ) ١: (فهي حماوال�اوأما  .اإلسالمية وما �لون مادة العربية فيها
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قام غناء العربية يف أجل املفردات ) ٢. (اللغوية اليت �دف إىل تعمق اللغة العربية

رغيبًة مثال أعطاء  Flash Card)(البطاقة الومضية وصنع ) ٣(. لسهولة ترمجة العربية

 )٥( .وترمجهام حفظ املفردات و الطالب يق) ٤( .األلوان املتنوعة والصورة فيها

 . الطالب �لدوافع عن أمهية العربية عند مرغوبة لغة العربية جعلت املدّرسة اللغة

يف تعليم مهارة القراءة  Flash Card)(البطاقة الومضية وسيلة  استخدام يف تقومي .٣

تقييم ا�موعة ) ١(مها  تتكون تقوميات إىل قسمني. رالصف العاش الطالبلدى 

فيقوم مبرحلتني مها تقييم الفرد ) ٢( ).التعاون ونتيجة املناقشةفنتائج القيمة من (

يعطي املدرس القراءة يف وسيلة (التطبيق و  )حتديد أدوات التقومي واملادة(اإلعداد 

, التقييم يف الوقت املختلف ).والطالب يقرائها Flash Card)(البطاقة الومضية 

  .عادة يف األسبوع األيت أو الفرصة األخرى

  اإلقرتاحات  . ب

 للمدرسة  .١

 يف استيعاب Flash Card)(البطاقة الومضية وسيلة  مأن تستخد للمدرسة ينبغى

 ميارس ان منهم يطلب و الطالب نفوس ىف القراءة اللغة العربية اتقن حىت القراءة

 .والكلمة جيدا اجلملة قراءلي

 للطالب .٢
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مهارة  يف ترقية و العريبة اللغة لتعليم نفسهم يدفعوا ان طالبال على  ينبغى

 ىف استخدامها و جديدة يناهلا كل يذكرها و يناهلا كل هاميارس و. خاصة القراءة

 كتبهم ىف األسئلة عن جييب او اجلملة و النص  لقراءةكا العربية  اللغة التعليم عملية

 .ذلك غري و

 للمعلم .٣

. القراءة إلستيعاب الطالب على حيصصو أن العربية اللغة معلم على  ينبغى

 مهارات اربع ىف الطالب لكفائة العوامل افضل يه اسدمخها و القراءة استيعاب ألن

 .الكتابة مهارة والقراءة  مهارة والكالم  مهارة واالستماع  مهارة يعىن




