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 الباب الخامس

 الخاثمة

 تسنتنا لا  .أ 

قت الخعلم الخعاووي لترقُت مهارة بقامذ الباحثت  أن بعد بحثها عً فعالُت طٍز

خالصت مً هذا الهخائج البحث و الاقتراحاث, و أما  حصلذ علىالقزاءة العزبُت 

 البحث وهي:

باملدرضت املخىضطت املحمدًت  )د( الصف الطابعلطالب الخعلم الخعاووي  طبُقجفي  .1

الىارد في الكخاب، الذي ىضىع بامل شزحذ مدرضت مادة مىاضبت , ًىكُاكزجا 3

لخجىب امللل اللقاء  أهىاًعا مخخلفت مً الخعلم الخعاووي في كل درضتطخخدم املحو 

قت  الباحثت  اضخخدمذألاول اللقاء مً الطالب. في  لىب ضبأالخعلم الخعاووي طٍز

ق جحقُق   اضخخدمذ ثاويالاللقاء في  ،(grup investigation) طالبال الفٍز

قت  الباحثت اللقاء في  ، (make a match)املطابقت  لىبضبأالخعلم الخعاووي طٍز

قت  الباحثت  اضخخدمذ ثالثال ق جحقُق لىب ضبأالخعلم الخعاووي طٍز الفٍز

قت  الباحثت  اضخخدمذ زابعالاللقاء ، في (grup investigation)   الطالب طٍز

ق في عملُت الخعلُم دشكُلب. (theasure clues)لىب ضبأالخعلم الخعاووي   الفٍز

و أما هدُجت إضدباهت أّن  .إلاحطاص باملطؤولُت لكل فزد في إكمال املهمت ةداٍس

قت الخعلم الخعاووي لترقُت مهارة القزاءة.   الطالب ًىافقىن على طٍز

قت الخعلم الخعاووي لترقُت مً إحزاء البحث الباحثت بعد أن اهتهذ  .2 فعالُت طٍز

 3باملدرضت املخىضطت املحمدًت  )د( الطابع الصفمهارة القزاءة العزبُت لطالب 
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قت بعد ًىكُاكزجا , هظز إلى ارجفاع مخىضط هدُجت الطالب قبل جطبُق هذه طٍز

قت  . ,,52, و بعد جطبُقه   5,,5جطبُقه. أن مخىضط الطالب فبل جطبُق هذه طٍز

و هذا ًدل على  0.05أصغز مً هدُجت  0,000و قامذ الباحثت في جحلُلها بىدُجت 

ت و قبىل الزضُت البدًلت. و بُان ممزدود  قت جها أن الفزضُت الصفٍز الخعلم طٍز

باملدرضت  )د( الصف الطابعالخعاووي فعالُا لترقُت مهارة القزاءة العزبُت لطالب 

 .ًىكُاكزجا 3املخىضطت املحمدًت 

 

 الاقتراحات .ب 

قت  كىن هذاحثت بحثها, رحذ بها أن ًقامذ البأن بعد  البحث هافًعا لخطىر طٍز

باملدرضت  )د( الصف الطابعحعلُم اللغت العزبُت  لطالب عملُت الخعلُم, خاصت في 

 . و أما الاقتراحاث كما ًلي:ًىكُاكزجا 3املخىضطت املحمدًت 

ادة الىضائل و أن ٌ ًىكُاكزجا 3املخىضطت املحمدًت لزئِطت املدرضت  .1 طاعد بٍش

ظ اللغت العزبُت و أن حطاعد في جزقُت مهارة اللغت  ألابيُت املدرضت لخطىر جدَر

 العزبُت بأمز الطالب لخحدر  باللغت العزبُت حتي جكىن هذه اللغت لغت الىاحبت.

كىن أكثر جىىًعا في اخخُارأضالُب التي ضِخم جطبُقها ً، أن ملدرضت اللغت العزبُت .2

في جزقُت مهارة خاصت  اث اللغتمهار  جزقُتعىد إحزاء عملُت الخعلُم، مً أحل 

 .ة العزبُتءقزاال
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أن يهخمىن املادة اللغت العزبُت  ًىكُاكزجا 3املخىضطت املحمدًت لطالب باملدرضت  .3

التي شزحذ مدرضت في الفصل و  و ًدرضه كل ًىم بالجهد, حتي ٌطخطُعىن أن 

ف. م و الحدًث الشٍز  ًفهمىن الىاص القزاءة و فهم القزآن الكٍز

ادة رغبت  .4 في إكمال هذا البحث باضخخدام أن ًكىن هذا البحث مزحعا حتى ٍس

قت أو الىصُلت الخعلُم ألاخزي لترقُت مهارة القزاءة العزبُت و اهخمام في الط ٍز

ال. قت الخعلُم جحخاج وقخا طٍى  جىظُم الىقذ ألن جطبُق الطٍز

 

 

  

 

 

 

 


