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 امباب اخلامس

 اخلامتة

 امفصل الأول: اخلالصة

بؼد أأن ثلوم امباحثة حتليل غوامل صؼوبة املراءة يف ثؼلمي انلغة امؼربية نلخالميذ يف 

فنخاجئ اموصف وحتليل امبياانت اميت  ابملدرسة امثاهوية احلكومية امثاهية موىن ب-امصف امخاسع

  :ػىل امنحو امخايل خهخالص  أأن   امللابةل واملالحظة وامخوزيق ابس خخدام حصلت  امباحثة

ابملدرسة امثاهوية ب -غوامل صؼوبة املراءة يف ثؼلمي انلغة امؼربية نلخالميذ يف امصف امخاسع .1

مؼظمهم من  خرحوا امخالميذ لأن درس يةامل رتبويةامالأوىل يه خلفية  امثاهية موىناحلكومية 

ذا اكن ابلإضافةبلراءة امنصوص امؼربية  ثؼودوا ماكذكل فاملدرسة الابخدائية امؼامة  ل  اإ

 انلغة وامثاهية كةل الاهامتم واحلافز من داخل هفس امخالميذ مخؼل   حديلة ثؼلمي املرأ ن اثبؼوا 

بني احلروف احلللي ة مؼرفة امفرق  مل يس خعيؼوايه  امؼربية خاصة يف املراءة وامثامثة

اىل امخالميذ  يه كةل اهامتم اموادلين وجشجيؼهامامرابؼة و  واحلروف انلهاة واحلروف املفخمة

 خار  امبئةة املدرس ية وامرابؼة يه ظريلة ثوصيل حول اموغي وامدشجيع ػىل امخؼل  

سة يؼين  أأكرث راتبة ابس خخدام احملارضة واموسائل امخؼلميية ابس خخدام امكذب املدرس ية املدر 

 .فلط

سة مخغلبهاجتاملثبعة  .2 صؼوبة املراءة يف ثؼلمي انلغة امؼربية نلخالميذ يف امصف  د املدر 

غري مذوفر مؼمل انلغة وامثاهية ب ابملدرسة امثاهوية احلكومية امثاهية موىن يه الأوىل -امخاسع

غري مذوفر كخب كراءة انلغة امؼربية بسبب امليود املفروضة بأأموال املساػدة امدشغيلية 

املدرس ية وامثامثة بؼض اموادلين اذلين ينشغلون بأأمور امؼمل أأو أأش ياء أأخرى خمخلفة 
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دراسة املرأ ن مثل حبير ل هيمتون أأولدمه يف ثؼل كراءة انلغة امؼربية أأيًضا غن كثب مع 

ىل  .أأو امخالوة يف منازهلم حديلة امخؼلميي املرأ ن يدبؼوهنم اإ

سة مخغلب صؼوبة املراءة يف ثؼلمي انلغة امؼربية جتاهد .3 ب -نلخالميذ يف امصف امخاسع املدر 

اذلي  حديلة ثؼلمي املرأ ن برانمج وخدتهو الأول  ابملدرسة امثاهوية احلكومية امثاهية موىن

امفصل الأول من امؼام ادلرايس غند دخول ومكن يؼلد مرة واحدة يف الأس بوع 

املدرسة امثاهوية  يف حديلة ثؼلمي املرأ ن برانمجيوك ف كريق املدرسة أأوشعة  2221/2222

وامثاين هو هناك امخؼاون من  ثفيش فريوس كوروان بسبب مؤكذًا احلكومية امثاهية موىن

س املرأ ن واحلدير نلخأأكيد  س املرأ ن واحلدير، ميك مدر  سة انلغة امؼربية مع مدر  كبل مدر 

دامئًا ػىل امخالميذ اذلين مل يمتكنوا من كراءة املرأ ن يف مادثه نلحصول ػىل امبياانت مث 

س حديلة ثؼلمي املرأ ن ميك أأن اكهت املزيد من امخ دريب املخؼمق وامثامر ثؼعهيا اىل مدر 

سة يف امصف نلخالميذ اذلين يفذلرون ػىل املدرة ملراءة  ثؼملهو هناك امخوحيه اميت  املدر 

 .انلغة امؼربية

 امفصل امثاين: الاكرتاحات

 :امبحر ثلرتح امباحثة بؼدة اكرتاحات حراها رضورية  ويه خالصة بناًء ػىل

سة، الأوىل يه حتفزي امخالميذ واموادلين ػىل اموغي بأأمهية املدرة ػىل كراءة انلغة  .1 نلمدر 

سة متكن حتسني اجلودة ثؼلميها بشلك أأكرث فاػلية وابخاكًرا  امؼربية مكسلمني وامثاهية أأن املدر 

ية يف اس خخدام ظريلة امخؼلمي ووسائهل حبير حىت امخالميذ هيمتون أأن ميخؼلموا انلغة امؼرب 
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رشادات خاصة نلخالميذ اذلين  وذكل نلخغلب صؼوبت كراءة انلغة امؼربية وامثامر ثلدمي اإ

  جيدون صؼوبة كراءةانلغة امؼربية.

نلخالميذ، جيبون دلهيم حامس كبري وزايدة امخدرب ػىل ثؼل كراءة انلغة امؼربية وجيبون  .2

ىل خاهب  دلهيم ثنظمي الاهضباط امنفس ملراءة انلغة من أأخل حمنية ػادات املراءة لأهنا اإ

حدى انلغات امؼاملية اميت جُس خخدهما امؼديد من  انلغة امؼربية لكغة مفهم املرأ ن فهيي أأيًضا اإ

 .الأشخاص يف امؼامل

ضافةافريق م .3 نلخالميذ مثل زايدة ػدد كخب  ا وحتسئهن مرافق امخؼل ملدرسة، حباخة اىل اإ

 .انلغة امؼربيةاملراءة امش يلة وثوفري مؼمل انلغة دلمع ممارسة 

ذا اكن رضورية ب جتاميت  ،نلباحر املادم .4 حديلة برانمج  ميبحر غن لادمامباحر امهيمت اإ

املدرسة امثاهوية احلكومية  يف ميذالخامؼربية نل انلغة املراءة  ةهمار  كيةكوس يةل مرت  ثؼلمي املرأ ن

 حديلة ثؼلمي املرأ نوظيفة برانمج  غن املادمرياحع امباحر م يه حرحو امباخثة امثاهية موىن

امبياانت ومجؼها  ثلريريف معلية اس خؼد امنفس  ميك امؼربيةانلغة املراءة  ةهمار  كيةمرت كوس يةل 

مل مئس فاػل أأو  ظهر أأني  ةلأن هخاجئ امبحر من امباحث جبيدامبحر  أأن يفؼل ميكنذلكل 

 ةهمار  كيةمرت  موىناملدرسة امثاهوية احلكومية امثاهية يف  حديلة ثؼلمي املرأ نبرانمج  ينجح

 .ميذالخم ا ىدل امؼربية انلغة يف ثؼلمي املراءة

 


