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 الباب اخلامس

 اإلختتام

 اخلالصةالفصل األول : 

نتائج ادلالحظات ادليدانية حول تنفيذ ىذا البحث اإلجرائي الصفي ،  بناًء على حتليل و

 استنتاجو على النحو التايل:

وسيلة بطاقة الصورة يف الفصل الثالث ابدلدرسة اإلبتدائية  ممارسة استخدامتكون .    1

 األمانة جنيلي على حنو ءاتى :

مقدمة: قبل بدء الدرس ابستخدام بطاقات الصورة يف الفصل الثالث ، قامت  

الصالة مًعا ، مث فحص حضور التالميذ ، مث استفسرت  الباحثة ابلًتحيب و

ة تعلم ادلفردات ، مث نقلت الباحثة: الباحثة عن حاذلم وأبدت تقديرىا ألمهي

   .دقيقة( 5للتل1أىداف التعلم اميذ )

ىي ادلفردات العربية  النشاط األساسي: يقوم الباحثة بشرح ادلادة ادلراد دراستها و

يف الفصل ، مث يشرح الباحثة مقدما كيفية استخدام الوسيلة اليت ستستخدم يف 

ىي بطاقة الصورة ، مث يقوم الباحثة بسرد ادلفردات العربية ومفرداهتا. ادلعٌت  التعلم و

ادلوجود على بطاقة الصورة متبوًعا ابلكلية يتم تنفيذ ىذه اخلطوة بشكل متكرر 

حىت يتمكن التالميذ من حفظ ادلفردات اليت تعلموىا ابلفعل ، مث يتم منح 
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ليت مل يفهموىا. بعد ذلك قامت التالميذ الفرصة لطرح أسئلة حول ادلفردات ا

 06الباحثة بسؤال التالميذ مرة أخرى عن ادلفردات اليت مت تعلمها ابلتناوب )

 (دقيقة

التالميذ ادلادة اليت مت دراستها للتو ، مث يعطي الباحثة  اخلادتة: خيتتم الباحث و

 15مًعا ) الدافع للتالميذ ، مث يغلق الباحثة الدرس بقراءة احلمدلة متبوعة ابلصالة

  .(دقيقة

كثريًا عن   ةيف الدورة التالية ، ال ختتلف ممارسة التعلم ابستخدام وسيلة بطاقة الصور 

الشرح أعاله ، ولكن قبل أن ينتقل الباحثة إىل احللقة التالية ، يكرر الباحثة 

الدروس يف الدورة السابقة حىت يستمر التالميذ يف تذكر أو حفظ ادلفردات 

 .نتقال إىل ادلادة التاليةالسابقة قبل اال

 تالميذ، ذلا أتثري كبري جًدا على نتائج تعلم ال ةبطاقات الصور  يلةاستخدام وس ان  (  2

من ادلرحلة األوىل إىل  تالميذمالحظة ذلك من خالل الزايدة الكبرية يف درجات ال

،  ةاالختبار الالحق. ابإلضافة إىل ذلك ، يف التعلم ابستخدام بطاقات الصور 

التعلم. مالحظة  متحمسني ونشطني للغاية يف عملية التدريس و تالميذيكون ال

يف التعلم واإلجابة على األسئلة اليت  تالميذذلك من خالل احلماس العايل لل

 .ةيطرحها الباحث
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الثالث  فصلال تالميذل ةبطاقة الصور  يلةمن الشرح أعاله االستنتاج أن استخدام وس

. تالميذبتدائية األمانة جنيلي لو أتثري كبري يف نتائج تعلم الإلة ادرسادليف  ةاالبتدائي

زايدة قيمة  ، وحفظ ادلفردات ، و تالميذمالحظة ذلك من خالل نطق مفردات ال

  .٪06يف كل دورة بشكل كبري وحقق ىدف  تالميذخمرجات تعلم ال

 والتنفيذ القرتاحاتالفصل الثاين : ا

،  ةبطاقة الصور  وسيلةبناًء على نتائج البحث اليت مت احلصول عليها يف استخدام 

يُقًتح على ادلعلم أن يقوم دائًما إبعداد تعلم اللغة العربية بشكل إبداعي. يهدف التعلم 

ابلراتبة  تالميذ، إىل عدم شعور ال ةمع بطاقات الصور  وسيلةاإلبداعي ، مثل استخدام ال

 السعادة ابلطريقة أو الطريقة اليت يتم نقلها. عربية. لكن تشعر ابإلاثرة ويف تعلم اللغة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


