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 الباب اخلامس

 النتائج و االقرتاحات

 النتائج . أ

ت تستنتج الباحثة بعض النتائج وهي اوبعد البحث عن حتصيل البيان

 مايلي: يف

قدرة التالميذ على استيعاب مفردات اللغة العربَية قبل  .1

فقيمة املعدل    استعمال إسرتاتيجية مطابقة بطاقة املؤشر

و يف  21،04)لالختبار القبلي( يف الفصل التجرييب هي 

  40،12الفصل الضابط هي 

قدرة الّتالميذ على استيعاب مفردات اللغة العربَية بعد  .2

هناك فعالية كبرية  استعمال إسرتاتيجية مطابقة بطاقة املؤشر

ة قيمالتجرييب، كما البيان أّن  بقيمة اختبار بعدي يف الفصل 

 56،29املعدل )لالختبار البعدي( يف الفصل التجرييب هي 

ولوكان هلما ترقية حاصل . 26،22و يف الفصل الضابط هي 
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إختبارمها البعدي لكن هناك أكرب الرتقية حلاصل الفصل 

التجرييب. و هذا مبعىن أّن هناك فعالية استعمال إسرتاتيجية 

 بية. مطابقة بطاقة املؤشر لتعلم مفردات اللغة العر 

السابق، تنال  Mann-Whitneyبناء على اإلختبار  .3

مستوى  ( بقيمة6,485املستخرجة ) Zقيمة 

(.مثّ ٠يقّرب )(Asymp. Sig. (2-tailed))الداللة

او  %٥املأخوذة من جدول ت يف مستوى الداللة Z قيمة 

(أكرب 6,485) املستخرجة z(. ألّن قيمة 1,995) ٠٥,٠

( فتقرر الفرضية 1,995املأخوذة من جدول ت) z من قيمة 

(مقبولة. هذا يدل على فعالية Ha( مردودة و )Hoالصفرية )

استعمال إسرتاتيجية مطابقة بطاقة املؤشر يف تعلم مفردات 

 اللغة العربية. 
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 االقرتاحات ب.

 بعد إقامة البحث، اقرتحت الباحثة بعض االقرتاحات :

 . للتالميذ١

 Indexترجو الباحثة إكثار استعمال لتعليم ب إسرتاتيجية 

Card Match  ىف تعلم ملفردات و احملادثة, النه فعايل لرتقية

 قدرة التالميذ على استيعاب مفردات اللغة العربية 

 . للمعلمني ٢

بعد انتهاء هذا البحث , ترجو الباحثة من املعلمني جتديَد تعليم 

خصوصا ىف تعليم املفردات. و ترجو الباحثة اللغة العربية و تنويعه, 

 . ان يكون التعليم معاونة ىف حّل تعلم اللغة العربية

 . للباحثني۳

طرق تعليم اللغة العربية متنوعة تطابق مستوى التالميذ. علينا ان 
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 جنتهد ىف اجملال الرتبوى, ال سيما ىف تعليم اللغة العربية كي يكون

 .  أجذبالتعليم ىف املستقبل احسن و 

 


