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 الباب الخامس

 النتائج و االقتراحات

االقرتاحات فيما  ، استنبطت الباحثة االستنتاجات ويف هذا البحث

 : يلييتعلق هبذه القضايا، كما 

 النتائج . أ

 :بعض نتائج وهي فيمايلي ةحثاالب ت تستنتجابيانعن حتصيل  البحثوبعد 

وسيلة  قدرة  استيعاب الّتالميذ على مفردات اللغة العربَية قبل استعمال .1

 لفرقةا قبلى ختبارا.وظهرت من قيمة كن فعالية تمل  اإلستذكار بطاقة

 الضابطة. لفرقةا  ٤۷، ١١و  ٤۷, ٣٣ هي التجربية

وسيلة  استعمال بعدقدرة  استيعاب الّتالميذ على مفردات اللغة العربَية  .٢

 لفرقةا  بعدى اختباروظهرت من قيمة  ،هناك فعالية كبرية اإلستذكار بطاقة

تجريبية اللفرقة او ترقية  .ضابطةال لفرقةا ٦١ ،٢٤و  ۷٤،١١ هيبية يالتجر 

استيعاب  يف تقي كثرياتر  (.اذن١٣,١٤ضابطة )اللفرقة ل( و ١١،٤٣)
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استيعاب  يفترقية  دتوج،و لفرقة التجريبيةايف  ّتالميذ لفردات اللغة العربّية م

بني  ةنمقر بطاقة اإلستذكار للتالميذ بعد استعمال  اللغة العربّية مفردات

 ر فعاليتهاو ظهممفردات بدون وسيلة و تعّلم تضابطة اليت الفرقة ال

مثّ (٦٥١,۷) المستخرجة  Zنال قيمةت Mann-Whitney بناء على اإلختبار . ٣

 ٥٥,٥او  %٥ مستوى الداللة يف ت جدول من المأخوذة  Zقيمة 

املأخوذة  z قيمة أكرب من  (٦٥١,۷) المستخرجة z قيمة(. ألّن ١٦,١)

 (Haو ) ةمردود (Hoالصفرية )فتقرر فرضية  (١٦,١) من جدول ت

عند  استعمال وسيلة بطاقة اإلستذكار يف.هذا تدل على فعالية ة مقبول

لتالميذ  فردات اللغة العربّيةمرتقي استيعاب ي و مفردات اللغة العربَيةتعليم 

 .فعاليتها وظهرت

 االقتراحات . ب

 اقرتحت الباحثة بعض االقرتاحات :حث، ببعد إقامة ال

 للتالميذ. ١
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تلزم   االهن ،فرداتموسيلة بطاقة اإلستذكار عند تعلم اكثار استعمال  ارجو

بطاقة استعمال ألن تالميذ.لاللغة العربية  فرداتمستيعاب اترقية يف  تهافعالي

اللغة العربية ملّية تعليم جتعل عمث  مبتكر يف اللعب و جمتذب اإلستذكار

 .فعايل

 . للمعلمني ٢

 عند يستعمل وسيلة التعليمأن  للمعلمني ارجوبعد انتهاء هذا البحث ,  

 عنديكرر مفردات .و لكي جتعل عملية التعليم رائعة   تعليم اللغة العربية

 حفظها بدون نسيان.استيعاهبا و  لكي يسهل  عند تعليما عماهلاست و تعّلم

 . للباحثني ۳

ني تعليم نطابق بمتنوعة. علينا ان خيارية و تعليم اللغة العربية  إن وسيلة  

, ال سيما ىف تعليم اللغة يف التعلم  تذبنييذ  أكثر جممو وسيلة  لكى يكون تال

 م ىف مستقبل احسن و افضل.  يتعلالعربية كى 
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