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 الباب الخامس
 وصياتتلاالنتائج و 

 النتائج . أ
م وسيلة بطاقة اارة اإلمالء باستخدإضافة إىل حواصل البحث عن مه

 =ة كما يليحثاالب اهلجائية، فتستنتجاحلروف 
استخدام وسيلة بطاقة احلروف التالميذ على مهارة اإلمالء قبل  قدرة ال تزال .1

ملهارة اإلمالء  املتوسط. و تُعرف تلك احلالة من نتيجة قيمة اهلجائية منخفضة
(. و أما 7;،:3)لفصل التجرييب فهي عند االختبار القبلي. أما نتيجتها ل

 .(83،;3)فهي  نتيجتها للفصل الضابط
استخدام وسيلة بطاقة احلروف التالميذ على مهارة اإلمالء بعد  قدرة ال تزال .3

تدل أهنا مرتفعة بعد تطبيق الدراسة باستخدام وسيلة بطاقة  اهلجائية مرتفعة.
ملهارة اإلمالء  املتوسطة قيمة . و تُعرف تلك احلالة من نتيجاهلجائيةاحلروف 

. و أما (5،83:)عند االختبار البعدي. أما نتيجتها للفصل التجرييب فهي 
 املتوسط. إضافة إىل نتيجة قيمة (9>،;7)فهي  الضابطنتيجتها للفصل 

لالختبار القبلي و البعدي،  نعرف أن درجات الكسب يف الفصل التجرييب 
ختلص  (. و لذلك،15،77) الضابط ىيو يف الفصل  (85،73)ىي 

 .الضابطأكرب من الفصل  الباحثة أن درجات الكسب يف الفصل التجرييب
. (5،555)ىي  sig. (2-tailed)اصل التدريج اإلحصائي، فنتيجة و إضافة إىل ح .3

وبذلك،  . aH  ( فالفروض الصفرية مقبولة5،58> ) α( 5،555ألن قيمة )
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كبري بني مهارة اإلمالء التالميذ   ىذا احلساب يدل إىل أنو يوجد اختالف
الذين يتعلمون بوسيلة بطاقة احلروف اهلجائية و التالميذ الذين ال يتعلمون 
بوسيلة بطاقة احلروف اهلجائية. فاالستنتاج ىو موجود تأثري استخدام وسيلة 

 بطاقة احلروف اهلجائية على مهارة اإلمالء. 
 التوصيات . ب

للنظر ، ض االحوال الىت أوصت هبا الباحثةبع، ىناك بناء على ىذا البحث
 فيها و أيضاً ملساعدة عملية التعليم اجليدة منها=

رة اهلجائية تؤثر قدكما ىو املعروف أن استخدام وسيلة بطاقة احلروف    .1
يُرجي من املدرسني استخدام  أضافة إىل ذلك، مهارة اإلمالء. لىع التالميذ

 ل عملية تدريس اللغة العربية.يف ك اهلجائيةوسيلة بطاقة احلروف 
يا عن املوضوع املتعلق بوسيلة بطاقة احلروف لمحبثا عملن يريد أن يبحث  .3

يف التدريس، حىت يزداد فهم ، فليستعمل عملية االستعمال املتنوعة اهلجائية
التالميذ على املادة املقدمة. عالوة على ذلك، فالباحثة البد هلا أن يهتم يف 

و حتليلها خري االىتمام. و اعلم أن حواصل البحث يسأل  إدخال البيانات
 عليها الباحثة.

و للباحثة الالحقة، أن تطور افكارىا اإلبداعية يف تدريس اللغة العربية الالحق.  .3
و ال تتخصص ىذه األفكار يف تدريس اإلمالء بل يف التدريس اآلخر. 

  دائما.ة تطورىا الباحثة ولتستعمل الباحثة الالحقة خري وسيلة البطاقة النافع
 


