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 الباب الخامس

 إقتراحات و خالصة

 خالصة . أ
 صل  الباثث ن: ها، خيإضافة إىل نتائج البحث و مناقشت

اجلمصلة العربية البسيطة عند تالميذ الفصل السابع قدرة ترمجة  .1
 "Uno "  بطاقة وسيصلة قبل استخدام"باب السالم"  باملدرسة الثناوية

ختبار ن امالصعوبة من نتيجة قيمة املتواسط . وتظهر هذه نقيصة
درجة كفاية التام األدنية هي  اما . و 53نصف السنة و هي 

70،00.  
اجلمصلة العربية البسيطة عند تالميذ قدرة ترمجة  وبعد اعطاء املعامصلة .2

 وسيصلة استخدام "باب السالم" بعد الفصل السابع باملدرسة الثناوية
 ختبارمن امن نتيجة قيمة املتواسط يرتقى. ويظهر  "Uno "بطاقة  
 .82هي  . اما لصلفصل التجريىب57فصل الضابط  البعد

اختبار  نتيجة و 55يظهر من نتيجة اختبار قبصلى لصلفصل الضابط  .3
نتيجة  و 53نتيجة اختبار قبصلى لصلفصل التجريىب  . و57بعدى 

تؤثر فعصليًة يف ترقية " Uno "، اًذا استعمل بطاقة  82اختبار بعدى 
 نتيجة ترمجة الصلغة العربية البسيطة.
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 إقتراحات . ب

الذين  يتعصلقوا يف هذا الفريق هذه االقرتاثات لبعض  اقرتح الباثثو 
 ، و هي البحث
عا ملرشخي لقسم تعصليم الصلغة العربية، ن: تأخد هذا البحث مرج .1

ارة " لرتقية مهUno "بطاقة   وسيصلةعن  البحوث الالثقة، يبحثوا
 الرتمجة.

فة إىل يرجى من الباثث الالثق تطوير هذا البحث اجلامعي. إضا .2
قدرة تؤثر إىل " Uno "بطاقة   وسيصلةن:  ثواصل البحث، تعصلق الباثث

  الرتمجة.
 وسيصلة" Uno "بطاقة   وسيصلة و التالميذ املدرسة، ن: يستخدموا هذ .3

. ثىت السالم""باب  تعصلمية يف دراسة الصلغة العربية باملدرسة الثناوية
هذا البحث  ترمجة. و لباثثجيتهدوا يف دراسة الصلغة العربية خاصة يف 

بطاقة "  وسيصلةمعرفة عن استخدام ث تزيد اجلامعي، ن: يكو: هذا البح
 Uno"اخلربة الثمينة الكثرية يف نثناء عمصلية البحث. و  . و ينال الباثث
  يف املستقبل. كو: هذا البحث عصلما نافعا لصلباثحت
 

 


