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  الباب الخامس

  االختتام

  

كتابة هذا البحث.  يف إمتام لك احلمد ولك الشكر يارب العاملني. قد ساعدت إىل الباحثة

منه، وبعد ان تبحث عن املوضوع يف األبواب السابقة، التصلح للباحثة إذا مل تقدم النتائج 

  ات. يف هذا الباب ستقوم الباحثة بتلخيص نتائج البحث واالقرتح ولذالك

 النتائج  .أ 

  :كما يلي  ة، وهيالباحث تإستنتج البحث ائجنت على بناء

مفردات اللغة العربية للتالميذ الذين يتعلمون باستخدام البطاقات الومضية  تعليم أن .1

(Flash Cards)  بقيمة الزهراء" املتوسطة ميلوجنو جفارا مدرسة "ىف الصف السابع من

 78,5املتوسط: 

مفردات اللغة العربية للتالميذ الذين يتعلمون بدون استخدام البطاقات الومضية  تعليم أن .2

(Flash Cards)  بقيمة الزهراء" املتوسطة ميلوجنو جفارا مدرسة "ىف الصف السابع من

 61,83:  املتوسط

من تعليم بدوا.  أحسن (Flash Cards) البطاقات الومضية ماستخداب املفرداتأن تعليم  .3

 توقارن 3,66 هي" ot"  درجة أننتيجة من اختبار "ت" املستقلة وهذا بداللة أن 

%. 5 و% 1 داللة مستوى على اجلدول من بالدرجة احملاسبة من" tabelt"  درجة ةالباحث

 وجود على تدل وهذه". tabelt"  من أكرب" ot"  إذن. اجلدول يف 46 هي احلرية درجة أما

 Flash)البطاقات الومضية  ماستخدتعلمون املفردات باي الذين التالميذ بني داللة ذو الفرق

Cards)   اي الذينالتالميذ وأنّ  يقال السابقة الوصائف على بناء ،تعلمون املفردات بدو 

اللعة  مفردات يف تعليم فّعال (Flash Cards)البطاقات الومضية  ستخدامبا تعليم املفردات

 .املتوسطة ملوجنو جفارا" الزهراء" مدرسة من سابعال الصف تالميذل العربية
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 Flash) يلة بطاقات الومضيةوس باستخدام املفردات تعليم الباحثة عرضت أن وبعد

Cards)، اللغة تعليم على للمساعدة نافعة ولعلها االقرتاحات تقدم أن الباحثة تريد 

   :ليي كما منها, يف تعليم املفردات وخاصة العربية
ألا  Flash Cards)(ينبغي للمعلم ان يستخدم وسائل التعليمية كالبطاقات الومضية  .1

مفردات اللغة العربية للتالميذ وان تشجيع عليهم الا مسرورة  تستطيع ان ترقي تعليم

 وفعالة

 يف تعليم اللغة العربية. ينبغي للمعلم ان يكثر تدريب تعليم املفردات الا عنصر مهمّ  .2

ا يستطيع ترقية إجناز  التعليمية املتنوعة ألن ان يستخدم الطريقة بغي للمعلمين .3

  تعلم التالميذ.
 

 االختتام  .ج 

 اإلسالم دين إىل ووفقنا اإلسالمو  اإلميان نعمة علينا أنعم الذي هللا وشكرا محدا

 الطاقة بكل البحث هذ تمت أن ةالباحث ستطيعت حىت القوي واجلسم السليم العقل ورزقنا

 يف تعليم (Flash Cards)فعالية استخدام البطاقات الومضية  " املوضوع حتت واالستطاعة

 مدرسة" الزهراء" املتوسطة ميلوجنو جفارا".العربية لتالميذ الصف السابع من  مفردات اللغة

 والعرفان، العلم أهل كتب من هاتنقل اليت البيانات من بالتحليل قومت ةالباحث وإّمنا

 عن بعيد البحث هذا ولذلك ونسيان خطأ من لوخت فال عاديّ  إنسان ةالباحث أن كما

 أن اهللا وعسى البحث هذا من العربية اللغة امتعلمو  ستفيدت أن ةالباحث جورت ف. متامواإل الكمال

 .بالصواب أعلم اهللا إنّ  املعلوم، هو وكما. السبيل رشد إىل يوفقنا

 

 

  


