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  الباب الخامس

 االختتام

  

  الخالصة  . أ

السابقة وحتليل البيانات املوجودة،  املوضوعة ىف حبث املسائل املتعلقةبالباحث تهىينإوبعد 

  لى :أن تقوم اخلالصة فهي كما ت الباحثة على نبغيت

ىف تعليم مهارة القراءة لدى الطالب (ANTONIM)استخدام وسيلة اللعب اللغوي التضاد  .1

مسارانج عملية التعليم بتعليق  1الصف احلادى عشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

النشاطات التالميذ يف التعليم حىت هم جيدون املعارف والعلوم بنفوسهم ويعرفون أحواهلم 

يات القوية من اخلربة اجلديدة حىت حيصلوا الذكرالنيل البيانات واإلرشادات تتعلق بالتعليم. 

األساس التعليمي،  املدّرسةشرح تأغراض التعليم،  املدّرسةتبلغ بكيفية: 

، )السبابوالعمل( تعطياملدّرسةمادةالدرسواملفردات، تقسيمالتالميذإلdستةفرقة

فرصة التالميذ لتقدمي اجناز تعطياملدّرسة، إلdجميعالفرقة) التضاد( تعطياملدّرسةاللعباللغوي

، تعطياملدّرسةصحيفةاالمتحانإلdجميعالتالميذ فرقتهم تفسهم، قبل انتهى الوقت،

واجب إلعالن اجناح ويثبت فرقة ممتاز أو غري ممتاز، خلص  تعطياملدّرسة.تصويباألجوبةمعا

 خالصة من الدرس باللغة العربية. املدّرسةالتالميذ مع 

الثانوية مبدرسة لصف احلادى عشر الطالب على مهارة القراءة لدى الطالب ا ترقية اجناز .2

ي ه (ANTONIM) وسيلة اللعب اللغوي التضادباستخدام مساراجن 1اإلسالمية احلكومية 

 %65 جناحة بالنظر إىل قيمة املشاهدة انتاج تعليم على مهارة القراءة قبل الدورة هي

انتاج التعليم وقيمة املشاهدة % 77,5 وقيمة املشاهدة انتاج التعليم يف الدورة األوىل هي

  %.90يف الدورة الثانية هي
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 االقتراحات  . ب

ىف تعليم (ANTONIM)وسيلة اللعب اللغوي التضادوبعد حبث الباحثة عن تنفيذ 

 1الثانوية اإلسالمية احلكومية مبدرسة مهارة القراءة لدى الطالب الصف احلادى عشر 

وسيلة قّدم الباحثة اإلقرتاحات لعلها نافعة ملساعدة إىل تقّدمها ونشأا ىف تنفيذ ، فستمسارانج

  ىف تعليم مهارة القراءة. أما إقرتاحاا التالية: اللعب اللغوي التضاد

قبل بداية تعليم  مسارانج 1الثانوية اإلسالمية احلكومية مبدرسة ينبغي ملدرس اللغة العربية  .1

 ، أعمارهم، وكفاآم،أن ينظر إىل أحوال الطالب من النواحي العديدة اللغة العربية

هذه األحوال تعني الطريقة املناسبة ىف ذذا. ألا يؤثر آثرا كبريا إىل النتائج احملصولة. و وغريمه

 .اللغة العربيةتعليم 

عب اللغوي بأساتيذ املدرسة عرف الباحثة أن وسيلة الل ةمن نتائج املقابلة الىت عملها الباحث .2

منهج التعليم بتعليق النشاطات التالميذ يف التعليم حىت هم جيدون املعارف  )التضاد(

والعلوم بنفوسهم ويعرفون أحواهلم لنيل البيانات واإلرشادات تتعلق بالتعليم. هي طريقة 

  مناسبة بأحوال التالميذ يف املدرسة.

ىف تعليم  (ANTONIM)اللغوي التضادوسيلة اللعب إن األساتيذ هلم دور هام يف تنفيذ  .3

مهارة القراءة ذه املدرسة ألم واصل التعليم مهارة القراءة ومراقب الطالب يف حياة 

الطالب اليومية ومنفذ يف إعطاء االكتشافية حينما يعمل الطالب املخالفة يف احملادثة 

 العربية.

  

  االختتامج. 

متك لى كل أسرار حكم منك. وبنعيتنا. ونشكرك عحنمدك على كل نعم أعط أللهم

استخدام وسيلة اللعب وضوع "كمل هذا البحث العلمي مبة أن تاحثستطيع  البوحكمتك ت

اللغوي التضاد ىف تعليم مهارة القراءة لدى الطالب الصف احلادى عشر مبدرسة الثانوية 

. عسى اهللا أن "مسارانج 1اإلسالمية احلكومية 

ة . لعل هذا البحث العلمي نافع للباحثممايكرهاللهفيعمليةتصنيفهذاالبحثالعلميةنيةالباحثنظفي

خاصة و لغري القارئ 
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نصائحوانتقادامتناةتوقعالباحثت،وبالتالياليزااللعديدمنأوجهالقصورةالباحثاالبحثالعلميالذيالفه.عامة

  .حسنأو كونالبحثالعلمأفضلتللقراء


