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 الباب الخامس
 تختتا اإل

 
 نتائج البحث ﴿أ﴾

 فصلللبعد حبث الباحثة عن استخدام وسائل اإليضاح ىف تعليم ادلطالعة 
 األول مبعهد ادلوّدة اإلسالمي للبنات، تستنبط الباحثة كما يلى:

بإستخدام  مبعهد ادلوّدة اإلسالمي للبنات "أ" األول فصللىف اتعليم ادلطالعة  (1
باستخدام الصور واخلرائط يوضح معٌت الكلمة أو الًتكيب  الطريقة ادلباشرة،

اخلطوات،  يف تدريس ادلطالعة درسيتبع ادلو . والرسومات والنماذج احلية وغريىا
بعرض صور أو  أو بأسئلة يطرحها ادلدرسة التمهيد أو التهيئة أو ادلقدمة(1ىى: 

مناذج أو وسائل ذلا عالقة مبوضوع الدرس، أو باحلديث عن قصة مشوقة، أو 
توجيو أفكار الطلبة و هتيئة ل وإعطاء ادلفردات إعطاء األفكار األساسية للدرس

 باستخدام بشرح ادلادة القراءة اجلهرية للمعلم(2، أذىاهنم للموضوع اجلديد
هبا ميكن الطالبات أن يوجد كليمة أو الًتكيب  القراءة الصامتة(3، الوسائل
بإجابة األسئلة  ادلناقشة العامة(5، بقراءة جيدة القراءة اجلهرية للطلبة(4، الصعبة

الطالبات حتصل من التقومي حفظ ادلادة و  نتيجةو  .حول ادلادة و حفظ ادلادة
 إجابة األسئلة و فهم ادلادة.

 ،اإلسالمي للبنات "ادلوّدة"مبعهد  ""أ األول فصللىف ا متنوعة إستخدام الوسائل (2
عرض نفس الشيء أو منوذجو وبصورة ذلك الشيء أو بادلصورة غالبا بالوسائل 

 .صورة على السبورة أو صورة ختطيطّية
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مبعهد  "أ"فصل األول لاستخدام وسائل ادلصورة ىف تعليم ادلطالعة ل مشكالت (3
ىف الكتابة تشعرون الصعوبة  الطالبات : أماىي اإلسالمي للبنات "ادلوّدة"

، بل تفرحون ومل ىف استخدام الوسائل توجد مشكالت واحلفظ ادلادة. ومل
مل و  عرون بادللل و الّسآمة. وأما ادلدرسة نقصان الوقت إلعداد الوسائلشت

 وأما طريقة حّلها. تغيري احلاالت الفصل فجأةو  ان يرسم جيدا ةتستطيع ادلدّرس
ترافق ادلدرسة الطالباهتا ىف التعلم الليل وتستخدم ادلدرسة  ىى  ذلذه ادلشكالت

 وسائل ىف التعليم، ألجل مواد التدريس واضحا حىت يفهم الطالبات فهما جيدا.
ستعد بعض وسائل ت وأن ،أن توجدىا بقدر ما استطاعت ادلدّرسة تسعىف

 ادلدرسة وسوف تستخدم ،اإليضاح اليت ميكن استخدامها يف الفصول الدراسية
باإلعداد الكامل ىف استخدام وسائل  وأن تستعد ،متنوعة يضاحوسائل اإل

يف استخدام وسائل  احتسني مهاراهت ينبغى على ادلدّرسة أن .اإليضاح سابقا
  يضاح.اإل
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 اإلقتراحات ﴿ب﴾
 :الباحثة وفقا بنتائج البحث، تقّدم االقًتاىات النافعات كما يلى حبثتبعد 

 :طالعةادل ةسمدرّ لل .1

 على خري وجو وسائل ادلصورة ستخدمواتينبغي أن  .أ 

 .ادلطالعةىف تعليم صرب على مواجهة ادلشكالت تأنينبغى  .ب 

 يضاح.يف استخدام وسائل اإل احتسني مهاراهت أنينبغى  .ج 

 :تلميذاتلل .2

 ادلواد ادلدروسة فهما جيدا تفهمينبغي أن  .أ 

تعني ادلدّرسة ىف استخدام وسائل  ادلطالعةتعّلم  ىف نرغبته ىقتر تينبغي أن  .ب 
 .اإليضاح فعالة

 


