
 الفصل الخامس

 نتائج البحث و التوصيات و المقترحات

 نتائج البحث .أ 

 :بعد أن البحث استنجت الباحثة ما يأيت 

أن مهارتم يف قرأة العربية باملدرسة العالية اإلسالمية الزهراء باملبانج، من حتليليها اليت 

، ونتيجة %)١٧(تالميذ  ٤تلميذا توجه عالية وهي يف إشارة مرتفعة  ٢٣عملها الباحثة على

فلذالك التلميذ %). ٢٦(تالميذ  ٦، وأما يف إشارة منخفضة %)٥٧(تلميذا  ١٣متوسطة و هي

م يف قرأة العربية باملدرسة العالية اإلسالمية الزهراء باملبانج يف إشارة متوسطة بنتيجة معدلة ههارت

 . ١٣يعين 

أن يف قراءة العربية باملدرسة العالية اإلسالمية الزهراء باملبانج، أن ههارتم يف قرأة العربية 

تلميذا توجه  ٢٣عملها الباحثة على  باملدرسة العالية اإلسالمية الزهراء باملبانج، من حتليليها اليت

، وأما %)٧٣(تلميذا  ١٧، ونتيجة متوسطة و هي %)١٣(تالميذ  ٣عالية وهي يف إشارة مرتفعة 

فلذالك ههارتم يف قرأة العربية باملدرسة العالية اإلسالمية %). ١٣(تالميذ  ٣يف إشارة منخفضة 

 ١٧ين الزهراء باملبانج يف إشارة متوسطة بنتيجة معدلة يع



و %   ٥ىف طرف املعىن  ٠،٤١٣وفيها جتد الباحثة قيمة دف   ٢١" = دف"جتد الباحثة  

، و بعبارة أخرى كتبت الباحثة  % ١أو %  ٥لذالك عرفنا املعىن %.  ١يف طرف املعىن  ٠،٥٢٦

 :كما تلى 

)٠,٤١٣ ≥ ٠,٨٠٩ ≥ ٠،٥٢٦( 

يعين وجود تأثري أقوي  Haمرفوضة وتقبل   Hoجدول، فإن " ر"أكرب من " ر ك ي"وألن 

 .أو أعلي بني املتغري ك املتغريي

يف حني أن نعرف تأثري دور املعلم علي مهارات قراءة العريب التلميذ يف املدرسة العالية 

 : اإلسالمية من الزهراء باملبانج كما يلي

و جدول التفسري عند  ٠،٨٠٩لذلك ميكن مالحظة أن النتائج اليت مت احلصول عليها هي 

 .يشري إىل أن بني املتغريينكويلهما العالقة أقوى أو أعلى ١،٠٠٠إىل  ٠،٨٠=  قيمة ر 

 التوصيات و مقترحات البحث ا .ب 

 : أعطت الباحثة املقرتحات و التوصيات التالية , و فيما تبصر نتائج البحث و املناقشة

 للمعلم  . ١

ارة قراءة منها دور استنادا إىل نتائج البحث أن العديد من العوامل تؤثر على مه

نتائج يف هذا البحث يدٌل أ�ما توفر تأثري أجابيا و أمهيا على  . املعلم يف تعلم اللغة العربية



السماح للمدرس دائًما بتقدمي التشجيع أو التحفيز للتالميذ . مهارة قراءة اللغة العربية

 . التالميذ لتعلم اللغة العربية دائًما حىت يتمكنوا من حتسني مهارة قراءة لدى

 للتالميذ . ٢

ال تظن أبًدا أن اللغة صعبة، إذا فهمت، حتب حفظ القرآن وقراءته، فإن اللغة العربية 

جيب أن حياول الطالب دائًما تعلم اللغة العربية، خاصة فيما يتعلق . ستكون مسلية

ة يف حتسني بالدور املهم للمعلم، ألن املعلم له دور مهم جًدا يف تعليم اللغة العربية، خاص

 .مهارات الطالب يف قراءة اللغة العربية

 للمدرسة . ٣

فيما يتعلق بنتائج البحث أعاله، فإن التغيري يف دور املعلم يف تعلم اللغة العربية يؤثر 

يُطلب من املدرسة بكل احرتام حتسني إمكانية وصول . على قدرة الطالب على القراءة

الطالب إىل الكتب، وخاصة كتب القصص العربية يف املكتب، مثل القواميس وكتب 

 . بالصرف، إخلاملفردات والكتب املتعلقة 

 لقسم تعليم اللغة العربية .  ٤

ميكن استخدام النتائج املتوقعة من هذا البحث كمرجع أو دليل للدراسات األخرى 

 .املتعلقة بقسم تعليم اللغة العربية
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