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 خامسباب ال

 الخاتمة

 نتائج البحث  . أ

 بناء على حتليل البيانات السابق تقدم الباحثة خالصة البحث 

قد قامت الباحثة بالبحث ولذلك نعرف نتيجة عن إستيعاب املفردات بفهم  .1

النصوص اللغة العربية, باإلختبارات املفردات بفهم النصوص العربية الىت قد 

  درسةاملقامت الباحثة أن إستيعاب املفردات بفهم النصوص العربية لدى يف 

 دارجة كافية.بيكانبارو  املتوسطة اإلسالمية املتكاملة" النمريه"

العربية بفهم النصوص العربية لدى  توجد العالقة اإلجيابية بني إستيعاب املفردات .2

بيكانبارو. و ىذه تدل  املتوسطة اإلسالمية املتكاملة" النمريه"مدرسة التالميذ يف 

 أو % 1 كذلك  55على مستوى الداللة عندى 

((2,310 < 2,6500 > 2,423      

تستنبط الباحثة مأسسا حبصول تلك الدراجة أن متلك كثرية من العربية و 

إستيعاهبا سوف توجد اإلرتباطية الكافية بفهم النصوص العربية لدى التالميذ. نوعية 
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لغوية فرد يعتمد على الواضع نوعية و كمية من مفرداهتا, متلك تالميذ كثرية من 

 نصوص العربية هلم. املفردات, ميكن زيادة حلصول قدرة فهم ال
 

 توصيات البحث  . ب

 تقدم الباحثة التوصيات كما يلي :

 للمدرسة  .1

الزائدة و التعميق واإلستعماالت الوسائل التعليمية كمعمال اللغوي مهم  . أ

عند التعليم اللغة العربية لرتقية املهارات التالميذ يف تعلم اللغة كي يكون 

ويزيدوا املرتادفات املتنوعة ويسهل التالميذ يستطيع أن يتعمق على أفكارىم 

املعلمفي التعليم حىت يكون تعليم املسرورة والسعادة, واملكتبة اللغة 

 تساعدىم كي يكون فكرىم واسعا بفهم النصوص العربية واملرتادفات.

ألن يكثر األعمال الىت تركيزا على اللغة كأسبوع اللغة, تقسيم املرتدفات,  . ب

ذي يستطيع بو التالميذ ألن حيصل على فهم احملاضرة وما اسبو ذالك ال

 النصوص العربية التالميذ.
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أرجو املدرسة أن تسهل تسهيلة وافية لتعلم اللغة خصوصا لتعلم اللغة  . ت

 العربية. 

 ملدرس اللغة العربية .0

البد للمدرس عند تعليم اللغة العربية خصوصا املفردات أن يهتم املدرس  . أ

ىذه إشد املهمة لدى التالميذ ألن اللغة التالميذ على مفرداهتم,  إستيعاب 

تتكون من أكثر اجلمل ومائة من مآت املرتادفات الىت بينهم توجد معىن 

املرتادف واملشرتاك و املتضادة سوف تستطيع أن يصعب عند التالميذ. 

بذلك أن اللغة العربية لغة لوصول فهم الكتب املصدارية كالقرأن الكرمي 

صادران ىف الدين اإلسالم البد علينا أن نفهمها واحلديث الشريفة, ىذان م

 فهما جيدا.

 للتالميذ .3

ودب على كل التالميذ أن يتعمقوا ويفهموا مادة اللغة العربية خصوصا عن  . أ

 املفردات ومعناىا و استعماهلا يف أيامهم طول الوقت.

ترجو الباحثة على التالميذ أن يسألوا على معلم اللغة العربية عند الصعبة يف  . ب

 عليم اللغة العربية.ت

 ترجو الباحثة على التالميذ أن يفعلوا الواجبات املنزلية بكل جهد و نشاط. . ت


