
44 

 

 الفصل الخامس
 الخاتمة

 نتائج البحث . أ
ارتباط بني استيعاب  "وبعد ما حبثت الباحثة عن حبث الذي يتعلق بادلوضوع 

قواعد اللغة العربية و قدرة على قراءة  النصوص العربية لدى الطالب دبعهد نور 
 تستطيع أن تأخذ اخلالصة ادلهمة كما يلي: اذلدى اإلسالمى بكنبارو"  

واعد اللغة العربية و قدرة على قراءة  النصوص العربية لدى نتيجة استيعاب ق .1
معادلة بينهما باختبار الذي الطالب دبعهد نور اذلدى اإلسالمى بكنبارو 

 قامت بو الباحثو.
استيعاب قواعد اللغة العربية و قدرة على قراءة  توجد اإلرتباطية اإلجيابية بني  .2

 .ى اإلسالمى بكنباروالنصوص العربية لدى الطالب دبعهد نور اذلد
% =  5عند و ىذه تدل على النتيجة ادلوجودة اليت وصلت هبا الطالب  .3

ىذه تدل  075,0. و نتيجة إرتباطها  0515 0% =  1و عند  00400
 على إرتباط كاف. 

بناء على احلاصلة السابقة ذبد الباحثة العوامل اليت تؤثر على قدرة الطالب 
الطالب دبعهد نور اذلدى اإلسالمى بكنبارو. و  لدى يف قراءة النصوص العربية 

قدرة الطالب على قراءة النصوص العربية  دبعهد نور اذلدى اإلسالمى بكنبارو 
 متأثرة بالعوامل األخرى ىي العوامل الداخلية و العوامل اخلارجية كما يلي: 

 العوامل الداخلية .1
 قدرة الطالب . أ

 دوافع أو غرية و جهد الطالب  . ب
 يف التعلم رغبة الطالب . ت
 جسم الطالب . ث
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 العوامل اخلارجية .2
 مساعدة ادلدرسني منها جهد و كفاءات خبلفية الًتبية اجليدة.  . أ

 لربامج ادلخصوصية من ادلعهد بطرق كثرية فهي:ا  . ب
 القراءة اجليدة  قدرة عن احلاجة إىل ترقيةادلشاورة . ادلشاورة (1

 .قواعد اللغة العربية أن يستوعيبواحىت البد لدى الطالب 
 تسهيلعادة و طريقة ل هكتاب باللغة اجلوية 0 ىذترمجة يف   (2

 قراءة الكتاب و فهمو. 
حمافظة. ىي أفضل طريقة ىف ادلعهد و بعبارة أخرى استعمال  (3

 الطريقة " الفهم بعد احلفظ أم احلفظ قبل الفهم"
طريقة سوروكان تكون ممارسة الطالب الستماع القراءة و  (4

 مراجعة.
على رغبة  الذين يأثرونصدقاء ألا وباخلصوصادلعهد بيئة   . ج

 ودىم.و جه تهمنشطيف التعلم وأالطالب 
 توصيات البحث . ب

 تقدم الباحثة التوصيات كما يلي:
 للمعهد .1

 . ادلوجودة الربامج على النظام ترقي أن ادلعهد إدارة على . أ
 . القدرة يف ترقية الطالب دلراقبة اخلاص ادلدرس يعد أن ادلعهد على . ب
 لًتقية الكتب قراءة ادلسابقة باتباع للطالب الفرصة يفتح أن ادلعهد على . ت

 .قراءة على قدرة لتدريب و اخلربة
 للمدرسي ادلعهد  .2

 أتى  مثال كافة تربية الطالب تربية يف اجلودة بًتقية ادلدرس يهتم أن . أ
 . الشهر يف أو األسبوع يف واحدة مرة القراءة تدريب بربنامج
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 مثال القراءة على قدرة لًتقية صيةاخلصو  الطريقة يزيد أن ادلستحيق على  . ب
 للمبتدئ ادلفتاح  طريقة

 للطالب .3
و   أن جيتهدوا الطالب على البد لذالك جدا كثري ادلعهد يف الربامج . أ

 ادلعهد من غريىا ىي يف مهارات أفضل ألن الكتب قراءة يف باخلصوص
 . القراءة مهارة 

 .الكتب قراءة يف مراجعة أن يكثروا الطالب على بد ال  . ب
 القراءة. عند بتطبيق العربية اللغة قواعد يف احلفظ ترقية الطالب وعلى  . ت

 

 
 


