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 فصل الخامسال
 الخاتمة
 

 نتائج البحث . أ
 بناء على الشرح السابق, فتنال نتائج البحث  كما يلي:

عن مادة اللغة اإلسالمية بكنبارو رسة اجملتهدة املتوسطة مد إدراك تالميذ .1
تلميذا     53. من 77,,01توسطة امل يف درجة جيدة بنتيجتهم العربية

%( نتيجتهم اإلدراك يف درجة 30,,7تالميذ ) 17ىناك كعني البحث 
%( نتيجتهم اإلدراك يف درجة جيدة و 30,,7تلميذا ) 10جيدة جدا و 

 %( نتيجتهم اإلدراك يف درجة كافية.3,,77تالميذ ) ,
ملادة اللغة العربية نتيجة تالميذ مدرسة اجملتهدة املتوسطة اإلسالمية بكنبارو  .7

تلميذا  كعني   53من  .76,6777املتوسطة  بنتيجتهميف درجة كافية 
%( نتجتو العربية يف درجة جيدة جدا و 3,,7تلميذ واحد ) البحث ىناك

تالميذ  3%( نتجتهم العربية يف درجة جيدة و 77تلميذا ) 17
 %(77تلميذا )  17%( نتيجتهم العربية يف درجة كافية و ,17,7)

%( نتيجتو العربية 3,,7نتيجتهم العربية يف درجة ناقصة و تلميذا واحدا )
بناء على معيار اإلكتمال األدىن الذي قرر يف مدرسة و  يف درجة ناقصة جدا.

ىناك ستة تالميذ , 07اجملتهدة املتوسطة اإلسالمية بكنبارو يعين 
%( 66,66وتسعة وعشرون تلميذا ) كاملة %( نتيجتهم العربية  10,17)

 .نتيجتهم العربية غري كاملة
نتيجة تعلم التالميذ عن مادة اللغة العربية و ال يوجد إرتباط ىام بني إدراك   .5

اللغة العربية لدى تالميذ مدرسة اجملتهدة املمتوسطة اإلسالمية بكنبارو. 
-70777وتقع تلك النتيجة بني النتيجة  7,775النتيجة اإلرتباطية ىي 
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فهذه تدل على أن يوجد اإلرتباط بإرتباط أدىن وأضغف ضعيفة.  70777
يعين أصغر من الدرجة  ((    r table من  أصغر(  7 والنتيجة اإلرتباطية )

تكون , ف7,573%= 3والدرجة اإلرتباطية يف  ,7,71%=1اإلرتباطية يف 
 مردودة.    مقبولة و   تكون

 
 توصيات البحث  . ب

 الباحثة التوصيات كما يلى :تقدمت 
يًتجي أن حيسني دائما التعلم الفعال باستخدام أساليب , للمدرس .1

الذي سيكون لو التأثري على إدراك التالميذ, واسًتاتيجيات ممتعة و غري مملة 
مث يًتجي  خاصة  التالميذ الذين مل يتعلموا اللغة اللعربية يف مدرسة سابقة.

والنصيحة للتالميذ فيكون هلم اهلمة يف تعلم اللغة ليعطي الدوافع عليو 
 العربية.

. أن حيسينون عملية تعلمهم يف الفصل أو خارجها عليهم للتالميذ, يًتجي .7
 أن ناشطون فيو.و يًتجي أن يهتمون جبيد عند يدرس املدرس يف الفصل 

ي تسهيلة التعلم للتالميذ, حىت ينال يرتقد و يحيتاج عل أن يز للمدرسة,  .5
التالميذ مصدر التعلم الكاملة, كبزيادة الكتب املتعلقة باللغة العربية, وأن 

 األنشيطة التدارب بانتظام وتضمني املدرس يف بإجراءيرتقي كفاءة املدرس 
يف التدريس حبيث تكون كفاءة درس اليت ميكن أن تشحذ إمكانات امل

 .فضلعلى التدريس أ املدرس
 
 
 

  


