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الباب الخامس

الخاتمة

نتائج البحث.أ

طريقة "التدريس التباديل"تطبيقا على عرض البيانات وحتليلها عن اعتماد

)Reciprocal Teaching (يف املدرسة الثانوية احلكوميةترقية مهارة القراءةوأثرها ىف

يلي:ذا البحث ماهفنتائج بكنبارو1اإلسالمية 

2،03% = 5يف درجة هام df (35(درجة احلرية لجدول" لtنتيجة ".1

حساب" tنتيجة "مع أن2،72% = 1جدول" يف درجة هام t"ونتيجة

ا أكرب من نتيجة "أي12،69=  % ويف 5هامدرجة يف إما جدول"tأ

الصفريةالفرضية ) فتكون2،72>12،69<2،02% (1هامدرجة 

)H0والفرضية البديلية (ة) مردودHa.على وكانت ترقية النتيجة ) مقبولة

أن طريقة لذالك نستخلص %.13،59قي بقدر ترت أي9،08التقدير 

ترقية مهارة القراءة مؤثرة يف ) Reciprocal Teaching"التدريس التباديل" (

لطلبة الصف احلادي عشر الديين يف املدرسة الثانوية االسالمية احلكومية 

.بكنباروالواحدة 
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والسلبية. كان يف جتربة هذه الطريقة البسيطة توجد فيها العوامل اإلجابية.2

وكون العوامل السلبية حتتاج إىل مساعدة وإشراف املدرس حىت تكون أنشطة 

ة. وهذه هي العوامل اليت تؤثر يف تطبيق طريقة التدريس التباديل يالتعليم فعال

)Reciprocal Teaching:(

العوامل اإلجابية)1

كان أكثر الطالب مطيعة بإشراف املدرس يف التعليم، هذا )1(

املدرس يف تعليم اللغة العربية.يسهل 

كان الطالب أكثر النشاط يف التعليم، هذا ميكنهم على جتريد )2(

ذا يقدرون على  .وفهمهاالعربيةقراءة النصوصاملفردات و

العوامل السلبية)2

يف اللقاء األول كان الطالب الذين يقومون بدور املعلم )1(

دورهم أمام الفصل، هذا التلميذ) يستحيون على قيادة - (املعلم

ذه األنشطة من قبل. م مل يقومون  أل

هذه الطريقة طريقة جديدة لذا كان الطالب مل يتعّودوا يف )2(

ذه الطريقة. التعليم 
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المقتراحات.ب

ه ذهن يستخدم ملاملقرتاحاتالباحث مقدّ بناء على النتائج السابقة في

:لتعليم أكثر فعاليةلتكون عملية اوللمدرسني عامةالطريقة 

ليس ألن يف تعليم اللغة العربيةهارة القراءة ينبغى جلميع املدرسني أن يهتموا مب.1

ا، ولكنها تؤدى  ا ممتعة ىف حد ذا ا مصدرا للمعرفة فحسب أو لكو لكو

دة.يباللغة اجلدالطلبةإىل تثبيت املعلومات وتوسيع معرفة 

ذ هذه الطريقة يف تعليم اللغة العربية خصوصا تنفياللغة العربية درسينبغى مل.2

ا فعاليةالقراءةلرتقية مهارة  الصف طلبةلدى القراءةترقية مهارة يف ومؤثرةأل

.بكنبارو1احلادي عشر الديين يف املدرسة الثانوية االسالمية احلكومية 

يراعي أنالتعلم والتعليمينبغى لكل من يقوم بتطبيق هذه الطريقة يف عملية .3

الطالب أثناء التدريس وخاصة املراعة على الطالب الذي يقوم دور املدرس 

عندما يشرح األشياء املدروسة إىل األخرين وعند أنشطة التلميذ) - (املعلم

املناقشة.

قبل بداية التعلم، ينبغى لكل من يقوم بتطبيق هذه الطريقة أن يشرح الطريقة .4

طلبة إىل الفراق الصغرية حىت تكون أنشطة اليت سيستخدمها اليوم ويقّسم ال

التدريس أكثر فعالية.


