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  الباب اخلامس
  اخلامتة
  

 نتائج البحث  .أ 
يف البحث هو مدرس اللغة العربية  امن هذ ا ميكن استخالصهيتالنتائج ال .١

تتراوح عدة  قراءةيف تدريس مهاراة ال الصاحلني رمباج جة املتوسطةاملدرسة 
 تكارإب .مسعية اللغةو رق التدريس احملاضرات واملناقشاتط طرق يستعمل

الطالب  ليست نظرا من الطريقة فقط، ولكن أيضا دائما تنطوي درسامل
تدعو الطالب على طرح بنشاط واإلجابة على  درسامل. بنشاط يف التعليم

ة يعين قراءالوسائل التعليمية ال ى استخدامدرسم نايثإيف تدريس  .األسئلة
LCDباور بوينت ، )PowerPoint( والصور عن املواد مناقشتهم.  

 جة املتوسطةيف املدرسة ة اجلملة العربية قراءيف  الطالبلدى ة قراءمهارة ال .٢
غالبية العظمى املدرجة جيدا، ألنه يستند على مالحظات  ،الصاحلني رمباج

الفرق يف متوسط درجات الطالب . الباحثة الوقت تعمل املراقبة واملقابالت
ة الطالب قد قراءتلك البيانات تثبت أن مهارات ال. قبل وبعد اإلختبار بعيدا

الغالبية العظمى . يةتكارى استخدام طرائق التدريس اإلبدرسم يانثإزيادة بعد 
ة حصول الدرجة أكثر من املتوسط بعد يعرف قراءمن الطالب يف مهارة ال

  .الدرجة قبل وبعد اإلختبار
 كاراتتمل املؤثرة للنجاح و للفشل إبالعوا  أصبحيتال نتائج على استنادا .٣

 :الطالب التايل لدى ةقراءمهارة المعلمي اللغة العربية يف ترقية 
مهارة يف ترقية  معلمي اللغة العربية كاراتتللنجاح إب املؤثرةالعوامل   .أ 

 .الطالب لدى ةقراءال
 الداخلية عوامل )١
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 النفس تشجيع  )أ 
  للطلبة احلماسة  )ب 
 اخلارجية عوامل )٢

  عوامل البيئية  )أ 
  العوامل االجتماعية  )ب 

 معلمي اللغة العربية للفشل إبداعات املؤثرةالعوامل   .ب 
 لديهم شعور غري الثقة يف تقدمي املوادهي  الداخلية عوامل )١
  اخلارجية عوامل )٢

 التعاونعدم   )أ 
 االضطراب ضجة البيئة و  )ب 

 
  اقتراحات البحث  .ب 

 ملعلم اللغة العربية  .١
يف تنفيذ طرائق التدريس أمل املعلم أكثر تتراوح الطريقة أخرى، لكي   .أ 

 .الطالب أكثر نشاطا يف التعليميستطيع أن يسمك 
يف تنفيذ طرائق التدريس أمل املعلم جيب أن أكثر إبداعا واالبتكار يف   .ب 

 .التعليم و حبث الطريق عن سهلة مقبولة  الطالب
أكثر  الصاحلني رمباج جة املتوسطةاملدرسة أمل مدرس اللغة العربية يف   .ج 

 .نشاطا يف إشتراك الندوات لكي أوسع املعرفة  يف تعيلم اللغة العربية
 للمدرسة .٢

املعلم، بعقد  تكارأن تشارك بنشاط يف تطوير اإلبطرف املدرسة ينبغي   .أ 
 .وحتفيز املعلم يف أداء التدريس تكاراإلب ةاحللقات أو التوجيه للمعلم لترقي
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اللغة العربية لترقية الروح  رئيس املدرسة ينبغي أن يعطي موافقة ملعلم  .ب 
 .داع و املهىن يف التعليمتكار اإلب
 

  اإلختتام  .ج 
محدا و شكرا هللا الذي أعطانا نعمة اإلسالم وقوة اإلميان ووفقنا إىل دين 
اإلسالم ورزقنا العقل السليم حىت يستطيع الباحثة أن يتم هذا البحث بكل الطاقة 

  .واالستطاعة
من البيانات اليت نقلها من كتب أهل العلم  قوم بالتحليلوإنما الباحثة ت

والعرفان، كما أن الباحثة إنسان عادي فال خيلو من خطأ و نسيان ولذلك أن هذا 
فريجو الباحثة من سائر الوجوه النقد البياء . البحث بعيد عن الكمال والتمام

قنا إىل واإلقتراحات املصلحة ليكون هذا البحث العلمي نافعا لنا وعسى اهللا أن يوف
 .آمني. رشد السبيل


