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  الباب السادس

  خامتة

 اخلالصة  .أ

لى مهارة القراءة ع املفردات إستعاب �ثريوبناء على نتائج البحث والتحليل حول " 

للعام  بليتار ١املدرسة املتواسطة اإلسالمية احلكومية الصف السابع يف  لطالب العربية

  م." ومناسب مع مسائل البحث, وختلص إىل مايلي: ٢٠١٩/٢٠٢٠الدراسي 

 املدرسة املتواسطة اإلسالمية السابع الصف لطالب تإستعاب املُفرداحتويل  .١

 نسبةب املرتفعة للفئة �لنسبة أما. ٪٥١٫٢٨ بنسبة متوسطة فئة يف بليتار ١احلكومية 

 .٪٥٫١٢ بنسبة منخفضة وفئة ٪٤٣٫٥٨

ملدرسة ا العربية لطالب الصف السابع القراءة مهارةستعاب املفردات على إ�ثري  .٢

 املرتفعة ئةف يف إستعاب املفردات هناك �ثري .بليتار ١املتواسطة اإلسالمية احلكومية 

 نسبةب متوسطة فئة يف مهارة القراءة العربية بينما. املائة يف  ٪٤٣٫٥٨ بنسبة

٥١٫٢٨٪. 

 يف العرب بالطال قراءةال مهارات على ستعاب املفرداتإ بني وكبري إجيايب �ثري .٣

  معامل قيمة خالل من إليه ويشاربليتار.  ١املدرسة املتواسطة اإلسالمية احلكومية 
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>  ٠٫٣٣٨( ٠٫٢٢٧ هو(r tabel)  أن حني يف ٠٫٣٣٨ من) r hitung( االرتباط

 .العربية ءةالقرا ومهارات ستعاب املفرداتإ بني قوية صلة هناك أن يعين مما) ٠٫٢٢٧

 القراءة يف املهارة متغريات من ٪١١٫٤ أن يعين مما ٠٫١١٤ هي التحديد معامل قيمة .٤

 وأمهية ٣٫١٣٢ قيمة على حصلت t اختبار إىل واستنادا. ستعاب املفرداتإ و العربية

 hitung) t <(t tabel لقيمة نظرًا. ٢٫٣٧٦ من t اجلدول قيمة وكذلك ٠٫٠٠٢

 �ن قبولةم صياغتها متت اليت الفرضية أن استنتاج ميكن ، ٠٫٠٥ - األمهية وقيمة

 السابع لطالب يف الصف العربية القراءة مهارة على ستعاب املفرداتإ �ثري هناك

 .بليتار ١املدرسة املتواسطة اإلسالمية احلكومية 

 االقرتاحات  .ب

بناء على مسائل البحث وفرضية البحث ونتائج البحث مو�قشة البحث, فإن  

  االقرتاحات اليت ميكن للبحث طرحها هي كمايلي:

 بليتار ١املتواسطة اإلسالمية احلكومية ملدرس يف املدرسة  .١

 دائماً  العربية اللغة لتعلم للطالب احلافز أو التشجيع دائماً  املعلمون يعطي أن جيب

 على جيب .العربية اللغة قراءةال مهاراة حتسني من يتمكنوا حىت املوفاقات وخاصة

 املفردات، إستعاب اختبار مع. للطالب ستعاب املفرداتإ اختبار تقدمي املعلمني

 نم أقل عدد هناك كان إذا. للطالب املفردات إستعاب مستوى املعلم سيعرف
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 ألن نتذكر أن هو وهذا. املفردات مواد تعميق أيًضا املعلم على جيب ، الطالب

 .العربية مهارة القراءة هو املفردات إستعاب

 بليتار ١املتواسطة اإلسالمية احلكومية لطالب يف املدرسة  .٢

 من تمكنواي حىت العربية اللغة دروس لتحب جاهدين يسعوا أن الطالب على جيب

 دائماً  يسعوا نأ الطالب على جيب.  املواد تلك يف املشبعة وغري العربية اللغة فهم

 دور فردات امل إستعاب يكون حيث املفردات، إستعاب وخاصة العربية اللغة لتعلم

  .العربية القراءة مهارات لتحسني خاصة العربية اللغة يف مهم

  

  

  

 




