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 الباب الخامس

 النتائج و االقتراحات

 النتائج .أ

مقروئية  الباحثة حواصل جتهيز البيانات لتعرف مستوى يف هذا اجلزء ،تستخلص

 2 مامان عبد اجلليل ادلدرسة الثانوية اإلسالمية تأليفالكتاب ادلدرسي للغة العربية 

:  أّما نتائح خّص فهو .استنادا إىل سن القارئ و إجابة القارئ

استنادا إىل سن القارئ،  مستوى مقروئية الكتاب ادلدرسي للغة العربية  تأليف  .1

صيغة كما  SMOGباستخدام   2 اإلسالمية  مامان عبد اجلليل بادلدرسة الثانوية

من أربعة نصوص وجد نص واحد مالئمة بسن التالميذ ادلدرسة الثانوية يف : يلي

نصان إثنان مالئمة بسن التالميذ ادلدرسة الثانوية يف الصف الصف الثامن و 

 .الثالث و نص واحد مالئمة بسن التالميذ ادلدرسة العالية يف الصف األول

مستوى مقروئية الكتاب ادلدرسي للغة العربية  تأليف  استنادا إىل إجابة القارئ، .2

اختبار ملء الفراغ باستخدام  2 اإلسالمية مامان عبد اجلليل بادلدرسة الثانوية

Rumpang)) كّلّية ذلذ الكتاب دّلت على مستوي متعّلميف : كما يلي \

Instruksional . رلموع كّل نسبة مئوية مستوى القارئ من ثالثة النصوص هي
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للنص األول  له نسبة مئوية مستوى القارئ  %. 56و معّدذلا هي   % 168

 النص  و،Independent\ و دلت تلل نسبة مئوية على مستوى مستقلّ % 75

و دلت تلل نسبة مئوية على % 54 نسبة مئوية مستوى القارئاألوسط له 

 نسبة مئوية مستوى القارئ األخر  له و النص، Instruksional\ مستوى متعّلم

  .Frustasi\  و دلت تلل نسبة مئوية على مستوى زلبط% 39

أّما نتاج عاّم فهو مستوى مقروئية الكتاب ادلدرسي للغة العربية تأليف مامان عبد 

 \  للصف الثامن فتدل على مستوى معّلم2اجلليل بادلدرسة الثاموية اإلسالمية 

Instruksional .أن ذلل الكتاب ادلدرسي يستطيع أن يستعمله ادلعلمون و مبعىن 

التالميذ يف أنشطة التعليم يف الفصل و ينبغي للمعلمني أن يساعدوا و يرشدوا 

هذا احلال ليساعد هم يف فهم الكلمة . هم يف تعليم ادلواد يف الكتاب ادلدرسي

 .أو االصطالحات الصعبة 

االقرتاحات . ب

االقرتاح األّول للمعّلم اللغة العربية الذي يستخدم هذا الكتاب، استنادا 

إىل قياس على هذا الكتاب ليستطيع أن يستعمله، بل ينبغى ادلعلم  يعطى 

. اإلشراف إىل التالميذ يف فهم ادلواد يف الكتاب ادلدرسي
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 و االقرتاح الثاين للقارئ هذا البحث، ترجوا الباحثة للقارئ أن يساعد و 

و  ترجوا الباحثة أن يتطّور البحث ادلساوي حىت . يصلح إذا وجد مفاهيم اخلاطيئة

.  التالميذ يتعلمون ادلواد بالكتاب أو يشعر بسهل حني تعلم ادلواد

و القرتاح الثالث للمألف هذ الكتاب، نظرت الباحثة هذا الكتاب 

يستطيع أن يستخدام يف التعليم و ينبغي للكتاب ادلدرسي له النص ادلالئم للتالميذ 

 .حىت سهل لفهمهم


