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 الباب الخامس

اتالخالصة واالقتراح  

 

من نتائج البحث الذي تم القيام به.  ةاستنتاج ةفي هذا الفصل ، سوف يقدم الباحث

 .ةة البيانات التي قام بها الباحثاالستنتاجات التي تم الحصول عليها من نتائج معالج

 الخالصة 1.5

 إلى صيغة مقرئية 
ً
هناك استنتاجان يمكن الحصول عليهما من هذه الدراسة استنادا

“SMOG” :واستجابة القارئ باستخدام اختبار وكلوز الجر 

ين مناسبين نص   ة، وجد الباحث SMOGبناء على نتائج معالجة البيانات باستخدام صيغة  (1

لخمسة األخرى مناسبة وص انص  لعمر طالب الصف السابع. وفي الوقت نفسه ، فإن ال

في كتاب  نص  . هذا يعني أن المدرسة ثانويةللفصول الدراسية في إطار الفئة السابعة 

مدرسة سنة أو ما يعادلها من الدرجة السابعة  11العربية هو وفقا لعمر  "دروس اللغة"

 سنة. 11وص وفقا لعمر أقل من نص  حتى بعض ال ثانوية

 إلى رد القارئ من خالل اختبار العقدة الذي قدمه الباحث إلى الطالب ، وجد  (2
ً
واستنادا

 أو تعليمًيا مع مقروئيةالباحثون أن مستوى 
ً
كتاب اللغة العربية لدوغة للغات كان معتدال
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بالمائة أو الشكل  33.21بالمائة ومتوسطه إلى  113وص الثالثة نص  النسبة المئوية لل

 بالمائة. ، 33الدائري إلى 

 بناًء على نتائج الدراسة ، وبناًء على دراسة 
ً
ويمكن تحليلها في كل خطاب أوال

عطي لـ 
ُ
طالًبا ، تم الحصول على النتائج وفًقا لرانكين وكولهان ، ويلتون  22التداخل الذي أ

 نص  الثاني في مستقل ، وال نص  األول هو على مستوى مستقل ، وال نص  وموالن وزينت ، وال

 نص  الرابع هو على المستوى التعليمي ، وال نص  الث هو على مستوى مستقل ، والالث

 نص  السادس هو في مستوى محبط وال نص  الخامس هو على مستوى اإلحباط ، وال

 السابع هو على مستوى اإلحباط.

 

 اإلقتراحات 1,2

س ي اللغة العربية الذين يستخدمون هذا  ةهدف الباحثتاالقتراح األول الذي  إلى توجيهه إلى مدر 

، يمكن  نص  الكتاب هو أيًضا لطالب الصف السابع الذين يتعلمون استناًدا إلى نتائج قياس ال

للمدرسين والطالب االستمرار في استخدامه ، ولكن من المتوقع فقط أن يقوم المعلمون بتوجيه 

 عمر مع تتوافق ال التي للنصوص بالنسبة .لمضمنة في كتاب دراس يطالبهم دائًما في تعلم المواد ا

  المعلم يكون  أن يجب ، القارئ 
ً
 الطالب يفهمها التي التدريس طرق  إيجاد على أفضل بشكل قادرا

. النص فهم لتسهيل المفردات حفظ من الكثير الطالب إعطاء أيًضا ويجب ، أفضل بشكل
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 في الطالب حقا تناسب التي الكتب عن للبحث للمدارس األفضل فمن ، للمدارس الثاني االقتراح

 الثانوية الرحمة سوكاجادي.  مدرسة

 البحث هذا استخدام يمكن. الدراسة هذه نتائج قراء معالجة هو للباحثة الثالث االقتراح

 .مقروئية تحليل حول  للبحث كمرجع

 

 


