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 الباب الخامس

 اتالخالصة و االقتراح

 الخالصة .أ

 ة مهارة قراءة القرآن وكتابتو البحث يف عالق تاجبعد استن

 لي:كانت اخلالصة كما يغة العربية ,  تحصيل الدراسي يف تعليم اللالب

صف السابع " أ " يف لوكتابتو ل قراءة القرآن التالميذ يف مهارةإن  .1

هلم القيمة املتسسةة  باندونج PGII 2درسة املتسسةة اكحوسمية امل

 اجلّيدرتتيب الوىس من  44

صف السابع " اللتالميذ الدراسي يف تعليم اللغة العربية تحصيل الإن  .2

عندىم القيمة باندونج  PGII 2درسة املتسسةة اكحوسمية املأ " يف 

 رتتيب اجلّيدالوىس من  47املتسسةة 

تحصيل ال و(  X)مهارة قراءة القرآن وكتابتو بني  د عالقة ىامةسجت .3

و تلك العالقة   0,625( بقيمة Y)العربية  الدراسي يف تعليم اللغة

 األعلى.  من الرتتيب
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تحصيل العلى %  39,07بقدر مهارة قراءة القرآن وكتابتو تربّع  .4

 الدراسي يف تعليم اللغة العربية. 

 اتاالقتراح .ب

 واعّسدأن ي ينبغيقراءة القرآن وكتابتو يف مهارة  تالميذلرتقية قدرة ال

يعتمد على ما عرضو الباحث من ىذا و .مأعماهلالنفس و الشجاعة يف 

 ملك الباحث بعض االقرتاح كما  يلي: البحث،

 للتالميذ  .1

 ابتو لوي يتعّسدوا علىاُقرتح التالميذ لتمرين قراءة القرآن وكت

 .  لغة العربيةالألن القرآن يستخدم  اللغة العربية تلفيظ كلمات

 للمدرسني  .2

املناسبة والفعالية  اللغة العربية تدريس عليهم أن يهتمسا طرق

التدريس ىي شيئ ىام يف وصسل أىداف  ألن طرق للتالميذ

يف  ليساعد املدرسنيمبهارة قراءة القرآن وكتابتو  يرجس التدريس و

  تحصيل الدراسي للتالميذ يف تعليم اللغة العربيةالترقية 
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 باندونج PGII 2درسة املتسسةة اكحوسمية للم .3

 :املدرسة ىذه من أرجس

 ر تعليم اللغة العربية.يدرسني للنشا  يف تةس أن تدفع امل (.أ 

خصسصا يف مهارة قراءة  تعّلم اللغة العربية ىلإ أن تدفع التالميذ (.ب 

 .القرآن وكتابتو

 للباحث اآليت .4

  %  39,07بقدر  مهارة قراءة القرآن وكتابتونذّكر أّن تربُّع 

للباحث التايل  , الزماللغة العربية.تحصيل الدراسي يف تعليم العلى 

خر الذي حّّت وجده العامل اال خراال ”X“ن يؤّدي البحث مبتغّّي أ

 .تحصيل الدراسي يف تعليم اللغة العربيةالبيتعّلق 


