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 الباب اخلامس

 اخلامتة

 نتائج البحث . أ

بناء على حاصل التحليل الذي قدمه الباحث يف الباب السابق فالستخلص 

الباحث كما يلي: يف التحليل الكمي املرتابط من نتيجة البحث يدل على أن التأثري 

املفردات ونتيجة التعليم اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية بني حتفيظ 

للعام املدينة ابريتو كواىل  كيلومرت عشرون ،الناحية اجنري موار، اجنري موار احلكومية

ميكن  0،972. القيمة درجة اإلرتباط 0،972يعين  2019/2020الدراسي 

 Yو  Xبني املتغريات ملعيار "اب 1،00 – 0،91بتفسريها أن النتيجة يف الفاصل 

  "Rحلظة املنتج "على أساس حساب ابستخدام الرموز  يوجد ارتباط األعلى".

 (، اتضح يف جدوال القيم إرتياطRونتيجتها استشارة ابلقيم املوجود يف اجلدوال )

%؛ 5يف اجلدوال فيما يلي: على املستوى األمهية  N  =25ب   حلظة املنتج

، وعلى املستوى األمهية  ro  =0،972 (ro > r tabel)و  ro  =0،396اجلدوال 

 .ro  =0،972 (ro > r tabelو  ro  =0،505%؛ اجلدوال 1
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فيجد ارتباط معنوية بني حتفيظ املفردات ونتيجة التعليم اللغة العربية يف 

كيلومرت عشرون ،الناحية اجنري  اجنري مواراملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

. وبعبارة أخرى، فإن 2019/2020للعام الدراسي املدينة ابريتو كواىل  موار،

واملنخفضة للطالب ترتبط ارتباطا وثيقا مبدى نتيجة التعليم اللغة العربية العالية 

 حتفيظ املفردات لدى الطالب.

 التوصيات . ب

وبعد أن يعرف اإلرتباط بني حتفيظ املفردات للطالب يف املدرسة املتوسطة 

املدينة ابريتو   كيلومرت عشرون ،الناحية اجنري موار، اجنري مواراإلسالمية احلكومية 

الذي يتصل ابلنتيجة التعليم اللغة العربية، مث  2019/2020للعام الدراسي كواىل 

 سيتم تقدمي بعض اإلقرتاحات التالية، فيما يلي:

نظرا على النتيجة الذي يدل على املستوى معامل اإلرتباط حتفيظ املفردات  .1

و يف الطبقة اإلرتباط  0،972عن النتيجة التعليم اللغة العربية وهي 

والبيئة والطالب أنفسهم أن يهتم مهمة  األعلى، ينبغي على املعلم والوالدين

حتفيظ املفردات اللغة العربية أي يتبع الطالب يف عدد النشاط التعليم من 

خارج املدرسة، و مستوى التعود لدى الطالب يف حتفيظ املفردات 
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واألساليب واألدوات والكفاءات املعلمني و تشجيع الوالدين واألمور غريها 

 زايدة حتفيظ املفردات لدى الطالب. قد تكون أكثر أتثريا على

نظرا على أمهية حتفيظ املفردات عن النتيجة يف التعليم اللغة العربية يف  .2

كيلومرت عشرون ،الناحية  اجنري مواراملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

، من  خالل 2019/2020للعام الدراسي املدينة ابريتو كواىل  اجنري موار،

، t 19،767  >2،069الذي أكرب عن اجلدوال  t املقارنة احلسايب

فينبغي على املؤسسة التعليمية اإلرتباط أضغط يف مهارة التعليم اللغة العربية 

خاصة، وكما أحد من هدف التعليم اللغة العربية وهو تعزيز الوعي عن 

 أمهية اللغة.

 


