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 الباب اخلامس
 اخلامتة

 

 خالصة البحث -أ
 بناء على تصوير البيانات سابقا، فأخذت الباحثة خالصة البحث هي:

دى عشر تسهم احلالصف ا لطلبة يف تعليم القراءة األلغاز استخدام وسيلة 
يف ترقية نتيجة الطلبة يف اجملموعة التجريبية من نتيجة الطلبة بدون استخدامه، 

وقيمة ملحوظها أصغر من درجة املغزى  u 0،003اختبار يعين من حتصيل 
0،05  ( =α فالفرضية هذا البحث أي ،)aH " ذات داللة توجد فروقمبعىن "

ونتيجة يف تعليم القراءة  األلغازوسيلة احصائية بني نتيجة الطلبة باستخدام 
 الثانوية درسةمالصف احدى العاشر من الطالبة دون استخدامه لدى طلبة 

مبعىن  0H". وعلى أن  مقبول" بنجرماسني النموذجية الثانية (MAN) احلكومية
ذات داللة احصائية بني نتيجة الطلبة باستخدام لعب األلغاز توجد فروق"  ال"

الصف احدى العاشر  ونتيجة الطالبة دون استخدامه لدى طلبةيف تعليم القراءة 
. "مردود" بنجرماسني النموذجية الثانية (MAN) احلكومية الثانوية مدرسةمن  من

الصف احدى عشر  طلبةل يف تعليم القراءة  األلغاز وسيلة اخلالصة، باستخدام 
 .فّعال بنجرماسني النموذجية الثانية (MAN) احلكومية الثانوية درسةم من
 شر منالصف احلدى عطلبة ليف تعليم القراءة  األلغاز وسيلة أّن استخدام  .1

تسهم يف  بنجرماسني النموذجية الثانية (MAN) احلكومية الثانوية درسةم
لدى الطلبة وجناحهم فيها. هذه احلالة، حتصيل من قيمة  القراءةترقية كفاءة 

يف االختبار البعدي  87،83التجريبية هي ( من اجملموعة meanاملتوسط )
استخدام وسيلة األلغاز  47،50 من نتيجة االختبار القبلي  أرفع
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( (The Thing puzzleدى عشر من املدرسة احليف تعليم القراءة لطلبة الصف ا
 بدرجة مقبول. الثانوية اإلسالمّية احلكومّية الثانية النموذجية ببنجرماسني

 
 توصيات البحث -ب

نتائج البحث واملناقشة واخلالصة، تستطيع الباحثة أن تقّدم االقرتاحات من 
 التالية:

ملدرس اللغة العربية، ينبغي أن يكون تنفيذ تعليم اللغة العربية باستخدام   -1
حتتاج إىل النظر يف مسألة اإلعداد، ألن التعليم   األلغاز وسيلة

باستخدام هذه الوسيلة حتتاج باإلعداد الكايف يف احلال املرافق واملادة 
 املناسبة وكذلك مع إدارة الوقت بشكل األحسن.

للباحثني اآلخرين، نظرا حبدود يف هذا البحث. ففيها حاجة إىل  -2
تلفة وموضوع أوسع ملواد البحوث املماثلة يف املكان واخلصائص املخ

 مهارة القراءة األخرى، وكذلك مع إدراة الوقت بشكل أحسن.
 


