
 الباب الخامس

 والمقترحات والتوصيات النتائج

 البحث النتائج - أ

البيانات الىت حصل عليها الباحث مث القيام بتحليلها سواء  اعتمادا على 

كان من الدراسة األولية أو من نتائج الطلبة ميكن أن خنلص نتائج البحث كما 

 يلي :

حتليل احلاجات وادلشكالت : ىذه ادلرحلة األوىل لتحليل مشكالت  ( أ

 الطلبة مث حتليلها مناسبا حبجاهتم ومقدراهتم ادلوجودة.

 تصميم اخلط  ( ب

 : تصميم اخلطة إعتمادا لطتوير ادلواد من ادلقدمة إىل اخلامتة.  ( ت

 طتوير ادلواد حىت تكون ادلواد ورقية. ج( 

 حتكيم خرباء دلقياس جودة ادلواد ادلعدة. د( 

 تنقيح ادلنتج بعد حتكيم اخلبري لتجربة ادلدنية. ه( 



نتان اميكال  ثقافةعلى ضوء   تعليم مهارة القراءة موادتطوير بعد عملية 

 .(MA) يف ادلدرسة الثانوية ةاإلضافي التعليم اللغة العربية لربنامج اجلنوبية

 قد وصل الباحث إاى النتائج البحث من أمهها :

أن ادلواد تعليم اللغة العربية ىو شئ مهّم ال بد لطلبة أن يفهمون  -1

يف عملية التعليمية، وأن اللغة ىو جزء من الثقافة وال بد لو أن 

 بينهما ليسهل عن تعليمية.يوصل 

عن مالحظة و اعتمادا على البيانات الىت حصل عليها الباحث  -2

تعليم مهارة  مواد اإلستبانة مع الطلبة بعد تعلم اللغة العربية مع

 ادلدرسة الطلبةعند   نتان اجلنوبيةاميكال  ثقافةعلى ضوء   القراءة

 MAN 3) بنجرماسني 3 احلكومية اإلسالمية الثانوية

BANJARMASIN)  قد ساعد عن عملية تعليم مهارة قراءة

 كما وجد الباحث .

 الكتاب اخلرباء  يف رلال تصميم عن حتكيمبعد أن حيلل اخلبري  -3

اخلبري  القراءة وىو من اجلانب العرضها وجد الباحث، من مهارة

 88،  مئوية نسبة إىل تبلغ القراءة الكتاب مهارة رلال تصميم يف

اخلرباء يف رلال  حتكيم و" جيد جدامستوى  يف تدخل ىىي% 



القراءة وىو من اجلانب التعليم واحملتوى،  مهارة الكتاب تصميم

 القراءة الكتاب مهارة رلال تصميم اخلبري يف وجد الباحث من

جيد مستوى " يف تدخل ىىي%  84،  مئوية نسبة إىل تبلغ

  " جدا

ويف اختبار ادلقروئية من رلموعة صغرية عند الطلبة أو من سادس  -4

  " جيد جدا"%  88 مئوية نسبةالطلبة وجد الباحث اىل 

 توصيات البحث - ب

يصى الباحث الوصيات بإعتماد على ما حتصيل عليو حبثو أن تكون 

نتيجة البحث مدخال نافعا للمستخدم ادلواد لتحسني تعليم اللغة العربية 

 تعليم مهارة قراءة، وتتبعها البحث ادلستمرة كما يلى : وحصوصا يف

أن يقوم ادلدرس مفهوما عن ادلواد تعليمية اجليدة ادلناسبة لطلبة،  -1

وذلك بإختيار ادلوضوعات السهلة وما ذلا ارتباط بأحواذلم اليومية 

 حىت ال مييل منها الطلبة.



ادلعينة أن يستخدم ادلدرس أساليب تدريس ويستعني بالوسائل  -2

دلساعدة مدرس و طلبة يف  ادلتنوعة، وأساليب التقومي ادلختلفة

 حىت تكون التعليم عملية مرحية غري مملة. عملية تعليم

أن يفهم كيفية تدريس اللغة و استعملها ال سيما كما نعرف أن  -3

اللغة ىو جزء من الثقافة وال بد لو أن يوصل بينهما ليسهل عن 

 تعليمية.

بأنواع التدريبات إلثراء معرفتهم وتنويع خربهتم أن يزيد ادلدرس  -4

 وتوثيق كفاءهتم.

 مقترحات البحث - ج

 بناء على نتائج البحث قام الباحث بادلقرتحات التالية :

 نتان اجلنوبيةاميكال  ثقافةعلى ضوء   تعليم مهارة القراءة وادادلأن  -1

ليزيد رغبتهم عن  نتان اجلنوبيةاميكالىو موافقا مع الطلبة يف   

 تعليم اللغة العربية.

 نتان اجلنوبيةاميكال  ثقافةعلى ضوء   تعليم مهارة القراءة موادإن  -2

الذي رتب الباحث ىو يتكون عن تعليم مهارة قراءة فقد، 



وينبغي أن حيتوي كل مهارة االربع ليكمل ىذا ادلواد يف البحث 

 األخرى.

 

 

 


