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 الباب اخلامس

 اخلامتة

 اخلالصة أ.

دلوضوع " أثر كفاءة قراءة قرآن ة ادلاجستري الذي يقام الباحث اببناء على حبث رسال  

واتقان ادلفردات لدى الطالب على مهارة القراءة يف ادلدارس الثانوية اإلسالمية أبمنتاي " 

 ميكن أخذ اخلالصة التالية : 

كفاءة قراءة قرآن لدى الطالب يف ادلدارس الثانوية اإلسالمية أبمنتاي ادلتغري  .1

X1 53تدل هو مع وصفيال إحصاء بناء على حتليل.% 

اتقان ادلفردات لدى الطالب يف ادلدارس الثانوية اإلسالمية أبمنتاي ادلتغري  .2

X2 72هو معتدل  وصفيال إحصاء بناء على حتليل.% 

بناء  Yمهارة القراءةلدى الطالب يف ادلدارس الثانوية اإلسالمية أبمنتاايدلتغري .3

 %.67هو معتدل  وصفيال إحصاء على حتليل
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ة قراءة قرآن على مهارة القراءةلدى الطالب يف ادلدارس الثانوية أثر كفاء .4 

وجد نتيجة  دحندار البسي اإلأسلوب حتليل اإلسالمية أبمنتاي بناء على 

 % وجود أثر كفاءة قراءة قرآن على مهارة القراءةلدى الطالب. 6663

ة أثر اتقان ادلفردات على مهارة القراءةلدى الطالب يف ادلدارس الثانوي .5

البسي  وجد نتيجة دحندار اإلأسلوب حتليل اإلسالمية أبمنتاي بناء على 

 % وجود أثراتقان ادلفردات على مهارة القراءةلدى الطالب.7964

أثر كفاءة قراءة قرآن واتقان ادلفردات لدى الطالب على مهارة القراءة على  .6

وب حتليل أسلالتساوي يف ادلدارس الثانوية اإلسالمية أبمنتاي بناء على 

% وجود أثر كبري بني كفاءة قراءة قرآن 8569تعدد وجد نتيجة دحندار ادلاإل

 واتقان ادلفردات لدى الطالب على مهارة القراءة.

 

 

 



116 
 

 التوصيات ب.

البحث ادلتعلقة لًتقية نتيجة تعلم الطالب، فقد اقًتحات ا بناء على تنيجة هذ

 الباحث :

 . للمدارس1

على الدين ويف قبول التسجيل الطالب جدود  ةلكوهنا مجعية دراسية مبني

الطالب  ة القرآن و تبويب ادلناسب دلستوىالختيار ابالدقة، خاصة من كفاءة قراء

عاجزين قراءة احلرف اذلجائية جيدة قبول يف ادلدرسة لكن يعطي فرصة لتعلم قراءة ال

عاجزين  ف اذلجائية. جبانب أخر قام ابالربانمج بشكل خاصة إلرشاد الطالبو احلر 

 يف كفاءة قراءة القرآن.

 للمدرسني. 2

بد على ادلدرسني أن يقدروا على تقعيد القواعد ادلناسبة للطالب العاجزين ال

ؤيدوا يف قراءة احلروف اذلجائية وقلة الفهم على ادلفردات. فينبغي للمدرسني أن ي

 ة.حىت جيتهدوا يف ترقية دراسة اللغة العربي بابجتهاد على الدراسة للطال
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 للطالب . 3

كفاءة قراءة احلروف اذلجائية هي أحد ادلهارات األساسية اليت ال بد على 

فهمها ألن كثري من مواد ادلدرسة يف نظريتها وتطبيقها استعملت احلروف اذلجائية ال 

يف الدراسة بل تكون اللغة العربية كأهنا  ونلغة العربية، حىت الطالب العاجز سيما ال

من ادلشاكل العظيمة وادلخيفة. جبانب أن الطلب الدراسي فينبغي على الطالب 

 قادرين على قراءة القرآن ألن من الواجب على ادلسلم أن حيفظ القرآن.

 . للباحث ادلستقبل. 4

ب ينبغي الباحث ادلستقبل، ان يبحث طريقة مناسبة لتعليم لدى الطال

عاجزين يف قراءة القرآن ومهارة التعليم ادلناسبة ادلستخدام إلتقان ادلفردات ومهارة 

 القراءة. 

 

 


