
 الباب اخلامس

 اخلامتة

 نتائج البحث .أ

بعد أن قامت الباحثة ببحث وحتليل إدارة تعليم اللغة العربية يف مدرسة رشيدية 
 الدية آمونتاي الثانوية للبنات، استخلصت الباحثة النتائج كما يلي:خ

 Broken) تنفيذ اسرتاتيجية  قطعة املربع أو النص وتطابق بطاقة الفهرسة .1
Square/Text & Index Card Match ) للطالب يف املدارس

 املتوسطة اإل سالمية بباالجنان.

 ملتوسطة اإل سالمية بباالجنان:تنفيذ تعليم اللغة العربية يف مدرسة املدارس ا
من نتائج املالحظات أثناء تنفيذ اسرتاتيجية التعلم اجلماعي العشوائي هذه ، ميكن 
مالحظة أن هناك تغيريًا يف منط التعلم لدى الطالب الذين جييبون على األسئلة اليت 

همة املعينة. طرحها الباحث ، إىل جانب أهنم أيًضا أكثر محاًسا ونشاطًا يف العمل. يف امل
 متيل األنشطة غري اجليدة أيًضا إىل االخنفاض.

 
 Broken) أتثري اسرتاتيجية قطعة املربع أو النص وتطابق بطاقة الفهرسة .2

Square/Text & Index Card Match)  للطالب يف املدارس
 املتوسطة اإل سالمية بباالجنان

املتوسطة املدرسة ان هي دّل هذا احلصول يف املدرس املتوسطة اإل سالمية بباالجن
بالجنان و مدرسة اهلداية املتوسطة اإلسالمية إينان ابرينجني  3اإلسالمية احلكومية 

، و هو 0,00أن قيمة امللحوظ يف الفصل التجرييب والفصل الضابطي يعين اجلنوبية، 
𝛼أصغر من درجة املغزى  = مقبولة و  Haف و هذا احلال تدّل على أن  0,05



 
 

 

H0  بني نتائج االختبار القبلي الذي يتعلم الطالب بغري توجد الفروق دة. تعين مردو
 Broken) قطعة املربع أو النص وتطابق بطاقة الفهرسةطريقة استخدام 

Square/Text & Index Card Match)  و نتائج االختبار البعدي الذي
  يتعلم الطالب ابستخدامها.

قطعة املربع أو النص وتطابق طريقة على تنفيذ توجد التأثري يف نتائج التعلم الطالب 
يف ( Broken Square/Text & Index Card Match) بطاقة الفهرسة

 3املتوسطة اإلسالمية احلكومية املدرسة املدرس املتوسطة اإل سالمية بباالجنان هي 
تائج من بالجنان و مدرسة اهلداية املتوسطة اإلسالمية إينان ابرينجني اجلنوبية مناسبا ابلن

أن قيمة امللحوظ يف االختبار القبلي واالختبار البعدي يعين الذي تبني أن  tاالختبار 
𝛼، و هو أصغر من درجة املغزى 0,00 = ف و هذا احلال تدّل على أن  0,05
Ha  مقبولة وH0 .مردودة   

 
 التوصيات واالقرتاحات .ب

اتيجيات قطعة املربع أو على أساس هذا البحث ايل حبثته الباحثة عن أتثري اسرت 
 Broken Square/Text & Index Card) النص وتطابق بطاقة الفهرسة

Match ) يف تعليم مهارة القراءة لطلبة املدارس املتوسطة اإلسالمية ابلنجان ، ميكن
 وضعت التوصيات أو االقرتاحات كما يلي: ةللباحث

يستخدموا اسرتاتيجية  ترجي الباحثة املدارس املتوسطة اإلسالمية بالجنان أن -1
 املسرورة والسهولة، ألهنا تستطيع أن تسهل الطالب لفهم الدرس.

وترجي الباحثة لكل معليمي تعليم اللغة العربية يف هذه املدارس أن  -2
يستخدموا اسرتاتيجية املسرورة والسهولة، ألهنا تستطيع أن تسهل الطالب 

 لفهم الدرس.



 
 

 

ن مثل ما حبثت الباحثة، إن هذا إىل الباحثني اآلخرين اللذين سيبحثو  -3
البحث  خيتص يف حبث أتثري اسرتاتيجيات قطعة املربع أو النص وتطابق 

 Broken Square/Text & Index Card) بطاقة الفهرسة
Match ) يف تعليم مهارة القراءة، وافرترضت الباحثة إن يف هذا البحث ما

أن توسعوا جمال البحث زال فيه العيوب الكثرية، وترجي للباحثني فيما بعد 
 واصالح العيوب يف هذا البحث.

 

 

 


