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 اخلالصة .أ

البياانت وتفسريها، ميكن   خللفية  ا  عننتائج البحث    أن يستنججبناًء على حتليل 

قسم العلوم    لعربية لدى الطلبةتعلم اللغة ا  اجنازالقدرة على قرآءة القرآن على  و   التعليمية

و   الدينية احلكومية كواتابرو  اإلسالمية  الثانوية  املدرسة  املديف  الثيف  اإلسالمية  انوية  رسة 

 اتانه بومبو هي:  احلكومية

يف   قسم العلوم الدينية  لدى الطلبةتعلم اللغة العربية    اجنازأثر اخللفية التعليمية على   .1

واتانه بومبو. بناء على أسلوب حتليل   ومية كواتابروة اإلسالمية احلكاملدرسة الثانوي

  احلكومية كواتابرو سالمية  ية اإلالثانو للمدرسة    ٪28اإلخندار الباسط وجد نتيجة  

احلكومية  الللمدرسة    ٪30،9و اإلسالمية  بومبو  ثانوية  اخللفية    فيهااتانه  أثر 

على   العربية  اجنازالتعليمية  اللغة  اخللفية  "  (Ha)الفرضية    ختبارفاال  .تعلم  أثر 

الدينية    اجنازعلى    التعليمية العلوم  الطلبة قسم  العربية لدى  اللغة  املدر تعلم  سة  يف 

االثان احلكومية وية  بو   كواتابرو  إلسالمية  =    "ومبواتانه  املعنوية  قيمة  ألن  مقبوال 

 . 0،05أصغر من   0،000
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قسم   لدى الطلبةية  تعلم اللغة العرب  اجنازعلى    ءة القرآن وكتابتهأثر القدرة على قرا .2

الدينية احلكومية كواتابرو  العلوم  اإلسالمية  الثانوية  املدرسة  بومبو  يف  بناء  واتانه   .

الثانوية اإلسالمية للمدرسة  ٪44 لوب حتليل اإلخندار الباسط وجد نتيجةعلى أس 

مبو وجود اتانه بو الثانوية اإلسالمية احلكومية  للمدرسة    ٪37و  احلكومية كواتابرو

اخل على  أثر  التعليمية  العربية  اجنازلفية  اللغة  أثر  "  (Ha)الفرضية    ختبارفاال  .تعلم 

الق  قراءة  على  عالقدرة  وكتابته  الطتع  اجناز لى  رآن  لدى  العربية  اللغة  قسم  لم  لبة 

مقبوال    "واتانه بومبو  كواتابرو  يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكوميةالعلوم الدينية  

 .0،05أصغر من  0،000ة املعنوية =  ألن قيم

العربية تعلم اللغة    اجنازته على  أثر اخللفية التعليمية والقدرة على قراءة القرآن وكتاب .3

ا الدينية  لطلبةلدى  العلوم  املدرسة  قسم  احلكومية كواتابرو   يف  اإلسالمية    الثانوية 

نتيجةو  وجد  الباسط  اإلخندار  حتليل  أسلوب  على  بناء  بومبو.    ٪ 52,1  اتانه 

كواتابرواللمدرسة   احلكومية  اإلسالمية  الثانوية  للمدرسة    ٪46,9و  لثانوية 

احلكومية   بومبو وجاإلسالمية  اخللفيةاتانه  أثر  على    ود  اللغة   اجنازالتعليمية  تعلم 

القرآن "  (Ha)الفرضية    ختبارفاال  عربية.ال قراءة  على  والقدرة  التعليمية  اخللفية  أثر 

على   العربية  تعل  اجنازوكتابته  اللغة  الدينية  م  العلوم  قسم  الطلبة  املدرسة  لدى  يف 
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احلكومية  اإلسالمية  بومبو  كواتابرو  الثانوية  قيمة مقب   "واتانه  ألن  =    وال  املعنوية 

 . 0،05أصغر من   0،000

للمدرسة و   الثانوية اإلسالمية احلكومية كواتابرو  للمدرسةبينما أتثرت نسبة املتبقية  

ا مل يتم فحصها يف هذ   اليت  مبتغريات أخرى   بواتانه بومكومية  الثانوية اإلسالمية احل

 البحث
 

 التوصيات .ب

آرا  بعض،  البحثنتائج    من من  ميالعديد  اليت  الباحث  تبنيها كاقرتاحات،  ء  كن 

 يف زمان االاتيل:  ، وكذلك البحثةأو الطلب مدرس اللغة العربيةاملدارس أو  لرئيسسواء 

 للمدرسة   .1

الطلب (1 قبول  العلومون  سيختار   ملنوخاصة  اجلدد،    ةيف  ليكونوا   قسم  الدينية 

الطلب يتقن  انتقائية،  و   ةأكثر  القرآن  قراءة  األقل  على  جيًدا احملتملون  كتابته 

 .النظر عن خلفيتهم التعليمية بغض

أن خت (2 املدرسة  على  بيئةجيب  برامج    الدينية يف  لق  وإنشاء  اصة  اخلاملدرسية 

 .قرأن وكتابتهالمل يتمكنوا من قراءة الذين  ةللطلب
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املدرسة  ت التسهيالتكمال  اس (3 يف  اللغة    التعليمية  بدروس  املتعلقة  وخاصة 

 ا. اراهتم اللغوية جيدمه ن ميارس ويطورأ ةاألجنبية حىت يتمكن الطلب

 املدرسة للمدرس و  .2

  املختلفة   التعلم  اسرتاتيجيات ووسائطاملدرسة أن يستخدم  ينبغي للمدرس و  (1

التعاليت   اخللفية  مع  الطتتوافق  وقدرات  للغة    ةلبليمية  تعلم  عملية  يف كل 

 .العربية

و  (2 للمدرس  للطلباملدرسة  ينبغي  والتحفيز  االهتمام  الطلبوخ  ةتوجيه    ة اصة 

اللغة العربية وال يرتددون يف الذين يش  عرون بعدم القدرة على متابعة دروس 

 .بيةة العر املتفوقني يف دروس اللغ ةالثناء على الطلب

 للطلبة .3

ا  من  ةبللطل  ينبغي (1 الدينيةاخللفيات  غري  اللغة    يتطرّي ال أن    لتعليمية  تعلم  يف 

 أن ينهمك عن تتبع التخلُّف.العربية واستمر 

لذاملمارسةلغة هي  ال (2 إلتقان  ،  الطلب  موادلك  على  العربية، جيب  أن    ةاللغة 

  .يف كل فرصة  دائًما مهاراهتم اللغويةيتمّرن ميارس و 
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 للباحثي   .4

الباحثون ا  أن  نتائج البحثمن   نتائج يكون  ملستقبليون قادرين على تطوير 

أخر  منهجيات  مع  أخرى  أو كائنات  أخرى  متغريات  تتعلق البحث ابستخدام  ى 

 العربية.بدروس اللغة 


