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 الباب اخلامس
 اخلامتة

 اخلالصة .أ 
 قدرة قراءة كتب الرتاث .1

 ادلدرسة العالية ادلنهج الديينات لبالط رتاثقياس قدرة قراءة الكتاب الكان 
ادلدرسة  اتبلمباشرة لطا رتاثبعد إجراء اختبار لقراءة كتاب ال اإلسالمية احلكومية
 رتاثأما ابلنسبة للقدرة قراءة الكتاب الاإلسالمية احلكومية،  العالية ادلنهج الديين

 كوميةاإلسالمية احل ادلدرسة العالية ادلنهج الديين الصف احلادي عشر اتلبالط
ذلك  ة،و إذا مت تصنيفه ليكون يف ادلستوى ادلتوسط 74،45النتيجة حصول على 

 اإلسالمية احلكومية ادلدرسة العالية ادلنهج الديين الصف احلادي عشر اتلباألن ط
ال يزالن يف ادلرحلة ادلتوسطة من عملية التعلم اليت تستمر ثالث سنوات وسيواصلن 

 التحسني. ادلعاجلة و
 .ادلؤثرة على قدرة قراءة كتب الرتاثالعوامل  .2

: العوامل إىل قسمني قسم العوامل ادلؤثرة على قدرة قراءة كتب الرتاث
نقطة الداخلي و العوامل اخلارجي. العوامل الداخلي هي الرغبة و األنشطة، 

و إدارة الوقت، االستقبال. أما العوامل اخلارجي هي خلفية الرتبية  التشبع
 .مؤشر التقييم، بصحة الطالالطالب، 

 تقارا اال .ب 
أن أييت بببع  االقرتاحبات، مبن أجبل أن  باحثريد الأ، البحثبناء على نتائج هذ

 ادلدرسبة العاليبة ادلنهجبة الدينيبة يكون التفكري جلميع األطراف ادلشاركة يف عملية التعلم يف
 ىل ادلستوى التايل.إ و اإلسالمية احلكومية
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لتحقيق ادلزيد من التعلم األمثبل ، أصحاب ادلصلحة و ادلديررئيس ادلدرسة، لل .1
أن تكببون قببادرة  اإلسببالمية احلكوميببة ادلدرسببة العاليببة ادلنهجببة الدينيببة لببمجمج

البنية التحتية، وخلق نظام بيئي  على بذل ادلزيد من اجلهود يف توفري ادلرافق و
دعم  ، واإلسالمية احلكومية ادلدرسة العالية ادلنهجة الدينية مجيع برامجيدعم 

الكتببب الببيت تتوافببق مببع احتياجببات كببل طالببب نيببث  كببن أن تكببون جببودة 
 المامج والتعلم اليت جتري أفضل.

التعلببيم ال يتعلببق فقبب  بشببرو العلببم ولكببن التعلببيم هببو للمدرسببون و ادلربيببون،  .2
، ولببذالك ادلببدرس و ادلببر  األمببة للمسببتقبل تشببكيل األخببالث وتثقيببف حيبباة

، مهببا أيضببا لبيس فقبب  التبدريس ولكببن أيضببا بنباء الببرواب  العاطفيببة للمتعلمبني
وجهبات نظبر  معرفبة أوجبه القصبور و جيب أن تكون قبادرة علبى االسبتما  و

 حببى ادلتعلمببني ادلتعلمببني نيببث ال توجببد مسببافة بعيببدة جببدا بببني ادلعلمببني و
 األطفال. آلابء ومثل العالقة بني ا

اإلسببببالمية احلكوميببببة،  ادلدرسببببة العاليببببة ادلببببنهج الببببديينللطببببالب و الطالبببببات  .3
ألخبببببالث ا أكثببببر ،اسبببببا، و ، والعلبببببوميف ادلطالببببببة  جمتهببببداأن تكبببببون  نرجببببى

 وصباخصيبة و بنجاسبال. الدين علوملابلية وفقا و عقال أحسن تشكيل و كر ةال
الببتعلم  اإلسبالمية احلكوميبة يف  البديينادلدرسبة العاليبة ادلببنهج ابلنسببة للطبالب 

مسببتقبل األمببة  لببتعلم الببديين.ابالببذي يببرتب  ارتباطببا وثيقببا جببدا  رتاثكتبباب البب
كما قال سوكرنو : أعطين   اآلن.التعلم  يف أيدي الشباب الذين هم يف عملية

 .مث سأهز العاملعشر الشباب 
 


