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 الباب اخلامس

 االختتام

 خالصة البحث .أ

 لة البحثأسئاليت استخدامها كأجوبة على  خالصة، فإن يف هناية هذا البحث

 بناًء على نتائج البحث واملناقشة هي كما يلي:

مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  السابع الصف لدى طلبة قدرة تضمني يتم .1

  بقيمةوأدىن 95022بقيمة  أعلى القرآن حفظ الذين هولو سوجناي أواترا 4

 ويتم تضمينه يف فئة جيد جدا. (. 82،01) ة هي توسطامل والقيمة 62،22

مدرسة املتوسطة يف  السابع الصفلدى طلبة  (القراءة مهارة)كفاية  علىالقدرة  .0

 أعلى العربية النصوص قراءة الذين هولو سوجناي أواترا 4اإلسالمية احلكومية 

ويتم  (.84،294)ة هي توسطامل والقيمة  72،22بقيمة وأدىن 98،22 بقيمة

 تضمينه يف فئة جيد جدا.

الصف  آن على كفاية مهارة القراءة لدى طلبةالقر هناك أتثري إجيايب وهام بني حفظ  .2

مبستوى  هولو سوجناي أواترا 4مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  يف السابع
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 حفظ القرآن على كفاية مهارة القراءة. ، وهناك عالقة قوية بني 2،222 أمهية

 النموذج. يف جدول ملخص  R 2،222 يشار إليها بقيمة

 توصيات البحث .ب

 التالية: توصياتال ةالبحث ومعرفة نتائجه قدم الباحثبعد إجراء 

 عليها جيب ، العامل أعاقت Covid-12 جائحة ألن نظًرا ، للمدارس ابلنسبة .1

 مل الذين طلبةال بعض هناك يزال ال ألنه القرآن حفظ أنشطة وتبسيط حتسني

 قراءة حفظو  طلبةال تساعد أن األنشطة هذه ألن ، القرآنحفظ  من يتمكنوا

 العريب النص قراءة على أيًضا قادرًا سيكون القرآن

 صورة تغيري وحماولة ذلك أمهية مدى على طلبةال حتفيز دائًما املعلمني على جيب .0

 حتفز ما ودائًما .وممتعة سهلة تعترب واليت العربية اللغة تعلم حول طلبةال عقلية أو

 العربية، ابللغة مكتوب القرآن ألن وذلك القرآن، حفظ أمهية مدى على طلبةال

 النصوص قراءة األسهل من أنه سيجدون القرآن حفظ الذين طلبةال فإن لذلك

 العربية، اللغة تعلم يف التعلم ووسائل .األساليب تنويع املعلمني على وجيب ة،العربي

 .العربية اللغة لتعلم محاًسا أكثر طلبةال يكون حبيث هارة،امل يف وخاصة

 القرآنحفظ  يف اجتهاًدا وأكثر تعاوانً  أكثر يكونوا أن جيب،طلبةلل ابلنسبة .2

 هي القرآن حفظ على القدرة ألن نشاطًا أكثر بشكل القرأن أنشطة يف واملشاركة
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 حبماس التعلم عملية تتبع أن جيب .العربية النصوص قراءة على يؤثر أن ميكن عامل

 قراءة مهارات) القراءة مهارة وحتسني التعلم نتائج لتحسني وذلك أكثر، وتنظيم

 (.العربية ابللغة النص

 

 

 

 

 

 

 

 

 


