
 

 

 

 باب اخلامسال

 اإلختتام

 الفصل األول : اخلالصة

 ازات تعلم اللكة   قدرة حفا القرزن الكرميعن عالقة بناًء على نتائج البحث 

 الدونكي اإلردادالدعوة و  اخلريات دار فاستبقوا ابملعهد العالية لطال  املدرسة العربية

 صياغة بعض االستنتاجات على النحو التايل: ة، ميكن للباحث الشرقية كوالكا

 اخلريات دار فاستبقوا ابملعهد العالية قدرة حفا القرزن الكرمي لطال  املدرسة .1

 الشرقية كوالكا الدونكي الدعوة واإلرداد

ملعهد ابعالية حفا القرزن الكرمي لطال  املدرسة ال على قدرة يتكون استبيان

معّد  .  6024طالب بقيمة  66( سؤاال من 24فاستبقوا اخلريات ابربع  وعشرون  )

, والنتيجة 0934, ومعيار اإلحنراف 120, ومساة ىف وجوده 122, ومتوّسط 122

-11. وابلتوزيع الاددات أعلى على الطبقة الفاصلة 112, والنتيجة األعلى 20األدىن 

حفا القرزن على الطبقة على تصنيف قدرة . و %26946طال  أو  14بعدد   16

من  ابلتصنيف مادد. %21921طالب أو  10بعدد  X < 105 ≥  99  الفاصلة 

 القرزن ابملدرسة العالية يد  على الطبقة  حفاالبيا ت املوجودة، أّن تطبيق قدرة 
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 الوسطية ابستخدام الطرق املتنوعة.

دار  اخلريات فاستبقوا ابملعهد العالية ملدرسةإ ازات تعلم اللكة العربية لطال  ا .2

 الشرقية كوالكا الدونكي الدعوة واإلرداد

ملعهد فاستبقوا اخلريات يتكون ابلطال  املدرسة العالية اللكة العربية  تعلمإ از 

, 20942معّد  و . 4062استبيان من الدرجات النهائية للفصل الدراسي الفردي بقيمة 

, 06, والنتيجة األدىن 0922, ومعيار اإلحنراف 12 وجوده , ومساة ىف20متوّسط و 

 10بعدد  12-12.  وابلتوزيع الاددات أعلى على الطبقة الفاصلة 11والنتيجة األعلى 

  تصنيف ميل أسلو  تدريس على الطبقة الفاصلة . و %32911طالب أو 

89,4 ≤ X <  94,2   وهبذا  .غالباابلتصنيف  %32911طالب أو  10بعدد

 التعبريُ يظهر أّن إ از التعلم اللكة العربية لطال  املدرسة العالية فاستبقوا اخلريات جّيد.

اللكة العربية لطال   تعلمتوجد عالقة القدرة على حفا القرزن الكرمي   از  .3

 كوالكا الدونكي الدعوة واإلرداد دار اخلريات فاستبقوا العالية ابملعهد املدرسة

 الشرقية

تائج حتليلية  البيا ت متكن استنتاج أن وجود عالقة إجيابية ومهمة بناء على ن

اللكة العربية لطال  املدرسة العالية فاستبقوا اخلريات.  تعلمعلى حفا القرزن   از 
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أظهرت نتائج التحليلة ابستخدام ارتباط حلظة املنتج مع إجيابية ومهمة امل ارتباط 

29012 (hitungr)  مث متت مراجعة النتائج مع 29400ومعامل قيمة حتديد .rtabel  

N= 66  سعر %6مبستوى أمهية .tabelr  حبيث يكون سعر 29200هوhitung r 

 إجيابية ومهمة.   (. وهذا يعين29012 <  29200) tabelrأكرب من 

 قصر البحث الفصل الثاىن :

بحث. والّنقصان الكثرية من كتابة وترتيب نتائج البحث يف هذا ال القصرتوجد 

ألّن مازا  توجد األدياء من نتائج البحث اليت ال متكن الوصو  إليها بسبب هذه حالة 

بحث تالباحثة على حبث ومجع نتائج البحث بشكل املبادر، لذالك  تُقتصرو  الوابء.

البحث هبذه حالة الوابء، التكون  يُقتصرمع الباحثة البيا ت بوسيطة اإلنانيت. ولو جتو 

ة إلكما  البحث وكذالك كشرط إلكما  الدراسات يف اجلامعة حجة وسبب الباحث

  .اإلسالمية احلكومية كنداري

 إقرتاحات  الفصل الثالث :

 بناًء على نتائج هذه الدراسة واالستنتاجات أعاله ، متكن تقدمي االقااحات التالية.

  للمدرسة  .0
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يق جيب أن يستفيد املدرسة فرصة إضافًيا حلفا القرزن حىت متكن حتق

 النشاط على النحو األمثل. 

  للمدرس  .0

أن يواصل املعلم االهتمام ابلطال  الذين حيفظون القرزن ويواصلوا 

 حتسّي إردادهم حىت ميكن حتقيق هدف حفا القرزن بشكل صحيح.

 للوالدان .1

إىل أولياء األمور إعطاء املزيد من الدوافع والتشجيع لألطفا  عن أمهية 

 املنز  وممارستها يف احلياة اليومية ، حىت يهتم قراءة وحفا زايت القرزن يف

الطال  ويسعدهم احلفا واالستمرار يف حفا القرزن ألن القدرة على الطفل أو 

 عدمه يف قراءة وحفا القرزن هي مسؤولية الوالدين.

 


