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 الرابع الباب

 ماالختتا

 االستنتاج  . أ

 كما تشرحو الباحثعملية اؼبالحظة كاؼبقابلة كالوثائق   من الباحث نتائج البحث ما حصل

 -:كما يلي الباحث أن تستنتجو  .من أسئلة البحث ُب الباب الرابع أهنا أجوبة

طالب للفصل األحد لذلك ىناؾ تأتر تعلم اللغة العربية بُت فهم قراءة الصالة  (ُ

  R=َ1ِّٕكن معرفتو قيمة دي بيوكياكرتا. ِعشر للغة ُب اؼبدرسة العالية اغبكومية 

فهم  ح اك توقع قيمة متغَت التابع تأثَت تعلم اللغة العربية قد شر  ستقلحيث متغَت اؼب

 variable) اؼبستفل اؼبتغَت  كبَت منتأثَتلذلك ىناؾ  %ٓٔ قراءة الصالة باجملموع

bebas )احلصول على كما معادلة اَلحندار اليت . تعلم اللغة العربية لفهم قراءة الصالة

من اؼبعادلة  أف تكوف معركؼ  ُب كل إضافة كاحدة  334X ,٠ + Y=3937٠5 يلي

يعٍت فهم  ( variabel terikat)اؼبتغَت التابع  من اؼبتغَت تعلم اللغة العربية لزيادة قيمة 

 ٠3334X لصالة باجملمعقراءة ا

 . من صالةسؤاال عن فهم قراءة ال َّمن كاحد كعسرين الطالب جعل الباحث  (ِ

لذلك ىناؾ  َٖمتوسط  طالب قبحوا بالقيمة ْطالب، كاحد من كعسرين 

سؤاال عن تعلم  َُ. ٍب جعل الباحث %ََُمن طالب فهم قراءة الصالة %َْ
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 َٖطالب قبحوا بالقيمة متوسط  ُّاللغة العربية. من كاحد من كعسرين طالب، 

ؾ تأتر تعلم اللغة لذلك ىنا. %ََُلتعلم اللغة العربية من %ٓٔلذلك ىناؾ 

العربية علي فهم قراءة الصالة النوافل طالب للفصل األحد عشر للغة ُب اؼبدرسة 

  بيوكياكرتا. ِالعالية اغبكومية 

 والمداخالت االقتراحات.  ب

 ٕ يوكياكرتامدرسة العالية اغبكومية بؼبدير ا. ٔ 

التعليم الكافية  سائل أف يستعد ك  ٕينبغي ؼبدير مدرسة العالية اغبكومية بيوكياكرتا   (أ 

 .استعدادا لدراسة ُب ساحة اؼبسجدتب كالكراسي كالسبورات كغَتىا كمثل اؼبكا

بيئة اللغوية اليت سبكن أف أن يقوم  ٕعلى اؼبدير مدرسة العالية اغبكومية بيوكياكرتا  (ب 

 . تدعم تعليم اللغة العربية كمثل تسمية األشياء ماحوؿ اؼبعهد بلغة العرب

 .أف يستعٌدكا كسائل التعليم ُب الفصل قبل أف ييبدأ التعليم على اؼبوظفُت  (ج 

 دلعلم اللغة العربية. ٕ 

أف يعمق منهجية فعالية، على اؼبعلم للحصوؿ على عملية تعليم كتعلم اللغة العربية   (أ 

الطالبات لسهولة  ادلناسبة التعليم بية كأكثر إبداعي ُب خيار طرؽ تعليم اللغة العر 

 .اؼبعلم ربية ما تدرسهن تعلم اللغة العُب 

 .على اؼبعلم أف يتمهل ُب نطق العربية كيتضح حىت فهمو الطالبات  (ب 
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  ألحد عشر للغةلطالبات الفصل ا. ٖ 

اللغة العربية ما علمها قواعد  يعمقن كأف العربية مفردات يكثرف أف الطالبات على (أ 

 .اؼبعلم ُب الفصل

 كصديقاهتن ف هبا مع اؼبعلم على الطالبات أف يتحدثن باللغة العربية كيتعود (ب 

 .ُب الفصل أك خارج الفصل

  االختتام كلمة. ج

ىذا كتابة من   نتهي الباحثيو تتم الصاغبة، حىت اغبمد هلل ضبدا كثَتا على نعمت

تدرؾ أف  الباحث مع ذلك أن . درجة العلميةالالبحث إلمتام أحد الشروط للحصول على 

اؼبداخالت كاالقًتاحات من كل من  جو الباحثإذن تر . طاء كالنسيافلكل إنساف مكاف اػب

مث تطلب الباحثة عفوا كثًنا من كل . ىذا البحثذا البحث عن كتابتو ك ترتيبو ُب يقرأ ى

 .اخلطايا

 

 

 

 

 


