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  الباب الخامس

 االختتام

  

عد إىل الباحثة يف إمتام كتابة هذا البحث. لك احلمد ولك الشكر يارب العاملني. قد سا

وبعد أن تبحث عن املوضوع يف األبواب السابقة، التصلح للباحثة إذا مل تقدم النتائج منه، ولذالك 

  بتلخيص نتائج البحث واالقرتحات. يف هذا الباب ستقوم الباحثة

 النتائج  .أ 

  :يلي كما ة، وهيالباحثت إستنتج البحثائج نت على بناء

كل متعلم يلعب اسرتاتيجية "بدون يعلمهم املعلم تعليم مهارة القراءة للتالميذ الذين  .۱

"سلطان  درسةىف الصف السابع مب  (Everyone is a Teacher Here)دور املعلم"

  ٦٫٠١بقيمة املتوسط:  فتاح" الثانوية اإلسالمية غاجى جونتور دماك

كل متعلم يلعب دور اسرتاتيجية "بم املعلم يعلمهتعليم مهارة القراءة للتالميذ الذين   .٢

"سلطان فتاح"  درسةمبىف الصف السابع  (Everyone is a Teacher Here) املعلم"

  ٧٫٦٧:  بقيمة املتوسط الثانوية اإلسالمية غاجى جونتور دماك

 Everyone is a)كل متعلم يلعب دور املعلم"اسرتاتيجية "ب تعليم مهارة القراءة  .٣

Teacher Here)  ا تعليم من أحسنت" اختبار من نتيجة أن بداللة وهذا. بدو "

 احملاسبة من" tabelt" درجة الباحثة وقارنت ٧٫٤٠٠ هي "ot" درجة أن املستقلة

 يف ٧٨ هي احلرية درجة أما%. ٥ و% ۱ داللة مستوى على اجلدول من الدرجةب

 تعليم أنّ  يقال السابقة الوصائف على بناء". tabelt" من أكرب" ot" إذن. اجلدول

 Everyone is a Teacher)"كل متعلم يلعب دور املعلماسرتاتيجية "بمهارة القراءة 

Here)  سلطان  مدرسة من السابع الصف تالميذلمهارة القراءة ل تعليم يف فّعال"

  .فتاح" الثانوية اإلسالمية غاجى جونتور دماك
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 االقتراحات  .ب 

كل متعلم اسرتاتيجية " وسيلة باستخدام القراءة تعليم الباحثة عرضت أن وبعد

 ولعلها االقرتاحات تقدم أن الباحثة تريد،  (Everyone is a Teacher Here)يلعب دور املعلم"

  :منهاكمايلي ،مهارة القراءة تعليم يف وخاصة العربية اللغة تعليم على للمساعدة نافعة

اسرتاتيجية " كل متعلم يلعب دور  كا التعليمية وسائل يستخدم نأ للمعلم ينبغي  .۱

 مهارة القراءة تعليم ترقي أن تستطيع ألا  (Everyone is a Teacher Here)املعلم"

  .وفعالة مسرورة الا عليهم عتشج وأن للتالميذ

 الطريقة استخدم ىف ويقلل التالميذ على القراءة تدريب يف يكثر أن للمعلم ينبغي  .٢

  .تعليمهم يةعمل يف املللب التالميذ يشعر ألن القراءة، تعليم عملية أثناء يف التقليدية

  .اللغوية املهارات أي تعليم يف ملتنوعة التعليميةا الطريقة يستعمل أن للمعلم ينبغي  .٣
 

 االختتام  .ج 

 اإلسالم دين إىل ووفقنا واإلسالم اإلميان نعمة علينا أنعم الذي هللا وشكرا محدا

 الطاقة بكل البحث هذ تتم أن الباحثة تستطيع حىت القوي واجلسم السليم العقل ورزقنا

 Everyone is a)كل متعلم يلعب دور املعلم"اسرتاتيجية "فعالية  املوضوع حتت واالستطاعة

Teacher Here)   سلطان فتاح"  يف ترقية مهارة القراءة للتالميذ الصف السابع ىف مدرسة"

  .الثانوية اإلسالمية غاجى جونتور دماك

 العلم أهل كتب من هاتقلن اليت البيانات من بالتحليل قومة تالباحث وإّمنا

 بعيد البحث هذا ولذلك ونسيان خطأ من لوختفال عاديّ  إنسانة الباحث أن والعرفان،كما

 وعسى البحث هذا من العربية اللغةا علمو م ستفيدت أنة الباحث جوفرت متام. واإل الكمال عن

 بالصواب. أعلم اهللا إنّ  املعلوم، هو السبيل. وكما رشد إىل يوفقنا أن اهللا


