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 الخامسالباب 

 خاتمةال

 الخالصة - أ

 حصل الباحث على النتائج اآلتية: البحوث القددية وحتليالهتا بعد مالحظة
لرتقية مهارة القراءة يف ىذه  Hot Potatoesإن تطبيق الوسيلة ىوت بوتاتوس  -1

ادلدرسة يكون موافقا ألحوال الطالب ألهنم يرغبون فيو ويشعرون بالفرح 
تعليم مهارة القراءة بواسطة ىذا  عندما يتبعون التعليم بواسطة ىذه الربنامج.

الربنامج كتعليم بواسطة األخرى, حتما يكون فيها ادلزايا والعيوب. وأما 
 ا الربنامج كما يلي:العيوب يف استعمال ىذ

استغرقت كثريا من األوقات إلعداد مادة التقوديية وتصويرىا ذلذا  ( أ
 الربنامج.

رغم أن  (LCD Proyektor)احتاجت ىذه الوسائل إىل مكرب الصور  ( ب
 ىذه مكرب الصور جيد يف كل فصل ولكن حتتاج وقتا الستعدادىا.

دلدرسة ىي وعندما نستخدم ىذه الوسائل كالواجب ادلنزيل, أن ىذه ا ( ت
ادلدرسة الداخلية والطالب يسكنون يف سكن ادلدرسة كلهم وال 

 ديلكون احلاسوب, وأن معمل احلاسوبية حيدد استعماذلا.

 وأما حتليل ادلشكالت من ىذا الربنامج كما يلي:

 يستطيع ادلدرس أن يبحث ادلواد التعليمية يف شبكة الدولية ( أ
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 ائل قبل عملية الدراسيةيستطيع ادلدرس أن يقوم باستعداد ىذه الوس ( ب

يستطيع ادلدرس أن يقوم بالتعاون مع رئيسة ادلعمل احلاسوب على  ( ت
 أن يستأذن باستعمال ادلعمل احلاسوب.

ن تعليم اللغة العربية يف مدرسة إنسان جندكيا مندري من التعليم الزيادة, إ -2
مها لتحقيق جودة على الطالب على تعلرغم أهنا من ادلادة ادلتخصص جيب 

ن دور تعليم اللغة العربية يف ىذه وأ من ىذه ادلدرسة. القياسية للخرجيني
, ففيو يستخدم ادلدرسة كمثل تعليم مادة األخرى رغم أهنا من التعليم الزيادة

ىي طريقة اليت كتبها حممد شعراين بناىا على و  ادلدرس طريقة يسمى "ممتاز".
اليت  الصرفيةية األساسية و أساس نظرية القواعد والرتمجة, ففيها مادة النحو 

 تستخدم باألغاين ادلعروفة للطالب.

لرتقية مهارة القراءة يف تعليم   Hot Potatoesإن استخدام ىوت بوتاتوس  -3
 اللغة العربية مبدرسة إنسان جندكيا مندري سدوارجو يكون فعاليا. ىذه

الفعلية يعرفها بارتفاع نتائج الطالب بعد استخدام ىذا الربنامج فضال عن 
نتائج الطالب قبل استخدام ىذا الربنامج بداللة اخلالصة من البحوث أن 

وىذا يدل على  T Tabel (2.30)من كرب أ T Hitung (12.213)أن نتيجة 
و أصغر من وى Sig. (2-Tailed) 0.000أن نتيجة و  .الصفريةمردود الفرضية 

ولذلك   .البديلةوقبول الفرضية  الصفريةوىذا يدل على مردود الفرضية  0.005
 Y ومتغري Xمقبولة وبني متغري  البديلةمردودة والفرضية  الصفريةكان الفرضية 

   األمهية. (Mean)فيها اختالف ادلتوسط 
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 االقتراحات - ب

 Hotبوتاتوس بعد أن يقوم الباحث بالبحوث على فعلية استخدام ىوت 

Potatoes  مبدرسة إنسان جندكيا مندري لرتقية مهارة القراءة يف تعليم اللغة العربية
سدوارجو, قدم الباحث باالقرتاحات عسى أن تكون ىذه االقرتاحات نافعا وتكون 

 سببا لتطور أنشطة تعليم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة. فأما االقرتاحات كما يلي:
رسة أن يساعد مدرس اللغة العربية يف تكثيف اللغة العربية لفضيلة رئيس ادلد -1

يف احلياة اليومية, ألن ىذه ادلدرسة ىي ادلدرسة الداخلية وديكن على ىذه 
ادلدرسة على أن تبىن البيعة اللغوية لتعود على أن يتكلم الطالب باللغة 

وأن . ءةالعربية رغم أن اذلدف األول ذلذه ادلدرسة ىو تركيز على مهارة القرا
النظام اللغوي ليدعم ىذه البيعة اللغوية, ألن اللغة ىي  رئيس ادلدرسة يعدد

 طالب يف ىذه ادلدرسة ال يتكلمون باللغة العربية.العادة فعادة ال

لفضيلة مدرس اللغة العربية مبدرسة إنسان جندكيا مندري سدوارجو أن خيتار  -2
سكنون يف سكن طريقة جيدة ومناسبة ألحوال الطالب, ألن الطالب ي

الطالب وأهنم حيملون األنشطة اليومية الكثرية فيمكنهم أن يشعرون بادللل, 
اليت ال تسبب فعلى مدرس اللغة العربية أن خيتار طريقة والوسائل اجليدة 

ادللل, ألن من طبيعية الطالب يشعرون بالفرح واحلماسة إذا كان ادلدرس 
ن يتطور مهارة الطالب خاصة يبتكر بالوسائل اجليدة واجلديدة. وكذلك أ

 يف مهارة القراءة.
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حمليب الطالب مبدرسة إنسان جندكيا مندري سدوارجو أن يهتموا دراسة اللغة  -3
لطالب على فهم ىذا الدين, وأن لالعربية, ألن ىذه اللغة سوف ينفع 

يرتبطوا ىذه اللغة العربية بالقرآن الكرمي قد حفظها الطالب لوجود الشعور 
احملادثة بني الطالب وبني اهلل عز وجل عندما يقرؤون الطالب القرآن الكرمي, 

 وأن يعود الطالب بالتكلم اللغة العربية كل يوم وأن يطيعوا األساتيذة. 


