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  الباب الخامس

  اإلختتام

 الخالصة  . أ

 برنامجاخلالصة هي اإلجابة من أسئلة يف هذا البحث الذي يتعلق عن أثر 

على إجناز الطالب باملدرسة  )Bimbingan Belajar(اإلضايف اللغة العربية تعّلم 

. م ۲۰۱٧/۲۰۱٦لعام الدراسى باليتار ل" الثانية"املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

  :بنظر من نتيجة البحث يف السابق، اخلالصة كما التايل

باملدرسة املتوسطة  )Bimbingan Belajar(اإلضايف اللغة العربية تعّلم  برنامججتري  .١

يف  حيث يُبدأ اخلميسكّل يوم الثالثاء ويوم   باليتار" الثانية"اإلسالمية احلكومية 

ّلم عُ اليت تُـ  املواد أما. ابعة والربع مساءالر الساعة يف نتهاء االو  الساعة الثانية �ارا

، خاصة املواد اليت ةيف املدرس هاسيتدر  مت اليت املواد األساتيذ يف الربنامج فهي

 .يف االمتحان الوطين ضّمنت

=  حسايبtيعين . جدولt>   حسايبt  يوجد t-Testبعد احلساب احلقائق بالرموز  .٢

 وذلك مبعىن أن .جدولt منكرب أ  حسايبt  ، لذلك٢,٠٠٣ =  جدولtو  ٢,٢٦٠

أن لذلك، خنلص . أي فروض هذا البحث مقبولة مقبوال) Ha( ليالبد ضو فر 

على إجناز  )Bimbingan Belajar(اإلضايف اللغة العربية تعّلم  هناك أثر برنامج
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باليتار للعام الدراسى " الثانية"الطالب باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

ونظر إىل اجلدول السابق، كان عدد التأثري يف هذا الربنامج . م۲۰۱٦/۲۰۱٧

تعّلم  وتدّل هذه الدرجة أن أثر برنامج". ضعيف"على درجة %  ٣,٣٧يعين 

على إجناز الطالب باملدرسة  )Bimbingan Belajar(اإلضايف اللغة العربية 

م  ۲۰۱٧/۲۰۱٦دراسى باليتار للعام ال" الثانية"املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

  ".ضعيف"تأثريه بقدرة 

 االقتراحات  . ب

 عن ابعيد زالت مل العلمي حثالب هذا كتابة نأ ثالبح إىل الباحثة دعت

 للقارئ مفيدا ليكون العلمي حثالب هذاإىل  الباحثة تتأمل، ولكن الكامال،

  :، وخاصة لاآليت وللباحث

 املدرسة .١

ينبغي للمدرسة لإلعطاء أكرب االهتمام إىل عملية التعليم والتعّلم تعين تعليم يف 

برنامج تعّلم اللغة العربية اإلضايف خاصة حىت تستطيع أن تساعد الطالب ليحّل 

 .   مشكلة تعّلمهم ولتحسني اإلجنازا�م

 الطالب .٢
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 اللغة درس هممتعلّ  أثناء إما مجهده كل مع بالتعليم البالط تقوم أن املرجو

لكي ينجحون  األخرى الدروس أوخاصة يف برنامج اللغة العربية اإلضايف  العربية

  .يف تعّلمهم حىت حيصلوا اإلجناز اجلّيد

 املعلم .٣

ينبغي على كّل املعلم اللغة العربية أن يعطي اهتماما كبريا يف هذا برنامج اللغة 

حّل مشكلة تعّلمهم العربية اإلضايف ألن له دور مهّم يف مساعدة الطالب لي

  .حىت يستطيع لتحسني إجنازا�م

 يتالباحث اآل .٤

ترجو الباحثة إىل الباحث اآليت ليقوم البحث العلمي يف هذا ا�ال كي حيصل 

اإلضايف اللغة العربية تعّلم  برنامجالبحث الكاملي يف البحث الذي متعلق بأثر 

)Bimbingan Belajar( على إجناز الطالب.  

   




