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 باب الخامس
 الخاتمة

 
 . الخالصة أ

 دورة بيسا تنفذ  م عن بعديعلى التعلالقائم   م اللغة العربيةيتعل تخطيط. 9
(Bimbingan Belajar BISA) تعليم علمانتشار اإلعالن تسجيل من أ يبد 

عبر وسائل االعالم االجتماعية  (BISHA)  /(Belajar Ilmu Sharaf)الصرف 
إعالن نظام و  الصفوف اتمجموع و تأليف لبطاال تسجيلو  الموقعو 

 .ميالتعل

 Bimbingan) دورة بيسا  م عن بعديعلى التعلالقائم   م اللغة العربيةيتعل تنفيذ .2

Belajar BISA)  وتس أب  إلنترنت عن طريقينفذ بعبر(WhatsApp)  حول
واد العملية الروتين كل األسبوعي تشمل عطاء الم (.الشهرينثمانية األسابيع )

 . ينفذ تجريبمادةالتدفئة و  و الواجبةالمواضيعية  و( Kuis BISA) و كوبيس
أداء  .في األسبوع الثامن االمتحان و السابعفي األسبوع   خصوصا االمتحان

المشرف و المقارب جيد جدا وفقا لالجرأ. طريقة التعليم المستخممة 
 يكونلكن و  جيد كاف  (WhatsApp)وتس أب استخدام متنوعة و جدير. 

استخدام  بعبرم هذا عبر اإلنترنت يأنشط لتعل يتجنب يحاول أن هفإن نقيصا
 الذي يمكن أن يحمل ( Bimbingan Belajar BISA)الدورة بيسا تطبيق 

م عن يعلى التعلالقائم   م اللغة العربيةيعلتنجاح  .Google Play Storeبعبر 
 نجاح  يفهم( Bimbingan Belajar BISA) دورة بيسا تنفذ  بعد
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  (BISHA)  /(Belajar Ilmu Sharaf)برنامج التعليم العلم الصرف في  الطالب

 في المرحلة طالب 397 من

 دورة بيسا تنفذ  م عن بعديعلى التعلالقائم   م اللغة العربيةيعلتنجاح . 7

(Bimbingan Belajar BISA )برنامج التعليم العلم في  نجاح الطالب يفهم
في المرحلة  طالب 397 من  (BISHA)  /(Belajar Ilmu Sharaf)الصرف 

 مؤكدعدد الطالب الذين  ,(2093مارس  22إلى  2093مارس  92)
مؤكد  طالب و 85طالب و الجيد  91المقبول  طالب و 230المردود 

  طالب. 17 ممتاز ال طالب و مؤكد 32الجيد جدا 
 ب. التأثير الفعلي

 الّنظرية التأثير الفعلي. 9
  ,م عن بعديعلى التعلالقائم   م اللغة العربيةيعلتمن خالل البحث عن 

 جديد أكثر فعالية و  م اللغة العربيةيعلتيمكن أن يكون رائدا تطوير 
 كفاءة في المستقبل.

 

 التطبيقية . التأثير الفعلي2
  ,م عن بعديعلى التعلالقائم   م اللغة العربيةيعلتمن خالل البحث عن 

و ن تعييه يمكن مع موظف (Bimbingan Belajar BISA)بيسا  الدورةمدير 
  (BISA)  /(Belajar Ilmu Sharaf)برنامج التعليم العلم الصرف   يدير

 أفضل.ب
 

 ج. االقتراحات
 (Bimbingan Belajar BISA)الدورة بيسا  . لمدير9
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على االنترنت من  حصوصا الدورةم ينظام التعل حول مواصل تطويريلزم ل
 في تعليمها.ثر المزيد أجل أك

 لمعلم الدورة بيسا .2
 تنظيم و توجيه الطالب فيفي  المؤثرة الطريقة كون أكثرييجب أن 

 .(BISHA)  /(Belajar Ilmu Sharaf)برنامج التعليم العلم الصرف 

  لطالب الدورة بيسا. 7

 Belajar Ilmu)برنامج التعليم العلم الصرف أفضل في بوقت الم ااستخد

Sharaf)/  (BISA) جيد جدا مينتائج التعلل حتى. 
 الباحث آخرأو  ارىءللق. 2

  ( Bimbingan Belajar BISA)الدورة بيسا استخدام تطبيق ث على البح
لتنمية  أن يباحثه و يدققه الباحث آخرأو  ارىءللق يلزم غير الموجود فبذلك

 .م اللغة العربية في المستقبليتعل
 


