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  الباب الخامس

  , اإلقتراحات, االختتامالخالصة

  

تالميذ  بني  تعلم اللغةالعربيةإجناز  يفوبعد أن يبحث الباحث عن دراسة مقارنة 

القسم العادي  وتالميذ القسم اإلعالم والتكنولوجيا يف الصف الثامن مبدرسة احلاجة إسريايت 

 يف هذا الباب سيقوم الباحثلذالك و  .-مادة النشاطات يف املدرسة منوذجا - مسارنج

  بتلخيص نتائج البحث واالقرتحات. 

    الخالصة  .أ 

بني  تعلم اللغةالعربيةإجناز  يفدراسة مقارنة  عن الباحث يبحث أن وبعد

تالميذ  القسم العادي  وتالميذ القسم اإلعالم والتكنولوجيا يف الصف الثامن مبدرسة 

 النتائج الباحث فيقدم - مادة النشاطات يف املدرسة منوذجا - احلاجة إسريايت مسارنج

  : يلى كما وهو

 Kelas(القسم العادي  لدى تالميذ إجناز تعّلم اللغة العربيةيف  املعّدلقيمة إن  .1

Reguler ( النشاطات يف مادة - مبدرسة احلاجة إسريايت مسارنج يف الصف الثامن

 كاف.  وهذا يدل على 70,96هي  -  املدرسة منوذجا

قسم اإلعالم ال لدى تالميذ لدى إجناز تعّلم اللغة العربيةيف  املعّدلقيمة إن  .2

 -  مبدرسة احلاجة إسريايت مسارنج يف الصف الثامن (Kelas  IT)والتكنولوجيا 

    .وهذا يدل على جيد 88,77هي  - النشاطات يف املدرسة منوذجامادة

يف  إجناز تعّلم اللغة العربيةالفرق يف  جودفيو  "Independent t test" عادلة مب .3

 Kelas  Reguler(القسم العادي  تالميذ بني النشاطات يف املدرسة منوذجامادة

مبدرسة احلاجة  يف الصف الثامن (Kelas  IT)قسم اإلعالم والتكنولوجيا ال تالميذ و )

. tt اكرب من القيمة   t0 =   5,227إسريايت مسارنج وهذا الفرق ذو داللة ألن القيمة 

 ttأكرب من  t0ف  2,201% = 5وىف الداللة  2,704% = 1وىف الداللة 

) H0) مقبولة والفرضية الصفرية (Haفتكون داللة. فهذا ايضا، أن الفرضية االجرائية (

    غري مقبولة.
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    االقتراحات   .ب 

 ملساعدة نافعة لعلها االقرتاحات تقدمي على أو البحث، هذا عرض أن بعد

 Kelas  Reguler(القسم العادي  تالميذ لدى العربية اللغة تعّلم إجناز معرفة إىل الوصول

مبدرسة احلاجة  يف الصف الثامن (Kelas  IT)قسم اإلعالم والتكنولوجيا ال تالميذو  )

 : يلى كما وهي -النشاطات يف املدرسة منوذجامادة - إسريايت مسارنج

قسم ال تالميذو  ) Kelas  Reguler(القسم العادي  تالميذ املعلمون يدافع أن .1

    . العربية اللغة تعّلم إجناز لريتفع (Kelas  IT)اإلعالم والتكنولوجيا

القسم العادي  ىف العربية اللغة لتعليم الكومبيوتر وسائلب املعلمون يستخدم أن .2

  .قسم اإلعالم والتكنولوجياىف  التالميذو 

قسم اإلعالم ىف  التالميذو القسم العادي  ىفالتفرق طريقة التعليم بني  .3

 .العربية اللغة تعّلم إجناز لريتفع والتكنولوجيا

 أن يستطيعون ا ألن للتالميذ، والتمرينات التدريبات أكثر املعلمون يعطى أن .4

 . العربية اللغة  تعّلم إجناز يرتفع

 .العربية اللغة درس إلقاء ىف العربية باللغة املعلمون يستخدم أن .5

 .تعّلمهم ىف جيتهدوا أن للتالميذ فينبغى كثرية، مشكالت له العربية اللغة تعّلم .6

   

    الخاتمة  .ج 

دراسة  باملوضوع الباحث يبحث الذى البحث هذا مت قد, هللا والشكر احلمد

 ) Kelas  Reguler(تالميذ  القسم العادي  اللغة العربية بني  تعلم إجناز يف مقارنة

 "احلاجة مبدرسة يف الصف الثامن) Kelas  IT(تالميذ القسم اإلعالم والتكنولوجيا و 

 من وجدمت إن .-"النشاطات يف املدرسة منوذجامادة" -  مسارنج الثانوية إسريايت"

 هذا وأرجوا كامل البحث هذا لتكون الرشاداتوا االقرتاحات وأريد اخلطيئات البحث

  .العلمني ياربّ  امني. لنا نافع البحث


