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  الباب الخامس

  االختتام

  

كتابة هذا البحث. وبعد  يف إمتام عْدَت الباحثةلك احلمد ولك الشكر يارب العاملني, قد سا

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

  هذا الباب ستقوم الباحثة بتلخيص نتائج البحث واالقرتحات. 

 النتائج  .أ 

  :يلي كما ة، وهيالباحث تالبحث إستنتج ائجبناء على نت

 اسرتاتيجية "لغزأن استيعاب مفردات اللغة العربية للتالميذ الذين يتعلمون باستخدام  .1

اإلسالمية احلكومية فراكان املتوسطة مدرسة ىف الصف السابع من  الكلمات املتقاطعة"

 .كفاية بتقدير أا على وتدل 83,4706بقيمة املتوسط:  تيماجنونج

 اسرتاتيجية "لغزتالميذ الذين يتعلمون بدون استخدام أن استيعاب مفردات اللغة العربية لل .2

اإلسالمية احلكومية فراكان املتوسطة مدرسة ىف الصف السابع من  الكلمات املتقاطعة"

 . كفاية بتقدير أا على وتدل 77,0556:  بقيمة املتوسط تيماجنونج

الكلمات  ية "لغزاسرتاتيج باستخدام املفردات يتعلمون الذين التالميذ بني فرق يوجد .3

 التالميذ, االجناز متوسط درجة ومن ,بدوا املفردات يتعلمون الذين التالميذو املتقاطعة" 

 يتعلمون الذين من أعلىالكلمات املتقاطعة"  اسرتاتيجية "لغزاستخدام ب يتعلمون الذين

 3,005 هي" ot"  درجة أن املستقلة" ت" اختبار من نتيجة أن بداللة وهذا. بدوا

%. 5 داللة مستوى على اجلدول من بالدرجة احملاسبة من" tabelt"  درجة الباحثة وقارنت

 وجود على تدل وهذه". tabelt"  من أكرب" ot"  إذن. اجلدول يف 68 هي احلرية درجة أما

الكلمات  اسرتاتيجية "لغز باستخدام املفردات يتعلمون الذين التالميذ بني داللة ذو الفرق

 أنّ  يقال السابقة البيانات على اءبن بدوا، املفردات يتعلمون الذين التالميذو  املتقاطعة

 فرداتامل استيعاب على يؤثر الكلمات املتقاطعة اسرتاتيجية "لغز باستخدام املفردات تعليم

اإلسالمية احلكومية فراكان املتوسطة  مدرسة من السابع الصف تالميذل الغربية اللغة

 .تيماجنونج
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 االقتراحات  .ب 

الكلمات  اسرتاتيجية "لغز باستخدام تاملفردا تعليم الباحثة عرضت أن وبعد

 اللغة تعليم على للمساعدة نافعة ولعلها االقرتاحات تقدم أن الباحثة تريد ،املتقاطعة"

   :يلي كما منها, املفردات تعليم يف وخاصة العربية

  الكلمات املتقاطعة" اسرتاتيجية "لغزك التعليمية وسائلال مايستخد ان للمعلم ينبغي .1

 الا عليهم تشجيع وان للتالميذ العربية اللغة مفردات تعليم ترقي ان طيعتست ألا

 وفعالة مسرورة

يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية فراكان  الفصل السابعينبغي للتالميذ يف  .2

أن يتعلموا ويهتموا دروس اللغة العربية جبهود، سواء كان يف الفصل أم خارج تيماجنونج 

ة الكتب أو االت املكتوبة باللغة العربية ألا تساعد التالميذ لنجاحهم الفصل بوسيط

 يف طلب العلوم وترقية القيمة يف دراستهم، خاصة يف دروس اللغة العربية.

 

 االختتام  .ج 

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

 الطاقة بكل البحث اهذ تتم أن الباحثة ستطيعت حىت القوي واجلسم السليم العقل ورزقنا

الكلمات  "لغز استخدامب المفردات تعليم استراتيجيةتأثير " املوضوع حتت واالستطاعة

في المدرسة المتوسطة  الصف السابع لتالميذ المفردات استيعابعلى  "المتقاطعة

   ”. تيمانجونج كانا اإلسالمية الحكومية فر 

ها من كتب أهل العلم والعرفان، كما أن تقوم بالتحليل من البيانات اليت نقلت ةثوإّمنا الباح

متام. لو من خطأ ونسيان ولذلك هذا البحث بعيد عن الكمال واإلختإنسان عادّي فال  ةالباحث

 هذا إلكمال االقرتاحات الباحثة ترجو ولذا،. والنقوص اخلطيئات يوجد فيه أن الباحثة وتظن

  . أمني. مجيعا لنا البحث ذا ينفعنا أن تعاىل اهللا وندعو. البحث

 


