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  الباب الخامس

  ختتاماإل

  

كتابة هذا البحث.  يف إمتام لك احلمد ولك الشكر يارب العاملني. قد ساعدت إىل الباحثة

التالميذ الباحثة عن دراسة مقارنة بني التالميذ الذين يسكنون داخل املعهد و بحث وبعد أن ت

اإلسالمية  األمانة درسة دارمب الذين يسكنون خارجه. على إجناز مهارة الكتابة للصف السابع

  قرتحات. الباحثة بتلخيص نتائج البحث واإل ولذالك يف هذا الباب ستقوم سوكارجيا كيندال.

 النتائج  .أ 

  كما يلي:  ة، وهيالباحث تإستنتج البحث ائجنت على بناء

اإلسالمية  األمانة درسة دارمب الكتابة للتالميذ داخل املعهد للصف السابعمهارة أن إجناز  .1

  .65,62لقيمة املتوسط با سوكارجيا كيندال

اإلسالمية  األمانة درسة دارمب مهارة الكتابة للتالميذ خارج املعهد للصف السابعأن إجناز  .2

  . 62,14بالقيمة املتوسط  سوكارجيا كيندال

وهذا الفرق ذو داللة  وخارجهة الكتابة للتالميذ داخل املعهد مهار وكان الفرق بني إجناز  .3

وىف الداللة  2،617% = 1وىف الداللة . tt  اكرب من القيمة t0 =   5,158ألن القيمة 

يضا، أن الفرضية االجرائية فتكون داللة. فهذا أ ttأكرب من  t0ف  %1،980 = 5

)Ha) مقبولة والفرضية الصفرية (H0 مقبولة.) غري  

درسة مب وهذا األحوال تدل على أّن البيئة تؤثر على إجناز مهارة الكتابة للتالميذ

 . سوكارجيا كيندالاإلسالمية  األمانة دار

 قترحاتاإل  .ب 

فهى كما بعد ما عرضت الباحثة نتائج البحث, ينبغى للباحثة أن تقدم اإلقرتاحات 

  يلى:

األنشطة تشتد مهارة الكتابة, كاألنشطة كائنة ينبغى على التالميذ داخل املعهد أرفع من  .1

 ىف املعهد لزيادة مهارة الكتابة للتالميذ.

, واألحسن ال خيفون و للتالميذ خارج املعهد يتبعون األنشطة الىت تساعد ىف مهارة الكتابة .2

 الدارس األمهار ىف الكتابة. وأ زنون ليسئلون إىل التالميذ اَالخرال حي
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مع األطراف املدرسة أرفع من األنشطة الىت تساعد مهارة  لدارسينبغى لبسبب هذا الفرق,  .3

 الكتابة ىف املدرسة, حىت ينقص الفرق ذو داللة قليال قليال.

 ختتاماإل  .ج 

مهارة فرق إجناز " باملوضوعة الباحث بحثت الذى البحث هذا مت قد, هللا والشكر احلمد

(دراسة لتالميذ الذين يسكنون داخل املعهد والتالميذ الذين يسكنون خارجه الكتابة بني ا

  ".)الثانوية اإلسالمية سوكارجيا كيندال " دار األمانة مقارنة للصف السابع مبدرسة "

ء والنواقص إما من وكثري من األخطا احثة أن هذا البحث بعيد من الكمالرف البتع

غري ذلك. إذن, ترجو الباحثة على مساعدة القراء من األسلوب و  ناحية املادة و من ناحية

    النقاد واإلقرتاحات ليكون هذا البحث صحيحا وكامال, ولعل البحث ينفع إلينا. أمني


