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 الباب الخامس
 اإختتام

 

 البحثنتائج  .أ﴾ ﴿
اء على عرض البيانات وحليلها ي اأبواب اماضية بطت الباحثة . ب فاست

 :نتائج البحث فيما يلي
م ةنتائج تعليم اللغة العربية باسراتيجي .1 عّي لطاب الصف الثاى االتلخيص ا

ة الدراسية  كومية رجوساري ماديون الس بامدرسة العالية اإسامية ا
سبة امئوية 2015-2016 بامعدلة % 60 ي درجة متوسطة بال

77,15. 

مةإسراتيجينتائج تعليم اللغة العربية بغر  .2  لطاب الصف عيّ ا التلخيص ا
ة الدراسية  كومية رجوساري ماديون الس الثاى بامدرسة العالية اإسامية ا

سبة امئوية 2015-2016 بامعدلة % 66,67 ي درجة متوسطة بال
62،76. 

التلخيص  ة تعليم اللغة العربية باسراتيجيعن نتائج معى ات ذمقارنة توجد .3
م ا لطاب الصف عيّ اا كومية  و بغر الثاى بامدرسة العالية اإسامية ا

ة الدراسية  ساب . 2016-2015رجوساري ماديون الس   t-testمن ا
=  hitungو  tabel = 2,02 ،%5ي درجة ذات معى   hitung > ttabelصل 

 hitungو  tabel = 2,71، %1و ي درجة ذات معى . 4,246
، فالفرض hitung > ttabel يهتدى t-testمن نتائج عدد بالرمز . 4,246=

 . اإختياري مقبول و الفرض الاغي مردود
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 ااقتراحات .ب﴾ ﴿

اء على نتيجة  البحث اماضية،   :اقرحت الباحثة اأمور اأتيةفب
 للمدرسة .1

بغى إى امدرسة لزيادة مراجع التعلم  اصب أن امدرسة مكان التعليم، في ام
 . ي امكتبةاجة الطاب

 للمدرس .2

تفع  . أ بغى إى امدرس الذي قد ي م ةسراتيجيإي  و بغر عيّ االتلخيص ا
م ةسراتيجيإ شرأن تعليم اللغة العربية  ي عيّ االتلخيص ا . يدافع و ي
تفعها فيمكن أن يستخدمهاو   .للمدرس الذي م ي

بغى إى امدرس . ب ع ي اسبة اللغة العربية بأحوال التعليم إسراتيجية ليص  ام
انب يستعمل   واأحسن يكَمل بالكتاب أو مرجع أخرى إسراتيجيةو

 . الذي يتعّلق مادت لتوسع امعرفة

 للطاب .3
شاطباللط نبغيي .أ  د وال  . أن تعّلم اللغة العربية با

بغي للطاب أن .ب  يد ويرقي  يدافعي  .عن نتائج التعليم ا

بغي للطاب أن يستطيعوا و يريدوا أن يعملوا علمهم ي حياهم .ج   .ي
 الباحث التاى .4

ذا البحث العلمي كامرجع لبحث العلمي  عل  بغى للباحث التاى ان  ي
 .التاى


