الفصل الخامس
خاتمة
أ .الخالصة
بعد حتليل وترية البيانات احلالية  ،ميكن استخالص النتائج على النحو التايل:
 .1من النتائج اليت مت احلصول عليها من خالل عدد من االستبيانات  ،يقوي
الباحثة نتائج املالحظات على طريقة الوجبات باللغة العربية يف تصنيف جيد
دائما ما يصل إىل  17أو ( :)39.53من اجمليبني الذين ذكروا أن
للغاية ً /
كثريا بقدر ما  11أشخاص أو (، ):33.35
طريقة الوجبات يف حالة جيدة ً /
املستجيبون الذين قالوا إن طريقة التعيني مت تصنيفها على أهنا أقل  /أحيانًا 8

أشخاص أو ( ، ):18.61أو اجمليبني الذين قالوا إن طريقة الوجبات منخفضة
 /ال تتعدى  8أشخاص أو ( .):18.61لذلك ميكن أن نستنتج أن طريقة
حممدية الرابعة باملبانج مدرجة يف
إعطاء الواجبات العربية يف املدرسة الثانوية ّ
دائما يصل إىل  17طالبًا أو (:)39.53
تصنيف جيد ً /

 .3استخدمت الباحثة اختبار على مهاراة الكتابة لتالميذ الصف الثامن يف املدرسة
شخصا أو
جدا لـ 11
حممدية الرابعة باملبانج يف مؤىالت جيدة ً
ً
الثانوية ّ
( ، ):35.6وكان املشاركون الذين لديهم مهارات الكتابة العربية يف الفصل
الثامن يف التصنيفات إما  36طالبًا أو ( 61طالبًا)  .): 5 ،لذلك ميكن
االستنتاج أن مهاراة الكتابة باللغة العربية لتالميذ الصف الثامن يف املدرسة
حممدية الرابعة باملبانج يف تصنيف "جيد  /قياسي" لـ  36طالبًا أو
الثانوية ّ
(.):61.5
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 .3تأثري الوجبات املنزلية على مهارات الكتابة باللغة العربية يف مدرسة احملمدية 4
باليمبانج املتوسطة مهم جداً .بناءً على نتائج التحليل اإلحصائي  ،كان اجلدول

عند مستوى األمهية  .1.683 :5حيثة  643،tcount 13أكرب بكثري من

اجلدول مبستوى األمهية  :5أو عند مستوى األمهية  .:1وىكذا مت قبول
الفرضية البديلة ( )Haمن قِبل  Hoيف رفضو  ،بناءً على نتائج التحليل
كبريا بني طريقة التعيني على
تأثريا ً
اإلحصائي أعاله  ،ميكن القول أن ىناك ً

حممدية الرابعة باملبانج.
القدرة على كتابة اللغة العربية يف املدرسة الثانوية ّ
ج .االقتراحات

بناءً على النتائج املستخلصة من نتائج الباحثة اليت أجراىا الباحثة يف
حممدية الرابعة باملبانج  ،قدم الباحثة عدة اقًتاحات  ،من بني
املدرسة الثانوية ّ

أمور أخرى على النحو التايل:

 .1بالنسبة للمدرسني  ،ميكن أن يكون استخدام املادة وتسليمها من خالل
طريقة الوجبات املنزلية من حيثة الكتابة يف عملية تعلم اللغة العربية بديالً
لتحسني مهارات الكتابة باللغة العربية وحتسني الذاكرة يف استخدام قواعد
أيضا زيادة الدافع
اللغة العربية  ،باإلضافة إىل أنو ينبغي للمعلمني ً
واالىتمام التعلم املستمر للتالميذ حىت يصبح التعلم فعاالً.
 .3بالنسبة للتالميذ  ،وخاصة يف املواد العربية  ،من املتوقع أن تكون طريقة
الواجبات اليت يطبقها املعلم على التالميذ عند العمل يف الواجبات أكثر
محاسا يف تعلم اللغة العربية حىت تزداد أىداف التعلم.
نشاطًا وأكثر ً
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 .3بالنسبة للباحثة  ،وخاصة تالميذ برامج دراسة اللغة العربية  ،من املتوقع أن
يواصلوا تطوير ىذا البحثة من خالل املراجعة من العوامل الداعمة األخرى
 ،واليت تتعلق بطريقة تعيني الوجبات املنزاية ومهارات الكتابة العربية  ،ألنو
يف ىذه الدراسة حمدودة فقط  ،وبالتايل  ،فإن الباحثة شارك آخرون يف
البحثة عن قاعدة بيانات أكثر اكتماال تتعلق بطريقة الوجبات النزلية
ومهارات الكتابة العربية.
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