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 الباب الخامس
 خاتمة البحث

 نتائج البحث - أ
فتختصر الباحثة   ،اخلالصة ىي اخلطوات األخرية من كتابة البحث العلمي

 كمايلي:
تقدم ادلدرسة ىي تبدأ من (Flannel Board)تطبيق وسيلة "فالنيل بوارد" كان   -1

اىل  (Flannel Board)"فالنيل بوارد"اليت تتعلق مبوضوع على عن الصور 
مجلتني اليت تتعلق بقّصة  2-1و تأمر ادلدرسة الطالب ان يكتب  ،الطالب

يف ىذه ادلدرسة (Flannel Board)تطبيق وسيلة "فالنيل بوارد" ادلدرسة. إن 
بنظر إيل شعور الطالب الذين اليشعرون  ،يكون موافقا بأحوال الطالب

 .بادللل و الكسل
دريس يف تدرسة ادلتوسطة بيلينووال ترفادو ادلبفصل السابعن كفائة الطالبإ -2

 Flannel)قبل تطبيق قبل تطبيق وسائل التعليم "فالنيل بوارد"الكتابة 

Board) و اكثرىم ادلفردات بالكتابة خاطئة نكثري من الطالب يكتبو
 نيكتبو  ن. بتطبيق ىذه الوسيلة ىم يستطيعو اليستخدمون قواعد جيدا

القراءة  ونأن يستخلص نىم يستطيعو  ،مبفردات و قواعد جيدا و صحيحا
بالكتابة جيدا. والطالب اليشعرون مبلل يف اتباع التعليم اللغة العربية بوسيلة 

كفاءة  عن ادلعرفة لنيلT-Tesالرموز استخدمت الباحثة  ،. سوى ذلكاجلديدة
 tt (tو  4443احملصول فهو  otأما السابعقبل التوربة و بعدىا. الصفّ الطالب

tabel)  ألن 2072 و20،4احملصول ىو .ot   أكرب منtt  فلذلك ىناك وجود 
قبل التوربة و بعدىا على مهارة الكتابة  االختالف بني كفاءة الطالب
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بادلدرسة ادلتوسطة Flanel Board)) وسائل التعليم "فالنيل بوارد" بتطبيق
 .بيلينووال ترفادو كريان سيدوارجو

لًتقية مهارة Flanel Board)) "فالنيل بوارد"وسائل التعليم تطبيق  فعاليةنإ -3
 بادلدرسة ادلتوسطة بيلينووال ترفادو كريان سيدوارجوالكتابة اللغة العربية 

ىذا بنظري إيل ارتفاع نتائج الطالب بعد استخدام ىذه  ،يكون فعاليا
 Tو أما نتيوة من التحليلية اليت قامت هبا الباحثة يعين نتيوة ،الوسيلة

Hitung (1,759)  أكرب منT Tabel (0,22)والفرضية وىذا يدل على مردود
أن تطبيق وسائل التعليم لذلك.(Ha)الفرضية البدلية  قبولو (Ho)الصفرية 

لو عالقة قوية لًتقية مهارة الكتابة يف تعليم  (Flannel Board)"فالنيل بوارد" 
 اللغة العربية بادلدرسة ادلتوسطة بيلينووال كريان سيدوارجو.

 االقتراحات - ب
قدمت الباحثة االقًتاحات أرجو هبا أن تكون ىذه االقًتاحات نافعا وسببا 
لتطوير أنشطة التعليم اللغة العربية يف مهارة الكتابة بادلدرسة ادلتوسطة بيلينووال 

 ترفادو كريان سيدوارجو. وأما االقًتاحات وىي كمايلي:
سيدوارجو أن يساعد مدرس لرئيس ادلدرسة ادلتوسطة بيلينووال ترفادو كريان  -1

اللغة العربية يف تطور تعليم اللغة العربية. وكذلك أن يساعد بزيادة الوسائل 
 ادلدرسة لتطور تعليم اللغة العربية.

دلعلم اللغة العربية مبدرسة ادلتوسطة بيلينووال ترفادو كريان سيدوارجو أن  -2
ادة من أجل يستخدم وسائل التعليم اليت مناسبة و تساعده يف تقدمي ادل

وسائل التعليم "فالنيل الوصول إيل أىداف التعليم. ويستطيع أن يستخدم 
يف مادة اليت يريد ادلدرس بادلواضع ادلناسبة بغرض Flanel Board)) بوارد"

 التعلم فيها.
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للطالب ادلدرسة ادلتوسطة بيلينووال ترفادو كريان سيدوارجو أن يهتمون  -3
حىت يستطيعون أن يفهمون  ،يوم باجلهددرس اللغة العربية و يدرسها كل 

 أمور دينهم و يساعدون على فهم القرآن الكرمي و احلديث الشريف.
 

 


