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 الباب اخلامس
 االختتام

 اخلالصة .أ 
 :اختاد العديد من اخلالصة كالتايل ، ميكنالبحث ابناًء على نتائج ىذ

نتائج  على 12-وابء كوفيدأثناء  ادلنظ م ذاتيا مبني التعل   إجيايب أتثريىناك  .1
 .ة ادلدراس الثانوي ة اإلسالمي ة احلكومي ة بنجرماسنيبطلدى ة لم اللغة العربي  تعل  

أكرب من  thitung ..3.2أن  حتليل االحندار اخلطي البسيط ةجيمن نت تُعرف
ttabel 1.6.1 وقيمة Sig. 2.2.1  فرضية . لذلك 2.21أصغر منHa 

م نتائج تعل   على ادلنظ م ذاتيام مسامهة متغري التعل  أما . مردودة H0و مقبولة 
 .%.أو  2.2.2ىي  ةاللغة العربي  

م نتائج تعل   على 12-وابء كوفيدم أثناء تعل  الأساليب إجيايب بني  أتثريىناك  ..
 .ة ادلدراس الثانوي ة اإلسالمي ة احلكومي ة بنجرماسنيطلبدى ة لاللغة العربي  

أكرب من  thitung ..2.1أن  حتليل االحندار اخلطي البسيط ةجيمن نت تُعرف
ttabel 1.6.1 وقيمة Sig. 2.2..  لذلك فرضية 2.21أصغر من .Ha 

م اللغة نتائج تعل   على أساليب التعلممسامهة متغري أما . مردودة H0و مقبولة 
 .%1.6أو  2.216ة ىي العربي  

وابء أثناء  ادلنظ م ذاتيا وأساليب التعل م مالتعل   بنيومتزامن إجيايب  أتثريىناك  .3
ة ادلدراس الثانوي ة طلبدى ة لم اللغة العربي  نتائج تعل   على 12-كوفيد

حتليل االحندار اخلطي  ةجيمن نت تُعرف .اإلسالمي ة احلكومي ة بنجرماسني
 Sig. 2.230 وقيمة ftabel 3.231أكرب من  fhitung 3.313أن  ادلتعدد
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 مسامهةأما . مردودة H0و مقبولة  Ha. لذلك فرضية 2.21 أصغر من
متزامنا  ين ادلستقلني )التعل م ادلنظ م ذاتيا لدى الطلبة وأساليب تعل مهم(تغري ادل

النسبة ادلتبقية ، و %1..أو  2.2.1ة ىي اللغة العربي   منتائج تعل   على
 .بحثال االيت مل يتم مالحظتها يف ىذ متأثرة مبتغريات األخرى 20.1%

 االقرتاحات .ب 
 االقًتاحات على النحو التايل: طرح الباحث تها،وبناًء على نتائج البحث ومناقش

 للمعلمني .1
حيث ال يتم  12-وابء كوفيدأثناء  ادلنظ م ذاتيا مالتعل  جلهود ادلبذولة لزايدة ا

ال يكفي فقط  ،ةرسم اللغة العربية بشكل كامل وجها لوجو يف ادلديتنفيذ تعل
من  علمك حاجة أيًضا إىل مساعدة ادلولكن ىنانفسهم،  ةبالطليقوم بو أن 

على حتديد  ةساعدم، ستقلةادلتعليمية الحيث تشجيعهم على القيام أبنشطة 
ئمة على كيفية عمل قا الثادلعطاء ا، همتعلممراقبة تقدم هم، تعلمأىداف 

ل إىل القيام بو كل يوم، حتديد وقت إكما ةبمرجعية لتحديد ما حيتاج الطل
اللغة  هم يف مادةتعلم ةجيمي نتو تقلوطلب منهم ابستمرار وجيبة، مجيع ال

 اقادر  علم أن يكونادل على، جيب اإلضافة إىل ذلك العربية بشكل مستقل.
، عليمابلت علمحبيث عندما يقوم ادل .ب التعلم لكل طالبيلاأس على تعرف
ب تعلم و لادلناسبة ألس التعلم اسًتاتيجياتو  طرق تكييف علمميكن للم

م اللغة العربية . ومن ادلتوقع أن تؤدي ىذه اجلهود إىل حتسني نتائج تعل  ةبلطلا
 على النحو األمثل. ةبطلدى الل
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 للوالدين ..
لى قضاء الوقت ع اقادر  لبةيف ادلنزل للط امعلموالد جيب أن يكون ال

حىت اآلن حيث ال يزال  12-وابء كويف ، خاصة أثناءدلرافقتهم للدراسة
 أن ادلساعدة التعليمية ولدجيب أن يفهم الو  م عرب اإلنًتنت.يالتعلتنفيذ 

على  الطلبة. يف مساعدة همتعلممفيدة للغاية يف دعم نتائج  طلبةادلقدمة لل
 للوالد بيشعرون ابالعتماد عليو. مث جي طلبةال لوالدالتعلم، ال جيعل ا

 تعلميف  همت، ومعرفة صعوبم، وتوجيههطلبةب تعلم اليلاأس مالحظة كيف
 .اللغة العربية

 للطلبة .3
جيب حتسينها من أجل ة الطلب نفس كعامل يفادلنظ م ذاتيا  م التعل  كفاءة 

 من األشياء اليت ميكن القيام هبابشكل أمثال. حتقيق نتائج تعلم اللغة العربية 
 ثقة: زايدة نشاط التعلم، بناء ادلنظ م ذاتيا ىي مالتعل   ترقيةكمحاولة   الطلبة
طة التعلم، زايدة اجتاه التعلم، بناء ادلثابرة يف أنشيف حل ادلشكالت،  النفس

 ةب، جيب على الطلالتعلم ادلنظم ذاتيامث يف دعم زايدة اإلبداع يف التعلم. و 
حبيث يكون  هاالتعلم اخلاصة هبم والقدرة على تطبيقساليب التعرف على أ

 دتت يتادلعلم أو ال هام يقديتاللغة العربية ال واد تعليممن السهل استيعاب م
 بشكل مستقل. ادراسته

 للباحثني ..
وأساليب  ادلنظ م ذاتيا لدى الطلبة مإىل أن التعل   لبحثا اخلصت نتائج ىذ

على نتائج تعلم اللغة  متزامنبشكل  انؤثر ي 12-وابء كوفيد أثناء همتعلم
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، فإن . ومع ذلكيف ادلدارس الثانوي ة اإلسالمي ة احلكومي ة بنجرماسني العربية
يعين أنو ال يزال ىناك مما  فقط، %1..مسامهة ادلتغريين ادلستقلني ىي 

ا ادلكتشفة للمتغريات األخرى يف ىذالعديد من التأثريات غري ادلعروفة وغري 
أن يقوم ابحثون آخرون  ادلتوقع، من البحث انتائج ىذ حمدوديةمن  البحث.

تعلم خرى وتتعلق بنتائج مع متغريات أإبجراء ادلزيد من األحباث ادلتعمقة 
 .لدى طلبة ادلدارس الثانوي اإلسالمية الكومية بنجرماسنيللغة العربية ا

 


