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  الباب السادس

 اإلختتام

 الخالصة .أ
وفقا علي نتيجة تحليل البيانات في هذا البحث فيستنتج الباحث 

 :علي 

طالب قسم التعليم اللغة العربية بجاوي الشرقية في  فاعليةأّن  .1

%( في األدني وتسعة 16.7منظمة "إطالع" هي عشرة طالب )

%( في الوسطي و إحدي عشرة طالبا 65وثالثون طالبا )

طالب  فاعلية%( في العليا فهذه تدّل علي أّن المتوسط من 18,3)

طالع" قسم تعليم اللغة العربية بجاوي الشرقية في منظمة "إ

 عالي
أّن كفاءة اللغة العربية لطالب قسم تعليم اللغة العربية بجاوي  .2

%( في األدني وخمسة وأربون 10الشرقية هي ستة طالب )

%( في العليا. 15%( في الوسطي وخمس عشرة طالبا )75)

نتيجة المتوسط المحصول من الطالب في هذا البحث حتي 

كفاءة اللغة العربية أكثر وهذه تدل علي أّن المتوسط من  66,32

 من الكافية.
 0.01( بمستوي الداللة 0.330)tabelR( أكثر من 0.556)hitungRأّن  .3

علي عدد الطالب ستون طالبا. تأويل طبقة االرتباط علي ثمن 

معامل االرتباط من المتغيرين السابقين يدّل علي طبقة االرتباط 

 تدّل علي أّن فيها العالقة الهامة علية كافية. والنتائج المحصولة

 الطالب في منظمة "إطالع" ترتقي فاعليةوتدّل علي إن كانت 

 كانت كفاءتهم اللغة العربية سترتقي.ف
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اإلقتراح وفقا علي الخالصة السابقة فيعطي الباحث علي 

 األتية :
 علي الطالب .1

أم قسم اللغة العربية بجاوي الشرقية كانت عليهم طالب 

رجاء الترقية علي فعاليتهم في منظمة اللغة العربية  باإلندونسية

 حتي يرتقون كفاءتهم اللغة العربية الجيدة بعده."إطالع" 

 
 راتعلي المحاض .2

في ينبغي لمدرسي اللغة العربية الذين فيهم الوظيفة 

التعليم ومشّجعي الطالب أن يربّواهم ويعطوا الشجاعة والحماسة 

علي طالبهم في اشتراك منظمة اللغة العربية "إطالع" وفعاليتهم 

 وتكون واسعة.فيها كي ترتقي كفاءتهم اللغة العربية 

 
 علي الجامعات .3

تكون اساسا للجامعة في التقرب إلي منظمة اللغة العربية 

لكي  علي إعطاء المساعدة العملية كانت أم المادتية"إطالع" 

ترتقي وتتطّور كفاءتهم اللغة العربية في الوالية كان أو الوطنية 

 أو العالمية.

 

 علي الباحثين .4
لكي ينظر الباحث األتي علي استخدام الموضوع 

التي كان ارتباطها قويا ويعطي  المتساوي بالعوامل األخري

 علي كفاءة اللغة العربية لطالب اللغة العربية.التأثير 


