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 الباب اخلامس
 االختتام

 
 نتائج البحث .أ

ي ابملوضوع أتثري املدرس الفكاهي على بعد يبحث الباحث هذا البحث العلم
د  نتائج تعّلم الطالب يف تعليم النحو يف الصف الثامنة يف املدرسة املتوسطة منبع اهل

الباحث كما فيخّلص  م6102/6102بنغالوران كارانغ أاير دمياك للسنة الدراسية 
  :يلي
 األمثال طاءإبعأشكال الفكاهة اليت استعمل هبا املدرس يف تعليم النحو هي . 1

 املضحك القصص املدرس يعطي وقد املضحك الكلمات أو االعتبار ستخداماب
 مضحكني الطاّلب يكون حىت السبورة على املضحك الّصوار املدرس ُيصوِّر وقد
 .النحو تعليم على

 حتليل بناءمناسبا على . الدرجات املكتسبة لدي الطالب يف تعليم النحو جيد. 2
 اهلد  منبع املتوسطة املدرسة يف النحو تعليم يف الطالب عّلمت نتائج عن البياانت
 يف الطالب تعّلم نتائج درجة من املعمل أبن يعرف دمياك أاير كارانغ بنغالوران
 .جيد نوع من فحاصلها النوعية الفرتة اىل ُتدخل مث, 34,08 هو النحو تعليم

 "Fhitung" قيمة ألن الطالب تعّلم نتائج و الفكاهي املدّرس بني إجيايب أتثري كان. 4
 اجلدول من ابلقيمة احملاسبة من "Ftabel" ابلقيمة الباحث يقارهنا مث 04,880 هي
 هناك. اجلدول يف 34 هي احلرية درجة أما. 3,88%= 5 داللة مستو  على

"Fhitung" من أكرب "Ftabel" .هذا يف والفرضية, داللة يدل الفرق أن واحلاصل 
 الفروض البحث هذا ففي, 3,88 > 04,880 هي Ft < Fh ألن. مقبولة البحث
 الفكاهي املدرس حىت, (Ho) مفروض الصفرية والفروض مقبول (Ha) البدلية
 تعّلم نتائج على الفكاهي املدرس بني عالقة. الطاّلب تعّلم نتائج على مؤثري
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 اهلد  منبع املتوسطة املدرسة يف الثامنة الصف يف النحو تعليم يف الطاّلب
 املتغري أتثري أن. جيد اإلرتباط معايري% 58,8 بقيمة دمياك أاير كارانغ غالورانبن

% = 58,8-%188 هو والبقي, %58,8 هو التابع للمتغري املستقل
 .الباحث يبحثه مل الذي األخر املتغري أتثري وهو, 32,4%

        
 اقرتاحات البحث .ب

يقدم االقرتحتات لعلها وبعد ما عرضها الباحث من اخلالصة فينبغي له أن 
 :هنا سيقدم الباحث االقرتاحات تتعلق هبذا البحث كما يلي. انفعة لتعليم النحو

ألهنا تعني السيكولوجي الذي يؤثر , ينبغي ملدرس النحو ختليل الفكاهة يف تعليم .1
ويعطي دائما املدافع , على وجه احلصوص يف تعليم النحو, التعّلم االكادميي
 .خدام النحو يف تعّلم اللغة العربية أو كتب اإلسالميةللطالب يف است

استخدام النحو يف تعّلم , ينبغي للطالب أن تكون أكثر اجتهادا يف تعّلم النحو .2
 .اللغة العربية أو كتب اإلسالمية

ينبغي للمجتمع احلوايل ان يقدر ان يعطي اثرا اجيابيا يف تعّلم علم الدين خصوصا  .3
 .لم النحو يقدر الطالب أن يفهموا علوم الدينالن بع, علم النحو

 
 اإلختتام. ج

محدا و شكرا هلل الذي أعطاان نعمة اإلسالم وقوة اإلميان ووفقنا إىل دين 
اإلسالم ورزقنا العقل السليم حىت يستطيع الباحث أن يتم هذا البحث بكل الطاقة 

 .و االستطاعة
نقلها من كتب أهل العلم و وإمنا الباحث يقوم ابلتحليل من البياانت اليت 

كما أن الباحث أنسان عادّي فال خيلو من خطأ و نسيان ولذلك أن هذا , العرفان
فريجو الباحث من سائر الوجوه النقد . البحث بعيد عن الكمال و التمام
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واالقرتاحات املصلحة ليكون هذا البحث العلمي انفعا لنا وعسى هللا أن يوفقنا إىل 
        .آمني. رشد السبيل

 


