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  الباب الخامس

  االختتام

 هذا كتابة إمتام ىف الباحث إىل  ساعْدتَ  قد العاملني، ربّ  اهللا يا الشكر ولك احلمد لك

 يقّدم مل إذا للباحث يصلح ال ،السابقة األبواب ىف املوضوع هذا عن يبحث أن وبعد. البحث

  .االقرتاحات و البحث نتائج بتلخيص الباحث سيقوم الباب هذا ىف ولذلك ،منه النتائج

 لخالصة ا  .أ 

 كما يلي :   ، وهيالباحث إستنتج البحث ائجنت على بناء

، 60,35 مبعهد حوض العلوم كبومني اآلجروميةالصف  لطالب  حفظ اآلجروميةإن  .1

  . معتدلبتقدير  وهي 

، 52,1 مبعهد حوض العلوم كبومني  اآلجروميةلصف ا لطالب نتيجة اللغة العربيةإن  .2

 . معتدلوهي  بتقدير 

احلساب  من يربط إرتباطا إجيابيا بنتيجة اللغة العربية والدليل على ذلك اآلجروميةظ حفّن إ .3

 23واما درجة احلرية  0,765السابق أعرف أنه كان معامل االرتباط ارتباط إجيابيا يعين  

فاذا معمل  0,369% هي  5ىف جدول االرتباط تدل علي ان قيمتها يف املستوي 

أكرب من القيمة قي جدول االرتباط. واحلاصل انه كان االرتباط ذو  االرتباط من احلساب

إجناز  داللة مقبولة. فالفرضية ىف هذا البحث مقبولة.اذا يوجد إرتباط بني حفظ اآلجرمية و

  . عاليةوكان اإلرتباطا ذو داللة تعلم اللغة العربية. 

 االقتراحات  .ب 

بعد ما عرضها الباحث من اخلالصة فينبغي للباحث أن يقدم اإلقرتاحات لعلها 

  .اآلجرومية حفظو نافعة لتنمية اللغة العربية 

   رتاحات اليت تتعلق ذاالبحث كما يلى :هنا سيقدم الباحث اإلق

لطالب الذين خيفظون اآلجرومية أن ينموا قدرة فهمهم على ذلك املنت، ألن ل ينبغى .1

يف حتفيظه ليس لتحفيظ لفظه أو ألن جيعله مادة للنشيد فحسب، بل فهم املقصود 

 معانيه هو األهم
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يتعاونون ويشاركون يف  كيبومني" حوض العلومأن يكون املعلمون والطالب يف معهد" .2

  عملية تعليم اللغة العربية.

  . أن يتعلموا اللغة العربية من مجيع النواحي من املواد الدراسية والطرق وغريها .3

 االختتام  .ج 

 ورزقنا اإلسالم دين إىل ووفقنا اإلميان وقوة اإلسالم نعمة أعطانا الذي هللا وشكرا محدا

  .واالستطاعة الطاقة بكل البحث اهذ يتم أن الباحث يستطيع حىت السليم العقل

 كما والعرفان، العلم أهل كتب من نقلها اليت البيانات من بالتحليل يقوم الباحث وإّمنا

 الكمال عن بعيد البحث هذا ولذلك ونسيان خطأ من خيلو فال عاديّ  إنسان الباحث أن

 يوفقنا أن اهللا وعسى البحث هذا من العربية اللغة امتعلمو  يستفيد أن الباحث فريجو. متامواإل

 .بالصواب أعلم اهللا إنّ  املعلوم، هو وكما. السبيل رشد إىل

 

 


