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  الباب الخامس

  االختتام

  

كتابة هذا البحث.  يف إمتام لك احلمد ولك الشكر يارب العاملني. قد ساعدت إىل الباحثة

 منه، ولذالكن تبحث عن املوضوع يف األبواب السابقة، التصلح للباحثة إذا مل تقدم النتائج أوبعد 

  ات. حايف هذا الباب ستقوم الباحثة بتلخيص نتائج البحث واالقرت 

 النتائج  .أ 

  ما يلي: بناء على نتائج البحث إستنتجت الباحثة، وهي

 عهدمب يف املدرسة املعلمات السلفية الصف الثالث  الباتمالك لطبن األفية جناز حفظ إأن  .1

  معتدلتقدير أنه ب 71,43 قيمة املتوسطب كندال  وجنو كايل للبنات الرباط اإلسالمى""

 عهدمب يف املدرسة املعلمات السلفيةالصف الثالث  الباتلط القواعد النحوية أن استيعاب .2

 معتدلتقدير أنه ب 76,29هي بقيمة املتوسط  كندال  وجنو كايل للبنات الرباط اإلسالمى""

 الباتلط القواعد النحوية استيعابببن مالك يربط إرتباطا إجيابيا األفية نظم جناز حفظ إ .3

  وجنو كايل للبنات الرباط اإلسالمى"" عهدمب الصف الثالث يف املدرسة املعلمات السلفية

 0,306=%1أي  )rt( لقيمة جدو من احلساب أكرب من  )rxy( قيمة حمصولةألن  ,كندال

  .) غري مقبولةHo( قبولةم) Ha(هذا يعىن  0,82 < 0,235=% 5أو 

 

 حاتااالقتر   .ب 

تريد الباحثة أن تقدم االقرتاحات ولعلها نافعة ، من اخلالصةوبعد أن عرضت الباحثة 

  لي: يما , منها القواعد النحويةيف تعليم  للمساعدة على تعليم اللغة العربية وخاصة

على ذلك النظم، ألن املقصود  نفهميو م ألفية ابن مالك ظن نفظأن خي الباتعلى الط ينبغى .1

 معانيه. نفهميظ لفظه فحسب، بل يف حفظه ليس حلف

حىت  نهما حفظ نالينسو و نظم ألفية ابن مالك  فظح خيتمن أن الباتالط على ينبغى .2

 ه عند احلاجة.نأن يستخدم عنيستط

 علىألن يؤثر  على ذلك النظم، نفهميو م ألفية ابن مالك ظنن فظأن خي الباتعلى الط ينبغى .3

 مادة األخرى من القواعد اللغة العربية.
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لتنمية   والقواعد اللغة العربية أن ينموا طريقة التعليم لفية ابن مالكدرس األملعلم اعلى  ينبغى .4

  الباتالط على فهم

 

 االختتام  .ج 

محدا وشكرا هللا الذي أنعم علينا نعمة اإلميان واإلسالم ووفقنا إىل دين اإلسالم ورزقنا 

الطاقة واالستطاعة حتت العقل السليم واجلسم القوي حىت تستطيع الباحثة أن تتم هذ البحث بكل 

البات الصف لط القواعد النحوية استيعابو بن مالك اجناز حفظ ألفية اإلرتباط بني إاملوضوع 

 .كندال  وجنو كايل للبنات الرباط اإلسالمى"" عهدمبدرسة املعلمات السلفية املثالث يف ال

ا الباحثة تقوم بالتحليل من البيانات اليت نقلتها من كتب أهل العلم والعرفان، كما أن وإمن

الباحثة إنسان عادّي فال ختلو من خطأ ونسيان ولذلك هذا البحث بعيد عن الكمال واإلمتام. 

الباحثة أن تستفيد متعلموا اللغة العربية من هذا البحث وعسى اهللا أن يوفقنا إىل رشد  جوفرت 

 السبيل. وكما هو املعلوم، إّن اهللا أعلم بالصواب.

 

 

  


