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 الباب الرابع
 إختتام

 الخالصة . أ
بعد أن تبحث الباحثة على دراسة نظریة ودراسة 
ميدانية فنالت الباحثة الخالصة من هذا البحث التكميلى تحت 

م اللغة  انجاز تعل وة الشخصيةالذآاء  بينعالقة " الموضوع
" دار العلوم"مدرسة ب للطالب فى الفصل الثانى العربية
 :كما یلىف "آرطا اماج عابر جطيس اإلسالميةية العال

 إستطاعة فهم اإلنسان  هية الشخصيةأن هذا الذآاء .1
إلى الغير وما یدافعه وآيفيتهم العمل و آيفيتهم 

وإذا نطر إلى قيمة المتوسطة من  .المشارآة بينهم
-100 وإذا تقع بين نتيجة 78،99النسبة المأویة هي 

للطالب فى الفصل أن الذآاء الشخصى بمعنى % 86
 عابر اإلسالميةالعالية " دار العلوم"مدرسة ب الثانى

  .ةجيد آرطااماججطيس 
 للطالب فى الفصل الثانى م اللغة العربيةإنجاز تعل إن .2

العالية اإلسالمية  عابر جطيس " دار العلوم"بمدرسة 
بهذه  الثانى یتالحظ الباحثة فى الفصل آرطااماج

 م اللغة العربيةبإنجاز تعل بالمدرسة أن یستطيع الطال
وإذا نظر إلى قيمة المتوسطة من النسبة المأویة هي  . 

 .معنى جيد
 إنجاز تعلم اللغة  وية الشخصة بين الذآاءعالقة بأن .3

وإذا نظر إلى نتيجة التحليل . عالقةالعربية وجود 
 تقع هذه 0.491برمز العالقة المستوى األهمية وهي 

 وتحليل بإستحدام اللوحة 0.70-0.40النتيجة بين قيمة 
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المستوى األهمية نرى أن " r"عن القيمة التقدیمية من 
 وإنجاز تعلم اللغة العربية ية الشخصة بين الذآاءعالقة

" rt" أآثر من" ro" ألن الثانى للطالب فى الفصل
یعنى أن الفرضية البدلية % 1أو % 5سواء فى درجة 

)Ha ( مقبولة والفرضية الصرفية)Ho (دةمرد. 
 وإنجاز تعلم اللغة ية الشخصةالذآاء آانت عالقة بين
 .العربية بسيط

 
 اإلقتراحات . ب

بناء على حصول البحث السابق، فى هذا الباب الرابع 
 :ینبغى على الباحثة أن تقوم اإلقتراحات فيما یلى

 اإلسالميةالعالية " دار العلوم" نبغى على المدرسةی .1
م على جميع  أن تقریر النظاآرطااماجعابر جطيس 

 اللغة  تعلمالمعلمين والمتعلمين بهذا المدرسة فى
 .العربية

ان یزید التفاعلية مع  نبغى على المعلم اللغة العربيةی .2
ینبغي  و, الطالب آي تسهل فعالية العملية التعلمية

للمعلم ان یطبق الطریقة التعليمية المناسبة االهداف 
الطالب في التعليمية وینّوع طرق التعليم آي ال یمل 

 .عملية التعليمية
نبغى على الطالب ان یرتفعوا مهارات اللغویة ی .3

خصوصا مهارة القراءة آي یفهم الطالب عن المادة 
الن فهم المقروء مهم جدا في هذا الزمان . المقروءة

لنيل االخبار الكثيرة ولكن ال ینسى اوال یترك بإرتفاع 
 .المهارات اللغویة االخر
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