
545 

 

 

 الباب الخامس
خاتمةال  

 نتائج البحثأ. 

تدريس  وفقا بنتيجة البحث استخلصت الباحثة عن
العالية  بادلدرسةبكتاب " أمثلىت" لطالب الصف األول القواعد 

السنة  كاراعان بادكان" حسن منادي" معارفاإلسالمية 
 كما يلى : 0219/0218الدراسية 

 الكرمي القرأن لفهم ميسرة تطبيقية طريقة هي أمثلىت (5

 القوائد ىف تبحث وهي .الكتب العربية ةاءوقر 

 القراءة للمبتدئني. مهارة بناء ىف والصرفية النحوية

خرجيى  من خريج وهو احلكيم توفيق األستاد الفها
 – حاجني (PIM)الفالح مطالع اإلسالمية ادلدرسة

 أما ادلوادالوسطى.  جاوى– باطى – مرقايصا
هي مواد القواعد النحوية  الدراسية الىت كانت فيها

من الفية ابن مالك ، وأما األمثلة خوذة مأوالصرفية 
خوذة من القرأن الكرمي واألحادث مأالتطبقية ف

. وتنقسم  ادلواد اىل مخسة كتب وهي من النبوية
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كتب االخرى ادلتممة اجلزء األول اىل اجلزء اخلامس  
فهى: كتاب خالصة الفية ابن مالك . كتاب رموز 
والقاعدة. كتاب تتمة يشرح. كتاب صرفية هى 
معجم ليبحث عن مشكالت اإلعلل.وىف كل جزء 

  موضوعات متعلقة باألجزاء األخرى
بكتاب "  اللغة العربيةقواعد الإن طرق تدريس  (0

أمثلىت" لطالب الصف األول بادلدرسة العالية 
 بادكان كاراعان" حسن منادي" معارفاإلسالمية 

يشتمل على . 0219/0218السنة الدراسية 
هي الطريقة  دمةأهداف وادلواد والطريقة ادلستخ

هبا يبدأ ادلدرس بذكر أمثلة كثرية مناقشا  االستقرائية
 استنباط القاعدة. للتالميذ فيها مث يتدرج معهم إىل

أيضا بالطريقة التولفية حيتوى على  دمةو ادلستخ
إختيار بعض الطرق عندما كان التالميذ سائمني 

لعبة كماّلني, فيبدل ادلدرس الطريقة خبطوات جديدة  
 مثل طريقة وادلسابقة بني الطالب أثناء تدريسه
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(Higsow) طريقة  و (snowbell)   مث ىف األخرية يقوم
 باتقومي

بكتاب "  اللغة العربيةتدريس القواعد مشكالت إّن  (3
أمثلىت" لطالب الصف األول بادلدرسة العالية 

السنة  كاراعان بادكان" حسن منادي" معارف
ية  اليست كف هي أن  0219/0218الدراسية 

 مألهن بكتاب "طريقة أمثلىت"  القواعد كافية لدراسة
خاصة  اللغة العربية من قبل وامل يتعلم
 /ادلعرفية مثل اخنفاض القدرة الفكريةللقواعد.

و الثقيلني  الصعوبهم يشعرون و  ذكاءهم ناقص
ليحفظوا نظم القاعدة مجعها ومع هبا يتفكرون 

 .ويتعلموٍن ىف ماّدهتا
بكتاب "  اللغة العربيةتدريس القواعد إّن تقومي  (4

أمثلىت" لطالب الصف األول بادلدرسة العالية 
السنة  كاراعان بادكان" مناديحسن " معارف

هي التقومي الشفوي  0219/0218الدراسية 
 والتحريرى ونتيجة التالميذ فيه جّيد.
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 البحث اإلقتراحاتب. 

الباحثدددددة مجيدددددع ادلسدددددائل الددددد  تتعلدددددق  وفهدددددموقدددددد عدددددرف 
بكتاب " أمثلىت" لطدالب الصدف  اللغة العربيةالقواعد تدريس ب

كاراعددددددان " منددددددادي حسددددددن" معددددددارفاألول بادلدرسددددددة العاليددددددة 
, فالباحثددددددة يقددددددّدم  0219/0218السددددددنة الدراسددددددية  بادكددددددان

 اإلقرتاحات ، وهي :
  للمدرسة .أ 

حسدددددددن " معدددددددارفالعاليدددددددة ينبغدددددددى للمدرسدددددددة  .5
ني دلدرسددتعطدي اأن  كاراعدان بادكدان" مندادي

وسددددائل الدرسددددية لرتقيددددة جددددودهتم الطددددالب  و
 خاصة لدرس القواعد

حسدددددددن " معدددددددارفالعاليدددددددة ينبغدددددددى للمدرسدددددددة  .2
ني دلدرسددتعطدي اأن  كاراعدان بادكدان" مندادي

لرتقيددددة جددددودهتم خاصددددة  تعليلهددددا الطددددالب  و
 لدرس القواعد
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   للمدرس .ب 

حسن " معارفادلدرسة العالية  ينبغى للمدرس .5
ىف غري أن يوّسع فرصة  كاراعان بادكان" منادي

 دلن ذلم ضعف عقلهم الطالبعلى  خضة الدرس
ينبغى فمشكالت التدريس،  عنالطالب  وجدإن و  .2

حىت يعرف عن حقيقة  راقبهمعلى ادلدرس ان ي
 .ادلشكالت وخيّرجهم منها

ينبغى فمشكالت التدريس  عنالطالب  وجدإن  .3
حىت يعرف عن حقيقة  راقبهمعلى ادلدرس ان ي

 ادلشكالت وخيّرجهم منها.

باحلفظ  الطالبااّل يّكلف  ينبغى على ادلدرس .4
 خالصة إال بقدر عقوذلم.

باحلفظ  الطالبااّل يّكلف  ينبغى على ادلدرسو  .5
 خالصة إال بقدر عقوذلم

 للباحث .ج 
ئني واألخوات القارئات ان ار ارجو من اإلخوان الق

 يهتموا مبا يف هذ البحث من تدريس القواعد. 



551 

 

 

ارجوا من اجلميع تصحيح هذ البحث من األخطاء 
والغلظات وزيادة من النقائص واستفديدوا مايفيدكم 

 وانتفعوا ما ينفعكم.
 البلطل  .د 

ارجو من الطالب ان يتعلموا باجلدد  و كدل اإلجتهداد 
 ليكونوا ادلستقبل الزاهر نافعا للجميع

 


