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 الباب السادس
 اخلامتة

 التلخص .أ 

ألجرومية ابستخدام طريقة القواعد والرتمجة ويدل نتائج الةحث أن عملية تدريس ا

جيددريف يف مجيددت متددتودر التدددريس ومجيددت ائددواو الدراسددية  ويف  يف معهددد ادايددة ائةتدددئن

يف ممارسددتها ائدددرس  ددارس  .عمليددة طريقددة تدريتددها   يددق أن يتلقددت اللدد   ابلتتددهي 

ل التتدائ  أو مدق لد ل علم القواعد والرتمجة وائما يف أيف عملية التدريس  إما مدق لد 

وايدد،ا  نددون وور التوجيددع مددق معلددم اددو . تدددريا اللدد   علددت اددراب  اليتددا  األ دد ر

الد  يدرسدها اللد   الد،يق جيلتدون يف  مللو   وا،ا األسةا  عدق  تتدا  ارجروميدة

ائتددتوا األول يف معهددد ادايددة ائةتدددئن.  وابلتددات يتللددا التوجيددع  الي انددة مددق ائعلددم  

ة يف معهددددد ال دددد   لةيددددي طريقددددة القواعددددد و الرتمجددددة يف عمليددددة تدددددريس ارجروميددددوامددددا ت

جيددرا ائتددتقلة واددو ائدددرس تائشددر  وائيشدديو  وتلددوير ائددواو جيددرا  اإلسدد ما التددل ا

الددد  يدرسددددها اللددد   الدددد،يق  عيددددما ائشددداور   وادددد،ا األسدددةا  عددددق  تتدددا  ارجروميددددة

يف معهددددد ال دددد     يددددث وعددددا  ائتوسددددو جيلتددددون يف ائتددددتوا الوسددددلت أو ائتددددتوا 

 .الل   مبتتقلن مهمة. جيا ائعلم إشرا  ائواو عائيا ومرانقة الل   ل ل ائيااشة

عددد وللدد  يف ائدداياد يف اسددتخدام طريقددة القواعددد يف ائعهدددان اددا ائددواو عددق القوا

يحددددو يف حددددث عددددق اوااددددد المجيددددت ائددددواو الدراسددددية  الانددددا تدددددريس ارجروميددددة الدددد،يف ية
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تدريتددها ابسددتخدام طريقددة القواعددد والرتمجددة اينددا.  يددث اليلددردر والتلةقيددار جيددردن 

معا. واما نقائصها أتد علت القواعد ونهم اليص العربية ح  يصعا اللد   يتيلمدون 

 .ابللغة العربية

ومدددت ،لدددا  كدددد ائشدددي ر الددد  واجهتهدددا ائعهددددان  يف معهدددد ادايدددة ائةتددددئن 

وأمدا  ائشدي ر الد  واجهتهدا يف  م لع شر  ائواو مرارا وتيرارا   حمدوو جدا.ائدرس رز 

معهد ال     رو  الل   يتتمرون يف ارخن اض  حىت يتميق اللد   الد،يق لدديهم 

رو  التدريس ال،ايت سو  تيون ااور  علدت نهدم الددروس  وليدق اللد   الد،يق ليتدوا 

 هم لديهم ووانت ،اتيةايف يتخلقون عق الدراسة.علت التدريس مبتتقلة أو لتلوير أن ت

 اإلقرتاحات .ب 
 للمدرس .1

ولدددو رأا الةاحدددث انق تلةيدددي معلقدددم ائعهددددان ا  طريقدددة القواعدددد والرتمجدددة   تعلددديم 

اليحو وحماورتع حل  ماياد وعيو  وتلةيقهدا نيدع تدا  وجيدد  وليدق ربدد لدع ان يرادا مدا 

 نعلع.  

 للت مي، .2

 ن ييون الت مي، مرتاقن ا  تعلقمهم وائتتقمن لع.يرجت الةاحث أ

 الةاحث التات .3
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يرجدددت الةاحدددث أن ييدددون يف اليدددوم التدددات ابحدددث الددد،يف  دددث عدددق تلةيدددي طريقدددة 

  ائدراسددة الديييددة احتددق مددق ،الددا الةحددث  العربيددة   تعلدديم اليحددو القواعددد و الرتمجددة

 العلم.

 

 


