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 الباب اخلامس

 امةاخل

 اإلقًتاحات.على اخلالصة و  اخلامس ىذا البابحيتوى 

 اخلالصة .أ 

َصل اإلستنتاجات ما  بعد إجراءات تقدمي احلقائق، وحتليلها اليت ميكن أْن حيح

 :  يلي

جرومية لرتقية مهارة القراءة يف املدرسة استخدام تعليم كتاب األختطيط  .ٔ

مجيع ادلدّرسني الذين حيددون يعٌت  راتيابل الدينية ابملعهد العصرى الكمال

ختطيط التعليم قبل إجراءت عملية تعليم القراءة مع كتاب األجرومية الذي حيتوي 

 طريقة التعليم،)ج( أىداف التعليم، و)ب( حتديد موضوع التعليم، و)أ(  : على

 .تقومي التعليم( ه)وسائل التعليم، و( د)و

ة لرتقية مهارة القراءة يف املدرسة الدينية جرومياستخدام تعليم كتاب األتطبيق  .ٕ

( بدأ ادلدرس بتقرير موضع أ) كما يلي :  راتيابل ابملعهد العصرى الكمال

قرأ ادلدرس ادلادة يف كتاب اجلرومية، مث كتب الطالب ادلعٌت  (ب) ،البحث

أعطى ادلدرس  (د) ،( شرّح ادلدرس ادلادة يف كتاب اجلروميةج) ،واألشكال فيو
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( محل ادلدرس و) ،( أعطى ادلدرس فرصة للطالب يف األسئلةه) ،ادلناسبةاألمثلة 

 ،الطالب إىل حفظ منت كتاب اجلرومية أو طاب منهم حبفظ القواعد السابقة

 .وغريىا( ز)

جرومية لرتقية مهارة القراءة استخدام تعليم كتاب األاملشكالت وحّلها عن  .ٖ

 أما )أ(كمايلي :   راتيلاب العصرى الكمال يف املدرسة الدينية ابملعهد

( كان ادلدرس لديو ضيق الوقت يف ٔ):  فهي املشكالت اليت وجدها املدرس

لقدرة على توزيع الوقت بفعالية مل تكن ا (ٕ)، الفصلعملية التعلم والتعليم يف 

كان   ،( أحياانٗ)، رس صعوبة لبناء رغبة ودفع الطالب( إن ادلدٖكفاءة )و 

مل  (٘) ،ب اجلرومية ولكن مل يستطع تفهيم الطالبادلدرس ماىرا يف ادلادة كتا

( قلة األمثلة يف ٙيستطع ادلدرس يف تعليم كتاب اجلرومية ابلفعايل وادلتواصلة )

اىتم ادلدرس ( ٔ) : فهي احملاوالت اليت قام هبا املدرسو  درس كتاب اجلرومية.

د إعدا( ٖ، )إعطاء الدافع للطالب( ٕ، )ة للطالبعلى حفظ كتاب اجلرومي

إلقاء  توزيع الوقت يف( ٗ، )جلرومية قبل الدخول إىل الفصولمادة تعليم كتاب ا

شرح مادة تعليم كتاب اجلرومية للطالب ( ٘، )مادة تعليم كتاب اجلرومية

إعطاء الطالب الفرصة  (ٙ، )يق اعتمادا على النظرية والعمليةابلضبط والتدق

)ب(  ( وغريىا.ٚ، كونوا فامهنياجلرومية اليت مل ي لطرح األسئلة حول مادة كتاب
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( إن الطالب جيدون الصعوبة يف ٔ) أما املشكالت اليت وجدها الطالب فهي

 ومادة بعض الطالب مل يفهموا عن طريقةكان ( ٕ) ،فهم ادلادة كتاب اجلرومية

حتليل مادة  ( إن بعض الطالب صعوبة يفٖ)، تطبيقهاتعليم كتاب اجلرومية كما 

 ،( حيتاج الطالب على شرح التكرير لنيل الفهم اجليدٗ)، تعليم كتاب اجلرومية

( ٚ( كان بعض الطالب يصعب يف حفظ القواعد بكتاب منت اجلرومية )٘)

احملاوالت اليت قام  نقص الطالب يف التدريبات خاصة يف قراءة كتب اإلسالمية.

تاب منت اجلرومية اليت قد جيب الطالب أن حيفظ ك( ٔ) :فهي  هبا الطالب

، تاب اجلرومية يف الدراسةتكوين فرقة ادلناقشة لبحث مادة تعليم ك( ٕ، )مهاعلّ 

 تعليم كتاب اجلرومية جيب أن يكون الطالب قادرين على تقسيم الوقت يف( ٖ)

( ٘، )القواعد من خارج ادلدرسة الدينيةزايدة ادلعرفة عن مادة ( ٗ، )بشكل جيد

ستعماذلا كما طريقة التعليم اليت احيسن أن يفهم الطالب يف تعليم كتاب اجلرومية  

  . ( وغريىاٙ، )ابللغة اجلاوية والرموز

 اإلقرتاحات .ب 

 للمدرس .1

ينبغى للمدرس خاصة دلدرس النحو يف ادلدرسة الدينية ابدلعهد العصري 

الكمال ابليتار أن يعرف النظرايت وأن حياول إىل إظافة علومو دائما عن أنشطة 
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لطالب على فهم القواعد ومهارات اللغوية تعليم كتاب اجلرومية حىت يقدر ا

 خاصة لًتقية مهارة القراءة . 

 للطالب .2

ينبغي أن يكون الطالب يف ادلدرسة الدينية ابدلعهد العصري الكمال 

ابليتار محاسة ومهة يف ترقية تعلمهم من أجل مادة القواعد بكتاب اجلرومية, 

وال  .مية ابللغة العربيةويعرفون أن ىذا العلم مهم جدا ألن أكثرية كتب اإلسال

يكون الطالب قادرين على قراءهتا إذا كانوا مل يفهموا مادة القواعد. وكثرة 

التدريبات أيضا على قراءة نصوص كتب اإلسالمية ألهنا ستساعدىم يف ترقية 

   مهارة القراءة. 

 للمدرسة .3

  ليم خاصة عن تعليمينبغي للمدرسة أن هتتم ألداء عملية التعلم والتع

 .  صل أغراض تعليم القواعد يف قراءة كتب اإلسالميةاب اجلرومية حىت حتكت

 للباحث .4

إن كتابة ىذا البحث مازال بعيدا عن الكمال, ولكن الباحث يرجو  أن 

تكون ىذه الكتابة مفيدة للقارئ. فلذلك, حياول الباحث البحث عن ادلدارك 

 وادلعارف من ىذا البحث.  
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 للباحث القادم .5

سيأيت من بعدي لعل ىذا البحث العلمي ميكن أن يكون  للباحلث الذي

 دراسة عملية كما يتعلق بتعليم اللغة العربية واالستقالل يف التعلم.


