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اخلامس الباب  

 امةاخل

 اخلالصة  .أ

على نتائج البحث السابقة, فتمكن الباحثة تقدمي اخلالصة أو بناء 

 التلخيص كما يلي:

تعليم الصرف ابستخدام كتاب األمثلة التصريفية يف فصل الثامن تنفيذ إن  .1

 ها.تخطقد مت  0212 /0202املتوسطة اإلسالمية للعام الدراسي ابملدرسة 

بناء ختطيط التعليم  .مثل ختطيط التعليم وطريقة خمتار وتقومي التعليم مستخدمة

كل األصل ش الكلمة وتغيريعلى ليفهم يستطيع الطالب تنفيذ هي أهداف 

ريفية, ص, مواد التعليم هي معني بكتاب األمثلة التتها وبناءهاصيغالكلمة و 

شرح املادة وحفظ مجيع األوزان بنربة معينة وحفظ  هيمستخدمة الطريقة 

لفة اسرتاتيجية التعليم فيه هي القياسية وتقنة التعليم فيه هي خمت. أمثلتها

اإلمتحان اليومي واإلمتحان   التعليمه هيميتقو  مناسب بقدرة الطالب.

تنوعة موكذلك معيار القيمة يف تقومي التعليم هو  النصف واإلمتحان النهائي. 

 ايضا مناسب بقدرة الطالب. 
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يفية يف تعليم الصرف ابستخدام كتاب األمثلة التصر والعرائقة إن عوامل الدافعة  .0

 , كما يلي:أجونجيف مدرسة املتوسطة اإلسالمية "املعارف" تولونج 

 عوامل الدافعة فيه منهم:  (أ

  كفائةال املعلم وجود (1

معلمني اللغة العربية األخرى حبيث كان مادة الصرف يف مادة  وجود (0

 اللغة العربية. فبذلك تساعد على تعليم التصريفية

 اإلهتمام بعض الطالب على تعليم الصرف وجود (3

 عوامل العرائقة فيه منهم:  (ب

 توافر ختصيص الوقت قليلة,  (1

أكثر الطالب متخرج من املدرسة اإلبتدائية و ال تعلم املدرسة الدينية و  (0

 إال يف املدرسة. 

 صعبة حلفظ التصريف الكلمة يشعرون بعض الطالب  (3

أكثر الطالب ميلكون  اإلهتمام تعليم التصريفية قليلة وهم مل يفهمون  (4

  على امهية علم الصرف
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عليم يف  يفرق تقنية التمن انحية أخرى, حماوالت من عوامل العرائقة هي املعلم 

 ويستخدمه معيار القيمة متنوعة يف كل كل فصل مناسب بقدرة الطالب

 فصل.

 اإلقرتاحات .ب

 للمدرسة .1

ينبغي للمدرسة لتحقيق تعليم الصرف الذي أحد تعليم مهمة جبانب تعليم 

أثر اللغوية يف جمال العربية. وذلك احلال ستالنحو وهي كدعم لتحقيق املهارات 

 على تعليم املدرسة الدينية األخري الذين ابستخدام كتاب الكالسيكية العربية.

 للطالب .2

 على الطالب ان تدفعوا نفسهم لتعلم التصريفية لزايدة عن فهمهم.ينبغي 

 للمعلم .3

ة من حيث يينبغي للمعلم أن هتتم اهتماما اليت مل تفهمهم عن املواد التصريف

. تشبعو  النظرية أو التطبيقيات وابتعد فكرة الطالب أن علم الصرف الصعبة



 
 

 
 

 


