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 الخامس الفصل

 خاتمة

 التلخيص

 يف ادلشكلة بصياغة تتعلق استنتاجات عدة إىل الباحث توصل البحث إجراء بعد 

 :يلي ما ذلك يف دبا. الدراسة ىذه

 :التايل النحو على العلم و العمل اإلسالمية معدد عددبادلمثليت األ  نموذجالتطبيق . 1

 تستغرق واليت واحدة ساعة أقصاىا دلدة األسبوع يف فقط مرتني مثليتاأل تعلم تنفيذ يتم. أ

 .اليومي التقييم إىل باإلضافة ، واحد دراسي فصل يف مرتني التقييم ويتم ، عامني

 ، العلم و العمل اإلسالمية معدد عددبادل تطبيقو مت إذا فاعلية أقل مثليتاأل تعلم يكون. ب

. النحوى و الصرىف دبواد دراية على ليسوا الذين الطالب من الطالب غالبية يكون حيث

 تقسيم أيًضا مندم ُيطلب ، اإلسالمية عددادل يف الكامل نشاطدم عدم عن النظر بصرف

 .صغرية ليست اليت( النحوى و الصرىف خبالف) ادلادة" ابتالع" على قادرين ليكونوا وقتدم
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كتاب  الكتاب تعلم يف وادلندجية البسيطة الصيغ مثليتاأل تطبيق يف منوذج مفدوم إن. 2

 :يلي كما ىو العلم و العمل اإلسالمية معدد عددبادل ًتاثال

 رسائل مثل ، أولً  تعقيًدا أكثر مواد إدخال قبل بسيطة مادة بتوفري مثليتاأل مادة تبدأ. أ

 .لوالفع ماإلس على التعرف يليدا ، التعلم

 األمثلة من العديد وقراءة لرؤية الطالب دعوة يتم حيث ، استقرائي بشكل التعلم يتم. ب

 .النظرية يف الدخول قبل

 ، ادلعٌت تعطي اليت ادلشكالت حل طريق عن الفصل يف العملي التعلم تنفيذ يتم. ج

 ادلوقف معرفة الطالب من يتوقع حبيث. للكلمات الكلمات وأنواع ، األصل وتفكيك

 .مجلة كل يف الصحيح ادلعٌت واختيار

 الًتاث الكتاب تعلم يف مثليتاأل مادة من الصيغ على العملية الفصول تطبيق تنفيذ يتم مل. د

 مفقودة تزال ل ادلمارسة ىذه تنفيذ يف الوترية. األمثل النحو على

 عددبادل ًتاثال الكتاب تعلم يف دايتالقع كتاب استخدام يف األمثليت التعلم منوذج. 3

 :يلي كما ىوالعلم و العمل  اإلسالمية معدد
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 البداية من مًعا دائًما ىذاالقاعديت  كتاب قراءة تتم ، مثليتاأل تعلم يف تبدأ مرة كل يف. أ

 .دراستو ادلراد الفصل إىل

 .وادلوادالنظم  من احلجج مزامنة أجل من القاعديت كتاب حفظ الطالب من ُيطلب. ب

 يف واحدة مرة تُقام واليت( مًعا التكرار) تكروران بعمل تدريسدا مت اليت ادلادة تذكر. ج

 .األسبوع

الًتاث  الكتاب تعلم يف العربية اللغة لطالب النحوية ادلقدرة لتحديد مثليتاأل نموذجال. 4

 :شكل على تقييمي اختبار إجراء ىوالعلم و  اإلسالمية معدد عددبادل

 يف وحتديداً  ، التعلم عملية أثناء إجراؤىا يتم اليت الشفوية الختبارات. شفوي اختبار. أ

 اليت ادلادة تطبيق من الطالب متكن كيفية وكذلك ، والقيادة اخلالصة حفظ متارين شكل

 .األستاذ اختاره الذي الًتاث الكتاب يف تعلموىا

 فيو ويكون ، دراسي فصل كل هناية يف الكتايب الختبار إجراء يتم. كتابة اختبار. ب

 ولكن ، ادلادة فدم على الطالب قدرة لتحديد فقط ليس اخلطوات أحد ىذا الكتابة اختبار

 تتعلق أسئلة طرح خالل من العربية الكتابة وخاصة ، الطالب كتابة جودة لتحديد كوسيلة

 .عليو احلصول مت بادلادة
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 االقتراحات

 البسيطة الصيغ بتطبيق يتعلق فيما سواء ، أعاله ادلذكورة الستنتاجات على بناءً  

 النحوية القدرات معرفة بكيفية يتعلق وفيما ،ال قاعديت كتاب باستخدام والتعلم ، والبسيطة

 ادلتوقع من اليت القًتاحات من العديد لديو الباحث فإن ، مثليتاأل لتطبيق العرب للطالب

 . .مثليتاأل بتعلم يتعلق فيما الصلة ذات لألطراف توصيات تكون أن

 مل الذينالطالب  على تطبيقو عند مالءمة أكثر مثليتاأل لطريقة األساسي ادلفدوم يبدو

 تقدميدا يتم مثليتاأل طريقة ألن وذلك. أطفاًل  زالوا ما أهنم دبعٌت البلوغ مرحلة إىل بعد يصلوا

 وسيلتنيالصرىف  والنحوى  يكون حبيث مناقشتدا تتم اليت للمادة العملي ادلعٌت مع مباشرة

 دلالحظات وفًقا. صحيح بشكل والفدم القراءة على القدرة ىو الرئيسي اذلدف بينما ، فقط

 مع ،  ادلواد من الكثري تكرار تشبو مثليتاأل الستقرائية ادلندجية ادلناقشة فإن ، الباحثني

 لذلك. لألطفال تعلم كلغة استخدامو عند وكفاءة فعالية أكثر يكون واحلفظ للقراءة منوذج

 ادلسنني للطالب مثليتاأل ادلناسبة التعلم تقنيات يف التطوير أو النظر إىل احلاجة نقل يتم ،

 .يظدر الذي التشبع لتوقع ضروري ىذا(. البالغني)
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 ، فاعلية أكثرالعلم و العمل  اإلسالمية معدد عددبادل مثليتاأل تعلم سيكون ، للباحثني وفًقا

 :التايل النحو على اقًتاحات عدة استوعبت إذا

 يقرأ الذي التعلم منوذج تصميم يعيد كان إذا مالءمة أكثر للكبار الطالب تعلم يعترب. 1

 الذي للتعلم مالءمة أكثر الطالب يكون ، العصر ىذا يف ، ألنو ىذا. الطبيعة يف وحيفظ

. والتواصل وضوًحا األكثر العملية لألمثلة وادلضاربة التحليلية ادلناىج خالل من ادلواد يصف

 أمثلة تقدمي خالل من وإبداعدم الطالب نشاط زيادة على قادر ادلعلم ، ادلثال سبيل على

 استكشاف مث ، الفصل مواقف من الستفادة خالل من أو التعليمية الوسائل باستخدام

 .فقط سلبيني ليسوا ادلعلمني فإن ، وبالتايل(. رىفوالص ىو حالن) النحوي اجلانب

 كتب قراءة وسائل مع ناىو نقاش رلموعات إنشاء خالل من أيًضا التعلم يتم أن ميكن. 2

 .الطالب تشبع لتقليل وذلك ، العربية القصص

 الطالب جعل على للقدرة معٌت يعطي ادلمارسة يف التكرار زيادة خالل من التطور. 3

 اليت الصيغ مع يتوافق أنو من الرغم على متحركة أحرف بدون بسرعةالًتاث  كتاب يقرأون

 .مثليتاأل كتاب يف دراستدا متت
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. يوم كل إيداعو ويتم ، مرة كل يف أيام 3 دراستو متت إذا فعالية أكثر التعلم سيكون. 4

 .جيًدا وترمجتدا الكلمات حتليل من حًقا يتقنوهنا الذين الطالب سيتمكن ، لذلك

 ىذا. منتظمة إرشادات تلقي إىل حيتاجون مثليتاأل مادة جيًدا يفدمون ل الذينالطالب . 5

 التقييم بعد التوجيو تنفيذ يتم ل. رىفالص ى وو النح فدم يف الطالب فدم نوعية لتحسني

 الباحثون لحظ. العملية التعلم ساعات خارج التوجيو إىل أيًضا حاجة ىناك بل ، فحسب

 ذلك على عالوة ، واحلفظ القراءة على فقط الفصل يف التعلم يركز أن جًدا الضروري من أنو

 التحليل وممارسات أمثلة يقدم ل الذياألستاذ . أيًضا زلدود مثليتاأل تعلم يف الوقت فإن ،

 لذلك. مثليتاأل تعلم يف ادلدمة النقاط فدم يف صعوبة يواجدون الطالب جيعل للغة النحوي

 الطالب فدم حتسني إىل باإلضافة. مثليتاأل التعلم ساعات خارج التوجيو إىل حاجة ىناك ،

 الحتيال تقليل على قادرون كاف   فدم لديدم الذين الطالب فإن ، التقييم تنفيذ يف حىت ،

 .التقييم اختبارات تنفيذ يف

 مجيع امتسياليت طريقة اجتياز أجل من الطالب يكملدا أن جيب اليت الذكريات تشمل. 6

 ولغوي ترمي ووزان وتطيمة القريب فتح من فصول عدة ومعاين واحلركات القيدات معادلت

 تقليل طريق عن تقليلو ميكن ، السبب ذلذا. باإلرىاق الطالب شعور يف يتسبب مما ، شرفية

 الدعم تقدمي ومواصلة ، الكثري حبفظ الطالب كاىل يثقل ل حىت ، الصلة ذي غري احلفظ
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 تدعم اليت التعلم أدوات إضافة طريق عن جودهتم حتسني أجل من للطالب الكامل

 .الطالب

 

 

 


