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  خامسال الباب

 البحث خاتمة

 و البحث نتائج:  مها الفصلني، على البحث من اآلخر الباب هذا يشمل  

 :يلي ما فتفصيلهما. االقرتاحات

 البحث نتائج: األول الفصل

 فتكون حتليلها، مث الرسالة هذه كتابة يف الباحثة وجدهتا اليت البيانات عرض بعد  

 :يلي ما البحث نتائج

 معاين تعليم صار قد سارى تونج احلكمة دار معهد يف الصرف مدرسات إن .1

 دار معهد اإلسالمية املعلمات بكلية الثاين الفصل لطالبات األفعال يف املزيدات

 .والقياسية االستقرائية بالطريقة األول سارى تونج احلكمة

 وهي الفصول مجيع يف األفعال يف املزيدات معاين لتعليم الفعالة الطريقة إن

 مستوى يف كثريا ُتستخدم أن مطابقة االستقرائية طريقةال ولكن. القياسية الطريقة

 القياسية الطريقة وأما واالبتكار، اإلبداع على لقدرهتن واملتوسطة العالية الفصول

 .الدرس فهم يف لضعفهن السافلة الفصول يف ُتستخدم أن مطابقة

 وسالدر  لذكر الطالبات قدرة وجود عدم هو الدراسة هذه يف املوجودة شاكلملا .2

 درس هو صرف ألن ، جديد درس لقبول صعوبة من يزيد ومما تقدميها مت اليت
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 الدرس تكرار و. القادمة الفصول مع األول الفصل بني واملرتابط التسلسل

 عند حتليله ومع جديدة، صفحة على ينزل أن قبل املعلم يتم أن جيب السابق

 .ليلة كل الطالبات مع دراسة

  االقتراحات: الثاني الفصل

 أن رجاء االقرتاحات أخذ يف الباحثة رغبت السابقة، البحث نتائج على مؤسسا 

 : يلي كما وهي والقيمة، والفائدة بالنفع تأيت

 يبذلن أن الفصول ووليات القواعد مدرسات خاصة العربية اللغة مدراسات من يرجى .أ

 :اآلتية األمور يف جهودهن

 أو الفصل يف إما اللغة استخدام يف حسنة قدوة يكن   حىت لغتهن ترقية  .1

 خارجه

 .القواعد تعليم بعد والتمرينات األسئلة من اإلكثار  .2

 .فصححنه اخلطأ وجدن إذا حىت كتابة، أو كالما الطالبات بلغة االهتمام  .3

 من تعتربن ألهنن الثاين، الفصل لطالبات اللغوية القواعد يف تعليمهن ترقية  .4

 .هلن جيدا أساسا يضعن حىت. العربية اللغة تعلم يف األساسية املرحلة

 القواعد تعليم بسري والعناية االهتمام اإلسالمية املعلمات كلية مدير من يرجى .ب

 . ملدرساهتا التأهيل وعقد الثاين الفصل لطالبات خاصة واإلنشاء
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 أساس يكون حىت جيدا، اللغوية القواعد يتعلمن أن الثاين الفصل طالبات من يرجى .ج

 .أعاله الفصل يف يتعلمن مما

 


