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 الباب الخامس
 اختتام
 

 نتائج البحث .أ
تعليق  وعلى أساس نتيجة املعهد تشويق الطالب يفبعد عمل البحث 

 التوثيق فاختصرراقبة و ملواقابلة بامل حصلتها الباحث ليتليلها احتالبيانات و 
 كما يلي: الباحث باخلتصار العديد

يف املعهد "تشويق الطالب" بقدس العام الدراسي  العربيةتعلم اللغة  .1
يف  يف االسبوع، و  ةمر اللغة العربية  يدرس الطالبهناك م 9115-9191

اللغة  ومعلم. دقيقة أربعون اللقاء حصتان التدريس، ويف كل حصة كل
قة االمثلة املتنوعة هي طريقة احملاضرة وطريالعربية يستخدم طريقة التعليم 

وطريقة السمعية البصرية. وعندما املعلم بيستخدم هبذه الطريقة املتنوعة 
يساعد الطالب يف فهم املدة يف تعليم اللغة العربية حىت حقّق موقف 

علم قبل تعلم الطالب . امللغة العربيةالتعليم السرور والرغبة يف عملية تعليم ال
 ، ويةالعملية التدريس، و العملية اإلعدادية منهامرحلة التعليمية، إلعداد 

 .العملية التقوميية
 ية.املشكلة الداخلية واملشكلة اخلارجي هناك املشكالت املوجهة للمعلم منها .9

  افية لديهااحت  حول الكفاءةو  ،إتقان املوادتتعلق عن  املشكلة الداخليةان 
 .التبوي الكفاءةو  الكفاءة الشخصيةكمثل 
هم اخلارجية هي املشاكل اليت تأيت من خارج أنفس املشكلة اخلارجييةوحينما 

، يئة الصفيةتتعلق بالب ، ومشكالتعالقة املعلم بالطلبة منهااملعلم نفسه 
  .ضعف املناهج ، وإدارية وتنظيمية ومشكالت

  ملعدبالوقت ا مي األدواتضبت تقد يفعلم ناقصا ملكان ا (أ
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 الدراسية  املواد مجع يفر املاهعلم ناقص ملكان ا (ب
 ةءعطو ملواد الدراسية املء امنا يفناقص الكفاءة  املعلمكان  (ج
راسية واد الدشكلة من املنظر ترتيب مراحل امل يفعلم ناقصا ملكان ا (د

 عطوءة ملا
 ة يلافروحة والفعملات امياستيعاب التقد يفعلم ناقصا ملكان ا (ه
 داف التعليم ومواده هبأناسبة امل رياختيارة الطرق غ (و
 استخدام الطرق  يفعدم التضلع  (ز
 ستخدمة ملة بالطرق اري متعلقة كث (ح
  الطالب يفساسية الناقصة ألعلم عن الكفاءة اتقصان فهم امل (ط
 .عبةأكثر ص يتدة الملاتعليم ا يفتيجيات خاصة ات اس هليس ل (ي

ليم اللغة عالقيام به للتغلب على مشاكل مهنة الت علمجيب على امل واحللول .3
 منوذج املعلم وإعادة ترتيب كما هو مذكور أعاله: أواًل، استقامةالعربية  

ن يزرع ثانياً، يف املعلم جيب أ. يتم ذلك جوانب التعليم املختلفة خالل
الذين يتفوقون على املهام املوكلة إليهم وجيب أن  مبوقف من املسؤولية

 سياق إعداد ثالثاً، يف. نيةاملواقف كبشر الذين يفكرون بعقال يكون املعلم
يتطلب رفع كفاءة املعلم التعاون من خمتلف  مهنية املعلمني األكفاء

 .رابعاً، باإلضافة إىل زيادة مهنية املعلم. األطراف
 

 البحث اقتراحات .ب
 االقتاحات للباحث .1

 بعد أن يتم الباحث هذا البحث العلمي، يريد أن يقتح لنفسه كما يلي:
ىت ح مشكالت املعلم يف التعلمينبغي للباحث أن يعمق حبثه عن  (أ

 يكون حبثا شامال وحلوال مناسبة مبشاكل تعليم اللغة العربية.
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ينبغي للباحث أن ينمي طريقة بالوجه اجلديد حسب أحوال الطالب  (ب
 املعاصرة.

 للمدرس .9
ة ملادة أخرى. يف تعليم اللغة العربيالتعلم ينبغي للمدرس أن ينمي طريقة  (أ

 ليست جمردة ملادة اللغة العربية فحسب. 
ينبغي للمدرس أن يستخدم الوسائل التعليمية اجلذبة األخرى ألخذ  (ب

 اهتمام الطالب داخل الدراسة.
 للقارئ .3

 ينبغي للقارئ أن يقتح هذا البحث اقتاحا علميا لتصحيحه تاليا. (أ
غة العربية يف تعلم وتعليم الل املناسبينبغي للقارئ أن يطبق طريقة  (ب

 لتلرقية فهم القواعد اللغوية العربية.
 
 االختتام .ج

احلمد هلل الذي أعان الباحث إلمتام هذا البحث العلمي حىت هنايته. 
والصالة والسالم على املصطفى املختار الذي عّلم اهلل القرآن عليه، وعلى 

 صحبه الذين اتبعوا سنته. أما بعد.آله و 
البحث العلمي الذي كتبه الباحث هو إحد احملاوالت لتوزيع العلوم 
واملعارف عن تعليم اللغة العربية. وكالباحث اجلديد، طبعا تكون فيه األخطاء 
سواء أكانت من الناحية اآللية أو احملتوية. يرجو الباحث إىل االقتاحات 

هلل هذا قبل اواملدخالت لتحسني هذا التأليف. وأخريا، يدعو الباحث أن ي
 البحث العلمي قبوال حسنا وجيعله عمال خالصا لوجهه الكرمي.


