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 الباب السادس

 الخاتمة

 الخالصة -أ

 باستخدامقواعد اللغة العربية  تعليمبعد أن يتم الباحث في 

كونير  "الكمال" سالمي العصريعهد اإلالمفي "أجرومية" ب اكت

راء أن يقرؤوا ، فيلقي الباحث الخالصة ليسهل القليتاراب وونودادي

 يفهموا ما يتضمنه هذا البحث وهي:ويفتشوا و

في  "أجرومية"ب اكت باستخداماللغة العربية  قواعد تعليم (1

 ليتاراب كونير وونودادي "الكمال" سالمي العصريعهد اإلالم

"أجرومية" ب اكت باستخدامقواعد اللغة العربية  تعليم عملية -أ

 كونير وونودادي "الكمال" سالمي العصرياإل عهدالمفي 

من مرحلة   "ج"فصل األول يبحث الباحث في  ليتاراب

ى، وعدد الطالب فيه إثنان وثالثون. ويدرسون األول

 21:00-0ليال 18:3يوم األربعاء في الساعة كل   أجرمية

 أن يبتدأ الطالب أن يدرسوا أجرومية، هم يقرؤون قبل، ليال

في هذا  التعليم تقويمو. ليال 19:00القرأن حتى الساعة 

اليوميّة، إمتحان نصف فصل الدراسي،  إمتحانالفصل 

ويعطي المدرس التوقيع  .لدراسيير فصل اأخ إمتحان

 . إمتحان فصل الدراسي ب كشرطالطال لحفظ

"أجرومية" ب اكت باستخدامقواعد اللغة العربية  تعليمأهداف  -ب

 كونير وونودادي "الكمال" سالمي العصريعهد اإلالمفي 

هي تعليم كتاب أجرومية ليس ذوا أهداف في علم   ليتاراب

ن يتأثّر في أحوال اليومية إذا يقرؤون المدرسة الدينية فقط، لك

 69ولكي يستطيع الطالب أن يقرؤوا الكتب دون  الطالب الكتب.
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الحركة. ويحتاج الطالب أن يتعلموا علم األلة كأجرومية لكي 

ولكي يستطيعوا صحيح يستطيعوا أن يقراؤوا الكتب بقواعد 

وال سيما كتاب أجرومية يسير في فهمه وفيه في فهم معانها، 

بخالف  .وي على أساس المواد في علم النحولة كثيرة ويحتأمث

الطالب ماهر في علم األلة كماهر قراءة الكتب وفهمه وماهر 

أيضا الطالب في قواعد اللغوية ولو قليال، ألن هذا المعهد 

 .اللغة اليومية يستخدم اللغة العربية وإنجليزية

لف طرق تعليم القواعد النحوية في هذه المدرسة غير مخت -ت

بمدرسة األخرى كالمعهد السلفية، لكن يقع منهج الدراسة 

قواعد اللغة  تعليمفي العصرية في تطبيق كالم اللغة العربية. 

أجرومية، يستخدم المدرس الطريقة ب اكت باستخدامالعربية 

القياسية وتسمى أيضا طريقة القاعدة ثم األمثلة. تبدأ هذه 

ة الكثيرة وهي عكس الطريقة بعرض القاعدة ثم تعرض األمثل

أو الطريقة اإلستنباطية وتقوم هذه  اإلستقرائيةالطريقة 

الطريقة على البدء باألمثلة تشرحها ثم تستنبط منها القاعدة. 

 ويستخدم المدرس أيضا الطريقة اإلستجوابية.

 

 

 

ب اكت باستخدامقواعد اللغة العربية  تعليم والنقائص المزايا (2

كونير  "الكمال" مي العصريسالعهد اإلالمفي  "أجرومية"

 ليتاراب وونودادي

ب اكت باستخداماللغة العربية  قواعد تعليم المزايا -أ

كونير  "الكمال" سالمي العصريعهد اإلالمفي "أجرومية" 

 ليتاراب وونودادي

 ئيندللمبت أجرومية مناسبكتاب  -1
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 م الطالبيتفهيستخدم المدرس الطريقة المثلى ل -2

 عليمتالفي شط الطالب ان -3

ب اكت باستخدامقواعد اللغة العربية  تعليم قائصالن -ب

كونير  "الكمال" سالمي العصريعهد اإلالمفي "أجرومية" 

 ليتاراب وونودادي

 خلفية الطالبتنّوع  -1

 الفصل ضيّق -2

 قراءة الكتب األخرى عدم قدرة -3

قواعد اللغة العربية  تعليمتحليل المشكالت عن النقائص  -ت

 سالمي العصرياإل عهدالمفي "أجرومية" ب اكت باستخدام

 ليتاراب كونير وونودادي "الكمال"

 يدير المدرس الطالب -1

 ةصحيحال ةيختار المدرس اإلستراتيجي -2

 تنفيذ البرامج اإلضافي -3

 اإلقتراحات -ب

قواعد اللغة  تعليمالمطلوبة علم الباحث ان  البحثنتائج  من

 سالمي العصريعهد اإلالمفي أجرومية ب اكت باستخدامالعربية 

من  الموضوعة قد سار على النظام ليتاراب نير وونوداديكوالكمال 

مدافعة لترقية قواعد النحوية النشاطات ال وفيها تعليم كتاب أجرومية

. لكن مازال هناك النقصان فى تنفيذها. لذلك قدم الباحث للمبتدئين

بة النفسية لترقية قواعد البسيطة، ليكون محاس االقتراحاتبعض 

في أجرومية ب اكت باستخدامد اللغة العربية قواع تعليمالنحوية في 

 .ليتاراب كونير وونوداديالكمال  سالمي العصريعهد اإلالم
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على مدير المدرسة أن يهتم ويزيد الوسائل الدراسية ويهتم  (1

 أعمال المدرسين والطالب في عملية التعليم
بشديد قبل يستمر إلى  شدّد تعريف المادةأن يعلى المدرس  (2

 إعطاء األمثلة

أن يرقي مهارة الطالب في تطبيق القواعد على المدرس  (3

 دون الحركة النحوية بقراءة الكتب األخرى

أن يعطى الفرصة للطالب كي يجعل األمثلة على المدرس  (4

 بالوحدة

وعلى الطالب أن يجتهدن كل جهدان في تعليم قواعد اللغة  (5

 العربية خاصة في قواعد النحوية

 ختتاماإل -ج

هللا عز وجل  الذى القاها  الىالمين" "الحمد هلل رب الع

قواعد اللغة  تعليمالباحث. بنعمه يقدر الباحث اتمام بحثه عن 

 سالمي العصريعهد اإلالمفي أجرومية ب اكت باستخدامالعربية 

يعترف الباحث ان هذا البحث لم  .ليتاراب كونير وونوداديالكمال 

ويصلح يفتش  يكن شيئا من الكمال، فرجى الباحث من القارئين ان

 ".إذا تم األمر بدا نقصه" جل الوصول الى ما يراد.أل

عسى ان ينفع هللا تعالى بهذا البحث لباحث نفسه ومدرسين 

 مين يا رب العالمين.. أاللغة العربيةقواعد او مدرسات 
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