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الباب الخامس
اإلختتام

طريقة تعليم قواعد النحو والصرف في معهد هدية "يهدف هذا البحث إىل دراسة عن 

.ةقرتاحإلوااخلالصة: مها نييف هذا الباب حيتوي على فصل. "اهللا للبنات كنداري

الخالصة:  الفصل األول 

احلصول عليها يف شكل املالحظة واملقابالت والوثائق املتصلة تاستنادا إىل النتائج اليت مت
ستنتج أن عملية تتمكنقواعد النحو والصرف يف معهد هدية اهللا للبنات كنداري، فتعليمبطريقة 

تعليم، ميكن مالحظة ذلك من خالل جهود األستاذة لتحسني طريقة اهي متاما جيدتعليم
ومها طريقة القواعد والرتمجة وطريقة نيقينوعني من الطر األستاذةستخدم تيف هذه احلالة . املستخدمة

طريقة تعليمتنفيذ عملية و اليت أعدها األستاذة، تعليمتم تعديلها حسب خطة تاليت ئيةاالستقرا
دث يف الفصل، لكن األستاذة مبرونة وفًقا للظروف اليت حت. القواعد والرتمجة و الطريقة اإلستقرائية

.النحو و الصرفاول دائًما ربط مجيع الدروس بعلم حت

داعمة باإلضافة إىل عوامل التعيقة عملية الستكون هناك بالتأكيد عوامل تعليميف عملية 
العوامل التعيقة و عوامل الداعمة ال، مت العثور على العديد ةالباحثاأجراهيتمن نتائج البحث التعليم

؛ة والعوامل اخلارجية، مبا يف ذلكومها العوامل الداخلي. مبعهد هداية اهللا للبنات كنداريتعليمملية لع

مبعهد هداية اهللا للبنات كندارييف تعليم قواعد النحو والصرفداعمةالعوامل ال

داعمة الداخلية ؛العوامل ال)أ

تعليماملشاركة يف عملية عندالعوامل اجلسدية أو الصحة البدنية ) ١

االهتمام بأنشطة تعليم  اللغة العربية)٢

م اللغة العربيةيبتعلفإدةال) ٣
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الدراسة يف اململكة ومتكنهنتصبح شخًصا ماهرًا يف اللغة العربية لت الطالباتاهلدف)٤
العربية السعودية

هنّ الدافع من نفس) ٥

:داعمة اخلارجيةالالعوامل)ب

األسرة واألصدقاءدعم )١

عوامل املدرسية أو البيئة)٢

األستاذةعليمتيقةطر )٣

.وجد قاموس عريبت)٤

مبعهد هداية اهللا للبنات كندارييف تعليم قواعد النحو والصرفالتعيقةعوامل ال

:الداخليةالتعيقةلعوامل ا)أ

الباتية املختلفة لطتعليمخلفيات )١

نتحفيزهالو الباتاهتمام الط)٢

اخلارجية ؛التعيقةالعوامل )ب

ال تتناسباّليتكتب اللغة العربية)١

ب اللغة العربية الذي يبدو صعًبا ومليًئا مبادةاكت) ٢

ا)٣ من قسم اللغة العربيةتليسأستاذ

.سبوعاألقصري جًدا، أي حوايل ساعتني فقط من الدروس يف تعليموقت ) ٤
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يف تعليمالباتالطختترب األستاذة يف التغلب على العوامل التعيقة اليت تبزلفيما جهود اليت 
على النحو التايل ؛مبعهد هداية اهللا للبنات كنداريصرف الو و حنالقواعد

.ترزم إجتزابٌ من خالل طريقة رواية القصص اليت طالباتتوفري احلافز ل.١

من األهداف والطريقة والوسائط واالسرتاتيجيات املستخدمة يف تعليمصلح نظام ت.٢
يةتعليمالعملية 

النحو و الصرفلعلم ّنعلي اللتحسني فهمهتعطي إحتماالًإيل الطالباتدائًما .٣

.يف فهم املادةاتلتحديد مستوى جناح الطالبتعليمتقوميايقّوم.٤

أيكون إعتداًالوتسهيًال لفهمصبح لتح عملية تسليم املواد املعقدة للغايةلصت.٥
.تعليمعملية التشويق عنال يكون لكيالباتالط

ةاإلقتراح: الفصل الثاني 

كمركز لألنشطة الدينية، وحىت املعرفة باإلسالم من أجل معهد هداية اهللا للبنات كنداري  .١
نشطة تعليمية زيادة حتسني جودة اخلدمات اجليدة والبنية التحتية وغريها من أجل إنشاء أ

.مواتية وفعالة

تعليمإنشاء طريقة تعليم مبتكرة أو توفري احلافز حبيث ال يكون تعليمجيب تطوير طريقة .٢
.تعليممن عملية ضجرمرهًقا أو حزيًنا وجيعل الطالب يشعرون ب

جيب على األستاذه زيادة حتسني جودة املعرفة على الصعيدين النفسي والنفسي من أجل .٣
.عالقة تعليمية جيدة بني األستاذه والطالبخلق 

وأن يكون أكثر إبداًعا، ألن الصدق هو تعليمدائًما جاًدا يف لباتجيب أن يكون الطا.٤
ا، ومن املأمول أنه بفضل إجنازاته ما ميكن أن يقود الطالب إىل حتقيق إجنازات يفخر 

.ومعرفته، ميكن ممارستها يف احلياة اليومية


