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 الباب الخامس

 االختتام

 الخالصة .1

 تقّدم أن إالّ  للباحث يصلح ال الّسابقة، األبواب ىف ضوعاملو  هذا عن الباحث يبحث أن وبعد

 متكننا اّليت واالقرتاحات البحث نتائج بتلخيص الباحث يتخلصس الباب هذا ىف ولذلك منه، الّنتائج

 .االستفادة

  :العلمي البحث هلذا والنتائج اخلالصة وهذا

وية لتالميذ املدارس الدينية األولية حملمد أن هذا الكتاب مفتاح السلفية يف نظم األجرمية باللغة اجلا  . أ

مبناهج املدارس حلدة أحسن بن شجرى مناسبة مبنهج الدراسي من ناحية املادة ألا تستعمل 

للمدارس الدينية األولية طبعها ) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan\KTSP( التعليم

 ،٢۰۰٨ سنة سيالدرا منهج وهي معية الرتبوية "املعارف" يف قندالاجل

 هو العربية اللغة فهم يف السلفية مفتاح بالكتاب النحو تعليم يف املعلم استخدمه الدراسي املنهج  . ب

 .االنشاء ومنهج القواعد ومنهج الكتابة ومنهج القراءة كمنهج املناهج بعض بني االجتماع

 يف األستاذ كتابة مث ملقدمةكا هيدمالت هو السلفية مفتاح بالكتاب النحو تعليم يف السري خطوات  . ت

 املادة، على األستاذ إشراح مث املادة، على الطالب قراءة مث األستاذ، كتبه ما على والطالب السبورة

 .الفصلية والتجربة الشهرية والتجربة اليومية التجربة مث
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 :هي السلفية مفتاح بالكتاب النحو تعليم يف املشكالت  . ث

 ذكاء وأقل ذكاء أكثر الطالب مهارة على يساوي أن املعلم ببيسو  املختلفة الطالب قدرة )1

 التدريس، يف

 األهم القاعدة حفظ ذهنهم يف يكون أن حىت القاعدة، حفظ الطالب من املعلم طلب )2

 األخر من

 حفظه يف يسببهالصعبو  تنظيمه يف اجلاوية اللغة يستخدام السلفية مفتاح كتاب يف النظم )3

 الكتاب نقصان  . ج

 الذي النظم له يقال أن يستطيع مل اجلاوية اللغة يستخدام الذي السلفية مفتاح الكتاب )1

 .املعىن وسيع اللفظ قصري

 مع اجلمع بعد) النحو قواعد يف الكالم مبعىن( الكالم له نقال أن لنا ميكن النظم بعض )2

 .بعده النظم

 قواعد على والتناسب للوصول ظمالن يف العربية اللغة السلفية مفتاح مؤلف استخدام أحيانا )3

  النظم كتابة

 السلفية مفتاح بالكتاب النحو تعليم حتصيل  . ح

 من مبكرة مرحلة دخول جمرد ألم مشكولة غري العربية اللغة قراءة يستطيعون مل الطالب )1

 .النحو علوم يدرس مل والثاين، األول الفصل السابقة، الفصل يف ألنو  النحو العلوم تدريس
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 أكثر الذي النحو علوم دراسة قبل النحو، علوم مواد من بسيط املواد يعرفون لطالبا )2

 التفاه صعوبة

 االقتراحات .2

 األجرمية نظم يف السلفية مفتاح" كتاب باستخدام النحو تعليم تنفيذ عن الباحث يبحث أن وبعد

 مبدرسة والرابع الثالث الفصلني يف شجرى بن أحسن حملمد" األولية الدينية املدارس لتالميذ اجلاوية باللغة

 كما وهي االقرتاحات، قدمي أن الباحث ريدي قندال فاطبون بفيدودوويتان 20  األولية الدينية اهلدى مفتاح

  :يلى

 للمعّلم يسهل به اإلهتمام ألنّ  ،تعليم النحو يف الّتالميذ بضعف يهتمّ  أن للمعّلم ينبغى )1

 ،النحو ماّدة إلقاء

 حفظ مفهوم ذهنهم يف يكون ال حىت القاعدة، حفظ على الطالب ملعلما يستيجب ال )2

 األخر، من األهم القاعدة

 مهارة يف تلفخي طالب لكلّ  ألنّ  النحو، ماّدة إلقاء يف باملنهج يهتمّ  أن للمعّلم ينبغى )3

 النحو، علم على فهمه

 مناقشتها جيري اليت املواد أو السابقة باملادة تتعلق مما األسئلة أو التدريبات املعلم يكثر أن )4

 .والتفكري للسؤال الفرصة للطالب ويعطى

 الخاتمة .3
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ق الباحث إىل دين ة اإلميان ووفّ نعمة اإلسالم وقوّ  ذي أعطى الباحثمحدا وشكرا هللا الّ 

     اقة واالستطاعة.الطّ  البحث بكلّ  اهذ أن يتمّ  ستطيعيليم حّىت العقل السّ  اإلسالم ورزق الباحث

كما   نقلها من كتب أهل العلم والعرفان،يت حليل من البيانات الّ قوم بالتّ يالباحث وإّمنا 

عن الكمال الباحث إنسان عادّي فال خيلو من خطأ ونسيان ولذلك هذا البحث بعيد  أنّ 

قنا إىل رشد ذا البحث وعسى اهللا أن يوفّ  غة العربيةاللّ  جو الباحث أن يستفيد متعّلمري والّتمام. ف

  واب. إّن اهللا أعلم بالصّ  . وكما هو املعلوم،بيلالسّ 


