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  الباب الخامس

  االختتام

اهللا رّب العاملني، قد ساعْدَت  إىل الباحث ىف إمتام كتابة هذا  لك احلمد ولك الشكر على

ال يصلح للباحث إذا مل يقّدم النتائج  ،األبواب السابقةبهذا املوضوع  يفالبحث. وبعد أن يبحث 

  .رتاحاتولذلك ىف هذا الباب سيقوم الباحث تلخيص نتائج البحث و االق ،منه

 النتائج . أ

والنتائج اليت وصل إليها الباحث يف هذا البحث اى يف تنفيذ أسلوب تعبري الصور 

  يف تعليم مهارة الكتابة يتخلص فيما يأيت : 

إن تنفيذ أسلوب تعبري الصور يف تعليم مهارة الكتابة جيري يف ثالث مراحل، وهي 

بعد الكابة. وميكن فيه أسلوب تعبري : مرحلة ما قبل الكتابة، ومرحلة الكتابة، ومرحلة ما 

الصور يف تعليم مهارة الكتابة عدة الوسائل اليت تساعد الطالب على بناء معارفهم 

 وخربام يف الكتابة.    

 االقتراحات . ب

يريد  ،تنفيذ أسلوب تعبري الصور يف تعليم مهارة الكتابةأن يعرض الباحث  وبعد

تعليم ة على تعليم اللغة العربية وخاصة يف أن يقدم االقرتاح ولعلها نافعة للمساعد

  منها كما يلي:و ،  مهارة الكتابة

 االقرتاحات للمعلم .1

ينبغي للمعلم أن يعرف عن أمهية تنفيذ أسلوب تعبري الصور يف تعليم مهارة  . أ

 الكتابة إىل الطالب بشرح واضح.

تم بتنفيذ أسلوب تعبري الصور يف تعليم مهارة الكتابة إىل ينبغي للمعلم أن يه . ب

حىت ال خيطر على أذهان  - وخاصة للمبتدئني –حد كبري وال يتعمق فيه 

 الطالب بأن هذه املادة صعبة.

ينبغي للمعلم أن يعطي الوسائل التعليمية املتنوعة، ألن هذا التعليم حيتاج إىل   . ج

  قدرة الطالب وكفائتهم يف تعليم مهارة الكتابة.الوسائل التعليمية املتنوعة لرتقية 

  ينبغي للمعلم أن يهتم يف عملية التعليم  . د



 46 

ينبغي للمعلم أن يشجع الطالب تنفيذ أسلوب تعبري الصور يف تعليم مهارة   . ه

  الكتابة

 االقرتاحات للطالب .2

 ينبغي للطالب أن يتعلموا جبد ونشاط . أ

 م يف التعلمينبغي للطالب أن يستعدوا أنفسهم لرتقية محاسته . ب

 ينبغي للطالب أن يزيدوا وقتا للمطالعة ج. 

 االختتام . ج

وشكرا هللا الذي أعطانا نعمة اإلسالم وقوة اإلميان ووفقنا إىل دين اإلسالم  محدا

ورزقنا العقل السليم حىت يستطيع الباحث أن يتم هذا البحث بكل الطاقة 

  واالستطاعة.

اليت نقلها من كتب أهل العلم والعرفان،  الباحث يقوم بالتحليل من البيانات  وإّمنا

ولذلك هذا البحث بعيد  .كما أن الباحث إنسان عادّي فال خيلو من خطأ ونسيان

هذا البحث وعسى  تاما من ااستفاد متام. فريجو الباحث أن يستفيدعن الكمال واإل

 اهللا أن يوفقنا إىل رشد السبيل. وكما هو املعلوم، إّن اهللا أعلم بالصواب.

  

 


