
 

 

70

  الباب الخامس

  االختتام

 الخالصة  .أ 

  انطالقا مما سبق، يستخلص الباحث نتائج البحث مما يلي:

" تتكون من القراءة، ومسرد املفردات، والقواعد، 1إن مادة الكتاب "العربية بسيطة  .1

والتدريبات. تتضمن القراءة على املوضوعات التالية: االسالم والنظافة، واجلامعة 

واهللا خالق العامل، والتبليغ، والقران الكرمي، والقرآن الكرمي، وعناية اإلسالمية، واإلميان، 

فعل النيب واملسلمني بالقرآن، وانتشار اإلسالم يف العامل. ويتضمن مسرد املفردات على 

(ماض، مضارع)، إسم، إسم تفضيل، الكلمة املتضادة، الكلمة ومجعها، اإلضافة، 

، 28، 13، 15، 12، 18، 17 ،18والنعت منعوت وعددها يف كل الدرس: 

. وأما القواعد حتتوى على مباحث الكلمات، واملذكر واملؤنث، والنكرة 1، 29

واملعرفة، واملفرد واملثىن واجلمع، وحروف اجلر، واجلملة، واملبتدأ واخلرب، والفعل الالزم 

واملتعدي، ونائب الفاعل. واألخري التدريبات، وهي تنقسم تدريبات إىل االستيعاب 

 والفهم، والقواعد. 

" املكتوبة 1" مناسب بصورة "تعليم اللغة العربية 1املادة يف الكتاب "العربية بسيطة  .2

يف حتضري الدرس ملنهج كلية الرتبية عامة وغري مناسب بوحدة املادة املوجودة فيه مثل 

 موضوعات القراءة والقواعد.

 

 االقتراحات  .ب 

قّدم اإلقرتاحات. إىل أن ي يؤديفالبحث يف هذا  مواد الكتاب حّلل الباحث أن وبعد

  :وهي
إن التعليم ال بد أن يكون تقدمي املادة ترتيبا منطقيا يعين من السهولة إىل الصعوبة من  .1

اللغة أو املضمون وال يكون بالعكس. ألن كما هو املعروف من علم  ناحية

السيكولوجي كفاءة الطالب تنشأ وتتطور من الصغري إىل الكبري، أو من السهل إىل 

 الصعب.
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كما هو املعروف أن املنهج الدراسي حيتل مكانا هاما عند التعليم. ألن كل ما جري  .2

على األهداف املعينة كما هو املكتوب يف  يف التعليم ينبغي أال خيرج منه لكي حيصل

املنهج. والكتاب املدرسي كاملصدر للمادة التعليمية ينبغي أن يناسب باملنهج املقرر. 

فلذلك قبل تأليف الكتاب يصلح أن يكّون املنهج املقرر أوال لكي يستخدم ألساس 

 ومبدأ يف كتابته.

ركوا يف استخدام الكتاب املدرسي يتعاونوا و يشا والطالب احملاضرونوينبغى أن يكون  .3

 لتحصيل الدراسة الرائعة و الكافئة

 

 االختتام  .ج 

 ،الحتصـــاها املتعــددة نعمــه مــن علــيّ  أنعــم الــذي وهــو أشــكره، و وجــلّ  عــزّ  اهللا أمحــد

 املوضـوع حتـت البحـث هـذا أكمـل أن استطعت ما إذ فكري، وهدوء يجسم صّحة منها

" سلســــلة ىف القــــراءة العربيــــة امليســــرة لطــــالب 1طة دراســــة حتليليــــة يف كتــــاب "العربيــــة بســــي" 

  ".من ناحية املادة املاجستري لليث عاشقنيألاجلامعة 

، وأن ينفعنا به يوم القيامة، وهو يوّفق من يريد نافعة أسأل اهللا أن جيعل هذا البحث 

، احلق ويهدي من يشاء إىل صراط مستقيم وحسبنا اهللا ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم النصري

االهتداء دايته، ا اهللا إىل الفقه يف دينه و ال حول وال قّوة إّال باللة العلّي العظيم. وّفقن

 أمني.
 


