
  الباب الخامس

  االختتام

 الخالصة  . أ

وبعد أن تبحث الباحثة عن هذا املوضوع ىف األبواب السابقة، ال يصلح للباحثة إال أن تقدم 

  اخلالصة من هذا البحث العلمي. أما اخلالصة فهي كما تلى :

أن حمتويات الكتاب منت اآلجرومية ونظم العمريطى متقاربتان، ولكن وجدت بعض األبواب اليت  .1

ليست يف كتاب منت اآلجرومية. وهي باب املعرفة والنكرة، باب إعراب الفعل املضارع وهذاك 

 املقدمة واإلختتام يف كتاب نظم العمريطى.

 هي الطريقة القياسية. نظم العمريطى أن الطريقة املستخدمة يف الكتاب اآلجرومية و .2

فصل املعرفة  باب وهيدة املادة يف كتاب نظم العمريطى على كتاب منت اآلجرومية، توجد زيا .3

البدل، باب الفاعل  باب االضافة، وزيادة مادة املثال يف باب باب اعراب الفعل املضارع، والنكرة،

يشتمل كتاب ه بباب ال العاملة عمل إّن. و يكملو بباب نائب الفاعل، مث باب ال  هيكملو 

كتب  و  ستة وعشرين ألباب و يشتمل كتاب نظم العمريطى بإثنان وثالثة عشرين ألباب.اآلجرومية ب

 كتاب اآلجرومية بالنثر وكتب كتاب نظم العمريطى بالنظم.

 

 االقتراحات  . ب

منت اآلجرومية ونظم "الكتابني: يف تعليم القواعد النحوية  " بعد أن حللت الباحثة عن موضوع

" تريد الباحثة أن تعطي االقرتاحات. )أليفطريقة التو  املادةالعمريطي" (دراسة حتليلية تقابلية من ناحية 

  وهي كما تلى :

، فلنجاح تعليمها ال بد أن خنتار الكتب شيء مهم لفهم اللغة العربية تعليم القواعد النحويةإن  .1

ظم العمريطى موافقان لتعليم القواعد النحوية خاصة ، وكتاب اآلجرومية وناملدرسية اجليدة

 للمبتدئني.

ينبغي للمعلم أن يستوعب عدة طريقة التعليم لقواعد النحوية، وتطبيقها حنو تالميذه لكي  .2

 يستطيعوا أن يكملوا فهمها.



 ينبغي للمعلم أن يستوعب لتقدمي املادة بأقسام الطريقة يف أنواع الكتب النحوية. .3

 

 االختتام  . ج

أللهم حنمدك على كل نعم أعطrيتنا. ونشكرك على كل أسرار حكم منك. وبنعمتك 

يف تعليم القواعد النحوية  وحكمتك تستطيع  الباحثة أن تكمل هذا البحث العلمي مبوضوع "

طريقة و  املادةمنت اآلجرومية ونظم العمريطي" (دراسة حتليلية تقابلية من ناحية "الكتابني: 

. لعل العلمي البحث هذا تصنيف عملية يف اهللا يكره مما ةالباحث نية نظف أن ي". عسى اهللا)أليفالت

 من العديد يف يزال ال ةالباحث الفه الذي العلمي البحث هذا البحث العلمي نافعا للباحثة و لغريه.

 أفضل العلم البحث ليكون لقراءن م وانتقادات صائحة نالباحث ترجو وبالتايل ،القصور أوجه

 .حسنأو 


