الباب الخامس
اإلختتام
أ -الخالصة
وبعد أن يبحث الباحث عن ىذا ادلوضوع يف األبواب السابقة ال
يصلح للباحث إال أن يقدم اخلالصة من ىذا البحث العلمي  .أما اخلالصة
فهي كما تلي :
أن حمتويات الكتاب منت اآلجرومية ونظم ىداية الولدان
-1
متقاربان  ،ولكن وجد بعض األبواب الذي ليس ىف
كتاب منت اآلجرومية وىي باب عالمات اإلسم وباب
عالمات الفعل وباب عالمات احلرف وباب ادلعرفة
والنكرة وادلقدمة واإلختتام .
توجد زيادة ادلادة يف كتاب نظم ىداية الولدان على
-2
كتاب منت اآلجرومية  ،وىي تعريف الكالم والكلمة
والكلم وزيادة الرتاجم يف كتاب نظم ىداية الولدان على
يسم
كتاب منت اآلجرومية وىي باب ادلفعول الذي مل ّ
فاعلو ويكملو ويظهره بباب نائب الفاعل وباب ال
ويكملو بباب ال النافية للجنس.
أن كتاب منت اآلجرومية أفضل من كتاب نظم ىداية
-3
الولدان ألن كتاب منت اآلجرومية قد ألّفو الشيخ
الصنهاجي وىو من علماء السلف وقد شرحو كثري من
الناس منهم الشيخ أمحد بن زيين دخالن والشيخ
الكفروي والشيخ احلامدي والشيخ معصوم السفاطين
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-4

-5

-6

أن كتاب نظم ىداية الولدان قد ألفو الشيخ مصلح بن
عبد الرمحن ادلراقي وىو من علماء اخللف الذي كان من
ناحية مراجنني دماك جاوي الوسطى
اساسي بني الكتابني  :كتاب منت اآلجرومية
يوجد فرق
ّ
ونظم ىداية الولدان وىو أن كتابة كتاب منت اآلجرومية
بالنثر وكتابة نظم ىداية الولدان بالنظم وىو من مجلة
الشعر
أن الطريقة ادلناسبة يف الكتابني  :منت اآلجرومية ونظم
ىداية الولدان ىي الطريقة القياسية اليت ىي تقدمي
القاعدة أو تركيب اللغوي اجلديد للطالب ،مث ترك فرصة
كافية ذلم دلمارس القاعدة اجلديدة والتدريب عليها يف
أمثلة مث تعميمها  ،وتعترب ىذه الطريقة ذات فعالية كبرية
يف عرض ادلوضوعات الشاذة والصعبة من القواعد أي
تلك اليت يصعب على الطالب اكتشافها عن طريق .

ب -اإلقتراحات
بعد أن حلل الباحث عن موضوع " تعليم القواعد النحوية يف
الكتابني  :منت اآلجرمية ونظم ىداية الولدان ( دراسة حتليلية مقارنة من
ناحييت ادلادة والطريقة ) " يريد الباحث أن يعطي اإلقرتاحات وىي كما تلي :
ّ
مهم لفهم اللغة العربية
 -1إن تعليم القواعد النحوية شيء ّ
فلنجاح تعليمها البد أن خنتار الكتب ادلدرسية اجليّدة ،
وكتاب منت اآلجرومية وكتاب نظم ىداية الولدان موافقان
لتعليم القواعد النحوية خاصة للمبتدين
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 -2ينبغي للمعلم أن يستعمل ىذين الكتابني  :وكتاب منت
اآلجرومية وكتاب نظم ىداية الولدان ألهنما يوافقان أن يتعلم
هبما الطالب
 -3ينتغي للمعلم أن يستوعب عدة طرق التعليم لقواعد النحوية
 ،وتطبيقها حنو تالميذه لكي يستطيعوا أن يكملوا فهمها
ج -اإلختتام
احلمد هلل الذي فضل بين أدم بالعلم والعمل وأعطي وأكرم جبزيل
النعم والصالة والسالم على سيدنا حممد خري األنام وعلى ألو وصحبو
ىداة األمم أما بعد  :فقد كمل ىذا البحث العلمي مبوضوع " " تعليم
القواعد النحوية يف الكتابني  :منت اآلجرمية ونظم ىداية الولدان ( دراسة
ناحييت ادلادة والطريقة ) " عسى اهلل أن ينفع للباحث
حتليلية مقارنة من
ّ
وغريه من ادلشرف واألساتيذ واإلخوان هبذا العمل وأن يصفى قلبو من
حر النريان ،
الكدرات الدنيوية ادلهلكات وأن ينجيو ومجيع من ذكر من ّ
آمني
والبحث العلمي الذي ألفو الباحث ال يزال من الزلل والعلل ألن
اإلنسان حمل اخلطاء والنسيان ،وبالتايل يرجو الباحث نصائح وإصالحات
القراء الكرام ليكون أجود وأحسن .
من ّ
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