الباب الرابع
اإلختتام
أ -الخالصة
تبدأ الباحثة الوصف من حيث ترتيب نظاـ اؼبهارة يف ىذا الكتاب ىو غَت
مناسب بالكفاءات األساسية ألف ال يكتب خاصة ؼبهارة اإلستماع ،ويكتب مهارات
اللغوية األخرى فقط .ولكن ىنا يوجد تقدًن اؼبفردات مع الصور والتدريبات يف كل
وتستمر باؼبهارة اآلتية .وىذا الكتاب يوجد أيضا مادة
أوؿ اؼبواد قبل مهارة اغبوار
ّ
الًتكيب ،ومعجم اؼبفردات يف األخَت ،والكتب اؼبراجع.
تستمر الباحثة الوصف من حيث اؼبواد يف ىذا الكتاب ،كلها مناسبة
مث
ّ
باؼبوضوع ،ومناسبة أيضا بأساسية تطوير اؼبواد الدراسي ألف الكتاب يشمل أساس
اإلجتماع والثقافة ،وأساس النفس ،وأساس اللغة والًتبية .ولكن ىنا ال يوجد الكتاب
خاصة ؼبرشد اؼبعلم.
ٔ) التحليل من الباحثة عن معايَت الكتاب اؼبدرسي الذي ينقسم إذل شبانية أقساـ:
 القسم األوؿ عن الكتب اؼبنهج الدراسية ىو مناسب القسم الثاين عن فنوف اللغة ومهارهتا للصف األوؿ ىو توجد الباحثة مضموهنابعضها مناسب وبعضها األخرى غَت مناسب
 القسم الثالث عن ا﵀توى اللغوي ىو مناسب القسم الرابع عن ا﵀توى الثقايف ىو مناسب -القسم اػبامس عن تعليم القراءة والكتابة ىو مناسب
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 القسم السادس عن عن التدريبات اللغوية ىو مناسب القسم السابع عن تنظيم الكتب ىو مناسب القسم الثامن عن الكتب اإلضافية ىو مناسبأما بشكل اعبدواؿ ىو كما يلي :
القسم معايير تأليف كتب اللغة العربية للصفوف
الثالثة األولى

نتيجة التحليل
مناسب بعضو
مناسب

األوؿ الكتب واؼبنهج الدراسية
(أىداؼ الكتاب)



الثاين فنوف اللغة ومهاراهتا الصف األوؿ (اؼبهارات



اللغوية)
الثالث ا﵀توى اللغوي (من حيث اؼبفردات – من
حيث صياغة القراءة)



الرابع ا﵀توى الثقايف



اػبامس تعليم القراءة والكتابة (من حيث االستعداد
للقراءة – من حيث االستعداد للكتابة)



السادس التدريبات اللغوية (من حيث أنواع



التدريبات وبناؤىا)
السابع تنظيم الكتاب (من حيث خطة الكتاب-
من حيث مقدمة الكتاب)
الثامن الكتب اإلضافية (من حيث دليل اؼبعلم –
من حيث كراسة التدريبات)
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غَت
مناسب

ٕ) التحليل من الباحثة عن مهارات اللغوية األربعة وفقا ؼبعايَت مهارات اللغوية
األربعة للصفوؼ الثالثة األوذل من مرحلة التعليم األساسي اليت ىي كاآليت:
ٔ -مادة اإلستماع
توجد الباحثة من الدرس األوؿ إذل الدرس السابع غَت مناسب بُت تركيب
ونظاـ يف إعداد كتب اللغة العربية فقط يف مهارة اإلستماع ،كما قاؿ رشدي أضبد
طعيمة ىو كتاب واحد للتالميذ يف كل صف من الصفوؼ الثالثة األوذل ،يتم فيو
تدريس الفنوف اللغوية األربعة (االستماع ،والكالـ ،والقراءة ،والكتابة).
ٕ -مادة اغبوار
توجد الباحثة من الدرس األوؿ إ ذل الدرس السابع كلها مناسبة دبهارة اغبوار
عند ترتيب وتأليف كتب اللغة العربية للصفوؼ الثالثة األوذل ،موافقا بقوؿ رشدي
أضبد طعيمة أف مواد اغبوار يف ىذا الكتاب ىي تنمية قدرة التالميذ على توصيل
رسالة شفهية تتميز بسالمة اللغة ومناسبة اؼبضموف يف حدود ما تعلمو من مفردات
وتراكيب اللغوية ومساعدتو على استخدامها دوف التعمق فيها.
ٖ -مادة القراءة
توجد الباحثة يف الدرس األوؿ ،والثالث ،والرابع ،والسادس بأهنا مناسبة دبهارة
القراءة ،ولكن يف الدرس الثاين ،واػبامس ،والسابع بأهنا غَت مناسبة .واؼبناسبة ألهنا
مواد القراءة تناسب بقوؿ رشدي أضبد طعيمة ىي تنمية اؼبهارات األساسية الالزمة
عند التلميذ للقراءة حىت يتمكن من االتصاؿ بالصفحة اؼبطبوعة ،واستيعاب اؼبواد
الدراسية اؼبختلفة .وغَت اؼبناسبة بأهنا فقط من حيث الصور الىت غَت تصور وتبُت
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يبُت كلها ،وؽبذا ال
صبيعا اؼبقصود من النص ،بعض الصورة فقط الذي يناسب ّ
يتمكن التالميذ أف يتصلوا بالصفحة اؼبطبوعة مستعينا بالصورة جبانبو.
ٗ -مادة الكتابة
توجد الباحثة من الدرس األوؿ إذل الدرس السابع كلها مناسبة دبهارة الكتابة
عند ترتيب وتأليف كتب اللغة العربية للصفوؼ الثالثة األوذل ،موافقا بقوؿ رشدي
أضبد طعيمة أ ف مواد الكتابة يف ىذا الكتاب ىي تدريب التلميذ على التمكن من
آيات الكتابة (مهارات اػبط واإلمالء والتعبَت التحريري اؼبقيد واؼبوجو).
وأما بشكل اعبدواؿ ىو كما يلي:
الدرس

نتيجة التحليل

المهارة

والموضوع

مناسب

األوؿ
(تعارؼ)

ٔ.اإلستماع
ٕ.اغبوار
ٖ.القراءة
ٗ.الكتابة

الثاين

ٔ.اإلستماع







(العاملوف باؼبدرسة) ٕ.اغبوار
ٖ.القراءة
ٗ.الكتابة
الثالث
(اؼبرافق واألدوات
اؼبدرسية)

بعضو
مناسب

غَت
مناسب





ٔ.اإلستماع
ٕ.اغبوار
ٖ.القراءة




111

ٗ.الكتابة



الرابع
(األلواف)

ٔ.اإلستماع
ٕ.اغبوار
ٖ.القراءة
ٗ.الكتابة





اػبامس
(العنواف)

ٔ.اإلستماع
ٕ.اغبوار
ٖ.القراءة



ٗ.الكتابة



ٔ.اإلستماع
ٕ.اغبوار
ٖ.القراءة
ٗ.الكتابة





السادس
(بييت)







ٔ.اإلستماع
السابع
(من يوميّاتنا األسرة) ٕ.اغبوار
ٖ.القراءة
ٗ.الكتابة






ب -اإلقتراحات
 -1لمؤلّف الكتاب
أ) البد أف يهتم بأربعة مهارات اللغوية اؼبهمة عند تأليف و نظاـ الكتاب
اؼبدرسي للغة العربية.
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ب) البد أف يهتم معايَت تأليف كتب اللغة العرب ومهارات اللغوية األربعة
للصفوؼ الثالثة األوذل من مرحلة التعليم األساسي.
ج)البد أف يكوف لو كتاب ـبصوص للمدرس.
 -2للمدرسين
أ) البد على اؼبدرسُت أف وبللوا الكتب قبل أف يدرسوىا إذل التالميذ.
ب) البد عل اؼبدرسُت أف يصلح الكتاب قبل أف يدرسوىا إذل التالميذ.

113

