
86 

 

 الباب الخامس
 الخاتمة

 
 خالصة نتائج البحث .أ 

بناا على ااالل  لااللل ال  االلل ااالب حاا ل اا لل ا ساااةلعلل ااا  لل  اا ب ةلىاا ل   اا  ل
ل  غااةلل  يب ااةلعلح اا الملل ملاالةلب ثيس ااةلل ا هنضةااةلل  االلبنااةلل   فاا عل  اناا  لل ال اا  ضالللل

 ك ثنا نللجلنضب ةللساخ ص لل ا ساةلكف ة ي:
اللغة العربيةة يةم مرةااة ال ةالل بالمرالةة الةانمعةة بمعرة  نر ةة تخطيط تعليم  .1

 العلماء للبنات بمااتايماا.
ختطااا عل   ااا  لل  غاااةلل  يب اااةلل ااااللسااااخلحا  للث  فاااةل اااضلختطااا علب  ااالمل
وبصاااامللثاااليطلوختطااا علب  ااالمللثاااليل اااضلألاااملللحااا ل ألااامل  ل  ااا لل  ااالل ل

  ف ااااةلولةناااا لىاااا ل  اااا للجلاااالو لل لاللساااا ةلولثاااالسللل لاللساااايلولسا اااا الللثااااضل لل ا 
ل ا   فيلو   للجللو لل ا ضمييطلو حا لىا لختطا علبصاامللثاليل  اضلىا لختطا عل
ل طيقلولإلسرتل  ج   لول ضس ئللل السا اخلح  للثلالسةلعلىف  اةلل ا  ا  لبنا عل

جاللق  اتل  األلل  الل لل اال ى الل  لل لولثضل لل لاللس ةلل المتل   ن  لحا ل
علل اخطاا علب  االمللثااليولوساااملضنل  نااللحاا لعمللمتلكااللحاا لىف  ااةلمتلوضاا   ل

ختطاا علل ا  اا  لب  االملوبصااامللثااليلبطية ااةل كااايل نه فاا لىنااللكا با اا لو ن  اا   ل
 و نلجت لل ملللح  الملختط علحن ي هل ل    للى    لىف  ةلل ا    ل كايو
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 نر ةةة بمعرةة  الةانمعةةة بالمرالةةة ال ةةالل مرةةااة تنفيةةت تعلةةيم اللغةةة العربيةةة يةةم .2
 .بمااتايماا للبنات العلماء

لملل ملاااالةلب ثيس ااااةلل ا هنضةااااةل ط  ااااا   ن  اااا ل   اااا  لل  غااااةلل  يب ااااةلعلح اااا الل
ل صفلل   أليلول   يلىشيلةا لبشملللى ةلح لع اا س ةلىف  اةلل ا  ا  لشلألاي ل

ساااا ةلىف  ااةلل ا  اا  طلوبااللمتلىف  ااةلل ا  اا  لبشااملللج االلللثااضل لل لاللساا ةلوحاا لشل
و ساااا   نلحانضىااااةلحاااا ل جااااللعماااا ةلىف  ااااةلل ا  اااا  لل نللث  فااااةلعساااااخلح ل اااايق

فاااةلل طااايقلو سااا   نللثن سااااةل ال  اااتلل  ااالل للثااايل ل ااا طلوبااالللسااااخلح للث  
نلهناااييل  شااي للثاااضل لل لاللسااا ةلفااا لة ااا لل  ف اا ل اااليلل ط  اااا  لوحن ااا لهن ااااط  ل

حليل طضاللوبلالملل ط  ا  للثازلةلمطلو مل ل  إلسفلل شالةلل ا نللث  اللول اض يل
للل ضس ئللل  ف  ةلل اصيةةلحاللل ضلسا نلول اعلىايللل اال  ا ىلللثلالسا  لكااال

 إلةص  للث  ضح  ل ليلل ط  ا  و
 نر ةةة بمعرةة  الةانمعةةة بالمرالةةة ال ةةالل مرةةااة تقةةمعم تعلةةيم اللغةةة العربيةةة يةةم .3

 .بمااتايماا للبنات العلماء
 س   نل  ضميل   ا  لل  غاةلل  يب اةلعلح ا الملل ملالةلب ثيس اةلل ا هنضةاةلل  الل

 اليطليلول إلسااا اللاافا لحا ل سا ا لحا ل  اضميلو اضللإلسابنةلل   فا عل  انا  لةمل
وعل  ااضميللإلساااا اليل انااضبللإلساااا الل لل ااال  ااضةل اا للث  فااةل   اا  لحااليل اا  ل
وق  ااتلل  االل لل ااالمتلوضاا   لعلل اللةااةلىنااللل اخطاا عطلو   اا  لحااليلك  ئااةل
ل ط  ااااا  لعلعساااااخللةلل  غااااةلل  يب ااااةلك غااااةلع صاااا  ل  فاااا لب اااان  طلو حاااا لعل  ااااضميل

 للث  فاااةلسااا ال للثلسهااا  لل  ضمي اااةلل اااال  اااضةل ااالل إلسااااا اليلألاااملللحااا ل ألااامل  
 ؤةةلحليل طضاللو زلةللبلالهت لعلح  الملل مللةولةط اللل ا    ل يل
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 تمصيات البحث .ب 
لسااان  للى ااالل ا  هناا  لل ااضلال مللىل ااعلول اااالمتلل صااض لى   اا لحاا لهنااا ئ لل الااا ل

لإلبرتلساا  لل ا   ااةلو اايللولثن بشااةلولصللااةلل ااالب حاا ل اا لل ا ساااةل  اااط  ل نل  االةل
لكف ة يل:

 ااضرلالملل شااضؤنلل لةن ااةلةناغاايلهلاا ل نلجت االل   اا  لل  غااةلل  يب ااةلل ااال ضجااللعلح  االل و1
بناااةلل   فااا علعضمجااا لى اااالل ا  ااا  لل ي ااايل لساااللب تاااةلحااا لل ا  ااا  لل غاااالحنااااه ل
 لساااللح اااا ل ول لاللل ةاااا ةلل اااال  ااافاللجس اااةلل يى ةاااةللإلجاف ى اااةلوحااا ل جااالل

 لح  لعلحجس   لل يى ةةللإلجاف ى ةلل سييولساخل
 يئ سلح  للبنةلل   ف عل  ان  لبأنلة فحل ط  اا ا لب ثشا الكةلل ا ب   لع  ا عل و2

لصطااا  لولداا  و لب   غااةلل  يب ااةلولإل   زةااةلساا ال لب تااةللث  االل ملاايلولةاا  نل
 بلاللهت لسليلو مليلةضس  لح للث  ال لوى ضةلل ال السن  و

ةلل  يب ةلةناغيلوجينلى    للنل ملضنلحالى  لوحاامليل ل كايلو نلث  ف  لل  غ و3
ة ي  للساخللةلل ضسا ئللل ا   ف اةلل لةااةلحا ل جاللحضلكااةلل اطاضالل لل االقال ل

 علل  ينلولسللوىشية لوحضلكاةلىصيلل  ضثةلل ال  ل    للآلنو
لنلحاااا لنلةزةاااا   ط  ااااا  لح  ااااللبنااااةلل   فاااا عل  اناااا  لل ال اااا  ضالللةناغاااايلى اااا   ل و4

ع اف حااا هت لب   غاااةلل  يب اااةلول  فاااللى اااال طاااضةيلبااالاللهت لعلل  غاااةلل  يب اااةل بااا لعل
ىصاايهن لل اا يلدلة االلل  غااةلل  يب ااةلدااي ل غااةلل االة ل ول غااةللجلنااةلوععاا ل لاااحللآلنل

دلل اةل  غةلل  يب ةل سللل  غا  لل   ث اةللث رت اةل ا لو لاال ل غاةلىفاللول  غاةلل  يب
لح  ل االيللث اا ف ل  ااعلوععاا ل ةناا لة اااخلح  لل ملاااانلحاا ل  االل  اصاايللساااخل

ل غاااالح ااا ف لوبااا لللاااال ل غاااةلىفاااللوجتااا الملوالا ااا ل  فااا ل ااا للث ااا فضنلول
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هن اخلح  ل نل ل جلاللب ساخللح  لوجينلى  ن ل نلهن اخي  لوول لىايل  خجالل
 ىنللل امل  للولل الل لب   غةلل  يب ةلو

هايللدالو ل ا للل الا طل ا نل نا ةلل  جاةل  فالل  ا سا لول ا سا  لل ساية طلهن و5
 دضث  ل سييللثف ث ةلعللثمل نلولصص ئصللثخا  ةو

 


