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 الباب اخلامس

 اخلامتة

  البحث خالصة .أ 

ستخلصت الباحثة  ابناء على نتائج التحليل اليت قدمتها الباحثة يف الباب السابق ف

 كما يلي: 

يف اذباه لكن لو  .والسمعي منط تعلم الشيخ احلاج دمحم جهري سيمني منط التعلم البصري .1

منط  على العمل الذي يدل .مهارة الكالم ابللغة العربية اكتسابيف البصري التعلم منط 

ةطة التذك ر ورريةة التعلم ورريةة اتاتصال والنشا  ابحمببب. خبعرف  التعلم البصري

 ادلميزات عن ىذا النمط ربتبي على:   

 ةكتابي  ادلعلبمات ىي معلبمات والةطريةة السهلة للتذك ر ( خةطة التذك رأ

   قراءة البصرية ، وىي اسةعتما  على احلابتعلم ال يةةب( رر 

 .بدتالةوالتدريس ىي  شرحرريةة ال( ج

ىب يفضلو وقت الفراغ. الفن الذي وملء األنشةطة ادلفضلة تتكبن من فن حمببب (  

  .يف وقت الفراغ ىي قراءة أنشةطةو  العريب خط
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عرف خبةطة التكلم ورريةة التعلم ورريةة منط التعبم السمعي لعمل الذي يدل أما ا

 اتاتصال. ادلميزات عن ىذا النمط ربتبي على:

 ي خخ..أو حب التكلم أب ربيل وأيًضا كالمالتكلم متبسةطة و لديو سرعة أ( 

 .من وسيلة را يب مثل استماع ابحماضرات العربية استماع  و ىيرريةة تعلمب( 

 حبكاية.و كيفية خرح وتعليمج(  

جهري سيمني إىل أربع اسرتاتيجيات  دمحمالشيخ احلاج تعلم  ة راسة اسرتاتيجي تبصلت .2

ذلا  ة. من اتاسرتاتيجيات األربعةوالعارفي ةوراء ادلعرفيوادلعرفية و  اسرتاتيجية الذاكرةوىي 

 :وىي خصائ.،

 خياء ، وىي كما يلي:األربتبي اسرتاتيجية الذاكرة على عدة أ(. 

 . رالكلمات واجلمل عند التذكتصبر ، مثل من قبلكالم دبا تذكره تبصيل ال( 1

الدروس العربية ساعتني من األقل ومخس ساعات من األكثر  كث رة من مةطالعة( 2

 يبم. اليف 

 خياء ، وىي كما يلي:األسرتاتيجية ادلعرفية على عدة . ربتبي اتا(ب

 ،لتصحيح اخلةطأ بنفسو. إذا جيد اخلةطأ يف كالم أو كتابتو فيصححو يتعب ىب ( 1

 مثل خةطأ الضم ر لكن ىذا ان ر

 على ممارسة الكلمات واجلمل ابللغة العربية. كان متعب ا( 2
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 يرغب يف قراءة الكتابة اليت مبجب ة يف اجلدار مثل كتابة ابحمفبظة ( 3

ىي كتب ة التعلم ادلستعمل يكبن متعب ا على مشاىدة وسيلة التعلم. وسيل( 4

 ورا يب. 

 :وىي كما يلي خياءاألعدة  على وراء ادلعرفية. ربتبي اسرتاتيجية (ج

  يتعلمهاتركيز على ادلبا  اليت ( 1

 زبةطيط وترتيب أنشةطة التعلم( 2

 مكان ىامد ىب ادلختار  التعلممكان ( 3

 متنبعة مثال كتاب ابحما ثة والنحب والصرف والفةو واجملالت ادلتعلَّمادلبا  ( 4

 عارفيةالسرتاتيجية اتا. ( 

ابستخدام اللغة العربية مع النارةني هبا أو غ ر تا يشعر ابخلبف عند التكلم ( 1

 . مرة ألول  النارةني هبا

 ابللغة العربية التكلمإلتةان على  قبة اإلرا ةلديو ( 2

 .يف كالموأخةطاء  عن إذا انتةد خخ. ما النة.ةدة تا تشعر بع( 3

  البحث توصيات  .ب 

ة أن يمكن للباحثقدمتها الباحثة فاليت  الصاتبناء على نتائج البحث واخل

  :كما يلي التبصياتبعض  تعةطي
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دلتعلمني اللغة  ةكبن مدخلت الشيخ احلاج دمحم جهري سيمني أنتعلم منط  راسة تستةطيع  .1

يف ربةيق  مأن يساعدى يستةطيع متعلمه منطأن .تعلم مثلو  اذباهالعربية الذين لديهم 

دلعلمي اللغة  أيضا ةكبن مدخلوت تعلم اللغة العربية خاصة يف تعلم مهارة الكالم.  جناح

معظم من منط التعلم البصري فينبغي التعلم اليت ميتلكها ادلتعلمبن  أمنا  تالعربية، إذا كان

 وتةطبير ادلساعدة التعليميةسائل تعليمية واختيار الب ؤخذ تةطبير ادلبا  اليأن عليهم 

للمبا  التعليمية ادلةطببعة وربسينها يف  البصرية الصبرةتةدمي  على سبيل ادلثال.ادلبافةة

 اجلب ة.

 أن يستخدم صبرًا واضحة. ادلبا  اليت قدمها ادلعلمبن ينبغي .2

ادلبافةة لرتقية اتيجية تعلم متعلمي اللغة العربية يف ربديد اسرت أن يرخد جيب على ادلعلمني  .3

ىم متعلمبن قائمبن تعلمني الذين دلخاصة  ،. ىذا مهممهارة الكالم تعلمالنجاح يف 

 بذاهتم. 

 بب، جيالعربية تعلم دلساعدة عملية تعلم اللغةال ةواسرتاتيجي منطابلنظر إىل أمهية  راسة  .4

  .ادلةدمة كل األسئلةالبحث من جب ة و قة وخ خةطةتةطبير ل على الباحثني يف ادلستةبل

حبث ادلشايخ الكث رين لكي تكبن أن يكبن قا رًا على  يف ادلستةبل ابحثينبغي على  .5

 على بياانت متنبعةحمصبلة اللغة العربية  ةالتعلم يف اكتساب مهار  ةواسرتاتيجي منط راسة 

  بعضهم ببعض. ستخدمها دلةارنة وي


