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خامسالالباب

الخاتمة

حيتوي هذا الفصل على ثالثة أقسام وهي ملخص نتائج البحث من البيانات 

.ومناقشتها، واالنعكاس النظري والتطبيقي من نتائج البحث، والتوصيات

ملخص نتائج البحث.أ

من البيانات ومناقشتها مع نظريات الدراسات السابقة مت تلخيص هذا 

:اجلوهرية كما يليالبحث يف النتائج 

على نبورغ وغال الذي اقتصره حممد عيناملطورة تعتمد على منط ادةاملإن .١

اطالع الكتب النحوية عن اجلوانب وحتليل االحتياجات لدى الطلبة ومدير 

لتصديق والتحكيم عند اخلرباء وتعديله التدريس ومن مواصفات املنتج وا

وتعديالت املواد اعتمادا على املالحظات واالقرتاحات من اخلرباء وجتربة املنتج 

واملواد املطورة من . 

ثة نظريات النحو على أساس االختالف بني البصرة والكوفة حتتوي على ثال
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فصل عن االختالف بني البصرة والكوفة يف الرتاكيب من ناحية التقدمي : فصول

والتأخري يف تركيب اجلملة االمسية والفعلية، وفصل عن االختالف بني البصرة 

. والكوفة يف اإلعراب، وفصل عن االختالف بني البصرة والكوفة يف العوامل

اليب املستخدمة تستند إىل والطريقة املستخدمة هي طريقة استقرائية، واألس

.النشاط اللغوي عن القواعد النحوية

التمهيد؛ وهو املذاكرة : إن مواصفات املادة النحوية املطورة هي حتتوي على.٢

بالدرس السابق أو استثارة معلومات التالميذ العامة حول جوانب من املوضوع، 

اجلزئية على أن 

تكون هذه األمثلة متصلة بالدرس وتتضمن جزءا تستند إليه القاعدة مث الربط 

وهو تناقش األمثلة من خالل تناول الصفات املشرتكة أو املختلفة بني اجلمل؛ 

متهيدا الستنباط احلكم العام الذي نسيمه القاعدة، ويشتمل عليه الربط مبراعاة 

فتها املعنوية، وموقعها بالنسبة إىل غريها مث استنتاج 

القاعدة وهو ميكن للمدرس أن يشرك الطلبة يف استنباط القاعدة املطلوبة، مث 

.بالتمرينات املناسبة للقواعد النحوية
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ليم النحو على أساس االختالف بني البصرة والكوفة املطورة يف تعادةإن امل.٣

واستدل على . تساعد الطلبة على ترقية الفهم والتطبيق على القواعد النحوية

ونتيجة طالب . ةطبواس) t(أسلوب التحليل اإلحصائي وهو االختبار التائي 

لى معهد دار السالم قبل التطبيق واستخدام املواد املطورة يف االختبار القبلي ع

ولكن كانت . ٦٢،٩٣ونتيجة الطالبات على متوسط . ٤٨،٣٢متوسط 

نتيجتهم بعد استخدام املواد املطورة يف االختبار البعدي لطالب معهد دار 

فتوجد من هذه النتيجة فرتة الرتقية على مقياس . ٥٣،٧٦السالم على 

فتوجد من هذه النتيجة فرتة الرتقية على . ٧٣،٨٧وللطالبات على . ٢٨،٢٠

وقد اتضح منها أن املواد املطورة فعالة يف تعليم النحو على . ٢٤،٨٠مقياس 

.أساس البصرة والكوفة وفروض البحث مقبولة

توصياتال.ب

من خالل هذا البحث اليت مت عرضها يف الفصول توصياتالتمتلتايل، باو 

:التاليةاتتوصيالسابقة يف ال

يستفيد املعلمون من هذه املواد املطورة يف تعليم النحو على أساس : املعلمون.١

االختالف، ويستفيدون يف تعليم النحو على املتخصصني عن تعليم النحو، 



١١٤

ويستفيدون يف توسيع الفهم عن االختالف يف النحو على أساس االختالف 

.بني البصرة والكوفة

املطورة يف تعليم النحو على أساس يستفيد املتعلمون من املواد : املتعلمون.٢

االختالف بني البصرة والكوفة، ويستفيد املتخصصون يف توسيع فهم النحو 

العريب، ويف املرحلة املتوسطة يف تكميل النحو على أساس االختالف بني 

البصرة والكوفة

تستفيد املؤسسة من املواد املطورة يف تنمية املنهج التعليمي : املؤسسة العلمية.٣

النحو العريب، واملعاهد اإلسالمية يف تعليم النحو العريب على أساس عن

.االختالف بني البصرة والكوفة

قتراحاتاال. ج

اعتمادا على أن املواد املطورة عن تعليم النحو على أساس االختالف بني 

البصرة والكوفة، فاقتصر الباحث هذا املوضوع يف التعليل وهو االختالف يف 

مث اقرتح الباحث للباحثني الالحقني على بقية . ختالف يف اإلعرابالرتكيب واال

من االختالف يف الكلمات ويف البنية ويف جوانب االختالف بني البصرة والكوفة 

.املصطلحات ويف العوامل النحوية واالختالف يف الصرف وأسباب االختالف فيها
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لم النحو املقارن وباليقني إن هذا البحث الذي يشمل املادة املطورة عن ع

على أساس االختالف بني مذهيب الكوفة والبصرة فقط تركز املادة على اجلوانب 

أما اجلوانب األخرى فال تبحث هذه . املختلفة يف الرتاكيب واألعاريب والعوامل

املادة املطورة، ولذا من رجاء الباحث أن يتم الباحثني اآلخرين البحوث العلمية 

النحوية على اجلوانب املختلفة يف حماور أخرى، أو على األخرى خاصة باملادة 

مذاهب أخرى مثل النحو عند مذهب األندولوسيني والشاميني أو البغداديني 

.واملصريني وغريها


