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 الباب اخلامس

 اخلامتة 
 

 اخلالصة - أ
 وهي:  أسئلة البحثث نقاط رئيسية حسب إىل ثال ا البحثهذخالصة  ستقسم

الوسيلة التعليمية لتعليم قواعد اللغة العربية على أساس اخلريطة  طوير  تمتر عملية   -1
بشكل عام خبمس مراحل. هذا يتوافق مع  الذهنية يف املعاهد السلفية بباالجنان  

. املراحل اخلمس  حبث التطويريدأ التوجيهي يف هذا  وهو املب  ADDIEمنوذج تطوير  
و  التحليل  والتقهي:  والتنفيذ  والتطوير  عملية    مرحلة  مي.و التصميم  هي  التحليل 

  يلة اانت الوساملطلوبة وإمك  يلةواإلمكاانت لتحديد خصائص الوس  االحتياجات 
التطوير واملواد  تتم مرحلة التصميم من خالل حتديد أهداف    اليت ميكن تطويرها.

ا لتحليل االحتياجات وأهداف وفق  يلةمث تصميم الوس  ،الباحث  طويرهاسيتاليت  
من صحة    التحكيمالتطوير واملواد احملددة. تتم مرحلة التطوير من خالل طلب  

. يتم تنفيذ مراحل تطبيق  املخربا لتوجيه  وإجراء املراجعات وفق  مع اخلرباء  املنتج
الثانية من    صلار تطبيق املنتج يف جمموعة صغرية، وهي الفاملنتج عن طريق اختب

احملبني.    يف  سطى الو مستوى   نور  التقمعهد  مرحلة  إعطاء  و تتم  خالل  من  مي 
 . املنتج صالحيةليلها لتحديد مستوى ت التقييم للمعلمني والطالب وحتااناستب

درجة    ي علم النحو املعطى للمعلم  وسيلةتقييم ال  اانت أظهرت نتائج حتليل استب -2
مستو 94  صالحية استب% على  حتليل  نتائج  أما  ممتاز.    الوسيلة التقييم    اانت ى 

ناء على  % على مستوى ممتاز. ب94.2، فقد بلغت  على الطالب   املعطىالذي  
التعليمية لتعليم قواعد اللغة العربية    يلةتنتاج أن الوسأن يس ، ميكن  هذا التحليل

 لالستخدام.  صاحلةعلى أساس اخلريطة الذهنية يف املعاهد السلفية بباالجنان 
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واعد اللغة العربية على أساس اخلريطة الذهنية يف املعاهد  الوسيلة التعليمية لتعليم ق -3
بباالجنان وهي:    السلفية  اخلصائص،  مخس  التكلفة  هيهلا  و رخيصة  سهلة ، 

  ،ذاب ، والتصميم اجلمل يف كل مكاناحل  ةسهلللمعلم والطالب، و   االستخدام
الوظائف  واأللوان التعليم  املواد  و   ،متعددة  وأهداف  للمنهج  والكتاب املناسبة 

وغري مالزمة    وترابط بني املفاهيم واألمثلة، واملواد املقدمة سهلة الفهم،  ،املستخدم
شرح املواد التعليمية إبجياز  على  ل املعلميتسهة يف  ومفيدالرتتيب يف االستخدام،  

وتذكر   اجتهادا للتعلمو أكثر محاسا    همليجتعد و املوا  وتذكر  فهم  الطالب يف  تسهيلو 
  ة.املواد التعليمي

 
 االقرتاحة  -ب

إجراء   التطويريبعد  رسالة  حبث  شكل  يف  الاملاجستري  وكتابته  يقدم    باحث ، 
، ومراجعة ليكونوا أكثر نشاطا يف تعلم اللغة العربية  ارئنيجلميع الطالب والق  قرتاحات اال
ان  يدعو الباحث إىل زايدة حتسني إتقو   ا.واد التعليمية اليت متت دراستها، وتذكرها جيدامل

 ا ألمهية ذلك.مادة قواعد اللغة العربية نظر 
ا ابإلضافة إىل ذلك  معلمي  الباحث  يدعو  إبداع،  ليكونوا أكثر  العربية  يف  ا  للغة 

الوس واستخدام  التعلم  مفيد جدتنوعةامل  يلةتصميم  التعلم.. هذا  لتحسني جودة  أيمل   ا 
.  ية ميالتعل  يلةوسالأن يكون هناك املزيد من الباحثني اآلخرين الذين يطورون    أيضا  الباحث

ويرجو الباحث أن نتائج هذا البحث مفيدة كمرجع لتطوير الوسيلة التعليمية لتعليم قواعد 
بحث حىت  أيمل الباحث أن يواصل أحد هذا ال  وأيضااللغة العربية يف املعاهد السلفية.  
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