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 الرابع  فصل

 الخاتمة

 النتائج  .أ

العالية نور الهدى    بعد أن أجرى المؤلف بحثًا في المدرسة 

.  النحو البرق ألبي شمس المعاري  كتابتمفوس باستخدام  

 يمكن الحصول على بعض االستنتاجات كهدية " 

النحوية .1 قواعد  تعلم  النحو  كتاب  باستخدام    خطوات 

القواعد   فهم  ترقية  في  م  المعاري  شمس  ألبي  البرق 

طالب  لدى  الهدى    المدرسة  النحوية  نور  العالية 

 .تمفوس

قسمين إلى  التعلم  في  ،  ينقسم  التعلم  خطوات  وهما 

اإلنترنت على  التعلم  وخطوات  بالنسبة  ،  الفصل  أما 

و الطريقتين  هاتين  والمحتوى  لخطوات  االفتتاح  هما 

لكن االختالف بين خطوات التعلم في الفصل  ،  والختام

المادة عرض  حول  أكثر  هو  اإلنترنت  عبر  ، والتعلم 

اإلنترنت عبر  التعلم  المهام ،  في  من  المزيد  هناك 

 للطالب.

النحو   .1 كتاب  باستخدام  لدى طالب  النحوية  فهم  ترقية  محاولة 

المدرس في  المعاري   شمس  ألبي  الهدى  البرق  نور  العالية  ة 

 تمفوس.

المبذولة  ب الجهود  مناقشة  على  فهم  ناًء  ترقية  محاولة 

البرق ألبي   النحو  كتاب  باستخدام  لدى طالب  النحوية 

المعاري. هناك    شمس  أن  يستنتج  أن  للباحث  يمكن 

وهما التعلم في الفصل والتعلم  ،  شكلين من أشكال التعلم

بذولة لتحسين فهم  عبر اإلنترنت. أما بالنسبة للجهود الم

النحو البرق ألبي شمس  الطالب للنحو باستخدام كتاب  

في الفصل ، فهناك إرشادات خاصة للطالب   المعاري

موثوال "آه قبل دخول  ،  الذين ال يفهمون على اإلطالق

قو ومفعل   ، جهود ية،  نحو  اعدالفصل  هناك  بينما 

الطالب اللغة.  فهم  الطالب  ،  لتحسين  إعطاء  وهي 
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 وإسناد الواجبات ، وحفظ قويد نحو. ، المفروضات

 إلقترحات اب. 

كمركز لألنشطة    المدرسة العالية نور الهدى تمفوسالمدرسة    .1

وحتى منحة دراسية عن اإلسالم من أجل زيادة تحسين  ، الدينية

تعليمية   أنشطة  لخلق  وغيرها  التحتية  والبنية  الخدمات  نوعية 

 مواتية وفعالة. 

يجب تطوير طريقة التعلم من خالل إنشاء طرق تعلم مبتكرة    .2

 أو توفير الدافع حتى ال يتوتر التعلم ويشبعه.

نفسياً   .3 المعرفة  جودة  تحسين  التوعية  اختصاصيي  على  ينبغي 

 ونفسياً من أجل خلق عالقات تعليمية جيدة. 
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