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 الرابع الباب
 اخلامتة

 امللخص - أ
صورة الربانمج اإلضايف يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية اإلنتصار بصورة  -1

األنشطة العلمية ك ىي التدريب يف قراءة الكتب، كترصبتها، كفهمها 
كتكوف ىذه يف ادلواد اللغوية مثل النحو كالصرؼ، مث ادلواد الدينية مثل 

 الفقو كالتوحيد كاألخالؽ.
مية يف الربانمج اإلضايف تكوف مساء عن طريق كعملية تعلي

اإللقاء كىو أف يشرح ادلدرس ادلواد. كلكن ألف ادلواد ابللغة العربية 
فيحتاج ادلدرس أف يعلم الطالب قراءة النصوص كترصبتها أكال قبل 

 الشرح.
دكر الربانمج اإلضايف يف ترقية مهارة القراءة للطالب تتصور يف اذلدؼ  -2

رسة ذلذا الربانمج اإلضايف كىكذا يف اذلدؼ لنصف الرئيسئ من ادلد
 السنة منها:

ع الطالب قراءة الكتب، كترصبتها ىو أف يستطي اذلدؼ الرئيسي ( أ
 فهمها كحصلت ادلدرسة على ىذا اذلدؼ الرئيسئ.ك 

كىناؾ ىدؼ آخر للطالب الساكنُت يف السكن كىو قراءة  ( ب
كذلك قد الكتب، كترصبتها، كفهمها، حىت إعراهبا، كادلدرسة  

 حصلت على ىذا اذلدؼ.
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 اإلقرتاحات - ب
أف يكوف  ةجو الباحثًت مباحث ىذا البحث، ف ةالباحث تلخصتبعد أف 

قًتح كذلك من بعض األفراد  أف يستفيد من ىذا تىذا البحث انفع للجميع، ك 

 البحث استفادة اتمة، كمنهم:

 للجامعة أف أيخذ ىذا البحث إحدل مقررات يف مكتبتها.  -ٔ
أف جيعل ىذا البحث مقررا جديدا لدراستهم، كمصدر حججهم للدارسُت  -ٕ

 العلمية.
للباحثُت الذين أيخذكف مادة كفق ىذه ادلادة أك بقرهبا أف أيتو بطرؽ أكجو  -ٖ

أخرل يف حبثها، حيث ال يقتبس شيئا من ىذا البحث، كتفضل الباحثة  
 كذلك أف أيخذكا من ىذا البحث بياانت كغَتىا مقررا لبحثهم التالية.
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