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 خامسالباب ال

 النتائج واالقتراحات

 النتائج .أ

 بناء على البحث الذي يقام يف معهد غغمفاالن فيستنتج الباحث كما يلي:

 قيم أخالق تأدب ادلتعلم للمعلم يف كتاب تعليم ادلتعلم، منها: .1

 أن ال ديشي ادلتعلم أمام ادلعلم. -

 وال جيلس مكانو. -

 وال يبتدئ الكالم عنده إال بإذنو. -

 الكالم عنده. وال يكثر -

 وال يسأل شيئا عند ماللتو. -

 ويراعي الوقت. -

 وال يدق الباب بل يصرب حىت خيرج. -

 معصية غري يف أمره وديتثل سخطو وجيتنب ادلعلم رضا ادلتعلم يطلبأن 

 ، ألن الطاعة للمخلوق دلعصية اهلل.اهلل
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معهد غغمفاالن ليكون  األىداف من تعليم كتاب تعليم ادلتعلم يف .2

فامهني عن طريقة طلب العلم الصحيحة وطريقة أن يصري  ادلتعلمون

 .شخصا لديو أخالق كردية

 عملية يف، عملية تطبيق قيم أخالق التأدب يف كتاب تعليم ادلتعلم .3

 و ادلتعلم، تعليم كتاب حيملوا أن عليهم يلزم ادلتعلمني كل ،ادراسته

 ادلعلم يًتمجها مث بادلعلم فكلمة كلمة الشعر أبيات بقراءة مبدوء تعليمو

 بيتني، أو بيتا ادلعلم قرأ أن وبعد. معناىا يكتبون ادلتعلمني أن حيث

 ادلقروءة األبيات ادلذاكرة، ولتسهيل. قرأ قد ما لقراءة معلما ادلعلم فيشري

 قبل األبيات يف تتضمن اليت ادلعاىن ادلعلم يشرح ذلك وبعد. منغمة

 يتعلمو الذي الكتاب من احملتوى لفهم مطبقة احلال وىذه. الدرس انتهاء

 .ولتطبيقو ادلتعلم

بناء على مالحظة الباحث، ادلتعلمون يف معهد غغمفاالن بصورة عامة  .4

 قد صوروا أخالق تأدب ادلتعلم للمعلم.

 من التأدب أخالق قيم تطبيق يف ادلوجودة اإلشكاليات الباحث اكتشف .5

 ىذا يف األساتيذ مقابلة بتوسط غغمفاالن، معهد يف ادلتعلم تعليم كتاب
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 يسبب وىذا. الدراسة عملية وقت يف غائبا ادلتعلم كون منها؛ ادلعهد

 الذي ادلتعلم تعليم كتاب عن ادلتعلم فهم وقلة ادلعهد حول اخلفري بقلة

. ولتحليل ىذه ادلشكلة، أن يعطي مريب ادلعهد التوجيهات تعلمو قد

واإلثارة جلميع ادلتعلمني ليكونوا يقفون على وصوذلم إىل ادلعهد لطلب 

 العلم وإصالح األخالق. 

 االقتراحات .ب

بناء على النتائج ادلذكورة، التطبيق من قيم أخالق التأدب من كتاب تعليم ادلتعلم 

 لًتبية. ولذا االقًتاحات من ىذا البحث كما يلي:شيء حمتاج خصوصا يف والية ا

العلم  اجليدة يف طلب طريقةادلتعلم الأن يكون ادلعلم مرشدا دلتعلمو ليفهم  .1

 وطريقة أن ديلك أخالق الكردية يف نفسو.

أن يكون ادلتعلم حمًتمني معلمو و جيتنب سخطو وديتثل أمره يف غري معصية  .2

 اهلل.

األخالق اآلخر اليت وجدت يف كتاب تعليم أن يبحث الباحث التايل قيم  .3

 ادلتعلم وتطبيقها يف ادليدان.

 


