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  باب الخامس

 األختتام

اخلالصة هي اإلجابة من أسئلة البحث يف . هذ الباب تقدم الباحث اخلالصة و التوصيات  

  . الباب األول

 اخلالصة  . أ

بناًء على نتائج البحث يف احلقل الذي مت احلصول عليه من املالحظات واملقابالت 

 :على النحو التايلوبيانات التوثيق ، ميكن للباحث أن يستنتج عدًدا من األشياء 

 خالل من. املفردات حفظ طريق عن. خمتلفة بطرق املفردات تعلم اسرتاتيجية تتم .١

 خالل من. العريب احلوار مع. الطالب املفردات حفظ يف للغاية مؤثرة املفردات التخمني

 لغوية جمموعات تشكيل مع. التذكر على الطالب تساعد سوف مًعا املفردات نطق

 يوجد. تدريسها مت اليت املواد على بناءً  الفيديو مقاطع أيًضا البعض يستخدم. نشطة

 وجود. داخلية مدرسية بيئة يف العربية باللغة للتحدث مطلوب وهو للغات معسكر

 مهام الطالب إعطاء يتم األحيان بعض يف. الداخلية املدرسة بيئة يف اللغوي االنضباط

 واألسلوب الكتاب يف بدقة املواد مجيع ترتيب مت. جمموعات األحيان بعض يف فردية
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 على حتقيقها يتعني اليت واملهارات للمواد وفًقا التدريس عند أستادز يستخدمه الذي

 توجيه أسلوب مع مباشرة طرق باستخدام أستادز يف التحدث ملهارات املثال سبيل

 .صحيح بشكل املفردات نطق إىل السانرتي

 اليت بالرت الداخلية اإلسالمية العلوم نور مدرسة يف املفردات تعلم إسرتاتيجية متكنت .٢

 اللغة وقسم املعلمون عليها يشرف اليت العربية باللغة التحدث مهارات دعم إىل �دف

 على الطالب قدرة زيادة جناح ويعود. التحدث على الطالب قدرات حتسني من

 .مستمر بشكل املعلم يقدمه الذي الدافع إىل التحدث

 لدى التحدث مهارات حتسن أن ميكن املفردات تعلم اسرتاتيجيات استخدام نتائج .٣

 يف فقط ليس العربية اللغة استخدام على القادرين الطالب من يتضح كما الطالب

 .يومًيا الداخلية املدرسة بيئة يف أيًضا ولكن الدراسي الفصل

 التوصيات  . ب

 ميكن اليت األشياء من العديد هناك ، االستنتاجات الباحث يستخلص أن بعد

 لدى التحدث مهارات لتحسني املفردات تعلم عملية يف كاقرتاحات عنها التعبري للباحث

  :وهي ، والتعليم البحث مؤسسات من كل يف الطالب
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 الربامج وخاصة ، التعلم عملية يف التحكم على قادرًا املدير يكون أن املتوقع من .١

 مدرسة يف كامل بشكل الطالب لدى التحدث قدرات تنفيذ ميكن حبيث ، اللغوية

 .التخصص ختصصات/  لفصول فقط ليس الداخلية اإلسالمية بليتار العلوم نور

 ميكن حبيث التعليم تقدمي يف العصر مواكبة على قادرين املعلمون يكون أن املتوقع من .٢

 لتحسني املفردات تعلم يف وخاصة ، صحيح بشكل حتقيقها املراد التعلم أهداف تنفيذ

 .الداخلية اإلسالمية بليتار نور العلوم مدرسة يف الطالب لدى التحدث مهارات

 ميكن حىت اللغة جمال يف أدائه حتسني على قادرًا اللغة قسم يكون أن املتوقع من .٣

 .جيد بشكل العربية باللغة التحدث على والقدرة للطالب املفردات إتقان حتسني

 ، جيًدا العربية اللغة تعلم عملية متابعة على قادرين يكونوا أن الطالب من يتوقع .٤

 التحدث على القدرة تزيد حبيث للمفردات جيًدا وفهم إضافة املفردات تعلم خاصةً 

  .العربية باللغة

  

  

 




