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 الباب الخامس

 اإلختــتام

 :كما التاىل اإلقرتاحات حيتوى هذا الباب على اخلالصة و

 الخالصة .أ

طالب في الصف لليقة الغناء في إستيعاب المفردات طر عملية استخدام  .1

 العاشر في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثاني باليتار

 إستيعاب الغناء يف طريقةاستخدام  البحث من عمليةنتائج أما 

يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثاين  رمفردات الطالب يف الصف العاش

األستاذة  )ب( تدعو سلم األستاذة للطالب، و أجابه الطالب.)أ( ت هي: باليتار

تم دراستها مع أساليب التعلم اليت تيت سقدم األستاذة املواد ال)ت( ت الطالب معا.

. ب تعلمها على السبورةجتب األستاذة املفردات اليت كت)ث( ت سيتم استخدامها.

األستاذة تعطي مثاال )ح(  عرض األستاذة األغنية اليت مت تغيري كلماهتا.)ج( ت

طلب األستاذة من . )خ( تللطالب عن طريقة الغناء املفردات على شكل أغنية

ء حىت الغنا وتكرار  اذة الطالب الوقت ملمارسةعطي األست)د( ت الطالب تقليد.
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قوم األستاذة بتقدمي تتقن الطالب ما يكفي سيبعد أن )ذ(  .سهال وخفظا

 تم األستاذة الدراسة بالدعاء و السالم.)ر( خت األسئلة املتعلقة بتعلم املفردات.

المفردات  إستيعاباستخدام طريقة الغناء في  مشكالت في عملية .2

الحكومية  ر في المدرسة الثانوية اإلسالميةفي الصف العاش لطالبل

 الثاني باليتار

الغناء يف  طريقةاستخدام  يف عمليةث على املشكالت أما نتائج البحو 

يف املدرسة الثانوية اإلسالمية  رمفردات الطالب يف الصف العاش إستيعاب

)أ( خلفيات خمتلفة، وقد درس بعض الطالب اللغة  هي: احلكومية الثاين باليتار

)ب( صعوبة يف نطق  .العربية بالفعل وبعضها ال يزالون أجنبيا إىل اللغة العربية

 الكلمات العربية. )ت( يشعر خجول وغري واثق. )ث( قدرات الطالب املختلفة.

المفردات  إستيعابحّل المشكالت في عملية استخدام طريقة الغناء في  .3

ر في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية في الصف العاشب لطالل

 الثاني باليتار

الغناء  طريقةاستخدام  عملية يفشكالت امل حل الباحثة أن تخلص

يف املدرسة الثانوية اإلسالمية  رمفردات الطالب يف الصف العاش إستيعابيف 

و وسائال التعليم )أ( تستخدم األستاذة الفيديو أ هي: احلكومية الثاين باليتار
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الداعمة. )ب( ممارسة مرارا وتكرارا حىت يتم حفظ العديد من الطالب واتقاهنا. 

)ت( اختار األغاين اليت حيبها الطالب. )ث( األستاذة تعلم الطالب الذين 

 يعانون من صعوبات شخصية.

 اإلقتراحات .ب

 ةللباحث .1

 ملستقبل.ينبغى أن يزيد كتب كمرجع للباحثني قسم اللغة العربية يف ا

 عّلمللم .2

الغناء يف  طريقةاللغة العربية أن يبدعوا يف استخدام  علمنياملعلى  ينبغى

 ، حبيث يتزايدشكالت اليت حتدث يف عملية التعلمتعلم املفردات للحد املال

 املفردات يف الطالب مرة أخرى. إستيعاب

 للطالب .3

 استيعاب قية يفينبغى على طالب ان يدفعوا نفسهم لتعليم اللغة العريبة و تر 

و ينبغى أن جيب كل طالب أكثر املرّغبني مواد اللغة العربية وكذلك  خاصة.املفردات 

 .مدّرسها

 


