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 السادسالباب 

 اخلامتة

بحث تقدم الباحثة اخلالصة واإلقرتاحات. خالصة هي اإلجابة من يف هذا ال

مسائل البحث يف الباب األول قبلها. إقرتاحات اليت مسعطي الباحثة لإلصالحية تعليم 

حث اللغة العربية على كفاءة حفظ املفردات. بنظرت الباحثة نتائج البخمصوص يف تعليم 

 يف املباحثة قبلها. فخلصت الباحثة كما التايل:

 أ. اخلالصة

استناًدا إىل املناقشة النظرية والتجريبية لبياانت البحث حول أتثري استخدام 

سة الثانوية ر وسائل الدومينو على كفاءة حفظ املفردات يف الفصل احلادي عثر ابملد

 :، ميكن للكاتب استخالص النتائج التاليةاملعاريف كويدوسان فوجنوك بليتار

يف  وسائل الدومينو على كفاءة حفظ املفرداتاستخدام هناك أتثري كبري على 

يشار إىل  .الفصل احلادي عثر ابملدرسة الثانوية املعاريف كويدوسان فوجنوك بليتار

 0.0.< 0000.. تشري قيمة الداللة إىل 000.أبمهية  0.0.البالغة  tذلك ابلقيمة 

. وابلتايل مت قبول الفرضية يف هذه الدراسة اليت ٪ .0مقبولة. التأثري هو  𝐻𝑎، مث 

اءة حفظوسائل الدومينو على كفاستخدام ري كبري يف تنص على أنه "كان هناك أتث
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املفردات يف الفصل احلادي عثر ابملدرسة الثانوية املعاريف كويدوسان فوجنوك  

 ."بليتار

 ب. اإلقرتاحات

، ليتارابملدرسة الثانوية املعاريف كويدوسان فوجنوك بأحباًًث  الباحثةبعد أن أجرى 

اقرتح الباحثون عدًدا من األشياء اليت جيب وحصلوا على بياانت نتائج مهمة ، 

 مالحظتها ، وهي كما يلي:

 . للمدراء1

ات تعليمية أثبتت فعاليتها يف تعلم اللغة العربية مثل بطاق وسائلبوجود 

الدومينو ، من املأمول أن يقوم املدير بصياغة سياسات من شأهنا حتسني وتطوير 

وقعة. يتمكنوا من حتقيق األهداف املتنوعية التعليم وخاصة املواد العربية حىت 

ابإلضافة إىل ذلك ، ميكن للمدير أيًضا مراقبة أنشطة التعلم حبيث ميكن تقييم 

 عملية التعلم ، وابلتايل حتديد أفضل مسار للعمل إذا مت العثور على عقبة.
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 . للمعلمني2

 من أجل حتسني جودة التعليم بسرعة متزايدة ، جيب على املعلمني إضافة

رؤاهم ومعارفهم كمواد انعكاس يف حتسني عملية التعلم يف الفصول الدراسية عن 

طريق زايدة قراءة الكتب كمواد مرجعية حول التعليم )مثل: حتسني نتائج التعلم ، 

والتعلم الفعال ، واالبتكار واإلبداع( ، وتدريب املعلمني على املهارات ، والعمل 

ليت مل )املدرسة( ، وميكن إجراء البحوث الصغرية امع املعلمني اآلخرين يف بيئة الع

 ميكن أن تساعدهم على تطبيق معارفهم يف التعلم بشكل أكثر فعالية وأفضل.

 . للطالب0

جيب أن يكون الطالب أكثر إبداًعا وابتكارًا وأكثر محاًسا يف التعلم من 

حلديثة أو االتعليم  وسائلالتعلم احلديثة. ألنه ابستخدام  وسائلخالل استخدام 

احلديثة ، سيشعر الطالب مبزيد من الراحة يف التعلم ومتعة دائًما ، على الرغم من 

أن الدروس اليت يواجهوهنا صعبة ابلنسبة هلم وميكن أن حتسن نتائج التعلم اخلاصة 

هبم. من املتوقع أيًضا أن يقرأ الطالب الكثري من الكتب يف املكتبة من أجل زايدة 

 اليت ميكن أن حتسن تعلمهم أيًضا. نظرهتم ومعرفتهم
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 ة اآليت. للباحثي4

عالوة على ذلك ، ميكن استخدام نتائج هذه الدراسة إلضافة البصرية 

واملعرفة واملعلومات وميكن استخدامها كمواد مرجعية للبحث التايل. ابإلضافة إىل 

 اآلخرين حتسني أو حتسني نتائج هذه الدراسة. الباحثةذلك ، يتوقع من 


