
 الباب اخلامس

 خامتة البحث

مها اخلالصة و اإلقرتاحات. أييت  ،يشمل هذا الباب من البحث العلمي علي الفصلني

 تفصيلهما ما يلى :

 اخلالصة .أ

 ألغاز الكلمات ادلتقاطعة يف تعليم ادلفردات لطالب الصف الثامن تخداماخلطوات يف اس .1

ادلعلم تقسيم أ( ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة تولونج أجونج، وهي : ابدلدرسة 

 د(يناقش الطالب األسئلة،ج( يقراء ادلعلم اإلرشادات، ب( الطالب إيل رلموعات، 

 .التقبيم

ألغاز الكلمات ادلتقاطعة يف تعليم ادلفردات لطالب ابلصف إن ادلشكالت يف استخدام  .2

مل تكن  أجونج، تتكون من : أ( ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة تولونج ابدلدرسة الثامن

طالب ج( للللطالب صعبة يف ترمجة ادلفردات، لطالب رغببة قوية يف تعليم ادلفردات، ب( ل

 .يشعرون ابلتعب و النعاس و الكسل

يف استخدام ألغاز الكلمات ادلتقاطعة يف تعليم ادلفردات اللغة العربية لدى حل ادلشكالت  .3

أجونج،  ة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة تولونجيف ادلدرسمن الطالب ابلصف الثا

زايدة حفظ ادلفردات اللغة  ب( ، داتهي : أ( عطاء الدافع ليحب الطالب يف تعليم ادلفر 



تعليم اللغة العربية متاح يف الساعة األوىل حيث الطالب ال يزال يف حالة  ج(العربية، 

محاسة وال يشعرون ابلنعاس وكذلك ينبغي أن يشارك اآلابء مشاركة اتمة يف مراقبة أوالدهم 

 عند التعلم يف البيت.

 املؤثرات .ب

ار ادلفدردات عدن إتقان ادلفردات يصبح جانبا إلزاميا عند تعلم اللغة العربية. ال ميكن إصدد

أربع مهدارات تعلدم اللغدة العربيدة . يف عمليدة تعلدم أربدع ادلهدارات، فطبعدا هنداك مفدردات مهمدة فيهدا. 

يف تعلدديم ادلفددردات وسددا ل ميكددن اسددتخدامها دلسدداعدة ادلعلددم و الطددالب يف عمليددة التعلدديم. إحدددى  

از الكلمدددات ادلتقاطعدددة الوسدددا ل  هدددي وسددديلة ألغددداز الكلمدددات ادلتقاطعدددة. إن اسدددتخدام وسددديلة ألغددد

 يهدف إىل تسهيل تعليم اللغة العربية للطالب و ادلعلم.

يف ادلدرسدددة ادلتوسدددطة اإلسدددالمية  0202اسدددتنادا إىل البحدددث الددديف ينفدددذن  يف الشدددهر ينددداير  

احلكوميددة الثالثددة تولددونج أجددونج، فددلن وسددا ل ألغدداز الكلمددات ادلتقاطعددة فعالددة يف اسددتخدامها يف تعلدديم 

يف هذا البحث، قارندت الباحثدة بدني الفصدول الديف تددرس بوسدا ل ألغداز الكلمدات ادلتقاطعدة  ادلفردات.

والفصددول الدديف يددتم تدريسددها مددع الوسددا ل التقليديددة. النتددا ج الدديف ت احلصددول عليهددا يف وقددت مالح ددة 

ذلددا قيمددة الطددالب مددن الفصددل التفددريل، الفصددل الددذي ت تدريسددا بواسددا ل ألغدداز الكلمددات ادلتقاطعددة، 

قيمة أعلى من فئة التحكم، أي الفصل الذي يتم تدريسا ابستخدام الوسا ل التقليدية. هذا ميكدن أن 

 يثبت أن استخدام وسا ل ألغاز الكلمات ادلتقاطعة لا أتثري كبري على تعلم إتقان ادلفردات العربية.



بدددي  وسدددا ل ألغددداز الكلمدددات ادلتقاطعدددة هدددي لعبدددة وسدددا ل علدددى شدددكل مربعدددات ابللدددون األ 

واألسدددود والددديف هدددب ملاهدددا ابلكلمدددات وفقدددا ل سدددئلة أو التعريفدددات الددديف توجههدددا. إىل جاندددب كو دددا 

معروفددة مددن قبددل ستلددف مسددتوايت اتتمددع، فددلن تطبيددك وسددا ل ألغدداز الكلمددات ادلتقاطعددة يسددهل أي ددا 

عمليدة الدتعلم  تطبيقا. النطاق وسا ل اللعبة هذن يف شكل مفردات، مما هعدل اسدتخدام هدذن اللعبدة يف

 ميكن أن يسهل إتقان ادلفردات العربية.

تبدأ خطوات التعلم مع قيدام ادلعلدم بتسدليم ادلدواد ادلدراد تدريسدها،   يشدرح ادلعلدم اإلرشدادات  

وسا ل ألغاز الكلمات ادلتقاطعة. يقدوم ادلعلدم بعدد  لدك بتوزيدع وسدا ل ألغداز الكلمدات ادلتقاطعدة علدى  

لطددددالب أو اتموعددددات علددددى وسددددا ل ألغدددداز الكلمددددات ادلتقاطعددددة وفقددددا كددددل فددددرد أو رلموعددددة. يعمددددل ا

 لإلرشادات وادلواد اليف ت تقدميها.

بندداء علددى نتددا ج البحدددث، ميكددن أن يددادي اسددتخدام وسدددا ل ألغدداز الكلمددات ادلتقاطعدددة إىل  

از حتسددددني إتقددددان ادلفددددردات العربيددددة. يشددددعر الطددددالب الدددددافل يف عمليددددة الددددتعلم ألنددددا يشددددبا اللعددددب  لغدددد

الكلمددات ادلتقاطعددة. ابإل ددافة إىل  لددك، ميكددن ادلعلددم يسددتطيع للفمددع هددذا الوسددا ل بوسددا ل تعليميددة 

أخرى، حبيث تكدون عمليدة الدتعلم غدري مملدة. ميكدن الطدالب يسدتطيع ليصدنع ألغداز الكلمدات ادلتقاطعدة 

 اخلاصة هبم ليتم  لك بواسطة األصدقاء أو اتموعات األخرى.

ز الكلمدات ادلتقاطعدة ذلدا ادلدزااي، إال أن هنداك أوجدا قصدور يف اسدتخدام ولو كان وسا ل ألغا 

وسددا ل ألغدداز الكلمددات ادلتقاطعددة. تشددمل العيددوب يف وسددا ل ألغدداز ادلتقاطعددة. مددن بددني أمددور أخددرى، 

تنفيددذ ألغدداز الكلمددات ادلتقاطعددة الدديف ميكددن أن تسددبب ال ددحك ، ممددا يددادي إىل ال و دداء الدديف تددزعج 



كددن أي ددا هددذا وسددا ل دلددزيج يف مجيددع ادلددواد التعليميددة. للتغلددب علددى العيددوب هددذن، الفصددل األخددرى. مي

هددب أن يكددون ادلعلددم قددادرا علددى الددتحكم يف حالددة الفصددل الدراسددي جيدددا. تتمثددل إحدددى الطددرق يف 

جعل الطالب يعملون يف رلموعات ، ومدنح كدل طالدب أو وسدا ل ألغداز الكلمدات  ادلتقاطعدة، حبيدث 

 ام واتموعات اخلاصة بكل منهم.يركزون على ادله

ادلزااي و العيوب يف وسا ل ألغاز الكلمات ادلتقاطعة ابلتأكيد تاثر بشكل كبدري علدى العمليدة  

والنتا ج احملققة. ولكن من خالل التعاون اجليد بني ادلعلم والطالب ، من ادلتوقع أن يكون قدادرة علدى 

 ا الوسا ل.حتسني ادلزااي وتقليل أتثري هذا العيوب يف هذ

 

 اإلقرتاحات    .ج

 تريد الباحثة أن تقدم بع  اإلقرتاحات على ادلثال التايل: ،عد امتام هذا البحث

 للفامعة .1

 أن أجونج احلكومية تولونج اإلسالمية اجلامعة يف اإلرشادات كتاب يف ن ران كما

 العمل يف ولكن العربية ةاللغ خاصة لرتقية و ادلفردات على كثريا يهتم العربية اللغة قسم تعليم

 لبناء الباحثة ترجو لذا .العربية اللغة لرتقية تعليم ادلفردات يف سصوصة طريقة هناك ليس

 .العربية اللغة ادلفردات لرتقية تعليم طريقة

 أجونج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة تولونجللمدرسة  .2



 حول معلومات توفري ادلدخالت، أجل من مفيدا البحث هذا تكون أن الباحثة ترجو

 .العربية اللغة ادلفردات يف تعليم  وسا ل ألغاز الكلمات ادلتقاطعة استخدام

 مدرسلل .3

 ألن .ادلفردات إلستيعاب الطالب على حيصصو أن العربية اللغة مدرس اىل ينبغى

 ينمهارات يع اربع ىف الطالب لكفا ة العوامل اف ل هى استخمها و ادلفردات استيعاب

 .الكالم مهارة و استماع مهارة كتابة، مهارة قراءة، مهارة

 للطالب .4

 ىف استيعاب ادلفردات ترقية و العريبة اللغة لتعليم نفسهم يدفعوا ان الطالب على ينبغى

 اللغة التعليم ىف عملية هااستخدام و جديدة يناذلا كل يذكرها و يناذلا كل حيف ها و .خاصة

 .غري  لك و ىف كتبهم األسئلة عن هيب او اجلملة يرتب او النص كالرتجيم العربية

 القادمني للباحثني .5

 عملية دراسة أن يكون ميكن العلمي العمل هذا لعل بعدي من سيأتون الذين للباحثني

 .التعلم يف االستقالل و العربية اللغة بتعليم يتعلك فيما

 

 

 

 



 

 
 


