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  الباب اخلامس

  اخلامتة

  : حيتوي هذا الباب على اخلالصة و اإلقرتاحات كما تلي

 اخلالصة  . أ

بناء على نتائج . اخلالصة هي اإلجابة من أسئلة البحث يف الباب األول

  :البحث السابقة، فيمكن للباحثة تقدمي اخلالصة كمايلي

تعليم اللغة أن تطبيق طريقة التكرار و احلفظ على استيعاب مهارة الكالم يف  .١

 ثالثة على العربية �ملدرسة املتوسطة اإلسالمية الفالح �رون عاجنوك تنقسم

األولية هي عمليات املدرس قبل يبدء  األنشطة) ١ :خطوات و هي

يعطي : األساسية يف تطبيقها تتكون على اخلطوات األنشطة) ٢. الدرس

بشكل متكرر حىت املعلم املفردات أو اجلملة وينطقها، مث يكّرر الطالب 

حيفظ الطالب، مث يطلب املعلم من أحد الطالب أن يقول الكلمات اليت 

أما يف األنشاطة اإلختتام هي املعلم يعطي التقومي وينهي أنشطة . حفظها

 .التعليم
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إن العوامل الداعمة والعوامل العائقة يف تطبيق طريقة التكرار واحلفظ على   .٢

للغة العربية �ملدرسة املتوسطة اإلسالمية استيعاب مهارة الكالم يف تعليم ا

العوامل الداعمة تتكون من العوامل الداخلية و ههي الفالح �رون عاجنوك 

ة، محاسة، ذكاء مفضل و رغب: الداخلية منهاعوامل أما ال. العوامل اخلارجية

الفصل قدر املدرس على نتظيم : رجية منهاأما العوامل اخلاو . و قوة الذاكرة

العوامل العائقة تتكون من وأما  .و الدعم و اإلهتمام من املدرس الدراسي

دعم : أما العوامل الداخلية منها. العوامل الداخلية و العوامل اخلارجية

و ).  SD(االبتدائية  املدرسة من اهتمام، خلفية الرتبية الطالب متخرجني

ظهر و الدرس يف الصباح أو يف ال وقت وضع: أما العوامل اخلارجية منها

 .تدعم ال اليت مرافق

 اإلقرتاحات  . ب

أقرت الباحثة أن هذا البحث العلمي ما زال بعيدا عن الكمال، ولكنه 

بناء على اخلالصة، ميكن للباحثة . تتأمل أن يكون هذا البحث مفيدا

  : االقرتاحات كما يلي

  رئيس املدرسةل .١

  .حاجا�مينبغي ان �تم منو الطالب منظما، وتقدمهم يف التعّلم، و 
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 للمدرسني  .٢

ينبغي للمدرسني أن �تم اهتماما الطالب اليت مل تفهم عن املواد 

وجيب عليهم أن حيسن يف حماولة لتحسني طريقة التعليم اللغة . التعلمية

 . العربية

 طالبلل .٣

ينبغي على الطالب أن تدفعوا نفسهم لتعليم اللغة العربية و جيب 

  .تعلمعليهم أن يكون جهد يف التعليم و ال

 للباحث القادم .٤

يرجى أن تقوم الباحثة القادم �لبحث العلمي يف هذا ا�ال كي حيصل 

على كمالة يف البحث األعمق املتعلق بتطبيق طريقة التكرار و احلفظ على 

  .استيعاب مهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية

 


