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 خاتمة البحث

الفصلُت، مها اػببلصة و اإلقًتاثات.  علىيشمل ىذا الباب من البحث العلمي 

 يأيت تفصيلهما ما يلى :

 الخالصة . أ

يف  واعد باستخدام وسيلة بطاقة الفرزالق تعليمإسناد بنتائج البحث عن 

اغبكومية  سبلميةاإلباؼبدرسة ال انوية  األول اؼبفردات لدى طبلب الصف  تعليم

اليت قدمت الباث ة يف البواب  م.۲219/2222للعام الدراسى  أجونجتولونج  األوىل

 السابقة فيبلخص الباث ة كما يلى :

 األول اؼبفردات لدى طبلب الصف  تعليميف  استخدام وسيلة بطاقة الفرز .1

سى للعام الدرا أجونجتولونج  األوىلاغبكومية  اإلسبلميةباؼبدرسة ال انوية 

تقسم الفرق بُت الطبلب  (1) : ىي واػبطوات يتضمن من  م۲219/2222

تكرار اؼبفردات  (3) توزيع اؼبادة قدر عشرسُت مفردا ىف ورقة (2) إىل فرقتُت

مام الفصل بتلصيق اؼبفردات أعرض اؼبواد  (4) و فهما بعد قراءة اؼبدرسة

تفتيش اعبماعي من  (5) لتكون مناسبة باؼبعاين و وضعها ىف اعبملة اؼبفيدة

 .قبل الفرقتُت
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اؼبفردات لدى طبلب الصف  تعليماستخدام وسيلة بطاقة الفرز يف  مشكبلت .2

 للعام الدراسى  أجونجولونج ت األوىلاغبكومية  اإلسبلميةباؼبدرسة ال انوية  األول

دراسية للتعامل مع النشاط قلة الفصول ال (1من من : )م يتض2219/2222

. قد حيدث ىذا عندما ينشط الطبلب بدنيًا ألهنم اصطدموا بعادات الطبلب

كبرافات ثدوث اإل( 2) الطبلب يف التعلم وقضاء الك َت من اؼبساثة.

طبلب  حيدث ىذا عندما جيد النتباه( ليس ىدف التعلم. قد اإل ة)تشوي

نوا من ربويل تركيز نتباه إليها ثىت يتمككلمات أو تفسَتات تسًتعي اإل

اليت  ة الفرزنفاد بطاق (3، )ذباىات أخرى )خارج التعلم(إأفكارىم إىل 

ربتوي على مواد ديكن أن سبنع بعض الطبلب من اؼبشاركة النشطة يف 

الذي لو تقييمو اػباص الىتمام  . حيدث ىذا وفًقا لتخطيط اؼبعلميلةالوس

 الطالب بالتعلم.

اؼبفردات لدى طبلب الصف  تعليماستخدام وسيلة بطاقة الفرز يف ثّل اؼبشكبلت يف  .3

للعام الدراسى  أجونجتولونج  األوىلاغبكومية  اإلسبلميةباؼبدرسة ال انوية  األول

اعد قاعات دراسية مرتبة بعناية من اؼبق( 1يتضمن من : ) م۲219/2222

، اؼبعيشة حبرية. باإلضافة إىل ذلكواؼبقاعد ، حبيث ديكن استخدام غرفة 

واصل ي( 2، )وا أك ر تنظيمًا عند ثدوث التعلميُطلب من الطبلب أن يكون
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، وحيد من طبلب للتفاعل ثول اؼبادة، ويدعو النتباه إىل الطبلباؼبعلم اإل

، ويقوم دبراقبة الطالب يقوم اؼبعلم( 3، )نتباهاإل ةتجنب تشويت اؼبناقشة لوق

، فبا يضمن ثصول الطبلب الذين مل ل اؼبواد إىل وسائط إىل ؾبموعتُتبتحوي

  على اؼبصمم ال اين.األويليتلقوا ديكلوتر 

 اإلقتراحات . ب

سبام ىذا البحث، تريد الباث ة أن تقدم بعض اإلقًتاثات على اؼب ال إعد 

 التايل:

 للجامعة .1

اغبكومية تولونج  اإلسبلميةاعبامعة  كما نظرنا يف كتاب اإلرشادات يف

و خاصة  مبلكربية يهتم ك َتا عن مهارة الاللغة الع تعليمأن قسم  أجونج

 يف العمل ليس ىناك طريقة ـبصوصة ولكن يف مو ي لك يف ببلطلا ثدحتل

ية عل. لذا ترجو الباث ة لبناء طريقة تمبلكت لًتقية مهارة الادر فاؼب تعليم

 .مو ي لك ثدربلًتقية سهولة يف  تادر فاؼب
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 أجونجتولونج  األوىلاغبكومية  اإلسبلميةللمدرسة اؼبتوسطة  .2

ترجو الباث ة أن تكون ىذا البحث مفيدا من أجل توفَت اؼبدخبلت، 

و مقومات و  زر فلا ةقاطب ةليسو باستخدام  تادر فؼبا تعليممعلومات ثول 

 اللغة العربية. تعليمعائقا أمام ربقيق ل

 للمدّرسة .3

سة أن ربسُت الكفاءة الًتبوية اليت مت سبلكها خاصة يف فينبغي للمدرّ 

 ؾبال تطوير الطبلب، لكي سجل الطبلب باإلقباز رائع.

 للطبلب .4

ينبغي على الطبلب أن يدفعوا نفسهم لتدريس اللغة العربية، دبعٌت اؼبرجو 

أن تقوم الطبلب بالتدريس مع كل جهدىم إما أثناء تعلمهم درس اللغة 

 س األخرى كي ينال اإلقباز اعبيد.العربية أو الدرو 

 للباث ُت القادمُت .5

للباث ُت الذين سيأتون من بعد الباث ة لعل ىذا البحث العلمي ديكن 

 اللغة العربية واإلستقبلل يف التعلم. تعليمأن يكون دراسة عملية فيما يتعلق ب

 

 


