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 الباب اخلامس

 خامتة

 اخلامس من البحث على الفصلني مها: اخلالصة و اإلقرتاحات. هذا البحث حيتوي

 اخلالصة .أ

 تقدمي الباحثة نتائج هذا البحث كما يلي :

يف تعليم املفردات لدى طالب  العربية . تنفيذ استخدام وسيلة لعب تركيب الكالم1

و عملية التعليمية  املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثامنة تولونج أجونج.

اإلفتتاح، كانت عملية تعليم املفردات ابستخدام وسيلة لعب تركيب            منها: أو ال 

أوال إفتتاح حول عشر دقائق. هناك املدرس إلقاء السالم مث اداء  العربية الكالم

اء مجيعا و عالقة بني املادة يف أسبوع املاضي و هذا اليوم.اثنيا، تقسيم الدع

               ، تقسيم املدر سأجزاء من احلروف                                       الطالب إىل أربعة فرق. اثلثا، تقسيم املدر س

إىل كل فرق. و كل فرق لوهنا األخر. لوهنا هي أصفر و أزرق و  أجزاء من احلروف

 لسبورة لعب تركيباملفردات يف ا                               و أرجوان. عسى ملدر س يعرف تركيب قرنفلي

املفردات اللغة  العربية كل فرق تركيب الكالم  رابعا، ىل فرف من. العربية الكالم

و يوكل من الفرقة يقوم أمام  العربية إندوييسيا على السبورة لعب تركيب الكالم

الفصل و يكتب املفردات اللغة العربية، مث جيعل اجلملة املفيدة مع املفردات يف 
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                                     . مث ينظر املدر س على السابورة و تصحيح العربية السبورة لعب تركيب الكالم

اإلختتام )تلخيص االستنتاج. و سابعا،  . سادسا،تقييمالكلمات خطاء. خامسا، 

مث تسأل عن املادة ملعرفة كفاءة  املواد و تسأل الطالب عن فهم املادة و الدعاء(

ذا كعملية التعليم التعليم يف معيار الطالب يف تعليم املفردات أو معنها. و ه

                                                                التقومي. و آخرية الد عاء. و هذه الدعاء إختتام إلهناء عملية التعليم.

لدى تعليم املفردات  عند العربية شكالت يف استخدام وسيلة لعب تركيب الكالم. م2

املشكالت  أجونج هي طالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثامنة تولونج

احلروف قليلة و حمدودة هي:  املشكالت الداخلية الداخلية و مشكالت اخلارجية.

و مشكالت  و ضعف حفظ املفردات و صعوبة الطالب جيعال اجلملة املفيدة.

                                 و الوقت ليصناعة الوسية طويل حد ا  مملية: وسائل و طريقة التعليمية اخلارجية هي

 و بعض الطالب حمدودة يف فهم املفردات قدرة.

يف تعليم  العربية                                           حل  املشكالت يف استخدام وسيلة لعب تركيب الكالم . حماوالت يف3

 املفردات لدى طالب املدرسة املتوسطة اإلسالمسة احلكومية الثامنة تولونج أجونج.

                                                           حماوالت على حل  املشكالت اليت يواجهها يف استخدام وسيلة لعب تركيب 

تتمثل القيود اليت تواجه عند استخدام وسائط يكين  يف تعليم املفردات العربية الكالم

للطالب األلعاب العربية اخلربشة يف نقص احلروف اليت يتم تقدميها ، حبيث ال ميكن 
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 100جمموعة واحدة مع ، مث سنضرب تلك احلروف سواء يف                    ترتيب الكلمات كثري ا

 .ن، حبيث ميكن للطالب ترتيب الكلمات بسهولة يتذكرون أو يعرفو حرف أو أكثر

                              اجه الطالب أيض ا صعوبة يف كتابة، يو حرف ضافة إىل مشاكل يفابإل

ادة ولكن                                                     اليت مل تكن موجودة سابق ا يف املادة أو يف بعض األحيان يف امل مفردات

ة                              ، يعقد املعلم غالب ا جلسة أسئليف هذه احلالة يف كل اجتماع ،املعلم نسي نقلها

حىت مفردات،                               ، خاصة  األسئلة واألجوبة يف حالة وأجوبة حول املواد اليت قدمتها

الصحيح إىل جانب قواعده مفردات، يتمكن الطالب بسهولة من معرفة كيفية كتابة 

ويعرف الطالب املعىن حىت ال يتمكن الطالب من جيدون صعوبة يف الكتابة 

 .ونطقها

 اإلقرتاحات .ب

 تريد الباحثة أن تقدم بعض اإلقرتاحات على املثال التايل: عد امتتم هذا البحث،

 جلامعةلرئيس ا. 1

 ينبغي أن يكون مداخلة كمراجع للباحثني قسم اللغة العربية يف املستقبل.

 . للرئيس املدرسة2

لكي تربية بكيفية احلد األقض ينبغي رئيس املدرسة أن يسعى يرتفع وسائل 

 يت مناسب بتطوير و تقدمي.التعليمية و الوازم التمهدية ال
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 . للمدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثامنة تولونج أجونج3

معلومات  وفري املدخالت،ترجو الباحثة أن تكون هذا البحث مفيدا من أجل ت

 حول استخدام وسيلة لعب لكي تعليم املفردات  فهم الطالب.

           . للمدر سني4

جمال تطويرر  نبغي للمدارسني أن حتسني الكفاءة الرتبوية اليت مت متلكها خاصة في

 لكي سجل الطالب بإلجناز رائع. التالميذ،

 . للطالب5

مبعين املرجو أن تقوم  اللغة العربية، دفعوا نفسهم لتدريسينبغي على الطالب أن ي

الطالب ابلتدريس مع كل جهدهم اما اثناء تعلمهم درس اللغة العربية أو الدروي 

 االخري كي ينال االجناز اجليد.

 . للباحثني القادمني6

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

 ة و اإلستقالل يف التعلم.عملية فيما يتعلق فيما تعليم اللغة العربي


