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اخلامس الباب  

 اإلختتام

 

 اخلالصة . أ

 :كفقا بنتائج البحث السابقة، نتكن للباحثة تلخيصها كما يلي

لعربية لطالب  اللغة ااطتطوات يف تطبيق فتوذ التخمُت يف حفظ مفردات  .1

 : كوفتت بليتار 6الصف السابع يف اظتدرسة الثناكية االسالمية اضتكومية 

، عن طريق تعيُت طالبُت ، كيطلب من نتارس الطالب نص ػتادثة ( أ

 .اآلخرين االستماع إىل نص احملادثة من اظتواد اظتدرجة يف كرقة العمل

 طالب البحث بعد انتهاء الطالب من ؽتارسة احملاداثت ، يُطلب من ال  ( ب

 .يعتقدكف أهنم مل يعرفوىا من قبل عن مفردات جديدة 

بعد ذلك اطلب من الطالب أف يكتبوا بعض اظتفردات إىل األماـ ، كمن   ج(

 .مث يشكل اظتعلم غتموعة

 .يشكل اظتعلم عدة غتموعات كتتكوف كل غتموعة من طفلُت د( 

اظتسجلة على جبهتو  يعطي اظتعلم كل طفل اظتفردات اظتكتوبة على الورقةق( 

 لتخمينها.
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ستحصل اجملموعة .اثنية لكل عضو يف اجملموعة ٢٠بعد ذلك يعطي اظتعلم  (و 

 .اليت جتيب أكثر على مكافأة

عند تطبيق فتوذج التخمُت ىي مادة احملادثة العربية. هبدؼ  واد اظتدركسةاظت .٧

ات مواصلة الطالب حملاداثت اللغة العربية كإتقاف الطالب كتعريفهم مبفرد

 اللغة اصتديدة.

المية كانت التقييمات اظتستخدمة: بُت مدرسي اللغة العربية يف اظتدرسة اإلس .٣

التقييم على  1يستخدـ مدرس اللغة العربية ( 1: بليتار ؼتتلفة 6اضتكومية 

التقييم الفردم  ٧بينما يستخدـ مدرس اللغة العربية  (٧ ،األفراد كاجملموعات

 فقط

 اإلقرت احات . ب

العلمي  ثالبح إجراء أثناءة الباحث مالحظات من التعليم، جودة سُتلتح       

بليتار مث نتكن للباحثة إعطاء بعض  6وية االسالمية اضتكومية انيف اظتدرسة الث

 إىل:التوصيات  ك ائحالنت
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 ادلدرسة لرئيس .1

 اظتدرسية اظتناىج لتطوير كمدخل الكلمة تعلم فتوذج استخداـ كتب ختمُت

 خالؿ من التغيَت مع تكييفها نتكن أفضل تعلم برامج يرتطو  يف ككمرجع

 .اظتبتكر التعلم منظمي

 للمدرسة  .٧

 حتسُت اظتعلموف يستطيع ، العربية الكلمات ختمُت فتوذج تطبيق خالؿ من

 مواد تقدًن كنتكنهم ، للمادة كفقنا التعلم خطوات كفهم ، التدريس مهارات

 .تنوعنا أكثر أبساليب للمتعلمُت تعليمية

  للطالب .٣

 اضتماس حتفيز على قادرين يكونوا أف الطالب من يتوقع ، البحث ىذا مع

 توفَت على القدرة من قدر أقصى على اضتصوؿ أجل من التعليمي اإلبداع يف

 كاظتشاركة التعاكف من يزيد أف نتكن أنو جانب إىل. اظتستقبل يف اظتعرفة

 .الطالب تعلم كؼترجات كالتحفيز
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 جلامعة  دلكتبة .٤

 مرجعية مواد كمجموعة مفيدة الدراسة ىذه نتائج تكوف أف اظتتوقع من

 استخدامها نتكن حبيث التعليم غتاؿ يف األدبيات إضافة إىل ابإلضافة

 .اآلخرين للطالب القراءة أك للتعلم كمصدر

 للباحئة .٥

 تثرم أف البحث لنتائج نتكن ، ؽتاثلة أحبااثن  كتركف الذين الكتاب إىل ابلنسبة

 من اظتزيد إلجراء مرجعية كمواد استخدامها كنتكن التعليم غتاؿ يف اظتعرفة

 .اظتماثلة البحوث

 

 

 

 

 

 

 

 


