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 سادسالباب ال

 الخاتمة

اء على نتائج البحث ال تتعلق سدية اإستجابة طريقة فعاليةب ب  الكاملة لرقية ا

 و باي اجنح" اهجرة دار"  امبكرة الطفولة امرحلة  متعّددة دراسة)  امفردات كفاءة

 الباحث ان يدفي (، الوسطى جاوي باي كاجار" العلوم بستان"  امبكرة الطفولة امرحلة

اصة قدّ ي :وهي  م ا  كما يا

 الخاصة . أ

سدية اإستجابة طريقة فعاليةاّن هذا البحث عن  .1 )  امفردات كفاءة الكاملة لرقية ا

 الطفولة امرحلة و باي اجنح" اهجرة دار"  كرةبام الطفولة امرحلة  متعّددة دراسة

 اإستجابة طريقة استخدام. (الوسطى جاوي باي كاجار" العلوم بستان"  امبكرة

سدية  اهجرة دار"  امبكرة الطفولة امرحلة  امفردات كفاءة لرقية الكاملة ا

 الوسطى جاوي باي كاجار" العلوم بستان"  امبكرة الطفولة امرحلة و باي اجنح"

التاميذ ان يعّدد كل امواد الدرسية ال القي ا ( التصميم وهو تتكون من : )

يف امفردات ال ستستخدم للمواّد الدراسية. ) تفصيا وظهورا فيذ و تص ( ت
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القاء تعريف امفردات امطلوبة ا التاميذ تكرارا ح يفهموا اماّدة  التعليم وهو

ال تتصّف  امفردات القاءو  م مارس تطبيق تلك امفردات باأمر امكَرر امستخدمة

ّرك عن لأمر متمهّ  شاط ح  ا كي يفهم التاميذ امر اأستاذ ّم يستجيب بال

( . ان يعطى التاميذ على اإختبار واإمتحان مباشرا واحدا ( التقييم وهو مقعد

ان يعطى التاميذ على اإختبار  و بواحد  الفصل لكي يظهر كفاءة التاميذ

ز الواجباعطاء و مباشرا واحدا بواحد  الفصل  اليومي  .ام

سدية اإستجابة طريقة ان فعالية .2  الطفولة امرحلة  امفردات كفاءة لرقية الكاملة ا

 كاجار" العلوم بستان"  امبكرة الطفولة امرحلة و باي اجنح" اهجرة دار"  امبكرة

 استخدامها ان( )هي: واّما مزاياها ف، لديها امزايا والعيوب الوسطى جاوي باي

د التاميذ تقدر ان يثي اأطفال لإجتهاد و  أسهل وأسرع على تفهيم اللغة العربية ع

بية ا سّيما لكفاءة امفردات العربية. يقدر التاميذ ( )  التعليم والتعلم اللغة اأج

رّكوا حوهم ) هضوا من مقعدهم و ( تقدر على تسهيل امعى  السياقات 3ان ي

د  قيقية ع ها على التاميذ ذوي استخدامصعوبة   (:)واّما عيوها فهي . التاميذا

طاء  تفهم الفاظ 2)على التاميذ السلي  هااستخدامصعوبة  وجن وحياء  ( ا

 .هااستخداماأوامر من التاميذ وجاات اللغة احدودة ب
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سدية اإستجابة طريقة ان فعالية .3  الطفولة امرحلة  امفردات كفاءة لرقية الكاملة ا

 كاجار" العلوم بستان"  امبكرة الطفولة امرحلة و باي حاجن" اهجرة دار"  امبكرة

تكّيف ( 1واّما امشكات فهي :) ،لديها امشكات واحاواتالوسطى  جاوي باي

ر اختياو ( القاء اماّدة احّدد بكلمات قصية 2)توجيه عواطف اأطفال الفصل و 

( اختاف سرعة استجابة التاميذ  قبول اأمر امرَسلة . واّما 3) اماّدة اموافقة

( القاء اماّدة 2) عواطف اأطفالاهتمام اعداد الفصل جّيدا و ( 1حاوات فهي: )ا

يا وتكرارا  و ( أن يأمر اأستاذ التلميذ امستطيع لكي 3)التجمعة بطريقة اخرى  تدر

 .أصدقائهيكون موذجيا 

 لتأثيرا  . ب

تائجاب علقام أعمق ليا ران يقر  للباحث مكن القسم هذا   ،الرئيسية ل

دما اك يكون ع صول إ تاج ال سلسلة ه  لتكون حدث ماذا  تفسي على ا

اات مثل ، آخرين مستخدمن أو لقارئل ةجاذب  :التالية ا

ظري .1  التأثي ال

ظرية اأهداف بن الفجوة لسد الدراسات إجراء  يتحولحث اكان الب  ال

ة تائجل صا اسبا لوجد نتائج البحث ف إليها توصل ال ل  طريقة فعالية  ةظريم



122 

 

سدية اإستجابة  دار"  كرةبام الطفولة امرحلة  امفردات كفاءة الكاملة لرقية ا

 جاوي باي كاجار" العلوم بستان"  امبكرة الطفولة امرحلة و باي اجنح" اهجرة

 .الوسطى

 التأثي التطبيقي .2

 طريقةباستخدام تعليم اللغة العربية قيام الباحث بتوصيف تأدية  كان

سدية اإستجابة  دار  امبكرة الطفولة امرحلة امفردات  كفاءة لرقية الكاملة ا

 جاوي باي كاجار العلوم بستان  امبكرة الطفولة امرحلة و باي حاجن اهجرة

 على تشجيع الطاب  ذالك التدريس.وقادرا  افعالي الوسطى

 اإقتراحات . ج

 للمدرسة .

بغي ري  ي اك التعاون بن الرئيس و امدرس و الطاب كي   تعليمأن يكون ه

سدية اإستجابة طريقة استخدامب العربية اللغة جريا  امفردات كفاءة لرقية الكاملة ا

ا.   حس
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 للمدرسين .

د  امدرس يكون اسبة ع صابرا  مواجهة امشكات و يستخدم الطريقة ام

سدية اإستجابة طريقة استخدامب العربية اللغة تعليم  كفاءة لرقية الكاملة ا

 .امفردات

 للطاب .

 .متعلّ ال  هم جهد و ا كسل يكون أن الطاب على ب

 القادم للباحث .

بغي  .مراجع له كوناسهام يك البحث هذا نتائج استخدام القادم للباحث ي
 

 

 


