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 الباب الَسادس

 اماإلختت

 

 اخلالصة . أ

 استخدام يف العربية اللغة دريست يف التعليمية األلعاب من متنوعة جمموعة .1

: و منها ،ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سلطان أجونج جابل ساريدريس الت

 .الصندوق و القراءة مهس الكرة طلب سلسلة،

: يلي كما دريسالت يف ادلدرسني قبل من استخدام يف التعليمية األلعاب تطبيق .2

 ينَظم مث فريق، 4-2 إىل الطالب جيعل السلسلة يهمس اللعبة تطبيق ،األوىل

 مث. للطالب عبارات أو الكلمات ادلدرس هتمس مث. الوراء يقوم إىل الطالب

 ،اثنيا. ابلصحيح الرسالة التقاط يف جنح الذي فرقة كل نتائج ادلدرس يقارن

 تكون أن احلرف تكتب مربع ادلدرس دديستع كان و ادلربع يقرأ اللعبة تطبيق

 مث قراءهتا و السبورة على لكتابة واحدا و واحدا قدما الطالب يعني مث متصال،

 طالب كل ادلدرس كلفي لعبتها عن كيفية و الكرة طلب تطبيق ،اثلثا. ترمجتها

 للضغط الطالب دعوة مث ،اخلاو ورقة يف "اللون" الباب من األسئلة يكتب أن

 يريد الذي طالب لكل  واحدا و واحدا هبم ألقوا مث كرة، شكل لىع ورقة على



69 
 

 لقراءة الطالب يطلب و الورق، من الكرة الطالب كل حيصل بعد و. يذهب أن

 .هباو جي و الفصل أمام السؤال

 الفصل يف العربية اللغة دريسالت التعليمية يف استخدام ادلدرس األلعاب فوائد من  .3

  ادلهارة يف الطالب قدرة يف وادلؤثر ادلمتع م الطالبتعلَ   اعإبد جيعل يف جيداً  أثرا

 .ادلفردات

 

 التوصيات . ب

 للجامعة .1

 .ادلستقبل يف العربية اللغة قسم للباحثني كمرجع مداخلة يكون أن ينبغي

 للمدرسة .2

  اللغة يعين الواسطة. حيتاج دريسينبغي دلدرسة اإلعتناء يف مقتضيات الت

بل حبتاج التحسني ليكون حال التعليم والتعليم ىف الفصل راحة  ادلختبتوة اللغة

 اللغة  كان ىف احلسبان. دريسوسرورا. وىف تطبيق األلعاب التعليمية ىف الت

 دلدَرس .3

الذى يعمل ادلدرس   دريسيطبيق األلعاب التعليمية ىف عملية الت ينبغي أن

ويفهم الدروس الذين ألقى  كان انواعا ليكون الطالب مشَوقا وختاطب ىف عملية

 ادلدرس جيعل ىف اللعبة.
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 للطالب .4

يلي  ادلهارة اللغة الذي كان يطالب وهن. كما الطالب ينبغي أن يغتين

مهارة اإلستماع و مهارة الكالم، يتدرَج مهارة مفردات الطالب يستطيع  طريق 

 .سَوى نزاعاً مشكلة ىف ادلهارت اإلستماع و ادلهارت الكالم

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


