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 الباب الخامس

 الخاتمة

 

 التلخيص . أ

إستخدام الوسائل السمعية البصرية يف تعليم املفردات لًتقية مهارة اإلستماع  .1

ظهرت  ٬كانت جيدة  تولونج أجونج اإلسالمية احلكومة األوىل ةيو ناثلاباملدرسة 

اإلجتمعي يف استخدام الوسائل  Xمن املالحظة جرت هبا الباحثة يف الفصل 

من بعض استخدام  ٬ةالسمعية البصرية هي جّيد وفقا لنتائج املقابلة السابق

. (proyektor)الوسائل األكثر اشتغل يف إعداد األدة مكرب الصوت و مسالط 

اإلجتمعي متحمسة جدا مبا فعل  Xذلك ألن طالب الصف  ٬مولكن ال يه

وهناك بعض الطالب  ٬استعداد األدةاملدرس. حىت عندما يشغل املدرس يف 

 الذين ساعدو يف استعداد األدة حيث يف إعداد األدة ال تستغرق وقتا طويال.

املشكالت و حلها يف وسائل السمعية البصرية يف تعليم املفردات لًتقية مهارة  .2

اما  ٬تولونج أجونج اإلسالمية احلكومة األوىل ةيو ناثلااإلستماع باملدرسة 

يف  ٬مشكالهتا هي: هناك بعض التالميذ الىت تفتقر أحيانا يف روح عملية التعلم

بعض األحيانا عدد قليل من التالميذ الذين هم  دون أي رغبة يف التعلم 
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بشكل صحيح ما يتم لعب. وبالتايل فإن املعلم جيب تكرار الدرس دائما حىت 

هناك بعض التالميذ الذين ال يزال من الصعب ترمجة  ٬لتالميذ على فهم الواقعا

هي: غالبا ما أعطي الدافع لزراعة روح  ٬املفردات. و احلال من هذه املشكالت

حبيث جتدد الرغبة يف مواصلة التعلم يف املقام األول يف تعلم اللغة  ٬التالميذ

واد جديدة أو اختاذ بعيدا عن العربية. يف بعض األحيان ميكنين استخدام م

حبيث يتمكن التالميذ ال يشعرون بامللل والتعب مع درزس اللغة  ٬مصدر يل

حىت يتمكن التالميذ  ٬العربية. كرر املواد اليت مث تقريرها كلما كان ذلك ممكنا

 نأخذ يف االعتبار وذلك لفهم الدرس يف املستوى التايل. 

 االقتراحات . ب

 ا.  للعلم

جيب أن يكون املعلمون قادرون على شرط الطبقة العالية عند استخدام 

الوسائل السمعية البصرية يف تعليم املفردات لًتقية مهارة اإلستماع حىت عملية 

 فعالة ويبغي على املدرس أن تديل سيكيناريو التعليم.التعلم ميكن أن تكون 
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 . ملن سيقوم بالبحث2

وينبغي للباحث إجراء حبث مماثلة يف املدرسة متساو مع املواد املختلفة أو يف 

مدرسة أخرى لتعزيز هذا نتائج البحث و التعريف على استخدام الوسائل 

 ستماع.السمعية البصرية يف تعليم املفردات لًتقية مهارة اإل

 . للتالميذ3

ألن املفردات هي أساس  ٬جيب أن يكون الطالب نشطا يف التعليم املفردات

و ذلك ألن جوهر اللغة هي جمموعة من املفردات. املفردات  ٬يف تعلم اللغة

أول مرة هي مهارة اإلستماع. إذ كان  ٬هي أم مهم لًتقية اربع مهارات اللغة

 وّقف على كفائة املفردات الذى هبم.يستطيع الطالب لفهم أربع مهارات ت

 


