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 الباب السادس

 الخاتمة

حول اخلالصة اليت أخذت من ىذا البحث, مث من ىذه اخلالصة يف ىذا الباب سيعرض 

ستقدم النتائج واإلقًتحات لكل من لو اىتتام يف جمال الًتبية عن فعالية وسيلة الفيديو لًتقية 

 إجناز الطالب يف فهم مفردات اللغة العربية.

 نتائج البحث .أ

ة وسيلة الفيديو لًتقية إجناز بناء على نتيجة البحث نظريا وتطبيقيا أو جتريبيا عن فعالي

الطالب يف فهم مفردات اللغة العربية مبدرسة تولونج أجونج ادلتوسطة اإلسالمية 

 احلكومية ومدرسة كارانج روجو ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية, فنقول أن:

مدرسة تولونج  أستخدام وسيلة الفيديو ىف تعليم مفردات اللغة العربية يف .1

مدرسة كارانج روجو ادلتوسطة  االسالمية احلكومية وأجونج ادلتوسطة 

 االسالمية احلكومية

 الطالب و الفيديو بوسيلة ادلادة ادلدرس ينطق و يظهر(1وىو ما يلي:

 ادلادة الطالب يفهمون حىت الفيديو وسيلة تلك ادلدرس يكّرر(  2يستمعون

 وسيلة كتل ىف صورة على بناء الطالب اىل ادلفردات معٌت ادلدرس يسأل( 3
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( 5 من الكتابة ليوصل الطالب من بعض ادلدرس يدوع( 4 الفيديو

 . االندونيسية اللغة ىف ادلناسبة  مبعٌت  العربية اللغة ىف ادلفردات

تعليم مفردات اللغة العربية يف مدرسة تولونج أجونج ادلتوسطة االسالمية  .2

ترمجة ادلتضادات, و وتوفَت ادلًتادفات أو , لعب األدوار احلكومية ىو ما يلى:

مباشرة. أما تعليم مفردات اللغة العربية يف مدرسة تولونج أجونج ادلتوسطة 

,ولعب  األغاينصناعة , إعطاء األغاين االسالمية احلكومية ىو ما يلى:

 ترمجة مباشرةاألدوار, و 

-sig. (2الباحثة بأن نتيجة قيمة  ومن ىذا اإلحصاء يستطيع أن تأخذ .3

tailed) و أما 4,14 تولونج أجونج ادلتوسطة االسالمية يعٍت ةمن مدرس 

من مدرسة كارانج روجو ادلتوسطة  sig. (2-tailed)نتيجة قيمة 

ىذا  .0,45وىتُت قمتُت أصغر من قيمة معنوية  .4,14 االسالمية يعٍت

يف إستخدام وسيلة الفيديو يف الصف السابع بُت  ادلعٍت كان  العالقة واألثر

مدرسة كارانج روجو  ونج ادلتوسطة االسالمية احلكومية ومدرسة تولونج أج

 ادلتوسطة االسالمية احلكومية

 

 اإلقًتحات .ب
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بناء على نتيجة البحث اليت اقتمها الباحثة, فهناك بعض من اإلقًتحات ادلقّدمة كما 

 يلى:

درس اللغة العربية, عليو إستخدام وسيلة الفيديو لًتقية إجناز الطالب يف فهم دل .1

مفردات اللغة العربيةيف تعليم درس اللغة العربية. ومن احملتسن أن يكون إستخدام 

 تلك وسيلة مراعة ادلادة اليت سيلقيها ادلدرس, وقدرة الطالب, والوقت.

, أن نتيجة ىذا البحث تعطي لو للباحث ادلقبل الذي يرغب يف مادة ىذا البحث .2

ة الفيديو لًتقية إجناز الطالب يف بفعالية وسيل إضافة يف حتطيط البحث ادلتعلق

   فهم مفردات اللغة العربية.


