
 الباب الخامس

 امتحان 

 الخالصة .أ

 من النتائج ادلذكورة أعاله، ميكن تلخيص التعرض على النحو التايل:

ىو الذى يسحد قوة اللغة. كل لغة ذلا مفردات غنية والىت ادلفردات ىي اصغر وحدة 

بالطبع ليست ىي نفسها. اللغة العربية عند خرباء البحوث لغة غنية ادلفردات، خاصة 

ادلفاىيم ادلتعلقة ثقافتهم واحلياة اليومية. ادلفردات ىو رلموعة من الكلمات او الكلمات 

ر الذى ىو جزء من امة معنية. الىت ىي معرفة الكنوز من قبصل شخص او كيا اخ

ادلفردات ادلوجودة الىت تعرف رلموعة من كل الكلمات اليت يفهمها الناس، و من ادلراجع 

ان يتم استخدامها لبناء محل جديدة. ادلفردات ىي عبارة عن رلموعة من الكلمة الىت 

 يشكل لغة.

رة الدراسة، وتقوم على معٌت ىذا ان طريقة ادلباشرة تؤكد عدم استخدام اللغة االم يف حج

اساس من ان الفرد يستطيع ان يتعلم لغة اجنبية بنقص الطريقة الىت يتعلم بصها الطفل 

لغتو االم، وىذه الطريقة تعتمد على التمثيل الصامت والًتديد واالسئلة واإلجابات ادلبادلة  

و جلمل كوسيلة لفهم اللغة وتقليدىا مع التنمية الثروة اللغوية من خالل الكلمات 



والًتاكيب ادلتصلة با األشياء، وادلوقف الىت يعيشها الطالب وتنلق من ذلك اىل ادلواقف 

 العامة يف احلياة وحاجات الطالب لتعمل معها.

باري   "األرىر"وصف اإلجراءت يف تعليم الفردات بالطريقة ادلباشرة يف دورة التعليم  .1

 كيدري

 كما يلى:   لصوف تعليم ادلفردات بالطريقة ادلباشرة

 إىل الطالب إللقاءىا فردات ادلوادادلإعداد ادلعلم  .أ

 ( طريقة ادلباشرة) ادلعلم حدد طريقة اإللقاء .ب

 يقدم السالم ويرحب الطالب بالغة العربة   .ج

 باللغة العربية اإلتيان جّو مفرح طلب ادلعلم الطالب الغناء .د

 ري باللغة العربيةواحد الطالب قرأة ادلفردات وآخرون تفس .ه

 مفردات خطأ ادلتكررة باستخدام تكرار العمل حىت حيفظون الطالب ادلعلمني  .و

 أن ينقل معٌت على معلم مفردات ميكن وصف أو مع الصور.ادلفردات   إللقاء  .ز

 وصف الصعوبات تعليم ادلفردات بالطريقة ادلباشرة يف دورة التعليم األزىر باري كيدري .2

 قابلة وادلالحظة، مث تعلم مفردات ببعض العقبات على النحو التايل:نتائج ادل

 باشرةادل طريقةادلدرسني الذين يسيطرون على  قلة .أ

 ادلفردات الكثري من الوقت الضائع أللقاء .ب



 قلة معرفة مفردات  .ج

  التقارب بني حرف العربية . د

ة يف دورة التعليم "األزىر" باري  وصف حل الصعوبات تعليم ادلفردات بالطريقة ادلباشر  .3

 كيدري

 نتائج مقابلة وادلراقبة حىت حل اليت ميكن القيام هبا:

 معلم الذين حقاً ىم قادرون على التحدث باللغات األجنبيةاختيار ادلعلمني  أ.

 ةادلباشر  الطريقةفهم خصائص  على ادلعلم جيب. ب

 البادلعلم جيب أن يكون قادراً على فهم اخللفية للطج. 

  ذلم احلسة لفهم ادلادة الدرسيةجيب أن يكون الطالب د. 

 التعبد التكلم بالغة الغربيةجيب على الطالب ه. 

ادلعلمني والطالب جيب أن يكون قادرًا على التمييز بني النطق والصوت من  و. 

 ىيجاييو الرسالة يف كل مفردات

 اإلقتراحات .ب

ال بعيدا عن الكمال، ولكنو تتأمل أن يكون الباحثة أن ىذا البحث العلمي ما ز أقرت 

 ىذا البحث مفيدا. بناء على اخلالصة، ميكن للباحثة اإلقًتاحات كما يلي:

 مدرَسة .1



  ينبغي للمدرسة أن هتتّم منّو الطالب منّظما، وتقّدمهم يف التعّلم، و حاجاهتم.

 للمدرسني .2

دعيم الوسائل التعليمية و يطّوروا التقومي األصلي ينبغي للمدرسني أن يتّموا التعليم بادلدخل العلمي بت

 بكثري.

 للطالب .3

 يرجى للطالب أن يشًتكوا التعّلم بكل اجلّد و احلماسة والوعي لتطوير كفاءاهتم

 وللباحث القادم .4

القادم بالبحث العلمي يف ىذا اجملال كي حيصل على كمالو يف  يرجى أن يقوم الباحث

عليم ادلفردات بالطريقة ادلباشرة يف دورة تعليم األزىر باري  البحث األعمق ادلتعلق بت

 كيديري.

 


