
301 

 

 الباب الخامس 

 خاتمةال

 الخالصة . أ

أما خالصة البحث العلمي بادلوضوع استخدام األلعاب اللغوية يف تعليم 

للعام الدراسى  ادلفردات بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية بليتار

 م فهي: 7032/7032

يف واخلطوة األوىل كان ادلدرس أن يعمل التخطيط يف استخدام األلعاب اللغوية  .3

تعليم ادلفردات لتحصل نتائج التعليم الىت مناسبة بأىداف التعليم. عملت 

، فهم عن rpp، أن تشمل التخطيط: صنع ادلدرس التخطيط قبل التعليم

خطوات التعليم، توكيل على مادة الدرس على األخص عن "ادلفردات"، ختبري 

 على األشخاص و التقومي.

التنفيذ. تنفيذ التعليم يف استخدام األلعاب بعد اخلطوة األوىل، أن يعمل ادلدرس  .7

تعمل عملية التعليم يف الفصل. ادلثال اللعبة   اللغوية يف تعليم ادلفردات ىي

كومونيكاتا، كلمة السلسلة، النحوي سريع، الغناء )روموز تصريف( وغري ذلك. 

خطوات التنفيذ ىي: األوىل، اعطاء اإليضاح عن مادة الدرس "ادلفردات" من 

رس. الثاين، تطلب ادلدرس على الطالب حلفظ عن ادلفردات الكثرية الىت ادلد
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عن استخدم كتابو ادلدرس على الطالب  يشرحمناسبة مادة الدرس. الثالث، 

"pegon.أن يثبت ادلفردات "  

و اخلطوة الثالث ىو التقومي. أىداف التقومي ىي ليعرف كفاءة الطالب أن تذكر  .1

فردات. أما التقومي أن يعمل ادلدرس فهو التقومي و حتفيظ مادة الدرس عن ادل

بالشفويا، وىو تطلب الطالب أن تذكر مخسة ادلفردات ادلختلفة بالطالب 

األخرى و معناىا و دتكن ثالث ادلفردات ادلتساوى. إذا الطالب مل تستطيع، 

جنب أن حتفيظ مث تذكر مخسة عشر ادلفردات ومعناىا. ونتائج من التقومي ىي 

 ن تستطيع الطالب لتحفيظ و تذكر ادلفردات ومعناىا.مبعدل أ
 

 إلقتراحاتا . ب

بعد أن تنهي الباحثة البحث العلمي بادلوضوع استخدام األلعاب اللغوية يف 

 ، ترجو الباحثة من ىذه البحث ىو:تعليم ادلفردات

 درسللم .3

البحث بادلوصوع "استخدام األلعاب اللغوية يف تعليم ادلفردات"، ترجو 

ن نتائج البحث ادلدرس اللغة العربية أن يستطيع إلستخدام اللعبة الباحثة م
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لعملية التعليم. ونتائج البحث أن يصلح عملية التعليم الناقصا على األخص 

 عملية التعليم الذي يستخدم اللعبة.

 للطالب .7

تستطيع الطالب أن تستخدم اللعبة لتعليم، حىت زيادة الفهم وتسهيل 

ت، على األخص يصري الطالب اإلبتكارّى والفعلي يف الطالب يف حتفيظ ادلفردا

 تعليم ادلفردات باللعبة.

 باحثةلل .1

ىذا البحث تستطيع الباحثة أن تزيد عن علوم الىت مناسبة باستخدام 

األلعاب اللغوية يف تعليم ادلفردات، من ناحية التخطيط، التنفيذ والتقومي عن 

 استخدام األلعاب اللغوية يف تعليم ادلفردات.

 مكتبة اجلامعةلل .1

ترجو نتائج البحث مفيد ليصري جمموعة ادلادة و ادلراجع، وتزيد ادلراجع 

 لغوية أو ادلقروءة للطالب األخرى.يف قسم الرتبوي حىت أن تستخدم اللعبة ال

 

 
 


