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 الباب الخامس

 الخالصة و االقتراحات

لتعليم مفردات اللغة . ىف ىذا الباب، تفسرت الباحثة بنتائج البحث واالقًتحات

و الباحثة . العربية حاصل  جتهيز البيانات مثل اختبار و املقابلة و املالحظة و اإلستبيان

. تكتب اقًتاحات ملنج رأى ىف التعليم املفردات اللغة العربية الفعالية

 الخالصة .أ

بناء على نتائج حتليل إستبيان و مقابلة و بيانات اإلختبار فتلخص العوامل 

املسببة ملنخفضة مفردات الّلغة العربية على تالميذ الصف األّول ىف املدرسة العالية 

:  م ىي ۲۰۱4 – ۲۰۱۳احلكومية اإلحدى عشرة باندونج للعام الدراسى 

 العامل احلقيقي .1

 اخنفاض القدرة التالميذ على تذكر وفهم املفردات العربية .أ

مل يكن جيدا القراءة املفردات وحفظها وذلك جيعل لتعلم وحفظ املفردات  .ب

 العربية صعوبة

تشجيع التالميذ على تعلم اللغة العربية ىي قليل حبيث أن نذكر مفردات  .ج

 اللغة العربية صعبا
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 التالميذ يشعرون بكسالن ىف حفظ مفردات اللغة العربية .د

 

 العامل الخارجي .2

املواد باللغة العربية أكثر صعوبة من اللغات األخرى اليت حتتاج إىل منعج  .أ

 لتوصيل اىل التالميذ

الوقت لتعليم التالميذ يأخد لألنشطة الذين يعلمون التالميذ بعد انتهاء  .ب

 التعليم من املدرسة

 املنهج املستخدم غري جذبة عند التالميذ لتعلم اللغة العربية .ج

 

الباحثة تعتقد أن ىناك حلول هلذه املشكلة , بعد حتليل النتائج املذكورة

 :تشمل على

التالميذ يعطى الدوافع لدراسة اللغة العربية لتكون أكثر شجاعة من وجذابة يف  .1

 تعلم اللغة العربية

اعطاء عن اللغة العربية البسيطة ميكن لتالميذ الذين يعرفون التالميذ مفردات  .2

 اللغة العربيةجديدة ميكن أن نفهم والذين يفهمون باللغة العربية يتذكر املواد

يعطى البيان للمواد باستخدام وسائل جذبة لفهم التالميذ  .3
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فعالية استخدام طريقة فريدة ومثرية جذابة يف كل مناقشة املواد العربية حبيث  .4

مثل من الغناء واأللعاب والفيديو , جيعل التالميذ الراغبني يف تعلم اللغة العربية

, باستخدام املناىج املذكورة ميكن أن جتعل التالميذ أكثر اسًتخاء. والصور

اجابيا و نشيطة على التعلم و تكون و تسلية التالميذ أن تكون أكثر إبداعا مع 

 كل خيال يف ذىنهم

 االقتراحات .ب

الباحثة تعطي اإلقًتاحاحان اليت إذا ميكن , بناء على نتائج البحث

 :استخدامو كمرجع لتالميذ، ملدّرس، وكذلك إلجراء للبحث التاىل 

للتالميذ ، يرجئ تشجيع التعلم ىف نفس التالميذ ويرتقى اما مبوجود . 1

استخدام مفردات اللغة العربية يف احلياة اليومية احسن لًتقية . مشكلة

 .استيعاب املفردات العربية

املدّرس ، يرجئ ان يكون فعالية املنهج جذابة ىف التعليم مىت تغلب صعوبة . 2

تصنع بيئة التعلم اليت أكثر مرحية وجذابة سوف تكون قادرة على . التالميذ

. تشجيع التالميذ على تعليم اللغة العربية خاصة ىف دراسة املفردات العربية
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للباحث التايل ، ميكن استخدام ىذه الدراسة ملرجع لتكون قادرة على . 3

تطوير األفكار اإلبداعية يف التدريس حىت ميكن لتالميذ لتعليم بسهولة ىف 

. تذكر املفردات العربية

 

 


