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 الباب الخامس

 مةالخات  

 الخالصة .أ 

 ستربز الباحثة التلخيص كما التاىل: ،البحث ىف السابق ائجبنظر من نت

تولونج  4رسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية يف املد التدريبات طريقةتطبيق  .1

 يف ُيستخدم مؤثر إذاأو  التدريبات فعالة طريقة ألن طويل، زمن منذ أجونج

يقرأ املعلم املفردات أوال مث يقّلدوهنا و تطبيقها يف الفصل هي  العربية، اللغة ميتعل

 ثالثة مفردات يَكرَّر كل. وصريح و واضح عال   بصوت الطالب، و قراءهتا

بعد قراءة املفردات، يطلب املعلم إىل الطالب ليُ ْغِلق كتاهبم مث . ليس كثريا مرات،

 النظر دون قراءهتا متت اليت املفردات عن اآلخر تلو واحًدا يسأل املعلم الطالبَ 

 الطالب وذاكرة احلفظ الطالب يف القدرة الكتاب، هذا احلال ملعرفة مدى إىل

التدريبات  نقلها. لتقومي بعده، يطلب املعلم الطالب ليعمل األسئلة مت اليت للمواد

مث مجعها عند  األسئلة يف املفردات قراءة على اعتادوا هم حىت الكتاب يف الواردة

 عمل نتائج بتصحيح املعلم يقوم العمل، من الطالب انتهاء . وبعدهاءاإلنت

 .بعناية الطالب
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لسهولة حفظ املفردات للطالب  التدريبات طريقةاستخدام  يفتوجد املشكالت  .2

 فإن ،تولونج أجونج 4سالمية احلكومية الصف الثامن مبدرسة املتوسطة اإل

 ذلك، جانب إىل. وقًتا طويالً التدريبات تستغرق  طريقة أن :هي املشكالت

و  العربية، املواد اللغة حيبون ال من الطالب كثري أنفسهم، الطالب هي املشكلة

أن يهتمُّون  يريدون ال طالب هناك ،الفصل يف التعليم عند بسهولة الطالب ممّلة

 مع ويتحادثون مبفردهم، يلعبون بعض الطالب املثال سبيل على بالبيان املعلم،

 الذين وهم الطالب أيًضا، هذا موجود الطاولة، حتت النوم أو خلفهم، األصدقاء

 الطالب بتذكري املعلم يقوم بالطبعو  .الفصل يف التعليم عند بامللل يشعرون

 .للتعّلم فشيئا شيئا سيتحركون الطريقة هبذه .جيًدا للتعّلميريدون  وحيفزهم ِلَكي

طريقة دور أما  اللغة العربية.مهم يف التعليم دور طريقة التدريبات لديها  .3

التدريبات لسهولة حفظ املفردات للطالب الصف الثامن مبدرسة املتوسطة 

 كمساعد تعملالتدريبات  طريقة: هي تولونج أجونج 4اإلسالمية احلكومية 

تساعد أن ُتَسّهل الطالب يف حفظ  التدريبات طريقة النجاح التعليم، وداعم

يستطيعون الطالب يف نُطق املفردات  و املفردات، وحتسني مهارة الطالب،

وحتفيزًا، و َتْسَتِفزُّ محاسة  ونشاطًا مهارة أكثر الطالب باجليدة والصحيحة، يصبح

التمرين أو  ألن درسوااليت عن املفردات يصبح الطالب مألوفني  .الطالب
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 مت اليت دائما عن املادة يتذكرون الطالب حىت متكرر بشكل يتم التدريبات

 الطالب الذين مُيَي ِّزَ  أن ميكن و ليُ َنظَِّم الطالب املعلم يسّهل جبانب ذلك .تعلمها

 .وأيهم غري املنضبطني التعّلم يف املنضبطني

 اإلقتراحات .ب 

 للمدرس .1

 فرداتالتدريبات لسهولة حفظ املستخدم طريقة يأن  ينبغي على املدرس

إتقان املفردات ويطلب منهم أن ميارسوا حلفظ يف الطالب  يستطيعون حىت

املفردات يف ترمجة اجلملة أو الفقرة من اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية ومن 

 اللغة اإلندونيسية إىل اللغة العربية.

 للطالب .2

  ارسوامي ومن القاموس أو من الكتاب  يقرأ املفردات ينبغى الطالب أن

 .البيت أو يف املدرسة حينما يفبالتكرار  اللغة العربيةيف حفظ املفردات 

 للباحث القادم .3

حثة فيما يتعلق العل هذا البحث العلمى أن يكون دراسة عملية لب

 فيما بعد. طريقة التدريباتبال

 


