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 الباب الخامس

 االختتام
 

متام كتابة هذا البحث. وبعد أن يبحث إالباحث  الذي بنعمته وفضله يستطيعاحلمد هللا 

ىف هذا الباب سيقوم و منه,  أن يقّدم النتائجيصلح للباحث  هذا املوضوع ىف األبواب السابقة، عن

اليت متكننا املتعلقة مبوضوع هذا البحث االقرتاحات ويقّدم الباحث بتلخيص نتائج البحث 

  .منها االستفادة

  الخالصة  . أ

ختتلــــف بغريهــــا مــــن روضــــة " وداس فنجــــودي ســــوي" تعلــــيم اللغــــة العربيــــة يف روضــــة األطفــــال .1

األطفال األخرى، هلا هدف عظيم وهي جعل التالميذ قـادرين علـى حتفـيظ املفـردات و مفهـم 

تلـــف ختتعلـــيم اللغـــة العربيـــة  طريقـــةل اإلســـالمى. اللغـــة العربيـــة ولـــو كانـــت غـــري الروضـــة األطفـــا

تفهــم  هــدف عظــيم وهــو جعــل التالميــذ قــادرين علــى ااألخــرى، هلــروضــة األطفــال  بغريهــا مــن

. والوســائل فيهــا موفــورة اجلرئيــة و الغنــاء طريقــةوال لطريقــة املســتخدمة هــياللغــة العربيــة اوال. وا

 الكتاب املدرسي املستخدم هو كتابو وكاملة. 
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 االختبار املتعلم نوعان، ومها قدر إجناز قياسل العربية اللغة ةمعلم به يقوم الذي والتقييم 

    .االختبار وغري

 ان نتائج القدرة التالميذ على حتفيظ املفردات العربية فهي كمايلي:  .2

طالقـــة يف حتفـــيظ املفـــردات العربيـــة هـــو "مقبـــول" وانـــه أكثـــر التالميـــذ مل  النتـــائج مـــن اجلانـــب

يقــــدروا علــــى حتفــــيظ املفــــردات العربيــــة جيــــدا. و النتــــائج مــــن اجلانــــب مناســــب علــــى حتفــــيظ 

فــردات العربيــة أال اــم يســتطيعون املفــردات العربيــة هــو "جيــد". وقــدرة التالميــذ علــى حتفــيظ امل

نــــاس يف علــــى اجيابــــة األســــئيلة هو"ضــــعيف".كانو التالميــــذ  علــــى قــــدرم. ومــــاهر اان يؤجبـــو 

املفـردات العربيـة  حمفوظتهم. و مـن معـدل النتـائج ان قـدرة التلميـذ يف الفرقـة "ب" علـى حتفـيظ

علــى حتفــيظ املفــردات العربيــة جيــدا ألــم حيبــون إىل اللعــب ومل يهــتم  امل يقــدرو هــو "مقبــول". و 

       على الدراسى.  

 ةها معلمــمتالطـرق الـىت اسـتخد .يـؤثر يف نتيجـة حتفـيظ املفـردات العربيـة الـذينعوامـل النفسـية  .3

هي تشجيع التالميـذ حلـب نتيجة تعليم اللغة العربية يف هذه روضة األطفال  لرتقية اللغة العربية
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، وإخبـار والـدي التالميـذ حتفـيظ املفـرداتاللغة العربية، وتشـجيع التالميـذ إلكثـار تـدريبام يف 

كفاءة أوالدهم، وإكثار املراجعة للمواد السـابقة، وتنـوع طريقـة التعلـيم املسـتخدمة، وتقـدمي عن  

  .ذه روضة األطفالاالقرتاحات هل

  االقتراحات   . ب

قدم تريد أن ت،  لتالميذالعربية  فرداتامل فيظحتعوامل النفسية يف  ةبحث الكاتبتوبعد أن 

  . اللغة العربيةتعليم ولعلها نافعة للمساعدة على  اتاالقرتاح

 .ستعاب املفردات العربية جيداءة األساسية إلالكفا لكمتأن اللغة العربية  ةملتعلم نبغيت -

املناسبة النشاطة والفعالة تسهل التالميذ على طريقة الستخدم تأن اللغة العربية  ةملعلم نبغيت -

  فهم املواد التعليمية.

اللغوية واحلرفية دائما باشرتاك يف الدورات التدريبية أو  مرفع كفاءتأن اللغة العربية  ةملعلم نبغيت -

 ورسة العمل.

للمدرسة اليت تدرس فيها اللغة العربية أن توفر الوسائل احملتاجة يف تعليمها وتم ذه  نبغيت -

 املادة اهتماما كبريا.

   

  ج. االختتام 

هدانا هلذا وما كنا اتدي لوال أن هدانا اهللا. حنمده على مجيع النعم اليت ال مد هللا الذي احل

وأصلي  يستطيع الباحث أن يتم هذ البحث بكل الطاقة واالستطاعة.تعد وال حتصى وبعونه وفضله 

أسلم على خري اخللق سيدنا حمّمد و على آله و أصحابه و التابعني ومن تبعهم بإحسان يوم و 

  .الدين

وهو يوّفق من يريد ، لوجه الكرمي، وأن ينفعنا به اهللا أن جيعل هذا البحث خالصاسأل أو 

النصري، ال حول  احلق ويهدي من يشاء إىل صراط مستقيم وحسبنا اهللا ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم

حنصى ثناء االهتداء دايته، أللهم الوفّقنا اهللا إىل الفقه يف دينه و باهللا العلّي العظيم.  وال قّوة إال

وأنت الشكر يارىب والإله إال أنت إليك املشتكى كما أثنيت على نفسك، فلك احلمد و عليك أنت  

 .عظيم عطائك  أمنياملستعان على جزيل نعمائك و 
 


