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 الباب الخامس

 االختتام
 

 أن وبعد. البحث هذا إمتام ىف حثةالبا إىل ساعد قد العاملني ربّ  هللا وشكرا محدا

 منه، النتائج يقّدم مل إذا للباحثة التصلح السابقة، األبواب ىف املوضوع هذا عن يبحث

 متكننا الىت واالقرتاحات البحث نتائج بتلخيص الباحثة ستقوم الباب هذا ىف ولذلك

  .االستفادة

 النتائج  . أ

ث اى يف تنفيذ تعليم املفردات والنتائج اليت وصل إليها الباحثة يف هذا البح  

  تتخلص فيما يأيت : بالغناء

- ائية اإلسالمية جونتورإن تنفيذ تعليم املفردات بالغناء ىف مدرسة "نور اهلدى" االبتد.1

  ما تلى:دماك فهي 

 يستعد املدرس الغناء املستخدمة ىف تعليم املفردات  .أ 

 ةقبل استدار الغناء كتب املدرس الغناء ىف السبور   .ب 

 استدار الغناء املدرس ىف الكومبوتري والتالميذ يسمعونه  .ج 

 يغىن املدرس الغناء ّمث يقّلد التالميذ معا بصوت جهر  .د 

 يغىن التالميذ الغناء معا غري مدرس حىت يستطيعوا تغىن جيدا  .ه 

 يشرح املدرس عن الغناء.  .و 

 ت فيه.يأمر املدرس على التالميذ ليكرر الغناء وحفظ املفردا  .ز 

بعد ذلك، مث ميحو املدرس الغناء ىف السبورة قليل فقليل ويغىن التالميذ الغناء    .ح 

 كامال.

يأمر املدرس على التالميذ ليغىن أمام الفصل وإعطاء السؤال حول املفردات   .ط 

 املوجودة ىف الغناء.

ملشكالت املشكالت ىف تنفيذ تعليم املفردات بالغناء من ناحية متنوعة فهي ا كانت. 2

قسم  من امتخّرج املعّلممن ناحية املعّلم يعىن ليس من ناحية املعّلم واملتعّلم والوسائل.

ومن ناحية  جيدا. أن يستخدم الوسائل املوجودة املعلم ال يستطيعو  تعليم اللغة العربية

بعض التالميذ للصف السادس و  قدرة التالميذ ىف حفظ املفردات خمتلفة املتعلم يعىن
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فقط بل  االندونيسية-ن بالصعوبة ألن الغناء املستخدم فيها ليس باللغة العربيةيشعرو 

من ناحية اإلجنليزية حىت يشعر التالميذ باحمليار ىف حفظ املفردات.و -باللغة العربية

بل استخدام  (LCD)تعليم املفردات بوسيلة الغناء مل يستخدم الة العرض يعىن الوسائل

و الكتاب املستخدم  اهتمام جيعل التالميذ قليل ردات بالغناءالكومبوتري حىت تعّلم املف

حىت املواد فيها مل تستخدم ىف تقومي الوطىن ولكن حمدد لنيل  2006اتباع من املنهج 

غناء) فقط  2وسيلة الغناء املستخدم ( و املفردات الكثرية أو تنمية املواد اللغة العربية

  بذلك الغناء فقط.     حىت يستعيب التالميذ على املفردات حمدد

  

 اإلقتراحات  . ب

 ومزاياها، بالغناء املفردات تعليم تنفيذ نقصان عن الباحثة عرفت أن وبعد

 نور" مبدرسة  بالغناء املفردات تعليم تـنـفيذ يكون لكى االقرتاحات تقّدم أن الباحثة ستقوم

  :تلى كما وهي كامال، اإلسالمية االبتدائية" اهلدى

  المدرسة ئيسلر  االقتراح. 1

 أن له وينبغي بالغناء املفردات تعليم تنفيذ ىف نقصان يعرف أن  له ينبغي

  .التعليم وسائل تكاملي وأن املفردات تعليم جودة يرّقي

  العربّية اللغة لمعّلم االقتراحات. 2

 .املفردات تعليم أمهية يعرف أن له ينبغي .1

 ىف التعليمية كوسيلة تستخدم أن تستطيع الىت الغناء أنواع يعرف أن له ينبغى .2

 .العربية اللغة تعليم

 التعليم فهم يرّقى أن يستطيع ألنه العربية اللغة تعليم ىف الغناء يستخدم له ينبغى .3

 .املفردات

 .وفّعاال جيدا العربية اللغة تعليمية كيفية يتعّلم أن له ينبغي .4

 .التالميذ أحوال هميف أن و بالصرب العربية اللغة يعّلم أن له ينبغي .5
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  للتالميذ االقتراحات. 3

 .ونشاط جبدّ  مويتعلّ  أن هلم ينبغي .1

 .للمطالعة وقتا يزيدو أن هلم ينبغي .2

 .العربية اللغة الغناء حلبّ  أنفسهم يكّلفو أن هلم ينبغي .3

 .املفردات حلفظ أنفسهم يكّلفو أن هلم ينبغي .4

 

  ج. االختتام

 ورزقنا اإلسالم دين إىل ووفقنا اإلميان وقوة اإلسالم نعمة طاناأع الذي هللا وشكرا محدا

  واالستطاعة. الطاقة بكل البحث هذا يتم أن الباحثة تستطيع حىت السليم العقل

 كما والعرفان، لعلم أهال كتب من نقلها اليت البيانات من بالتحليل تقوم الباحثة وإّمنا

 الكمال عن بعيد هذاالبحث ولذلك نسيانو  خطأ من خيلو فال عاديّ  إنسان الباحثة أن

 يوفقنا أن اهللا وعسى البحث هذا من العربية اللغة متعلموا تستفيد أن الباحثة واإلمتام. فرتجو

 بالصواب. أعلم اهللا إنّ  املعلوم، هو السبيل. وكما رشد إىل
 

    

 

 


