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 اخلامس الباب 
 االختتام

 البحث خالصة -أ
يف تعليم ادلفردات مبعهد احلكمة للبنات لتطبيق احلركة اللغوية كانت اخلالصة للبحث العلمي 

  يعين: اتبودارات هيلري منطقة هولو سوجني الوسطى كادلنتان اجلنوبية

من األساليب يف تعليم ادلفردات الىت تستخدمها ادلربية والطالبات يف  ركة اللغوية هي سسلو احل

 اليومية. لاالعربية عن األعم ادلعهد احلكمة للبنات يف تعليم ادلفردات

بعد صالة  تقوم ادلشرفات والطالبات تعليم ادلفردات ابحلركة اللغوية يف ادلصلى يعينو  -1

 .ماعةابجل الفجر وبعد صالة الظهر وبعد صالة العشاء

يف ادلصلى  نمعجي اآليت الطالبات: س( تكون من إجراءات احلركة اللغوية يف تعليم ادلفردات -2

 مرات. مث ترددها الطالبات العربية مث تلفظ ادلشرفات ادلفردات (  بعد الصالة ابجلماعة.

مث تستخدم د(  الدقائق لطالبات ليحفظن ادلفردات. ضالوقت بعمث تعطى ادلشرفات ج( 

 الطالبات وادلشرفات ادلفردات يف سثناء الكالم.

 . إال يوم اجلمعةتفعل الطالبات سداء تعليم ادلفردات ابحلركة اللغوية كل اليوم  -3

 حلركة اللغوية اب زوائد تعليم ادلفرداتو  -4

 تعطى الطالبات الفرصة الواسعة لتستخدم اللغة العربية يف سنشطة الكالم. ( س
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عند النطق فتفتح ادلربية الفرصة  لتستخدم اللغة العربيةادلربية الطالبات الفرصة  تعطى (  

 الضطالع مهارة الكالم ابللغة العربية ابلواسعة.

 الطالبات عن ادلفردات الىت حتفظها الطالبات.توتق ذاكرة   ج(

سن يفهمن القرسن الكرمي واحلديث والكتب الىت كتب ابلعربية و سن  لتسهل الطالبات   د(

 .الرمسي تعليم اللغة العربية يف الفصل يفهمن

 من سغراض احلركة اللغوية يف تعليم ادلفردات هي؛و  -5

 متارس الطالبات يف نطق ابللغة العربية.سن  ( س

  منى شعور احلب يف اللغة العربية.سن   (  

  حلركة اللغويةاب تعليم ادلفردات عقوابت -6

هذه العقوبة ة، تفرق العربي الطالبات الىت يتكلمن بدون اللغة وبةعقادلشرفات ال يتعطو 

جتري وتدور ركة اللغوية يف هذه السنة عقوبة تعليم ادلفردات ابحل فأماالسنة ابلسنوات السابقة. 

اللغوية يف عقوبة تعليم ادلفردات ابحلركة سما و . ل ادلعهد احلكمة للبنات فقطالطالبات يف حو 

 الطالبات فستنظف كلمات  3-1 العربية من اللغة بدونالطالبة الىت  تبتدس منالسنوات ادلاضية 

احلمام  ستنظف الطالباتف كلمات  9-4من العربية  بدون الطالبات نوافذ، وإذا تتكلم 1-3

 .كلمات  11العربية سكثر من  بدون العقوبة اخلفية إذا تتكلم الطالباتالطالبة وتوجد 
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 عوامل العراقيل يف سداء تعليم ادلفردات ابحلركة اللغوية -7

 كالتفصيل التايل؛   سداء تعليم ادلفردات ابحلركة اللغويةيف  عوامل العراقيلو 

  .ادلفردات ابحلركة اللغويةكسالن ادلشرفات والطالبات سن يتبعن يف سداء تعليم   - س

  .ادلشرفات والطالبات حني يتبعن سداء تعليم ادلفردات ابحلركة اللغوية عند دفعالنقصان    -  

ابحلركة نقصان ادلوارد البشرية ليكون ادلشرفون سو ادلشرفات يف سداء تعليم ادلفردات   -ج

 .اللغوية

 االقرتاحات -ب
 بناء على النتائج البحث تقدم الباحثة التوصيات واالقرتاحات كما التايل؛

 للمربية  -1

 .تعليم ادلفردات ابحلركة اللغوية سداءالطالبات ليشاركن يف تركز دلربية سن نبغي ي  ( س

الفصيحة الكلمة واجلمل  الناطق األصلي ليمثل إىل الطالبات عن نطقسن حتضر  دلربية نبغيي (  

 ابللغة العربية 

 للطالبات -2

  .تعليم ادلفردات ابحلركة اللغوية لطالبات سن تنشط الطالبات يف النشاط نبغيي   ( س

كما ينطق الناطق ابللغة العربية   الفصيحة نطق احلرف واللهجة ارسةممنبغي لطالبات   (  

 .األصلي
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كما ينطق   ابللغة العرية الفصيحة و ةبرتكيب اجلمل الصحيح ينبغي لطالبات سن تتكلم  ج(

 .الناطق األصلي

 للباحثني اآلخرين  -3

مماثال ابدلكان نظر إىل حدودية هذا البحث تقرتح الباحثة للباحثني اآلخرين سن ينفذوا حبثا 

  واخلصائص وادلوضوع سوسع.

 
 


