
111 
 

 الباب اخلامس

 اخلامتة

 

 اخلالصة -أ

 إىل اخلالصات وبناء على نتائج التحليل يف الباب الرابع، توصلت الباحثة

 :كما يلي

اتبعت الباحثة عدة خطوات يف تنفيذ هذه الرسالة العلمية بدأت الباحثة من  .1

الدراسة املبدئية وهي حتليل الكتاب املقرر ملادة اختبار املفردات الذي 

املدرستني مها املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل يستخدم يف 

بنجرماسني واملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة بنجرماسني واملقابلة 

مث قامت الباحثة  مع مدرس اللغة العربية عن اختبار مفردات اللغة العربية.

السابع املدرسة بتصميم مادة اختبار مفردات اللغة العربية لطلبة الصف 

املتوسطة اإلسالمية احلكومية وأتليفه على أساس الدراسة املبدائية. وبعد 

ذلك قدمت الباحثة هذه املادة املطورة إىل اخلبريين خبري اللغة العربية وخبري 

اختبار اللغة العربية لتصديقه وتقوميه مث قامت الباحثة بتحسينه من خالل 

 حات.نتائج التقومي والتحكيم واملقت 
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أن هذه املادة املطورة صاحل الستخدامه على تصديق اخلبريين يتبينان  وبناء .2

اخلرباء  يف   حتكيم من اإلستبانة نتيجة أماو ،حيث قرر خبري اللغة العربية

" ممتاز  مستوى يف تدخل هىي%  90،  مئوية نسبة إىل اللغة العربية تبلغ

وقرر أيضا خبري ،حيتاج إىل التعديلصاحل الستخدامه ال املتتطور    " املنتج

يف  مادة اختبار   رياخلب حتكيم من اإلستبانة نتيجة أناختبار اللغة العربية 

 يف تدخل هىي%  80  ،  مئوية نسبة إىل العربية تبلغ مفردات اللغة

ولكن   صاحل الستخدامه ال حيتاج إىل التعديل. مبعىن" جيد جدا"  مستوى

كانت الباحثة قد صححت بعض األخطاء الىت الحظها اخلبري يف األخطاء 

 اللغوية حنواي وصرفيا، والغالف، واملوضوع.

. املهارياجملال و  تعتمد  على اجملال املعريفأهنا املطورة  من املميزات هذه املواد .3

واعتمدت الباحثة هبا الة لقياس قدرة مفردات اللغة العربية لطلبة الصف 

 .السابع يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية يف اجملال املعريف واملهاري

تتكون املواد املصاحبة من أهداف تعليم اللغة العربية والكفاءت 

األساسية يف تعليم اللغة العربية وأهداف تعليم مفردات اللغة العربية. 

 تتوزع هذه املواد إىل درسني التعريف ابلنفس واأللوان. 
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واد تعتمد  على اجملال املعريف وهي تتكون من املادة املطورة على امل -

 مستوى املعرفة، ومستوى الفهم، ومستوى التطبيق، مستوى التحليل.

 ،مثاله تلفظ التجرب تعتمد  على اجملال املعريف تتكون من املادة املطورة -

 أو مبر القلم معاجلة ابلكتابةو 

 التوصيات -ب

 العلمية تقدم الباحثة التوصيات االتية:بعد إجراء هذه الرسالة 

االهتمام ابختبار مفردات اللغة العربية يف اجملال املعريف واملهاري ألنه  .1

 يف اجملال املعريف واملهاري الطلبة وسيلة لقياس قدرة مفردات

إن هذه املواد املطورة قد مر مبراحل عدة يف حتسينه إال أنه مازال حيتاج  .2

وكما أنه مازال حتتاج إىل التكملة واإلصالح. لذلك إىل جتربة امليدان 

ترجو الباحثة أن تكون هناك حبوث أخرى مستقبال لتكميل النقائص فيه 

 إصالح املاخذ فيه.

 اإلقرتاحات -ج

 :االتية اإلقتاحاتنتائج البحث تقدم الباحثة   انطالقا
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اجملال  حثني االخرين أن يطوروا مادة مفردات اللغة العربية يفيرجو من البا -

 املعريف والسلوك واملهاري

حثني يرجو من البانظرا هلذا البحث يركز يف تطوير مفردات اللغة العربية و  -

 االخرين أن يطوروا يف عناصر اللغة العربية ومهارات اللغة العربية االخرى

هذا البحث أن يكون مرجعا من املراجع يف البحث ملن يقوم  يرجو -

 ابلبحوث العلمية بعدها

 حدود املنتج -د

 إن املواد املطورة  تعتمد على اجملال املعريف واملهاري دون اجملال العاطفي -

وإن املواد املطورة  يف اجملال املعريف اقتصرت يف أربع مستوايت يعين  -

 مستوى املعرفة والفهم والتطبيق والتحليل

وإن املواد املطورة  يف اجملال املهاري اقتصرت يف التجارب لتلفظ حروف  -

 اللغة العربية واحملاكة يف الكتابة

وإن املواد املطورة  حمدودة على أن التجربة يف حتكيم اخلبري فقط وملا  -

 تتجرب يف امليدان

 

 


