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 الباب الخامس

 الخاتمة
 

 استنتاج .أ

بناًء على التحليل واملناقشة في الباب الرابع واإلشارة إلى أسئلة البحث في الباب األول 

في  البصرّيةو  السمعّية الوسيلة فّعالّية من البحث عن النتهاءيمكن  ،

انوي بمعهد بناء الفصل لطالبات مفردات إتقان
ّ
 اإلسالمي العصري األمة  السابع الث

 :على النحو التالي 2108/2102 الدراسّية  للسنة

 الفصل عن الحيوانات من طالبات العربية مفردات درجات اختبار على بناءً  .0

 :، حصلوا على السابع

هو  التحكم( لالختبار القبلي الفصل) VII B1 فصلقيمة المتوسط  (أ

 50 ولختبار بعدي  02

هو  التجريب( لالختبار القبلي الفصل) VII B 2 فصلمتوسط قيمة ال (ب

 80 ولختبار ما بعدي 28

التقليدية( هو  تعليمال وسيلةالتحكم ) فصلل N-Gain score متوسط قيمة (ت

 N-Gain score  ليست فعالة. بقيمة فصلتدرج في  ٪9898أو  98981121229

 ٪ 80912وبحد أقص ى  ٪1بحد أدنى 

 و السمعّية تعليمال وسيلةالتجريب ) فصلل Gain score -Nمتوسط قيمة (ث

 N- فعالة. بقيمة فصلتدرج في  ٪22911أو  22911802210( هوالبصرّية

Gain score  011وبحد أقص ى  ٪ 2981بحد أدنى ٪ 

ل في فعا البصرّية و السمعّيةبعد يلك ، يمكن الستنتاج أن استخدام الوسيلة               

 للسنة اإلسالمي العصري األمة  السابع بمعهد بناء الفصل لطالباتإتقان املفردات 

قان غير فعال في إت ديةفي حين أن استخدام وسيلة التعلم التقلي .2108/2102 الدراسّية 

 الدراسّية  للسنة اإلسالمي العصري األمة  السابع بمعهد بناء الفصل املفردات لطالبات

2108/2102. 

 

 الفصلمن  لطالبات العربية عن الحيوانات مفردات تحليل بيانات الستبيان .2

 :، حصلت البيانات على النحو التالي السابع
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 .اللغة العربيةأن أكثر من نصف الطالبات مهتمن بتعلم  ( أ

 .الطالبات غير مرارا جدا بصعوبات في تعلم اللغة العربية تقريبا من نصفأن  ( ب

 .الطالبات يالقى بصعوبات في دروس املحادثة تقريبا من نصف أنأن نستنتج  ( ت

قبل استخدام الوسيلة  املفردات الطالبات صعب عليهن لحفظ نصف أن ( ث

 . البصرّية و السمعّية

الطالبات يشعرون دائًما بالسهولة  لنسين عند  تقريبا من نصف أن ( ج

 .مفردات حفظ

  أن ( ح
ً
  ل املعلمقب في الفصل من املفردات يشعرن أن تعلم  الطالبات نصف تقريبا

 .ممتع

 .البصرّية و السمعّيةالطالبات يعرفن عن الوسيلة  أكثر من نصف أن ( خ

 ّيةالبصر  و السمعّيةالطالبات شعرن أن استخدام الوسيلة  أن  أكثر من نصف ( د

 .في التعلم ممتع جدا

باستخدام  مفردات الطالبات متحمسات جدا في إتقان أكثر من نصف أن ( ي

 .البصرّية و السمعّيةالوسيلة 

 البصرّية و السمعّيةعلى أن الوسيلة  جدا  أكثر من نصف الطالبات يوافقن أن ( ر

 . مفردات تجعل من السهل في إتقان

يدة ج البصرّية و السمعّيةالطالبات يعتقدون أن الوسيلة  أكثر من نصفأن  ( ز

  .إلتقانهم للمفردات جًدا

  و السمعّيةيوافقن جدا إيا كانت الوسيلة  أكثر من نصف الطالبات أن ( س

 املفردات. مستعمل على إتقان

 و السمعّيةالطالبات يوافقن جدا إيا كانت الوسيلة  تقريبا من نصف أن ( ش

 .املفردات يمية فعالة إلتقانهي وسيلة تعل البصرّية

دام باستخ املفردات صعوبة في حفظيشعرن ب ل الطالباتجزًءا كبيرا من أن  ( ص

 .البصرّيةو  السمعّيةالوسيلة 

خدام باست املفردات الطالبات ل يشعرن بصعوبة في حفظ أكثر من نصف أن ( ض

 . البصرّيةو  السمعّيةالوسيلة 
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 اقتراحات البحوث .ب

من نتائج تحليل املناقشة والستنتاجات التي تم الحصول عليها من هذه البحث، 

 : القتراحات التالية باحثةالقدم 

ب اآلخرين أن تستخدموا الوسيلة السمعّية و  .0
ّ

لكّل طالبة بمعهد بناء األّمة والطال

ع أن يالبصرّية أو وسيلة التعليم األخرى الفعالة إلتقان مفردات العربية. ألنها تستط

 تسّهل في عملّية التدريس باستخدام املرافق املوجودة.

وغيرها  اتاملفرد الحديثة إلتقان تعليمال وسيلةملعلمو بمعهد بناء األّمة أن تحّول إلى  .2

كمثل املوضوعات األخرى التي  K-13 من أجل تلبية معيار .من املواد التعليمية

 .وغيرها LCD, Proyektorتستخدم بالفعل مرافق الفصول الدراسية مثل 

للباحثين في املستقبل، سيكون من الجيد إيا استمر هذا البحث في شكل متغيرات  .9

لتسهيل تعلم اللغة العربية  البصرّية و السمعّيةالوسيلة  كمثال استخدام .أخرى 

  القواعد نحو و الصرف. أو

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


