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 الخامس بابال

 الخاتمة

 الخالصات واإلستنتاجات .أ

ًوهي: ، استنتاجات إلى الباحث توصل ، الدراسة هذه نتائج على بناءً 

 الصتتتتتت  لطالب المفردات حفظ يحستتتتتتن أن يمكن القوة نقاط ستتتتتتت دا ا أن .1

 درجات نتائج من ذلك ويتضح. 2مدرسة االبتدئية المحمدية نغابيان  في الرابع

 عن الطاقة اختبار نقاط استتتتتتتتتتتتتت دا  وبعد قبتل المقتارنتة ثم الطالب اختبتار

 نم المتزاوج البستتتتي  االختبار على الحصتتتتوً  تم t اختبار نتائج حستتتتاب طريق

 مع T-table 29052>295.2ً- العتتتد بعتتتد t قيمتتتة إلى المستتتتتتتتتتتتتبق االختبتتتار أجتتتل

 أنتتتتتتت  إلى ن لص أن يمكن لتتتتتتتذلتتتتتتتك. H1 قبوً  وتم H0 رفض تم االستتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتاج

 رداتالمف تحفيظ زيادة على فعا  تأثير هناك ، بوينت باوًر وسائ  باست دا 

 .2مدرسة االبتدئية المحمدية نغابيان  من الرابع الص  لطالب

ا بوينت باوًر وستتتتتتتتتائ  الستتتتتتتتتت دا  الطالب استتتتتتتتتت ابات تظهر .2  استتتتتتتتتتت ابة أيضتتتتتتتتتت 

 بالرضتتتتتتتتتتتا العادي الطالب يشتتتتتتتتتتتعر. الوستتتتتتتتتتتائ  هذه يحبوًن أنهم بمعنى إي ابية

 نتائج خال  من هذا يتضتتتح. المفردات حفظ في بوينت باوًر وستتتائ  ويستتتاعده

 الرابع الص  طالب من العديد أجراها التي المقابالت

 المفردات حفظ في كزيادة بوينت باوًر وستتتتتتائ  استتتتتتت دا  عن النظر بصتتتتتتر  .3

 يالت الضتتتع  نقاط من العديد أيضتتتا لديها بوينت باوًر وستتتائ  فإن ، للطالب
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 وقتتتتتدرة جتتتتتاهزيتتتتتة إلى الحتتتتتاجتتتتتة. محققتتتتتة غير التعلم أهتتتتتدا  ت عتتتتتل أن يمكن

 .صتتتتتتتحي  بشتتتتتتتكل العمل على قادرة تكوًن التي بوينت باوًر وستتتتتتتائ  مستتتتتتت دم 

 المتشتتتتتتتتتتائمة العادات تغيير على قادرة لوستتتتتتتتتتائ ا هذه من المكتستتتتتتتتتتبة المزايا

ً لتكوًن
 
ً.التعلم في متفائال

 تقرااااتاال .ب

ً:التالية االقتراحات الباحث قد  ، أعاله البحث نتائج على بناءً 

 للمعلمين .1

 اإلعال  وستتتتتتتتتتتتتتائتتتل معلمي على ي تتتب ، التعليميتتتة اإلعال  وستتتتتتتتتتتتتتائتتتل اختيتتتار عنتتتد .أ

ا ويلعبوًن مهتمين بالطاًل يكوًن بحيتتتتتتث ، الطالب بتتتتتتاحتيتتتتتتاجتتتتتتات االهتمتتتتتا   دور 

ا
 
 تباوربوين وستتتتتائ  استتتتتت دا  في الخيارات أحد يتمثل. التعلم عملية في نشتتتتتط

 للمواد كدعم الفيديو مقاطع وكذلك ، الصتتتتتتتتتتوًر عرض يمكن  الذي التعلم في

 المواد فهم بستتتتتتتهولة ويشتتتتتتتعرون بالشتتتتتتتبع المشتتتتتتتار وًن يشتتتتتتتعر ال حتى التعليمية

 .العربية اللغة تعلم من الغرض تحقيق يمكن بحيث ، المقدمة

 التعلم واستتتتتتتتتتتتتراتي يات بطرًق التعلم وستتتتتتتتتتتتائ  مع المعلموًن يتعاوًن أن ينبغي .ب

ً التعليم يكوًن ال بحيث
 
 اللغة علمت عملية في التشتتتبع من الطالب يعان  وال رتيبا

 .العربية
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 للمدرسة .2

 الموجودة، المرافق باستتتت دا  المعلمين جميع المدرستتتة تنصتتتح أن ي ب

 باستتتت دا  للتعلم يمكن. LCD العرض وأجهزة المحمولة وترالكمبي أجهزة مثل

 وًنتك أن ي ب ، لذلك. للطالب التعلم الدافع زيادة اإلعال  وستتتتتتائل بووربوينت

 ، بوينت باوًر وستتتائ  استتتت دا  تدعم أن يمكن التي والمرافق بالمرافق م هزة

ًلة.المحمًو الكمبيوتر وأجهزة LCD العرض أجهزة مثل أدوات شراء إلى إضافة

 

 للطالب .3

ً أكثر الدراسة هذه طالب وجود يكوًن أن ي ب
 
 في بالتدريس يقو  معلم ألي احتراما

.جيد بشكل وتنقلها راحة أكثر التعلم عملية تكوًن حتى ، المقدمة  


