
 الباب الخامس

 الخاثمة

 إلاستنتاج .أ 

 العسبُتهلماث لعبت مطابقت ال تجقىُ هره اطخخدام البدث هخائج إلى اطدىادا

إوظان “ اإلاخهاملت ؤلاطالمُت الابخدائُت لطالب الفصل الثالث باإلادزطت بالصىز 

دزاطت : م ;810/:810بىطىى للفصل الدزاس ي ألاوى العام الدزاس ي  ”أوجما

ُت و جطبُقُت  .ججٍس

 ًظهس الري paired t testخظابُت اخخباز  عملُت هخائج مً ًخضح أن ًمنً وهرا

ادة  وما 1دهُا  قُمت مع 88،26: القبلي الاخخباز  القُمت مخىطط الدظاب في ٍش

ي و الفصل  01دهُا  قُمت مع 96،87الاخخباز البعد   . اإلاساقبفي الفصل الخجَس

 أن مسئُت SPSS 15 بسهامج باطخخدام اإلاعالجت البُاهاث T الاخخباز هخائج إلى اطدىادا

خم H1 و Sig <0.05 قُمت قبىى  ًخم .sig=0.001 قُمت  تجقىُلرلو، . H0 زفض ٍو

 .إجقان اإلافسداث العسبُت لترقُت فاعال هلماث بالصىز لعبت مطابقت ال

 

 العيوب و املزايا .ب 

 عُىب .0

 .ال جمثل اإلافسداث اإلاصىزة بدصافيرها معاهيها لما هي اإلاطلىبت ( أ

ً مً خالى جقىُت لعبت  ( ب مطابقت ًمنً أن ًضطسب الطالب آلاخٍس

 .اإلاخدمظت بالصىز  العسبُتهلماث ال

 مصاًا .8

دة للطالب في الدزاحت الابخدائُت بشهل  ( أ هره الخقىُت مؤثسة، مىخُت، فٍس

 .عام

ججعل الطالب مسجنٍصً على دزوطهم بظهىلت في فهم اإلافسداث و هي  ( ب

 .العسبُت و ذلسها

 

 

 



 

 احاتقتر الا .ج 

 الصلت هأمل ذاث لمدخل لألطساف الباخثىن  ًقدم التي لالقتراخاث باليظبت أما

 اإلاخهاملت ؤلاطالمُت الابخدائُت باإلادزطت الفصل الثالثالخعلم اللغت العسبُت في  أن

 : صحُذ بشهل حشغُلها ًمنً بىطىى  ”إوظان أوجما“

 للطالب .0

ادة اطخمساز اإلاخىقع ( أ ت اإلاثابسة ٍش  حمُع جدقُق أحل مً حعلم في وخٍُى

 .اإلاسحىة ألاهداف

س ًمنً واإلاخعلمين وإبداعا وشاطا ألثر جهىن  أن اإلاخىقع ( ب  أهفظهم في جطٍى

 .ش يء مل إلاعسفت للمعلىماث الىخُد اإلاصدز لِع اإلاعلم ألن هظسا الدزوض

 للمعلمين .8

حُد،  للخعلم وهماذج وألاطالُب، الاطتراجُجُاث جىفر أن ًمنً اإلاعلمين أمل ( أ

 أمىز  اإلاخعلمين، بين شزاعتها ًمنً التي للخعلم ومىاطبت مخىىعت أوشطت

ق عً أخسي،  .الخعلم في والصىز  الهلماث مطابقت اللعبت جقىُت جطبُق طٍس

ص على قادزة جهىن  أن اإلاخىقع ( ب  بخقدًم اإلاخعلمين بالحماض شعىز  حعٍص

 اإلاخعت اإلاخعلمين حعلم ًمنً أهه خُث اإلاسح وأطالُب و همىذج اطتراجُجُاث

ق  .الطٍس

 للمدزطت .3

ق الطالب عً حعلم هخائج جدظين على قادزة جهىن  أن اإلاخىقع ( أ  جدظين طٍس

 . معلميهم حىدة إلى حىدة الطالب إلى جصل اإلاخعلمين هىعُت

اإلادازض  في الخعلُم هىعُت جدظين في الاطخمساز على قادزة جهىن  أن اإلاخىقع ( ب

 .ؤلاعالم ووطائل الخعلم مسافق جىفير ذلو في بما

 

 كلمة الاختتام .د 

و حعخقد . الحمد هللا الري أعطاها الظهلت و القدزة في جنمُل هره ألاطسوخت

لرلو، جسحى . الباخثت و حعترف أن هىاك العدًد مً العُىب في لخابت هرا البدث

اداث ها فعت مً القساء لهي ًجعل هرا البدث الباخثت عدة اقتراخاث و اهخق

ً في اإلاظخقبل خاصت في مجاى حعلُم اللغت العسبُت  .مسحعا مهما للباخثين آلاخٍس



هره  الطخنماى ألافهاز مظاهمت الدعم، فئن جقدًم ٌظاعدون  الرًً لجمُع

دبادلها الصالحت أعماله هللا ًقبل مصحىبت بأن الصالة في النهائُت البدث شنسا  ٍو

 .والقساء للمؤلفين فىائد ججلب قد البدث هره. الخير بمضاعفت

 


