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 االستنتاج . أ

ابستنناد نتائج البحث دراسة التجربية ابستخدام وسائل السمعية البصرية يف تعلم 

سليمان يوغياكرات يف  3اللغة العربية يف املدرسة حممدية االبتدائية أمربكتونج 

 الفصل اخلامس تستطيع أن توخذ اإلستنتاج كما يلي :

البصرية لنهضة دافعية الطالب يف تعليم اللغة العربية تطبيق الوسائل السمعية  .1

سليمان، يوغياكرات   3يف فصل اخلامس املدرسة حممدية اإلبتدائية أمربكتونج 

فديو تعمل تلعب ال كانت عملية جتري جيدا تثبت بنتيجة داللة. قبل

هذا احلال يهدف ملعرفة كفاءة الطالب حنو  (brainstorming) الباحثة

الفديو التعلم اللغة العربية  مث مشاهدةتبدأ الباحثة الدرس و بعد ذلك  التعلم.

  اللقاءات.  3املوضوع. و تنفيذ الباحثة الوسائل السمعية البصرية حسب 

استخدام الوسائل السمعية البصرية لنهضة دافعية يف تعلم اللغة العربية  .2

بانة. من الطالب الفصل اخلامس )ب(. هذا احلال تثبت من نتيجة اإلست

تالميذ الذين  12طالب، و  22الطالب، ميلك الطالب دافعية مرتفعة  22

ميلك دافعية مرتفعة بشدة. و مل يوجد الطالب الذين ميلك دافعية منخفضة 



أو منخفضة بشدة. حىت نظر من معّدل دافعية الطالب فصل اخلامس )ب( 

السمعية % هم يتحمسون يف تعلم اللغة العربية ابستخدام وسائل  111

البصرية. ليس دافعيتهم مرتفعة ولكن نتيجة تعلم مرتفعة أيضا بعد استخدام 

هذا وسائل. هذا احلال يعرف من ترقية نتيجة تعلم اللغة العربية فصل 

سليمان يعين، نتيجة املعّدل  3اخلامس املدرسة حممدية اإلبتدائية أمربكتونج 

. 28,22حتبار البعدي ونتيجة اال 91,25اختبار القبلي لفصل التجربة 

ونتيجة االحتبار  82,22للفصل الضابط نتيجة املعّدل اختبار القبلي 

. من نتيجة البحث هناك تغيري بني اتقان اللغة العربية 91,19البعدي 

الطالب الذين يستخدام وسائل السمعية البصرية و مع الطالب فقط 

 يستخدم وسائل أو طريقة تعلم ابلتقليدية.  

ائل من هذه وسائل السمعية البصرية هي زايدة دافعية الطالب تعلم أماّ الفض .3

، زايدة تنظم حالة الفصاللغة العربية. زايدة نشاط الطالب يف املناقشة، 

عملية التفاعل والتعاون بني الطالب و املدرس. أما نقائص من وسائل 

 السمعية البصرية هي  مهارات الكالم التالميذ غري متوازن و وقت قصري

 لتسليم املادة

 



 االقرتاحات   . ب

تثبت من نتيجة البحث ابلوسائل السمعية البصرية يف تعلم اللغة العربية 

تستطيع ان ترقية دافعية الطالب و تعطي نتيجة جيدا. فتعطي الباحثة 

 مداخالت.

للمدرسة يرجي أن يعطى املساعدة احلقيقية لتطور عملية التعلم اللغة  .1

 املدرس أن يتطور وسائل السمعية البصرية العربية إبعطاء الفرصة اىل

 لينقل املادة داخل الفصل كهذه الوسائل السمعية البصرية 

للمعّلم، خصوص للمعلم اللغة العربية لكى يستطيعون كل الوسائل  .2

التعليم يف مساعدة عملية التعليم، املثال يعين ابستحدام وسائل 

يه اهتمام الطالب كي السمعية البصرية ألن هذه الوسائل مناسبا لتنب

 جيري التدريس جيدا

للباحثة، أن تتطور العلوم عن الوسائل السمعية والبصرية ألن هناك  .3

يوجد النقائص. فلذلك ترجي يف وقت آخر تتدارك متام الوسائل يف 

 احلاضر 

 

 



 ج. كلمة االختتام 

احلمدهللا محدا وشكر كثري إىل هللا عّز وجّل الذي قد أعطيين صحة 

وسهولة حىت هذا البحث ينتهي ابلتحسني. تشعر الباحثة أن هذا البحث والقوة 

ال حينلو من نقائص، والبعيدة من الكاملة. هذا احلال تسبب نقص معرفة و  

كفاءة الباحثة. و مع ذلك ترجو الباحثة أن هذا البحث مفيد لنشأة تعلم اللغة 

ئ. لعّل هذا البحث العربية. فبذلك ترجو الباحثة إنتقاد واملداخالت من القار 

 مفيدة خصوصا للباحثة وعموما لألخر. أمني اي رب العاملني.

 


