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 الباب اخلامس
 اخلامتة

 خالصة البحث -أ
 بناء على تصوير البياانت سابقا، فأخذ الباحث خالصة البحث هي:

 اللغة األحرفأصوات  ( يف تعليمBeatboxبيت بوكس) استخدام اسرتاتيجية -1
العربية لطلبة الصف السابع يرقي نتيجة الطلبة يف اجملموعة التجريبية من اجملموعة 

( أن نتيجة parametrik) حدودي tالضابطة، فاملنظور من حتصيل اختبار 
"مردود" oH ( حيت α= ) 0,05أصغر من درجة املغزى  013،0ملحوظها يعين 

"مقبول". اخلالصة توجد الفرق نتيجة اإلختبار البعدي بني اجملموعة  aHو 
( Beatboxبيت بوكس) التجريبية واجملموعة الضابطة. بذلك استخدام اسرتاتيجية

ابملدرسة املتوسطة العامة  الصف طالب العربية اللغة األحرفأصوات  يف تعليم
 بنجرماسني فّعال. 19احلكومية 

بيت  اسرتاتيجيةالطلبة حيّبون استخدام  أكثرن أهي  ونتائج االستبانة -2
ون ال يوافقمن قليل منهم العربية و  األحرفيف تعليم أصوات  (Beatboxبوكس)
ومن نتائجها أيضا أن استخدامها يزيد رغبة الطلبة يف تعلُّم  ، سرتاتيجيةهبذه اال
 العربية. األحرفأصوات 

 توصيات البحث  -ب
واخلالصة وصفها، الباحث تستطيع أن يقّدم من نتائج البحث واملناقشة 

 االقرتاحات التالية:
العربية ابستخدام  األحرفملدرسني، ينبغي أن يكون تنفيذ تعليم أصوات  -1

حتتاج إىل النظر يف مسألة إلعداد الكايف يف  (Beatboxبيت بوكس)اسرتاتيجية 
 سن.احلال املرافق واملادة املناسبة وكذلك مع إدارة الوقت بشكل األح
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لباحثني آخرين، نظرا حبدود يف هذا البحث. فإن يعمل حاجة البحثات املماثلة  -2
يف املكان وخصائص املختلفة وموضوع أوسع ملواد مهارة القراءة القرآن أو 

 األخرى، وكذلك مع إدراة الوقت بشكل األحسن.
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