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 الباب الخامس

 الخاتمة

 الخالصة .أ

، يمكن استنتاج الرابع بابوالمناقشة التي تم وصفها في المن نتائج تحليل البيانات 
وسيلة الرسوم المتحركة في تعليم الكالم لدى طلبة الصف الثامن في المدرسة أن استخدام 

م يمن تعل ةفعاليأكثر بنجر كاليمنتان الجنوبية  األولىالمتوسطة اإلسالمية الحكومية 
التي  ..9.التقليدية. يمكن مالحظة ذلك من القيمة المعنوية  سيلةالو  باستخدام الكالم

 .Ho رفضو Ha قبول( والتي تشير إلى > sig 5.,.) 9.5.تقل عن 

وأيًضا تكون وسيلة الرسوم المتحركة فعالة عند استخدامها في تعليم الكالم لدى طلبة 
الجنوبية.  بنجر كاليمنتان األولىالصف الثامن في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 

. بالطال عليها حصل التي( المتوسط) الطالب درجاتيمكن مالحظة ذلك من متوسط 
بالنسبة للفصل التجريبي )كان الفصل الذي تم تدريسه باستخدام وسيلة الرسوم المتحركة( 

البعدي تم الحصول على متوسط  االختباروخالل  44975القبلي كان  االختبارأثناء 
تقريًبا، بينما كان المتوسط للفئة الضابطة )لم يتم  .3، مما أظهر زيادة قدرها  75944

لوا على لقبلي حصا االختباروسيلة الرسوم المتحركة( خالل  تدريس الفصل باستخدام
البعدي، والتي أظهرت زيادة قدرها  االختبارخالل فترة ما  7.966و  52913متوسط 

 فقط. .2

 االقتراحات .ب

 ، يمكن تقديم االقتراحات التالية.بناًء على االستنتاجات أعاله

 درسينوالم المدرسةرئيس لاقتراحات  .1
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عليم وسيلة الرسوم المتحركة في ت، من المعروف أن استخدام البحث بناًء على نتائج
بنجر   لىاألو الكالم لدى طلبة الصف الثامن في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 

سيلة الرسوم و . بحيث يمكن للمدراء والمعلمين استخدام فعاليةأكثر  كاليمنتان الجنوبية
متابعة جهود  ، يجبغة العربية. إلى جانب ذلكبالل تعليمية للتحدث يلةكوس  المتحركة

لتقليدية أقل ا يلةالوس، ألن استخدام األساليب و م على الفوريلم لتعديل نظام التعلالمع
 ويميل إلى أن يكون رتيًبا. فعالية

 اقتراحات للباحثين في المستقبل .2

كدليل في  ، يمكن استخدام نتائج هذا التحليل البحثيبالنسبة للباحثين المستقبليين
تعليمية.  لةياألخرى كوس يلةأو باالشتراك مع استخدام الوس أبحاثهم. أو حتى باالشتراك

فقط بحيث  االختبارتستخدم طريقة جمع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة تقنيات 
لذلك  ،النفسية غير المرئية لدى األفرادتكون أقل قدرة على الكشف بعمق عن األعراض 

على سبيل  ،الها بتقنيات أخرى لجمع البياناتمن الباحثين إلى استكم يحتاج المزيد
المثال مع المزيد من المعلومات تقنيات اختبار العمق أو المالحظة أو باختبار نفسي 

 بحيث تكون قادرة على الكشف بعمق عن الحالة النفسية للموضوع المراد دراسته.
  


