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 الباب الخامس

 الخاتمة

 البحث خالصة - أ

 ف أن ينقل بعض االستنتاجات اليتويف هناية مناقشة ىذه األطروحة، مؤل
 لدى طالب الصف وسيلة التعلمية باستخدام وسيلة الفالش يف تعلم الكالم  إستعمال
 سري بارايب سالم  ادحدي دار اإلستقامة اإلاملدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد  األول يف

، وصف التجربة صف األول أ أو فصل ىذا التطبيق نفذت من خالل فصلني مها .جيد
دار اإلستقامة اإلسالم  مبعهد يف فصلني  . االختبار القبل الضابطةاألول ب أو 

االختبار متوسط قيمة  نتيجة .لديو القدرة على متوسط نفسها تقريبابارايب  ادحدي 
ىو  الضابطة، وصف األول ب أو 05،57ىو  التجربةاألول أ أو فصل القبل  صف 

بارايب  دار اإلستقامة اإلسالم  ادحدي مبعهد ، وإلختبار البعدي يف فصلني 05،57
متوسط قيمة االختبار البعدي صف األول أ أو  نتيجة .لديو متوسط العائد من خمتلف

األول ب تبار البعدي صف ، يف حني أن متوسط قيمة االخ05،57ىو  التجربةفصل 
دار اإلستقامة مبعهد االختبار البعدي يف فصلني  ، أما بالنسبة05،77 ىوالضابطة  أو

االختبار القبل   متوسط القيمة نتيجة خمتلف.لديو متوسط بارايب  اإلسالم  ادحدي 
وصف األول ب أو  50،75ىو  التجربةواالختبار البعدي صف األول أ أو فصل 

يقال أن تكون  وسيلة الفالشلذلك تعلم اللغة العربية باستخدام  .99،05 ىو الضابطة
م اللغة العربية باستخدام وسيلة الفالش فعالة، ألن الطبقة بني يفعالية من تعل فعاال.

والطبقة التجريبية  .فرق واضح الضابطة، وصف األول ب أو التجربة األول أ أو فصل
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على تذكر  الطالبيساعد ة الفالش مفيد جدا ألن وسيل .زيادة يف تعلم اللغة العربية
  .املواد اليت قدمها تدريس املعلمني

 
 توصيات البحث - ب

للمعلمني من املوضوعات اللغة العربية ال حتد نفسك على وسائل اإلعالم .  .1
ولكن يف حماولة ل حتقيق أقصى قدر من وسائل االعالم مع املراعاة الكاملة 

ب عن مصا ح املعلمني. لذلك كمكن أن فخفف من الحتياجات أعرب الطال
املتعلمني يف استالم املواد اليت يتم تدريسها من أجل حتقيق الغرض من التعليم 

ىناك يعمل حاجة فإن نظرا حبدود ىف ىذا البح . باحثني آخرين، لنفسو. و 
واد الكالم أوسع ملموضوع ختلفة و امل وخصائص املكانىف  البحثات املماثلة

 .بشكل األحسن إدارة الوقت وكذلك معى، األخر 
 البحثات حاجة يعمل ىناك فإن. البح  ىذا ىف حبدود نظرا آخرين، باحثنيل .2

 وكذلك األخرى، وادمل أوسع موضوعو  ختلفةامل وخصائص املكان ىف املماثلة
 .األحسن بشكل الوقت إدارة مع


