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 الباب اخلامس
 اإلختتام
 

 اإلجابة من هي واخلالصة واالقرتاحات. اخلالصة الباحثة قدمتس الباب هذا ويف

 وادلدرسٌن والطالب ادلدرسة على ختص واالقرتاحات األول. الباب يف البحث مسائل

 كما اخلالصة وضح الباحثةتس السابق، الباب يف البحث نتائج من وابلنظر .قادمال والباحث

 :يلي

 اخلالصة .أ 

 استخدام أتثًن حول البحث لبياانت والتجريبية النظرية ادلناقشة إىل استناًدا

وسائل الصور ادلتحركة على تعليم مهارة اإلستماع يف الصف السابع ابدلدرسة ادلتوسطة 

 :التالية النتائج استخالص للباحثة ميكناالسالمية احلكومية األوىل ابليتار، 

هناك أتثًن كبًن على استخدام وسائل الصور ادلتحركة على تعليم مهارة اإلستماع  .1

والتأثًن  . األوىل ابليتاريف الصف السابع ابدلدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية 

 حسايبتمقبول. وأن نتيجة  Haمرفض و  H0يعين أن ، جدولت > حسايبتابنظر اىل 

مبعىن وذلك.  0،،، < ،،،، سيج قيمة مع3،،،1=  جدولتويف  8،8،3= 
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 بٌن وهاما إجيابيا أتثًنا هناك أن وميكن االستنتاج. فروض H0 أن أيمقبول  Ha أن

االستماع لطالب الصف السابع ابدلدرسة  مهارة على وسائل الصور ادلتحركة

 .،9،9 \،9،1ادلتوسطة االسالمية احلكومية األوىل ابليتار للعام الدراسي 

لطالب الصف  استخدام وسائل الصور ادلتحركة على مهارة اإلستماعمدى أتثًن  .9

وسائل  استخدام إن .يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل ابليتار سابعال

 ويستند ،الطالبلدى اإلستماع  مهارة على ؤثري ميالتعل عملية يف الصور ادلتحركة

 اجملموعةو  التجريبية مجموعةالتأثًن للعلى حلساب كوهٌن اباختبار   نتائج إىل هذا

 هي التأثًن قيمة نسبة أن كوهٌن تفسًن ويوضح. ،1،1 بقيمة ةالضابط

 أتثًن هناك أن االستنتاج ميكن ولذلك .العليا الفئة يف تضمينها ويتم%. 1،،،

وسائل الصور ادلتحركة على تعليم مهارة اإلستماع يف الصف  استخداميف  كبًن

السابع ابدلدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية األوىل ابليتار للعام الدراسي 

9،1،\ 9،9،. 
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 اإلفرتاحات .ب 

ادلتوسطة االسالمية احلكومية األوىل  ابدلدرسةعلمّيا  حبثًا الباحثة تأجر  أن بعد

 اليت األشياء من عدًدا الباحثة همة، اقرتحادل نتائجوال احلقائق على توحصلابليتار، 

 :يلي كما ، وهيينبغي معرفتها

 للمدرسة .1

 .حاجاهتم و التعّلم، يف وتقّدمهم منّظما، الطالب نموّ ب هتتمّ  أن للمدرسة ينبغي

 للمدرسٌن .9

ينبغي للمدرسٌن أن هتتم اهتماما الطالب اليت مل تفهم عن ادلواد التعلمية. وجيب 

 للمدرسٌن ينبغيعليهم أن حيسن يف حماولة لتحسٌن طريقة التعليم اللغة العربية. 

 وسائل الصور ادلتحركة بتعليم مهارة اإلستماع اهتماما كبًنا. بتطوير يهتموا أن

 للطالب .8

عوا نفسهم لتعليم اللغة العربية وجيب عليهم أن يكونوا ينبغي على الطالب أن تدف

 جيهدوا يف التعليم والتعلم.
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 وللباحث القادم .8

 على حيصل كي اجملال هذا يف العلمي ابلبحث القادم الباحث يقوم أن يرجى

وسائل الصور ادلتحركة وبتعليم مهارة ابل ادلتعلق األعمق البحث كماله يف

 اإلستماع.


