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 سادسالفصل ال
 تختتا اإل

 
 الخالصة . أ

 البحث نتائج من عليها احلصول مت اليت البيانات حساب إىل استناًدا  

تأثري إستخدام  يتعلق فيما التالية االستنتاجات إجراء ميكن حيث ، واملناقشة

وسائل فيديو املتحركة على نتائج تعليم مهارة الكالم لطالب يف املدرسة الثانوية 

 .اإلسالمية احلكومية األوىل باليتار

تأثري إستخدام وسائل فيديو املتحركة على نتائج تعليم مهارة الكالم  ىناك .1

 أن يظهر باليتار لطالب يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل

 طالًبا 62 مع 1.669        قيمة تكون حيث 7.381 ىو        

 2وسيج. ) 7،381 <  1،66 أي          <         ألن. كمجيبني

 ، وبالتايل .مقبول    و  رفض    أن   مث  0.05 > 0000ذيل( من 

 على املرتكزة املتحركة التعلم لوسائط كبريًا تأثريًا ىناك أن االستنتاج ميكن

 يف العربية اللغة موضوعات يف كالم ماىارا للطالب التعلم نتائج على الفيديو

 .املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل باليتار يف العاشر الفصل
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الم لطالب تأثري إستخدام وسائل فيديو املتحركة على نتائج تعليم مهارة الك .2

 أن يظهر٪. 47 بنسبة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل باليتار

 معامل حصل بينما. 0.684 يساوي (R) العالقة/  العالقة قيمة حجم

 نتيجة ىي ىذه (R Square) قيمة. 0.468 على (R Square) أو التحديد

=  0,684   0,684=   0,6842يعىن " R" أو االرتباط معامل لرتبيع

 يعادل ما أو 0.468 ىو (R Square) التحديد معامل حجم .0,468

ة حيث يكون للفيديو املتحرك٪ 47 إىل ذلك بعد تقريبو يتم والذي٪ 46.8

 لطالب. م مهارة كالمي٪ على نتائج التعل47تأثري  لو

 اإلفتراحات . ب

 عليها احلصول مت اليت البحوث ونتائج الباحثني مالحظات على بناءً   

 تشمل ،املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل باليتار يف البحوث إجراء ثناءأ

 :يلي ما إيصاهلا للباحثني ميكن اليت االقرتاحات

 للمدراء .1

 جيب الطالب، تعلم وجناح التعلم عملية يف األىداف لتحقيق  

 التدريس يف املعلم كفاءة لتحسني التعلم يف السياسات حتديد املدير على

 .الالحقة التعلم أىداف حتقيق ميكن حبيث التعلم وسائل تطويرو 
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 للمعلمني .2

 وسائط تطبيق على قادرًا للمعرفة كوسيط املعلم يكون أن جيب  

 إىل املعلومات أو املواد لنقل أداة مبثابة التعليمية الوسائل ىذه وجعل التعلم

 كوني أن جيب ال. يفهموهنا أو بسهولة الطالب يقبلها حبيث الطالب

 لذلك احلالية، التعلم وسائط تطوير على قادرين فقط املتقدمون املعلمون

 .التعلم أنشطة عملية يف ومبتكرين مبدعني يكونوا أن املعلمني على يتعني

 املستقبل يف للباحثني .3

 ثاقبة نظرة إلضافة الدراسة ىذه نتائج استخدام املتوقع من  

 باإلضافة. الحقة لدراسة جعكمر  استخدامها وميكن واملعلومات واملعرفة

 الدراسة ىذه نتائج بإصالح آخرون باحثون يقوم أن املتوقع من ذلك، إىل

 .وتطويرىا وإتقاهنا

 


