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 اخلامس الباب

  االختتام

  اخلالصة  .أ 

مما تقدمته الباحثة عن دراسة جتريبية بني التالميذ الذين يستخدمون وسيلة األفالم والتالميذ 

الذين ال يستخدمون وسيلة األفالم على إجناز تعلم مهارة االستماع ىف املدرسة الثانوية 

الرابع، فجدير ا أن تقدم النتائج،  مسارانج من الباب األول إىل الباب - ٢اإلسالمية احلكومية 

  :وهي كما يلي

 مهارة يتعلمون الذين التالميذ على االستماع إختبار درجة من املتوسط قيمة أن  .أ 

  ٨,٥٥:  فهي فالماألوسيلة  باستخدام االستماع

 مهارة يتعلمون الذين التالميذ على االستماع إختبار درجة من املتوسط قيمة أن  .ب 

  ٧,٠٥:  فهي األفالموسيلة  استخدام دون االستماع

 السابع الصف ىف التالميذ لدى االستماع مهارة ميتعل يف األفالم وسيلة استخدام أن  .ج 

هذه احلالة دلت من نتيجة . فعال هلامسارانج  -٢الثانوية اإلسالمية احلكومية  مبدرسة

:   هي والنتيجة )T-Test(  ت اختبار
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  . مقبولة البحث هذا يف والفرضية داللة، ذو الفرق أن واحلاصل
 

 االقتراحات .ب 

بعد أن عرضت هذا البحث، تريد الباحثة أن تقدم االقتراحات لعلها نافعة للمساعدة 

  :تلي كما منها ،االستماع مهارة تعليم وخاصة العربية اللغة تعليم على

وهي الوسيلة السمعية البصرية  للمعلم أن يرقي على استخدام الوسيلة التعليمية ينبغي  .١

  .ألا تستطيع أن تشاجع على قدرة مهارة اللغة للتالميذ ألفالمكا

 يف التقليدية الطريقة ويقلل التالميذ على االستماع مهارةللمعلم أن يكثر يف تدريب  ينبغي  .٢

  . تعليمهم عملية يف امللل التالميذ يشعر لئلّا ، االستماع مهارة التعليم عملية أثناء



٤٥ 

 

للمعلم أن يستعمل الطريقة التعليمية املتنوعة والمييل إىل املهارة الكتابة والقراءة  ينبغي  .٣

 . فحسب، ولكن أوسع منهما تعين مهارة االستماع

  

 االختتام  .ج 

محدا وشكرا هللا الذي أعطانا نعمة اإلسالم وقوة اإلميان ووفقنا إىل دين اإلسالم    

 .متت الباحثة كتابة هذا البحث بكل الطاقة واالستطاعةورزقنا العقل السليم حىت أ

أن تقدم الباحثة هذا البحث ، فال تنكر أن فيه نقائصا وأخطاء من بعض  بعد

لذلك ترجو الباحثة من سادات القراء تقدمي االقتراحات واإلصالحات حيث يعم . النواحي

حتت املوضوع ابة هذا البحث كت بعون اهللا وهدايته وتوفيقهوقد أمتت الباحثة  .النفع ا

الثانوية اإلسالمية  مبدرسةفعالية استخدام وسيلة األفالم على إجناز تعلم مهارة االستماع 

واهللا تسأل الباحثة أن جيعل هذا البحث خالصة لوجه الكرمي، وأن . مسارانج -٢احلكومية 

 .آمني. ينفعنا ا ىف احلياة

 

 


