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  الباب الخامس
  االختتام

  

  الخالصة. أ

وبعد أن حتصل الباحثة البيانات وتعمل التحليل البيانات بالطريقة 

  واملناهج البحث فال بد للباحثة أن تلخص النتائج كما تلي:

مسلسل   باستخدام يتعّلمن اليت للتلميذات العربية الّلغة تعّلم رغبة. إن ١

لوزارة الرتبية والتعليم بدولة Clear Picture نتاج إكارتون تعليمي 

 املتوسطة ٢مبدرسة فتوحية   الفصل الثامن ىفاملتحدة  اإلمارات العربية

  ،٧٨ ، بتقدير ممتاز يعين من قيمة املتوسطدماك – مبراجنني اإلسالمية

٩٨ .  

 بدون استخدام يتعلمن اليت للتلميذات العربية الّلغة تعّلم رغبة. إن ٢

لوزارة الرتبية والتعليم بدولة Clear Picture نتاج إمسلسل كارتون تعليمي 

 املتوسطة ٢مبدرسة فتوحية  الثامن الفصل ىف املتحدة اإلمارات العربية

، بتقدير ناقصة يعين من قيمة دماك – مبراجنني اإلسالمية

  .٧٤،٩٥املتوسط

مسلسل كارتون تعليمي استخدام برغبة تعّلم الّلغة العربية . يوجد الفرق ٣

 لوزارة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات العربية Clear Picture  نتاجإ

 املتوسطة ٢ فتوحية للّتلميذات يف الفصل الثامن مبدرسةاملتحدة 

 أكرب من  ٢،٧٤٦ هي otحماصلة  ألن .دماك – مبراجنني اإلسالمية

tabelt )مبعىن ذو داللة، والفرضية يف هذا البحث )  ٢،٦٣/١،٩٩

  مقبولة. 
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العربية باستخدام  اللغة نعّلملميذات اليت يتتال رغبةبني . وكمية الفرق 4

لوزارة الرتبية والتعليم بدولة  Clear Picture نتاجإتعليمي  كارتون مسلسل

 يف الفصل الثامنواليت يتعلمنها بدون استخدامه  املتحدة اإلمارات العربية

  %.3،05املتوسطة اإلسالمية مبراجنني دماك هي  ٢مبدرسة فتوحية 

  ب.االقتراحات

مناسبة مبا قدمته الباحثة من خالصة البحث، فجدير ا أن تقدير 

 االقرتاحات على ما يتعلق ذا البحث، فمن أمهها: 

 مسلسل مثاال باستخدام يزيد املتنوع يف إلقاء املادة أن لمعلمينبغي ل. ١

بدولة  لوزارة الرتبية والتعليم Clear Picture نتاج إكارتون تعليمي 

قي رغبة تعلم اللغة تألنه يستطيع أن ير  ،املتحدة اإلمارات العربية

 .للتلميذات العربية

املتوسطة  ٢الفصل الثامن مبدرسة فتوحية يف  اتتلميذلل نبغيت. ٢

جبهود، اللغة العربية  ن دروسيهتمن و علمتأن ي اإلسالمية مبراجنني دماك

سواء كان يف الفصل أم خارج الفصل بوسيطة الكتب أو االت 

وترقية  يف طلب العلوم نلنجاحه ألا تساعد املكتوبة باللغة العربية

 .اللغة العربية خصوصا يف دروس ن،قيمة يف دراستهال

  الخاتمـةج. 

والصالة احلمد هللا الذى علم بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، 

والسالم على نىب األمم، سيدنا حممد األجل األكرم، وعلى أله وصحبه، 

  . أما بعد.ومن تبعهم بإحسان إىل يوم األعظم

حتــــت بعــــون اهللا وهدايتــــه وتوفيقــــه كتابــــة هــــذا البحــــث   انتهــــتقــــد ف

اسـتخدام باللغـة العربيـة  نعّلمي يتالتلميذات الترغبة "الفرق بين  املوضوع

لــوزارة التربيـة والتعلــيم   Clear Picture نتـاج إمسلسـل كـارتون تعليمــي 
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فــي اســتخدامه  دون لمنهــا بــوالتــي يتعالمتحــدة   بدولــة اإلمــارات العربيــة

 –المتوســــطة اإلســــالمية بمــــرانجين  ٢ بمدرســــة فتوحيــــة الفصــــل الثــــامن

الباحثـة ترجـو  وتظن الباحثة أن فيه يوجد اخلطيئات والنقوص. ولذا، ."كدما

رجــو مــنكم العفــو مجيعــا. ولعــل أن تأخــذ وت قرتاحــات إلكمــال هــذا البحــثاإل

وأخريا، ما أصابك مـن حسـنة فمـن اهللا ومـا أصـابك  املنفعة منه جلميع القراء.

  من سيئة فمن نفسك.
 

 


