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  الباب الخامس

  االختتام

 هذا كتابة إمتام ىف الباحث إىل  ساعْدتَ  قد العاملني، ربّ  اهللا يا الشكر ولك احلمد لك

 يقّدم مل إذا للباحث يصلح ال ،السابقة األبواب ىف املوضوع هذا عن يبحث أن وبعد. البحث

  .االقرتاحات و البحث نتائج بتلخيص الباحث سيقوم الباب هذا ىف ولذلك ،منه النتائج

  النتائج  .أ 

  كما يلي :   ، وهيالباحث إستنتج البحث ائجنت على بناء

تعلم  تشجيع يف  Macro flash برامج وسيلة يستخدمون الذين لتالميذم تعلال تشجيعإن  .1

، وهي 84,33 مسارانج ٤لتالميذ الفصل السابع ىف مدرسة حممدية املتوسطة  اللغة العربية

 بتقدير جيد.

 تشجيع يف  Macro flash برامج وسيلة يستخدمونال الذين لتالميذم تعلال تشجيعن إ .2

، 74,06 مسارانج ٤لتالميذ الفصل السابع ىف مدرسة حممدية املتوسطة  العربيةتعلم اللغة 

  .وهي بتقدير جيد

 برامج وسيلة ماستخدبإ اللغة العربية يتعلمون الذين لتالميذاإلجناز، ا درجة متوسطمن  .3

Macro flash ا  الذين من أعلىبرامج وسيلة استخدامدون بيتعلمو Macro flash 

، ”t“احملصولة أكرب من جدوال  ”t“على أن درجة  دلتاملستقلة  "ت" اختبار من نتيجةوال

 يستخدمون الذين لتالميذتعلم بني اال تشجيعيوجد فرق  لذا 5,911   <2,000وهي 

 ٤درسة حممدية املتوسطة مبالفصل السابع ىف ا يستخدمووال Macro flash برامج وسيلة

 برامج وسيلةاستخدام  بناء على ذالك، خيلص الباحث أن توجد فعالية يف .مسارانج

Macro flash ٤درسة حممدية املتوسطة مبالفصل السابع ىف لتالميذ ا علمت تشجيع يف 

 .مقبولة غري (Ho)مقبولة والفرضية الصفرية  (Ha)، لذا الفرضية اإلجرائية  مسارانج

  
  

 

  االقتراحات   .ب 
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 يريد،  Macro flash برامج وسيلة ستخدامإب العربية اللغة تعليم الباحث عرضي أن وبعد

  :يلي كما منها ،العربية اللغة تعليم على للمساعدة نافعة ولعلها االقرتاح يقدم أن

املتنوعة ألا  التعليمية وسائلوالأ Macro flash برامج وسيلةاستخدام  علمللم ينبغي .1

  لتالميذ.ا تعلم تشجيعتستطيع ترقية 

 .علم أن خيتار الوسيلة املناسبة باملادة املعينة كى يكون تعليم اللغة العربية فّعاالللم ينبغي .2

 يهتمواو  علمواتأن ي مسارانج ٤درسة حممدية املتوسطة مبالفصل السابع ىف ميذ تالللينبغى   .3

الكتب أو  ان يف الفصل أم خارج الفصل بوسيلةك  سواءجبهود، اللغة العربية  دروس

يف  وترقية مهارم يف طلب العلوم ملنجاحه ألا تساعد االت املكتوبة باللغة العربية

 .اللغة العربية

 االختتام  .ج 

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

  .واالستطاعة الطاقة بكل البحث اهذ يتم أن الباحث يستطيع حىت السليم العقل

 كما والعرفان، العلم أهل كتب من نقلها اليت البيانات من بالتحليل يقوم الباحث وإّمنا

 الكمال عن بعيد البحث هذا ولذلك ونسيان خطأ من خيلو فال عاديّ  إنسان الباحث أن

 يوفقنا أن اهللا وعسى البحث هذا من العربية اللغة امتعلمو  يستفيد أن الباحث فريجو. متامواإل

  .بالصواب أعلم اهللا إنّ  املعلوم، هو وكما. السبيل رشد إىل

 

 


