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 الخامس الباب

 واالقتراحات النتائج

 النتائج . أ

, السابق الباب يف الباحث قدمها الىت البينات حتليل على عتماداا
 :يلي فيما الباحث صلخ 
 الضابطة اجملموعة و التجريبية اجملموعة بنيقدرة ال اختالف ىناك ليس .1

وسائل الرسوم " استخدام قبل العربية اللغةاستيعاب مفردات  يف
 " )ت" اختبار من Sig. (2-tailed) نتيجةال أن دليل على ذلكو ". املتحركة

t-test for Equality of Means) نتيجةال من أكرب نتيجةال وىذه. 0,377 يعىن 
sig α  =5 %فـ, 0,05 بـ متساوية أو Ho ىذا من الةةوال. مقبولة 

 نتيجةال فرق اليوجد يعىن  (t-test for Equality of Means " )ت" اختبار
. الضابطة واجملموعة التجريبية اجملموعة بني القبلي االختبار يف املتوسطة

 التجريبية للمجموعة األولية القدرة أن السابقة البينات على اعتمادبو 
 . سوىخ  حدخ  على الضابطة واجملموعة

 اجملموعة بنيعلى استيعاب مفردات اللغة العربية  قدرةال اختالف إجياد .2
" وسائل الرسوم املتحركة" استخدام بعد الضابطة واجملموعة التحريبية

 من Sig. (2-tailed) نتيجةال أن دليل على ذلكو . التحريبية اجملموعة على
 يعىن البعدي االختبار لبينات (t-test for Equality of Means " )ت" اختبار

 بـ متساوية أو% sig α  =5 النتيجة من أقلخ  نتيجةال وىذه. 0,000
 فرق يوجد يعىن االختبار ىذا من الةةالو . مردودة Ho فـ, 0,05
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 بناء. الضابطة واجملموعة التجريبية اجملموعة بني البعدي االختبار نتيجة
 فعالية" وسائل الرسوم املتحركة" أن الباحث صل االختبار ىذا على
 .العربية اللغة مفردات استيعاب لرتقية

 بعد على استيعاب مفردات اللغة العربية قدرةالترقية  اختالف إجياد .3
دليل و . ريبيةجالت اجملموعة على "وسائل الرسوم املتحركة" استخدام

 t-test for Equality of " )ت" اختبار من Sig. (2-tailed) نتيجةال أن على ذلك

Means) اختبار لبينات (gain) من أقلخ  النتيجة وىذه. 0,001 يعىن 
 تدل وىذه. مردودة Ho فـ, 0,05 بـ ةيمتساو  أو% sig α  =5 النتيجة

 االختبار البعدي و ترقية النتيجة بني االختبار القبلي أن على
 ترقية النتيجة بني االختبار القبلي ومن أكرب  التجريبية لمجموعةل

ولص الباحث أن "وسائل  .ضابطةال لمجموعةل االختبار البعدي
الرسوم املتحركة" فعالية لرتقية القدرة على استيعاب مفردات اللغة 

 .العربية

 االقتراحات . ب

 للمدرسين .1

 اللغة تعليم يف وسائل من وسيلة ىي " وسائل الرسوم املتحركة "
 يستخدم أن لذلك. مفردات اللغة العربية تعليم يف خاةة العربية

 .العربية اللغة تعليم يف " وسائل الرسوم املتحركة " املدرسون
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 للتالميذ .2

 وأن العربية اللغة حفظ مفردات يف يتوعخدوا أن التالميذ على يلزم
 أثناء يف الطاء وقوع يف الشعور و الكفاءة بعدم الشعور يضيخعوا

 .تعرفونو ال فيما تسألوا أن تستحيو وال. معلالت
 
 التالي للباحث .3

 البحث كي فيها العالج ليكثر التايل للباحث الباحث يقرتح
 .كامال

 

 


