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 الباب الخامس 

 االقتراحات  و النتائج

 جالنتائ . أ
فاستنتج الباحث النتائج فيما  إىل حواصل البحث وحتليلها استنادا

 : يلى
ة املتوسطة لالختبار القبلى قيمكانت ال  الصور املتحركة قبل استخدام .1

. يدرك أن القيمة 6،0 الضبطيوالفصل  5،4 ىف الفصل التجريىب
ولكن هلما  0،6 بالفرق التجرييبأكرب منها للفصل  الضبطيللفصل 
 . خفضةة املتوسطة املنالقيم

ختبار البعد  ة املتوسطة لالقيمكانت ال  الصور املتحركة بعد استخدام .2
الصور  استخدام دونب الضبطيوالفصل  8،5 ىف الفصل التجريىب

ة للفصل التجريىب أكرب منها للفصل قيم. يدرك أن ال6،8 املتحركة
للفصل . فالقيمة املتوسطة لالختبار البعد  1،7 بالفرق الضبطي
  ة املتوسطة اإلختبار القبلى.قيمو التجريىب أكرب من ال الضبطي

ة املتوسطة لالختبار القبلى ىف الفصل قيمأن ال فاستنتج الباحث .3
ة املتوسطة قيمال. و 3،1بارتقاء  8،5واالختبار البعد   5،4التجريىب 

 6،8واالختبار البعد   6،0 الضبطيالفصل لالختبار القبلى ىف 
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استيعاب مفردات اللغة  . فاالرتقاء للفصل التجريىب ىف0،8 بارتقاء
الذي  الضبطينها للفصل أكرب م الصور املتحركة باستخدام العربية

، هناك الضبطيإىل ارتقاء الفصل التجريىب و  استنادا. التستخدمها
. الضبطيالفرق ىف حواصل االرتقاء بني الفصل التجريىب و بني 

منظور  استيعاب مفردات اللغة العربية،ىف ة يالفعهلا  الصور املتحركةف
  sigحصاء، القيمة الفعالية الفصلني. من حساب األمن االرتقاء من 

 Ho ففروض الصفريبة, α = 0،05من  أقل 0،01. ألن 0،01
استيعاب بني دال مقبولة. فيظهر فرق  Haبررة املمردودة و فروض 

 وبغري استخدامها. ةالصور املتحركمفردات اللغة العربية باستخدام 
 االقتراحات . ب

 على الصور املتحركةاستخدام  استنادا إىل نتائج البحث أن تأثري
 هي:و  اقرتاحات، يقدم الباحثف استيعاب مفردات اللغة العربية،

ىف استيعاب مفردات اللغة  ةيفعالهلا  الصور املتحركةاستخدام أن  .1
أن ترقي  تستطيعوسائل الألن ، العربية للتالميذ يف روضة األطفال

استيعاب املفردات. فلذلك كانت الوسائل  علىقدرة التالميذ 
 بديال لتعليم املفردات يف روضة األطفال.
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الصور ة. يستطيع املدرس أن ينظر على للمدرس اللغة العربي .2
حىت اللغة العربية  فرداتتعليم مىف إختالف الوسائل ك  املتحركة
  جاذبية. يةعملية التعليمال تكون

ليس إال تنترر  الصور املتحركةلتطوير  يرجو عليهللباحث التاىل،  .3
لتوسيع املفردات بل تنترر لرتقية الفهم يف كتابة اإلنراء وحفظ 

 النص العريب. حىت يستطيع أن يستكمل هذا البحث.
 

 

 

 

 

 


