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 الخامس الباب

 تقرااااتوالالتضمينات و خالصات ال 

 الخالصات .أ

الب بيانات البحث التي أجريت على طالتفسير لاعاجة    املبناء على نتائج 

لباحث  تقردم ا، جبانرد ناملتوةط  مفتاح اإليمان بردسة  املالفصل السابع من 

 النتائج التالي :

 ج نبانرداإليمان ب املتوةط  مفتاحردسة  امللطالب الفصل السابع من  .1

لاعب    ةائلقبل تطبيق  %44أ   44.33القبلي تختباس متوةط قيم  ال 

 ، "ناقص".الحتكاس

 ج نبانرداملتوةط  مفتاح اإليمان بردسة  امللطالب الفصل السابع من  .2

لاعب    ةائلباعرد تطبيق  %33 أ  33.14الباعردي تختباس متوةط قيم  ال 

 ".جيرد" املردسج  ،الحتكاس

ن أيظهر الحتكاس، لاعب    ةائلباةتخردام من املاعاجة  باعرد ثالث مرات  .4

  ردسةمن املالسابع  فصلطالب العنرد هناك فرقا كبيرا في املفردات 

للاعين   t نتائج حساب اتختباس تظهر . جبانرد ناملتوةط  مفتاح اإليمان ب

 ،  هيللفرق املتسا ي املفترض sig. (2-tailed)من حساب قيم    ستقلامل

 بين الطالب تاعلم لنتائجتوةط امل فرق  أن هناكفنستنتج ، 0.00>0.010

  يحصل حساب الفرق بين  .ذج التقليرديو النم   لاعب  الحتكاس اةتخردام

تيج  نفي املجموع  التجريبي  على  التختباس القبلي قيم التختباس الباعردي 

-Nردسج  ب  للغاي . ي  فاعال ،  هي%20أ   N-Gain 23.8022دسج  اتختباس 

Gain  100أكثرها    %21على األقل%. 
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باعباسة أتخرى، ثبت أن اةتخردام لاعب  الحتكاس فاعال للغاي  لزيادة املفردات 

 طالبيجابي  من الاإل ةتجاب  تنال ال هذه اللاعب  أن إلى باإلضاف  الاعربي . 

 .بها اكثر إثاسة لالهتمام بهاأن التاعلم   

 التضمينات .ب

 اآلثاس التالي :تظهر ، هذا البحثبناء على نتائج 

 هذا البحث مرجاعا في البحث للباحث القادم.يصبج أن يتوقع . 1

 لس  ةائاتختيافي  اهذا البحث اعتباس يصبح أن يتوقع . ملستخردمي نتائج البحث، 2

 في تاعلم اللغ  الاعربي  تخاص . ،التاعلم

من  أحسنتاعلم اللغ  الاعربي  تنمي  على يقردس هذا البحث أن املردسة ، يتوقع . 4

 نتائج تاعلم الطالب  ياعزز اهتمام الطالب  تحفيزهم.الذي يرفع قبل، 

 التقراااات .ج

   الاعربي :ماعلم اللغأن ياعتبرها ، هناك أشياء يجب امليردانبناء على نتائج البحث في 

اةتنادا إلى البحث، ل يزال الطالب يفتقر ن إلى املفردات  النطق، لذلك  .1

املفردات ق لنطي  توفير الكثير من املماسةات ي اللغ  الاعرباعلمينبغي على م

 لطالب أكثر.ااجةرديردة حتى تكون مفردات 

 ،اةتنادا إلى البحث، يقول الطالب إن اللغ  الاعربي  ليست مثيرة لالهتمام .2

أ   لالتاعلم باةتخردام الوةائيحتاج إلى حفظ املفردات، لذلك في تخاص  

 .الطالباألةاليب  فقا ملتاع  

يئ  في الفصل  في الب توفير التسهيالتاةتخردام التشغيل األمثل في  .4

عابحيث يكون التاعلم  ،املردسةي   .أشرد  تنو 
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 الطالبباء أل  .ب

فهم بأن اللغ  الاعربي  دسس مهم ألن اللغ  الاعربي  اليجب على اآلباء تقرديم  .1

 لغ  القرآن.

اءة تاعليم قر في  ،في تاعلم اللغ  الاعربي أ لدهم يجب على اآلباء مساعردة  .2

 على األقل.حر ف الهةائي  على األ لد القرآن أ  تاعريف 

 املردسة  ملردير  .ت

ل ماعلم التردسيب لك اجراء  الالزم  للتاعلم  التسهيالتيجب على املردير تسهيل 

عااملوجودة حتى يصبح التاعلم  التسهيالتاةتخردام في   .أشرد  تنو 

 

 

 


