
1 
 

 

 الفصل الخامس

 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

 نتائج البحث . أ

 ما يلي=إستخلصت الكاتبة وبعد حتليل البيانات 

 حتقيقها بنتيجةمؤشرات النجاح يف ىذا البحث اذا إستعاب مادة الطالب  . ١

 بإستخدام وسائل أفالم كرتون طالبال مهارة اإلستماع  ن  أ ,7:معبار تام األقل 

باملدرسة اإلبتدائية األدبية الثانية باملبانج  ( 1الصف اخلامس )يف ) السمعية البصرية( 

نتيجتهم و مدخل اىل الدرجة %( :8,;7او ) طالب :1هلم ثالث درجات يعىن 

 ٣نتيجتهم و مدخل اىل الدرجة املتوسطة، و %(  9;,78او ) طالب18 العالية، و

مهارة نتيجتهم و مدخل اىل الدرجة املنخفضة. لذلك أن %( :8,;)او  طالب

 . دخلت اىل الدرجة العاليةبإستحدام الوسائل أفالم كرتون  طالباإلستماع ال

بغري إستخدام وسائل أفالم كرتون ) السمعية  طالبال مهارة اإلستماع و اما . ٢
هلم ثالث  الثانية باملبانج( باملدرسة اإلبتدائية األدبية 3الصف اخلامس )يف  البصرية( 

نتيجتهم و مدخل اىل الدرجة العالية، و %( 71,>8و )ا طالب 17درجات يعىن 
طالب 8نتيجتهم و مدخل اىل الدرجة املتوسطة، و%( 1:,97او ) طالب 88

مهارة اإلستماع نتيجتهم و مدخل اىل الدرجة املنخفضة. لذلك أن %(  ;;,8)او
 .دخلت اىل الدرجة املتوسطةبإستحدام الوسائل أفالم كرتون  طالبال
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على  ىناك تأثري إجيايب بإستخدام وسائل  أفالم كرتون )السمعية البصرية( .٣

. باملدرسة اإلبتدائية األدبية الثانية باملبانج لصف اخلامس طالبمهارة اإلستماع عند ال

 ٥% و يف طرف املعىن ١" يف طرف املعىن (tt)تمن نتيجة "تأكرب " o (to)ألن "ت

 .   0٢ 6,<  70,4> 0022% بعبارة 

 توصيات البحث . ب

 مبايلي=مهارة اإلستماع توصيات الباحثة لتنمية كفاءة التالميذ يف 

اىل حد   أفالم كرتون على مهارة اإلستماع أن يهتم املعلم باستخدام وسائل. ١

ال خيطر على أذىان املدرسة اإلبتدائية كبري وال يتعمق فيها وخاصة للمبتدئني من تالميذ 

 أن ىذه مهارة صعبة. طالبال

أن يرتبط املعلم بني أنواع طريقة التعليم وبني أنواع وسائل التعليم يف تعليم اللغة . ٢

 كتابة العربية.أن يطبقوا كل ما فيو أفكاره يف   طالبالعربية حىت يستطيع ال

 ج. مقترحات البحث

 مبايلي=مهارة اإلستماع إقرتحات الباحثة لتنمية كفاءة التالميذ يف 

يف تعليم  أفالم كرتون  تظرا هلاذا البحث يركز على حماولة و باستخدام وسائل 
اللغة العربية، فينبغي للباحثني األخرين ان يطوروا ىذا البحث يف استخدام وسائل 

و أيضا أن يطوروا تنفيذ ىذه الوسائل يف  مهارة اإلستماع اقع ترقية األخرى يف و 
 املوضوعات األخرى.


