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 الباب الخامس
 الخاتمة

 
 .نتائج البحث  . أ

راسة النظرية عن فعالية استخدام الفيلم  بعد ما قامت الباحثة باجزاء الد
حنو ترقية مهارة اإلستماع الطالب مث تستمر إىل " السمعية البصرية"كوسيلة 

سيدوأرجوا استطعت الباحثة أن  -وارو" تانادا"الدراسة امليدانية يف املدرسة العالية 
ا امللخص يف هذا البحث فهي. تأخذ نتائج البحث واالقرتاحات   :وأمّ

 احلادى العشر باملدرسة العالية س مهارة اإلستماع لطالب الفصلتدري .1
تعليم اإلستماع و  احملاضرة، طريقة استخدام إالّ  وارو سيدوارجو" تانادا"

 آىن أستاذة وهي اللغة موضوع للمعلمنيمباشرة  املعلم الصوت تستخدمي
 فعالية أقل وهو .غريها التعليم وسائل يستخدم ال املعلم وتلك آرموتى
 بسرعة تصبح تانادا العالية املدرسة عشر احلادي فصل من الطالب جلعل
أن املاّدة  ذلك إىل باإلضافة و. للتعلم كسول شعور أخرياينشأ و  امللل

 يستخدم ال املعلم ألن اإلستماع التعلم ىف الطالب مملةتكون  اإلستماع
 يف نياملدرس تساعد أن اليت التعليم وسائل، و ميكن تلك التعليم وسائل
 .التعلم أهداف إىل الوصول أجل من املواد تقدمي

حنو ترقية مهارة اإلستماع " البصرية السمعية" كوسيلةالفيلم   ستخداموا .2
 وارو سيدوارجو" تانادا" احلادى العشر باملدرسة العالية لطالب الفصل

ا الباحثة فتستخدمي الباحثة الكيفيات والطرق املختلفة، كما  الىت أقامت 
 :لى ي
ر -   .إعدادها مت اليت الفيلم التعليم وسيلة املعلم دوّ
 .تؤديه الذي الفيلم التعليم وسيلةالطالب يستمعون  -
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ر -  أفضل فهم على الطالب جعل أجل من الثانية للمرة الفيلم املعلم دوّ
 .توى املادةحمل

 وياتحمتشرح وي األمام إىل لتقدم الطالب من واحد إىل املعلم واختار -
 . الفيلم من تسمع مت اليت املواد

 .الفيلم من تسمع مت اليت املادة حول للطالباالختبار  املعلم يقسم مث -
 .قبل من املعلم تعطىاليت   األسئلة على الطالب وجييب -
 الصحيحة اإلجابات مث، به القيام مت اليت اإلجابات مجيع الطالبجيمع  -

 .معا
حنو ترقية مهارة " السمعية البصرية" وسيلةفعالية إستخدام الفيلم ك .3

وارو " تانادا" احلادي عشر باملدرسة العالية اإلستماع لطالب الفصل
د ّ الية جي  Tes“(ونعرف بتحليل البيانات باملعادلة املقارنة  .سيدوارجو فعّ

T”( 5  % من جدولto =2,042 1 % من جدولtt =  2,750 ،)
ot > tt ( 2,042 >9,62  <2,750أو.  

وكذلك نعرف من وجود اختالف النتيجة اختالفا كبريا بني      
" قيمة املتوسط يف االمتحان القبلي يعين قبل استخدام الفيلم كوسيلة

يعين  و قيمة املتوسط يف االمتحان البعدي65,8هو " السمعية البصرية
وبعد إعطاء . 78,3هو " السمعية البصرية" بعد استخدام الفيلم كوسيلة

 ادة اإلستماع،هذه الطريقة شعر الطالب بالفرح والسهل يف فهم امل
د بنظر ذلك توجد 12,5واملسافة بينهما  ّ الية جي إستخدام الفيلم  من فعّ

تعزيز  وميكن أيضا. رتقية مهارة اإلستماعل "السمعية البصرية" كوسيلة
تعليم كأداة لل الفيلم استخدامب مثّ  للطالب للتعلم احلماس الشعور

رسة املد احلادي عشرفصل  من للطالب التعلم تعزيز روح باإلضافة إىل
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م ال يعرفون فردات جديدةامل ينالون أيضا، والطالب العالية تانادا ، أ
  .معرفتهم إىل يزيدوبالتأكيد 

  
 .االقتراحات  . ب

السمعية " فعالية استخدام الفيلم كوسيلة عن جتريبية اسةدر  إجراء بعد
احلادي العشر  حنو ترقية مهارة االستماع لطالب الفصل" البصرية

  : التالية الباحثة االقرتاحات تقدموارو سيدوارجو " تانادا" باملدرسة العالية
 الفيلموسيلة التعليم  يستخدم أن املدرسة هذه ىف املعلم على ينبغى  -  أ

د مهارة االستماع مادة  ىفيعىن  فهم املسموع على الطالب ليعوّ
بأن املادة  يشعروا الطالب وحىت ،)KD(غرض التعليم مبوضوع مناسبة ب

 .التعلم اللغة األجنيب ىف الكثرية املنافع هلا اإلستماع
 أن اليت التعليم وسائلو ميكن تلك  للمعلم يستخدم وسيلة التعليم  - ب

 .التعلم أهداف إىل الوصول أجل من املادة قدميت يف املدرسني تساعد
تعليماإلستماع  يصري حىت املتنوعة الوسيلة استخدام على املعلم وينبغى
قا  .العربية اللغة تعلم يف الطالب دوافع وترتفع  مشوّ

مادة  ىف خاصة باجتهاد والنشاط، يتعلموا أن للطالب فينبغى  - ج
 تعلم مهارة اإلستماع خاصة اإلستماع ألن فهم املسموع مهمّ جّدا يف

ة هي من السماع  ل املرّ يف تعلم اللغة األجنييب ألن تعليم اللغة ىف أوّ
 . والكالم، لذلك فهم املسموع مهمّ جّدا يف تعلم مهارة اإلستماع

  
 


