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 الباب الخامس
 النتائج والتوصيات

 النتائج - أ
 الباحث يقّدم ،يف الباب الرابع البحث حواصل على بناء

 :يلي كما النتائج

 االختبار القبلي االختبار بني هناك اختالف كبري يف نتائج .1
قوية طريقة الت  يف الفصل التجرييب الذي يستخدمالبعدي و 

 يف فهم مهارة الطالبزادت  .تجويدىف عملية تعليم ال الذاكرة
من  االختبار القبلي قيمةمتوسط  . يعرف ذلك منتجويدال علم

 .6335من  البعدي قيمة متوسط و، 4335

البعدي و  االختبار القبلي االختبار بني يف نتائج هناك اختالف .2
ىف  قوية الذاكرةطريقة الت  يستخدمال  لذيالضبطى االفصل ا يف

 تجويدالعلم  يف فهم مهارة الطالبكان  .تجويدالعملية تعليم 
 هي االختبار القبلي قيمةمتوسط  من و يعرف ذلكزائدة. 
 .5,35هي  البعدي قيمة متوسط، و 4333

بني   تجويدال علم يف فهم الطالب زيادةيف  هناك اختالف .3
 من الفرق االفصل التجرييب و الفصل الضبطى. وينظر هذ

التجرييب  على الفصل الًتقية قيمةقية. متوسط ًت ال قيمةمتوسط 
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 ستو مب  t اختبار . قيمة7325و الفصل الضبطى يف  ,2 يف
 t أكرب من 3389 العد يساوي t قيمة تدل على  ٪95ثقة ال

 على فهم الطالبقدرة  ، فإنّ . وبالتايل23,24اجلدول يساوي 
قوية طريقة التيستخدم   الذي يف الفصل التجريب تجويدال علم

 .مل يستخدمها الذي الضبطىالفصل ا أعلى من الذاكرة

 

 التوصيات -ب

 قوية الذاكرةطريقة الت بناء على نتائج التعليم أن استخدام
. لذلك، بعض تجويدال علمفعالية يف ترقية فهم التالميذ يف 

 التوصيات اليت ميكن أن ينقل الباحث هي:
قوية طريقة التباستخدام اذاكان أ  اإلنسان إلجراء حبث الًتبية  -1

الستخدامها سيعمل مبنهج متنوّع حىت يقدر التالميذ أن  الذاكرة
يرتقي فهم الفكرة العطاء عليهم. وغريذلك، مجع الباحث 
البيانات وحيليلها بتدقيق، وهذا احلال لينبغي أن يهتم، ألن نتائج 
الىت احلصول عليها من كل البحث جيب أن يكون مسؤولية 

 مبنطقيا وعلميا.

يدفع موهبة التالميذ أن يعمل بتجديد واليتعب أن  يرجى املدّرس -2
 .تجويدالحلصول اهداف تعليم  تجويديف تعليم ال

يرجى الباحث يف إعطاء االختبار أن جتعل حمتوي اسئلة متنوعة،  -3
 ليدفع معرفة التالميذ.


