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 الباب الخامس 

 واإلقتراحات نتائجال  

 نتائجال .أ

بناء على احلساب وحتليل البيانات اجملروؤة يف الباب السابق، ويف هذا الباب أن 

 تستنتج الباحثة اخلالصة التالية: 

القيمة املتوسطة لالختبار القبلي يف مهارة حفظ مفردات اللغة العربية يف الفصل ا(. 

. واالرتفاع يف القيمة املتوسطة 83،50واالختبار البعدي حول  51،90التجرييب حول 

. وأما القيمة املتوسطة لالختبار القبلي يف مهارة حفظ 31،60للتالميذ على حنو 

واالختبار البعدي على  62،00لضابط فهي على مفردات اللغة العربية يف الفصل ا

. واالرتفاع لقيمة 06،03. واالرتفاع يف القيمة املتوسطة للفصل الضابط على 68،03

املتوسطة يف مهارة حفظ مفردات اللغة العربية يف الفصل التجرييب أكرب من ارتفاع قيمة 

 املتوسطة يف الفصل الضابط. 

صولة للفصل التجرييب والفصل الضابط فتههر أن هنا  ب(. بناء على ارتفاع املهارة احمل

اختالف بني الفصل التجرييب والفصل الضابط ويقال أن استخدام تقنية الذاكرة 

باستخدام طريقة فن االستذكار اكثر فعالية يف ترقية استيعاب مفردات اللغة العربية من 
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يقة فن االستذكار يف ترقية الطريقة بغري استخدام طريقة فن االستذكار. ستههر تأثري طر 

 ( لكالمها الفصالن املذكوران. gainاستيعاب مفردات اللغة العربية من نتيجة االرتفاع )

. ألن tailed )0،000-2ج(. بناء على نتيجة حساب اإلحصائي، قيمة االمهية )

مقبول. وهذا أيضا يدل أن  Haمردود و  H0وكان  0،05)اكرب( من =  > 0،000

هنا  فرق كبري بني استيعاب املفردات باستخدام طريقة فن االستذكار. وهذه الطريقة 

 فعالية ملستخدم يف ترقية استيعاب مفردات اللغة العربية. 

 اإلقتراحات .ب

بناء على نتيجة البحث أن استخدام طريقة فن االستذكار فعالية فلذلك هنا  عدد 

 ستقدمها الباحثة وهي: االقرتاحات اليت 

إذا كان هنا  الذي سيهتم إلجراء حبث الرتبية باستخدام طريقة فن  .1

االستذكار وكان أن ينبغي يف تقنية استخدامه أن جيري متنوعا لكي يكون 

التالميذ أن يرتقيوا فهم عن املفاهم اليت ستعطي. وباإلضافة إىل ذلك، دقة 

بغي النهر يف تلك نهرا للنتائج الباحثة يف إدخال البيانات وحتليلها ين

 احملصولة من كل البحث جيب أن يكون املسؤولية منطقيا وعلميا. 

يرجو للمدرس أن يبتكر واليتعب لدفع اهتمام التالميذ يف ترقية استيعاب  .2

مفردات اللغة العربية لكي يكون هدف من استخدام هذه طريقة فن 

 االستذكار ميكن حمصولة. 
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