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 الخامس الباب

 والتوصيات النتائج

  النتائج .أ

ليل بيانات البحث يف السابق فيستنتج بناء على نتيجة احلساب و حت 

 الباحث كما يلي:

 000333قيمة املتوسط ىف اإلختبار القبلى ىف الفصل التجريىب ىى (. 1

 03000. وترقّية قيمة التالميذ ىى  330000وىف اإلمتحان البعدى ىى 

قيمة املتوسط ىف اإلختبار القبلى ىف الفصل الضبط ىى . بل إّنا 

وترقّية قيمة التالميذ  . 300000بار البعدى ىى و ىف اإلخت 000333

ىف قدرة  التحفيظ القرآن ىف الفصل  التالميذوتّرقية قيمة  . 13000ىى 

 التجريىب أكثر بنسبة الّّتقية القيمة ىف افصل الضابط.  

بناء على ترقية االستيعاب من الفصل التجريىب و الضبطى ىناك  (. 2.
(  MROأن استخدام الطريقة وزن املّخ ) اختالف الّتقية منهما. و يقال
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أفعايل على ترقية احلفظ القرآن من غري مستخدمها. و كانت فعالية 
 . منهما  (gain)( منظورة من نتيجة الّتقية MROاستخدام الطريقة وزن املّخ )

(.  من قيمة اإلختبار البعدى فسوف نالحظ أن أخذ طريق مستوى 0
أي  قسمو   (tailed-2)قيمة مستوى الداللة إجياده من  30331(α)الداللة 

 α 30331. يبدو لنا بوضوح أن قيمة 333تصفني فحصلت على القيمة 
. ىذا احلساب يؤدى إىل أنو  Haفاالفروض الصفرية مقبولة  3.33> 

يوجد الضربّية الّصحيحة ىف قدر حفظ القرآن باستخدام الطريقة وزن املّخ 
(MROمن غري مستخدمها. ىذه ال ) طريقة مؤثّرة ُيستخدم ىف التعليم حفظ

 القرآن.  

 التوصيات .ب

( مؤثّرة0 فوصى MROبناء على نتائج البحث أن استخدام الطريقة وزن املّخ )

 الباحث توصية كما يلي:

إذا اجنذب شخص على تنفيذ البحث كتنفيذ الباحثة  يف ىذه  .1

م التالميذ على البحث فوصت الباحثة على متنوع صناعي تنفيذه لّتقية فه
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وحتليلها مهم جدا   احلقائق تصنيعتبليغ املادة. وغري ذلك أن تدقيقك يف 

 ألن نتائج البحث هلا العهدة منطيقيا كانت أو علميا.

تالميذ ىف حفظ و حتفيز ال ينبغي على املدرس التحفيظ جتديدا دائما .3

 قرآن( ىف حفظ الMROالقرآن و أىدف من استخدام الطريقة وزن املّخ )

 أن يتحّقق.
 


