
 خامسال الباب

 مناقشة البحث

تأثير تحفيظ القرآن على استيعاب المفردات لدى الطالب لقسم الديني في  .أ

 المدارس اإلسالمية الحكومية بتولونج أجونج

 إلفتراضياتالمناقشة ل .1

ات حتفيظ ستبيانالمتوسط ، قيمة ناًدا إىل عرض البيانات وحتليلهااست

 22، حبد أدىن للقيمة  98 يصل إىل ستجيبنيمع عدد امل 46.64 القرآن

 : . فيما يلي نتائج اختبار اإلحصائيات64وحد أقصى للقيمة 

Descriptive Statistics 

 وصف اإلحصائيات
 

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Tahfidz AL-Qur'an 98 46.64 9...4 .. 64 

 

، وهي يةباختبار الشروط األساسية للفرضيقوم حتليل البيانات التايل 

تجانس اليُنظر إىل اختبار الطبيعية و  .لبيانات وجتانسهاللطبيعية ااختبار 

، يقال Asymp. Sig. > ,،,0كان  إذاو  .Asymp. Sig .بيانات البحث من قيمةل

لبيانات لاختبار الطبيعية و  . ومتجانسة ةأن البيانات موزعة بشكل طبيعي

 .Kolmogorov-smirnov باستخدام اختبار

1,2 



1,1 
 

 Asymp.Sig لقيمة األمهية أواإلستبيانات اختبار الطبيعية للقيمة  نتائج

بيانات ال، يتم اإلعالن عن توزيع بناًء على هذه البيانات .210.,هي 

، فإن تلك البيانات املذكورة كتوزيع طبيعيإىل   .الستبيان بشكل طبيعيل

ئج احلصول على نتا ات. وبيانات االستبيانلتجانس الالتايل هو اختبار 

 ، Sig. 0,1,9  >,،,0قيمة . وSig. ,،1,9 تجانس لبيانات االستبيانال

 .حبيث يتم اإلعالن عن البيانات متجانسة

وهذا نتيجة األخرى من اإلستبيانات لتحفيظ القرآن وعالقته مبتغريات 

 :  SPSS ...0 for windowsالبحث يف هذا احلث مبساعدة 
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 ستيعاب المفرداتالمناقشة ال .2

 ختبارالاًدا إىل عرض البيانات وحتليلها، قيمة متوسط استن

حبد  .,9مع فاصل القيمة  األقصى مع  61،,6 استيعاب املفردات

. فيما يلي نتائج اختبار ,9وحد أقصى للقيمة  12أدىن للقيمة 

 :اإلحصائيات 

Descriptive Statistics 

 وصف اإلحصائيات

 
N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Mufradat 98 60.66 6...9. 6. 90 

يقوم حتليل البيانات التايل باختبار الشروط األساسية للفرضية، 

يُنظر إىل اختبار الطبيعية  .وهي اختبار الطبيعية للبيانات وجتانسها

 < .Asymp. Sigكان  وإذا  .Asymp. Sig .والتجانس لبيانات البحث من قيمة

واختبار  شكل طبيعية ومتجانسة. ، يقال أن البيانات موزعة ب0,،,

 .Kolmogorov-smirnov الطبيعية للبيانات باستخدام اختبار

 لقيمة األمهية أو ختبار املفرداتنتائج اختبار الطبيعية للقيمة اإل

Asymp.Sig   بناًء على هذه البيانات، يتم اإلعالن عن  .204.,هي

يانات املذكورة  إىل تلك الب  .بشكل طبيعي ختبارتوزيع البيانات لال

 . وختباركتوزيع طبيعي، فإن التايل هو اختبار التجانس لبيانات اال
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. Sig. ,،140 ختبار املفرداتاحلصول على نتائج التجانس لبيانات اال

حبيث يتم اإلعالن عن البيانات  ، Sig. 0,140  >,،,0قيمة و

 .متجانسة

)الطبيعية  وقد كان البيانات اليت مرت باختبار املتطلبات الفرضية

والتجانس( واليت مت توزيعها بشكل طبيعية ومتجانسة، ومع حتليل منوذج 

إن نتيجة . Independent Sampel Test  اختبار عينة مستقلة اختبار

جدول -ت < hitungt حساب-احلساب لقيمة إختبار املفردات هي ت

tabelt  إذن، ه.  211،,<  262،,هوo (oH) أمرفوض و ه (aH) 

على  يث يوجد أ  تثيري إاجا ي وهام بني حتفيظ القرآنمقبول، حب

استيعاب املفردات للطالب لقسم الديين يف املدارس الثانوية اإلسالمية 

 احلكومية بتولونج أجونج.

 

 

 

 



1,6 
 

تأثير تحفيظ القرآن على مهارة القراءة لدى الطالب لقسم الديني في  .ب

 المدارس اإلسالمية الحكومية بتولونج أجونج

 مهارة القراءة ختبارالناًدا إىل عرض البيانات وحتليلها، قيمة متوسط است

وحد أقصى للقيمة  11حبد أدىن للقيمة  .,4األقصى  القيمةمع فاصل  26، 29

 :. فيما يلي نتائج اختبار اإلحصائيات 40

Descriptive Statistics 

 وصف اإلحصائيات

 
N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Maharah al-Qira'ah 98 .9..6 6.5.0 6. 45 

يقوم حتليل البيانات التايل باختبار الشروط األساسية للفرضية، 

يُنظر إىل اختبار الطبيعية  .وهي اختبار الطبيعية للبيانات وجتانسها

 < .Asymp. Sigكان  وإذا  .Asymp. Sig .والتجانس لبيانات البحث من قيمة

عة بشكل طبيعية ومتجانسة. واختبار ، يقال أن البيانات موز 0,،,

 .Kolmogorov-smirnov الطبيعية للبيانات باستخدام اختبار

لقيمة األمهية  ختبار مهارة القراءةنتائج اختبار الطبيعية للقيمة اإل

بناًء على هذه البيانات، يتم اإلعالن عن  .61,.,هي   Asymp.Sig أو

تلك البيانات املذكورة   إىل  .بشكل طبيعي ختبارتوزيع البيانات لال

 . وختباركتوزيع طبيعي، فإن التايل هو اختبار التجانس لبيانات اال
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. Sig. ,،199 ختبار املفرداتاحلصول على نتائج التجانس لبيانات اال

حبيث يتم اإلعالن عن البيانات  ، Sig. 0,199  >,،,0قيمة و

 .متجانسة

الفرضية )الطبيعية  وقد كان البيانات اليت مرت باختبار املتطلبات

والتجانس( واليت مت توزيعها بشكل طبيعية ومتجانسة، ومع حتليل منوذج 

إن نتيجة . Independent Sampel Test  اختبار عينة مستقلة اختبار

هو  hitungt حساب-تهي  مهارة القراءةاحلساب لقيمة إختبار 

 tabeltجدول -ت<  hitungt حساب-ت .  بناًء على معايري القرار,،088

مقبول،  (aH) أمرفوض و ه o (oH)إذن، ه.  211،,<  088،,هو 

مهارة القراءة على حبيث يوجد أ  تثيري إاجا ي وهام بني حتفيظ القرآن 

للطالب لقسم الديين يف املدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية بتولونج 

 أجونج.
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اءة لدى الطالب تأثير تحفيظ القرآن على استيعاب المفردات ومهارة القر  .ت

 لقسم الديني في المدارس اإلسالمية الحكومية بتولونج أجونج

مانوفا يف اجتاهني بنوع إختبار  Anovaأنوفا  استخدام إختباربناء على 

ملعرفة  multivariate analysis of variance (Manova) بنوع حتليل متعدد املتغريات

هارة القراءة للطالب لقسم الديين تثيري حتفيظ القرآن على استيعاب املفردات وم

يف املدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية بتولونج أجونج. مت تنفيذ هذا االختبار 

 حتليل متعدد املتغريات، وهو SPSS ...0 for windows  مبساعدة

 Pillai’s Trace, Wilk’s Lambda, Hotelling’s إىل (F)ف  أن سعر

Trace, Roy’s Largest Root  وهي 0,.,من  قلاجملموعة له أمهية أ يف ،

 o (oH)هوبالتايل يتم  هام .كلها  (F)ف  هذا يعين سعر.  0,،,<  19,،,

حتفيظ حبيث يظهر أنه يوجد تثيري إاجا ي وهام بني  .مقبول (aH) أمرفوض و ه

القرآن على استيعاب املفردات ومهارة القراءة للطالب لقسم الديين يف املدارس 

 سالمية احلكومية بتولونج أجونج.الثانوية اإل
 


