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 خالصة البحث - أ

رت ال ا ثة خاوة نعا ج   اء الل   تّبر ال لانات كحتللل ا سا ية  ا خ
 واا ّبل :ال  ئ  

اسع أاـ فتتذج  علل  العكرار  اعاللة الا  تأل ع لل  ال رضأف ّبيّأـ ال -ٔ
يف  علل  اليراءة  (Auditory Intellectually Repetition)الع كعل الساع  

 ٙٔ ٓاماتاة العارّب لة ه    N-Gain Scoreه  كا ئ  يلاة تعأؿ اصت رّبة
كنتكه  لأل الةل ة الثاين اتر رك ة الت اف الثانتّبة اإلساتلة ت ةية   ار 

 علل  اليراءة اصت رّبة ّبسع أـ فتتذج  علل  العكرار نعا ج  الا  حتلل  ال رضيف 
ه   ال عأم ا خع اريف   (Uji t)ت ا خع ارالع كعل السع  أف ّبيأـ يف 

Sig.(2-tailed) ٓ ٕٜٗ > ٓ ٓ٘  يلاة thitung ٔ ٓٙ < ttabel ٔ ٙٚ   ؼ
  تجأ ال رؽ ّبسع أـ فتتذج  علل  العكرار الع كعل الساع   ني  أكف 

 أاـ فتتذج  علل  العكرار الع كعل الساع  يف  علل  اليراءة اصت رّبة  اسع 
اسع أاـ فتتذج  علل  العكرار اعاللة  الا  تأل ع لل  ال رضأف ّبيّأـ ال -ٕ

يف  علل  اليراءة  (Auditory Intellectually Repetition)الع كعل الساع  
 ٓٗ ٓعارّب لة ه  اماتاة ال  N-Gain Score يلاة تعأؿ تععأؿه   ال اتعة

 الثاين اتر رك ة الت اف الثانتّبة اإلساتلة ت ةية   ار  لل   لأل الةل ة
ج الععلل  اليراءة اصت رّبة ّبسع أـ فتتذج كنتكه يف الع لل  ال رض الا  نعا 
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يف ا خع ار   (Uji t) علل  العكرار الع كعل السع  أف ّبيأـ يف ا خع ار ت
 thitung ٗ ٙٚ > ttabel يلاة  ٘ٓ ٓ > ٓٓ ٓ Sig.(2-tailed)ال عأم ه  

 تجأ ال رؽ ّبسع أـ فتتذج  علل  العكرار الع كعل الساع   ني ؼ   ٚٙ ٔ
 أكف اسع أاـ فتتذج  علل  العكرار الع كعل الساع  يف  علل  اليراءة 

 ال اتعة 
ع لل  ال رض اسع أاـ فتتذج  علل  العكرار الع كعل الساع  أف ّبيّأـ ال -ٖ

(Auditory Intellectually Repetition) ة يف  علل  اليراءة ال اتعة نيل  اعال
 الثاين اتر رك ة الت اف الثانتّبة اإلساتلة ت ةية   ار  لل   لةل ةلأل ا

أك  ٘ٛ ٓٗأتا نلاة اظتعأؿ اماتاة العارّب لة للععلل  اليراءة ال اتعة ه  
  نيل  اعالة ا اتذج  علل  العكرار الع كعل الساع % ٓٗتث  ته  %ٛ ٓٗ

أف ايالل نعلاة  N-Gain Scoreا خع ارلععلل  اليراءة ال اتعة   يلاة 
ته اضت تؿ اماتاة العارّب لة يف  علل  اليراءة % ٓٔكيدىن نعلاة % ٖٗ ٔٚ
 علل  اليراءة ال اتعة ّبسع أـ فتتذج ج  نعاكنتكه يف حتلل  ال رض  ال اتعة 

 ا خع اريف  (Uji t) ت ا خع ارـ يف  علل  العكرار الع كعل السع  أف ّبيأ
ؼ  تجأ ال رؽ ّبسع أـ فتتذج  ٘ٓ ٓ> Sig.(2-tailed) ٓٓٓ ٓه  ال عأم 

 علل  العكرار الع كعل الساع   ني  أكف اسع أاـ فتتذج  علل  العكرار 
 لساع  يف  علل  اليراءة ال اتعة الع كعل ا

 Auditory)عل الساع  ال ا ثة فتتذج  علل  العكرار الع ك  كهكرا  اسع عا

Intellectually Repetition)  لةل ة ال   ل  تص العر لة ا ع اعالة ل ّبية جتدة نراءة
الثاين اتر هأرسة رك ة الت اف الثانتّبة اإلساتلة ت ةية   ار  كإف فتتذج  علل  

 لةل ة ال   الثاينل الساع  نيل  اعالة ل نلة ا   ال  تص العر لة العكرار الع كع 
 اتر هأرسة رك ة الت اف الثانتّبة اإلساتلة ت ةية   ار 
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 توصيات البحث - ب
 Auditory)  اء الل اسع أاـ فتتذج  علل  العكرار الع كعل الساع  

Intellectually Repetition)  يف  علل  اليراءة لل   الثاين اتر هأرسة رك ة الث اف
 ها ّبل :  ةية   ار  ك تو  ال ا ثةهالثانتّبة اإلساتلة 

 ةية   ار أف ّبسع أـ فتتذج  علل  هة الث اف الثانتّبة اإلساتلة ظتأرسة رك  -ٔ
كايا للععلل    (Auditory Intellectually Repetition)العكرار الع كعل الساع 

 الرم اجت  إذل ال    الأرس 
 الساع  هرا فتتذج  علل  العكرار الع كعل ةتر سة اللغة العر لة أف ظتأر  -ٕ

(Auditory Intellectually Repetition) يف    عاج إذل ال  ادة ال  ختلال  
 ك عها  واا يف  علل  اليراءة اظتتكلة

 
  

   
                                                                                                      

 
 
 
  


