
 

 
 

 

 ملخص البحث

جية طرح األسئلة يف تعليم اللغة العربية مبادة القراءة وأثره يف قدرة التالميذ على فهم ياستخدام استريات ": رميا صاحلاتي 

"(دراسة جتريبية على تالميذ الفصل العاشر مبدرسة األلفة العالية غاروت)املقروء   

القراءة  حيتاج إىل تطوير  . ويف تعليمهدف من أهداف تعليم القراءة  القدرة على فهم املقروءمن املعروف أن 

، يف الواقع  ،من غري التسائم  عل التالميذ يتعلمون فعالياجلاهلامة  ت التعليم قومامإحدى  من سرتاتيجيةاالو  .ت التعليمماوقم

 ات التعليم األخرىقوممبون ال يهتموفحسب  ةاأللفة ماالجنبونج غاروت يهتمون بالكتب الدراسي مدرسة يف املدرسني معظم أن

التالميذ اليفهمون املادة سبب تاملشكلة  تلكيسري التعليم اجلذاب ول ناسب باملواد الدراسيةت اليتوخاصة يف االسرتاتيجية 

اسرتاتيجية  باستخدام قراءةبتعليم الالكاتبةوألجل ذلك تقوم ، قراءةخاصة يف مادة ال متسائمني يف اشرتاك التعليم صبحونيو

 .طرح األسئلة

ة اسرتاتيجية طرح األسئلاستخدام قبل فهم املقروء على قدرة التالميذ معرفة  هي البحث هذا من غراضواأل

 .فهم املقروء قدرة التالميذ على يف اأثر استخدامهومعرفة  ااستخدامهبعد على فهم املقروء معرفة قدرهتم و

فهم  يؤثر يف قدرة التالميذ علىاسرتاتيجية طرح األسئلة استخدام أن  التفكريأساس  على البحث هذا يعتمد

اسرتاتيجية طرح  ستخدامبعد افهم املقروء على التالميذ  قدرةهناك أثر يف  أن املقررة الفرضيةالكاتبة  عرضتف. املقروء

ختبار البعدي جملموعة االختبار القبلي واالالطريقة التجريبية بتصميم هي  تهطريقو هذا البحث هو حبث كميو .األسئلة

 .دراسة الكتبو القبلي والبعدي فهي املالحظة واملقابلة واالختبار وأما أساليبه ،واحدة

اسرتاتيجية طرح األسئلة قبل استخدام على فهم املقروء التالميذ قدرة أن هي  البحث هذا من احملصولة والنتائج

 قدرةأما و. د األدنى للقيمةاحل يف  69 - 60تقع بني النتيجة وهذه  63،70املتوسط نتيجة  فإن ،منخفضةتدل على درجة 

-80تقع بني النتيجة وهذه  85،56 املتوسطفإن نتيجة ، مرتفعةعلى درجة تدل ف ابعد استخدامهفهم املقروء  على التالميذ

 5،65"ت" احلسابية  وهي تأثري بعد استخدامها، ألن ال. واملقارنة بينهما تدل على أن هناك وجود د األدنى للقيمةاحل يف 90

أو  0،5ه فهي وبعداسرتاتيجية طرح األسئلة استخدام قبل تعليم القراءة نتائج ترقية كانت و 2،06 أكرب من "ت" اجلدولية 

 درجة معتدلة. على النتيجة هذه فتدل 50٪


