
 

 

 تجريدية صورة

التالميذ في أداء الواجبات الدراسية لترجمة اللغة العربية وعالقتها بقدرتهم على فهم :شدة ياني حرياني

 النصوص العربية
 (باّذوّج  ػائشيت سّشائنيل    ٍذسست يف اىحاىت دساست)                

 اإلّشاء ػيً اىطيبت قذسةب وطيذة ػالقتىهاػْذ حؼييٌ اىَطاىؼت  اىؼشبيت اىيغت أساىيب حطىيش في اىطيبت شذة إُ

. ٍؼيْت غايت ػيً ىيحصو بْشاط اإلّساُ ػَو هي اىشذة ألُ اىشذة، إىً ححخاج فيها واىخؼيٌ اىخؼييٌ ػَييت وإُ. اىؼشبي

 اىيغت حؼييٌ بشؼبت في اىَشحيت اىسادست اىطيبت يىاجهها اىخً اىَخؼذدة اىَشنيت  تاىناحب حجذ رىل،ػِ   اىحذيث وبَْاسبت

 اّخفاض: ٍْها اإلشاء قذسة في باّذوّج اىحنىٍيت اإلسالٍيت جاحي غىّىّج سىّاُ بجاٍؼت واىخؼييٌ اىخشبيت ىنييت اىؼشبيت

 .فيها اىنخابت  فهٌ اىطيبت يسخطيغ ال حيث ، اىؼشبي اإلّشاء في اىطيبت شذة

 وٍؼشفت ػْذ حؼييٌ اىَطاىؼت اىؼشبيت اىيغت أساىيب حطىيشي ف اىطيبت شذة ٍؼشفت هي اىبحث ىهزا واألغشاض

 اىخشبيت ىنييت اىؼشبيت اىيغت حؼييٌ بشؼبت اىَشحيت اىسادست في وٍؼشفت اىؼالقت بيْهَا اىؼشبي اإلّشاء ػيً ة اىطيبتقذس

 .باّذوّج اىحنىٍيت اإلسالٍيت جاحي غىّىّج سىّاُ بجاٍؼت واىخؼييٌ

أُ بيِ دسس اىَطاىؼت واإلّشاء في اىيغت اىؼشبيت ػالقت قىيت ألُ مال  يؼخَذ هزا اىبحث ػيً أساس اىخفنيش

ٍْهَا ٍِ فشوع اىيغت اىخي حذسس في اىَذاسس أو اىجاٍؼاث. وٍَا يؼاىج في دسس اىَطاىؼت األساىيب اىيغىيت اىَسخَذة 

أُ هْاك   ححقق رىل ٍِ ّصىصها. فئرا اسخىػب اىطاىب هزٓ األساىيب فهي حساػذٓ ػيً اإلّشاء وحطىيشٓ. بْاء ػيً

 . شذة اىطيبت في حطىيش أساىيب اىيغت اىؼشبيت ػْذ حؼييٌ اىَطاىؼت وقذسحهٌ ػيً اإلّشاء اىؼشبيػالقت بيِ 

 واألساىيب االسحباطي، اىخحييو ٍذخو بىاسطت وصفيت طشيقت فهي اىبحث هزا في اىَسخخذٍت اىطشيقت أٍا 

 اىنيفيت ىيبياّاث ٍْطقيا ححييال اىبياّاث هزٓ وحشَو اىَنخبيت، واىذساست واالسخبياُ واىَقابيت اىَالحظت هي اىبياّاث ىجَغ

  .طاىبا وسبؼىُواحذ  هي اىَأخىرة واىؼيْت. اىنَيت ىيبياّاث إحصائيا وححييال

 ،مافيت دسجت ػيً حذه اىؼشبيت اىيغت أساىيب حطىيش في اىطيبت شذة أُوبؼذ اىقياً باىبحث حقذً اىْخائج وٍْها 

 قذسة وحقيقت. اىخفسيش ٍؼياس في 3,5 – 2,6ألّها حقغ بيِ  3,55 قذس ػيً اىَحصىىت اىَخىسطت اىقيَت ػييها دىج مَا

 77ألّها حقغ بيِ  77,57قذس ػيً اىَحصىىت اىقيَت ػييها دىج مَا ػاىيت دسجت ػيً حذه اىؼشبي اإلّشاء ػيً اىطيبت

 اإلّشاء ػيً قذسحهٌ و اىؼشبيت اىيغت أساىيب حطىيشفي  اىطيبت شذةبيِ  ؼالقت اى وحقيقت .اىخفسيش ٍؼياس في  75 –

 اإلسالٍيت جاحي غىّىّج سىّاُ بجاٍؼت واىخؼييٌ اىخشبيت ىنييت اىؼشبيت اىيغت حؼييٌ بشؼبت في اىَشحيت اىسادست اىؼشبي

 حقغ 7,734 قذس ػيً اىَحصىه اإلسحباط ٍؼاٍو سقٌ ػييها ويذه ٍْخفط جذا ٍسخىي ػيً حذه باّذوّج اىحنىٍيت

 ٪ 47 اىؼشبي اإلّشاء ػيً قذسحهٌ في حؤثش اىيغت اىؼشبيت أساىيب حطىيش في اىطيبت شذة وماّج. 7,77-7,27بيِ

 .اىنخابت ػيً قذسحهٌ في حؤثش خاسجيت أً ماّج داخييت ٪53 قذس ػيً أخشي ػىاٍو وهْاك


