
 

 

 ملخص البحث

   . فيها الدراسي التالميذ حتصيل لرتقية القراءة ملادة العربية اللغة تعليم يف الفالش وسائل تانورحسنة : استخدامييسرَ
 – اخلامسة اإلسالمية احلكومية الثانوية درسةامل يف" ج" الثامن الصف تالميذ على ةيبيجتر دراسة)

 .(شيامس رنشاه

حتصيل التالميذ الدراسي وكذالك وسائل ترقية ستطيع كثرية منها أهنا تفوائد  هلاوسائل الفالش  استخدام 
 يف عوبةص جيدون التالميذ بعض يزال ال حيث ،العربيةاللغة تعليم راءة العربية. يف الواقع أثناء الفالش يساعدهم على الق

 وصالنص قراءة وتنغيم اخلطوط أو احلروف صوت بني التمييز يستطيعون ال التالميذ يزال الوكذالك  التعلم، مواد فهم
 النصوص. قراءة من املعلومات ووحدات

ائل الفالش قبل استخدام وسلثامن ا لفصلل معرفة حتصيل التالميذ الدراسيواألغراض من هذا البحث هي 
 بعداستخدام وسائل الفالش.عندتعليم اللغة العربية على قراءة  حتصيل لرتقيةمدى معرفة و بعدها. و  يف تعليم القراءة

على القراءة. والفرضية  ترقية مهارة التالميذ يستطيع ائل الفالشأن استخدام وس التفكرييعتمدهذا البحث على  
 .الدراسي املقررة يف هذا البحث أن استخدام وسائل الفالش ترقي حتصيل التالميذ

 موعةجمل البعدي واالختبار القبلي االختبار بتصميم التجريبية الطريقة هي البحث هذا يف املستخدمة والطريقة 
 واملالحظة املقابلة فهي البيانات جلمع األساليب أما.(one group pre test & post test design) واحدة

 .والبعدي القبلي االختبار من واالختبار املكتبية والدراسة

قبل استخدام وسائل الفالش يف تعليم  الدراسي أن حتصيل التالميذ البحث هذا من احملصولة النتائج ومن 
 35تقع بني فئة وهذه القيمة . 31،45املتوسط احملصولة على قدر  هذا يتحقق بقيمة .فاشلة درجة تدل على القراءة

هذا  كافية. درجةتدل على  القراءةيف تعليم  وسائل الفالشوأن قدرة التالميذ بعد استخدام يف معيار التفسري.   0 -
ستخدام اوأن  يف معيار التفسري. 90 - 00وهذه القيمة تقع بني فئة . 95،35املتوسط احملصولة على قدر  يتحقق بقيمة

كما دلت عليه النتيجة  من  ""ز" اجلدولية  يف اختبار  ،الدراسي التالميذحتصيل يرقي  القراءةيف تعليم  وسائل الفالش
𝛼طرفني  5⁄ = 0.3 5⁄ . ولذلك إحداثيات "ز" اجلدول 021930=( 0،053 – 0،3= ).مساحة املنحنى  02053  = 
تالميذ ال، مبعنى أن هناك فرقا شديدا بني حتصيل  𝐻𝑜يف جمال الرفض  40،31" ز". كما يف البيان السابقة أن قيمة 4251

 ٪13أو  0،13ت على قدر د( فحصل-الدراسي قبل استخدام وسائل الفالش يف مادة القراءة وبعدها. وأما نتيجة )ن
يف معيار التفسري. ومع ذلك يعترب أن استخدام وسائل  ٪ 90-  50فدل على أن الرتقية يف طبقة معتدلة.ألهنا تقع بني 
 تالميذ الدراسي.الالفالش يف مادة القراءة  هلا ترقية  بارزة  يف حتصيل 

 

  


