
 

 

 البحث ملخص

 يف جتريبية  دراسة) استخدام وسيلة جيوب األسئلة يف تعليم اللغة العربية ملادة القراءة لرتقية التحصيل التالميذ الدراسي: نيتا رميا ينيت أ

 .(اإلسالمية باندونجاجلوامع الثانوية  مبدرسة منالثا الفصل

اليت ترمز  قراءة هو تصوير معنى مجيع املواقفإن جوهر إتقان ال. ارة معقدة أو تتضمن جمموعة صغريةإن مهارة القراءة هي مه

ريقة يات القراءة نفسها، والتى تتضمن القدرة على فهم القراءة بطوأجزاء مهارة القراءة هو فهم حمت فإن بعض. ليها رموز الكتابة والصوتإ

ة ، ميكن تطوير ءمن خالل مهارة القرا. بسيطة، وفهم املعنى املقصودة يف القراءة، وضبط عالمات القراءة أو التجويد مع سريعة القراءة

فوسيلة جيوب . ميكن اإلعالم أحد البدائل الداعمة للتعلم. جذاباأنواع خمتلفة من الوسائل اليت ميكن أن تدعم عملية التعليم لتكون أكثر 

 .األسئلة لرتقية التحصيل التالميذ الدراسي ملادة القراءة

دامها خوبعداست وسيلة جيوب األسئلة  استخدامقبل  الدراسيصيل التالميذواألغراض من هذا البحث هي  معرفة حت

العربية  ملادة القراءة ومعرفة  مستوى ترقية من استخدام وسيلة جيوب األسئلة إىل ترقية حتصيل التالميذ الدراسي يف تعليم اللغة 

 .لتالميذ الصف الثامن مبدرسة اجلوامع  الثانوية اإلسالمية باندونج

التالميذ  حتصيلعلى  سنادة القراءة  حملأن استخدام  وسيلة جيوب األسئلة  التفكريأساس  على البحث هذا يعتمد

جيوب األسئلة  ملادة القراءة  يف تعليم اللغة العربية يرقي ولذلك فتعرض الكاتبة الفرضية  املقررة  أن استخدام وسيلة .الدراسي

 .التحصيل التالميذ الدراسي

اليت تستخدامها الكاتبة يف هذا البحث هو التجريبية بتصميم االختبار  ريقةا البحث باستخدام الطريقة الكمي وطوهذ

 (. القبلى و البعدى)يان، والوثائق، واالختبار مجيع البيانات هي املالحظة، واملواجهة، واالستب القبلي والبعدي، وأما 

حتصيل التالميذ الدراسي قبل استخدام وسيلة اجليوب األسئلة  تدل على ناقص  أن هي  البحث هذا من احملصولة النتائج ومن

وقدرة التالميذ بعد استخدامها . يف معيار التفسري 55 – 55ألنه يقع بني . 5،،5جدا كما حتققة من قيمة االمتحان القبلي على قدر 

هناك مستوى ترقية . يف معيار التفسري  65- 65ألنه يقع بني  67تدل على درجة كافية كما حتققة من قيمة املتوسط احملصولة على قدر 

" ت"احلسابية أكرب  من " ت"قيمة أو ( 1،55،5)اجلدولية " ت" < ( 5611،،2)احلسابية  " ت"حتصيل التالميذ الدراسي ألن قيمة 
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