
 

 

 ملخص البحث 

على تالميذ الفصل   )دراسة  شبه التجريبة    قدرة التالميذ على فهم املقروءرتقية  ل   تعليم اللغة العربية ملادة القراءة على أساس املطالب التعليمية :    نيندين أجناني 

 العاشر  يف املدرسة العالية احلكومية الثانية شيأجنور(

يف إتقان   تالميذأن هناك صعوبات يواجهها ال يعرف ياجنور،ش عاليةالمدسة الثانوية احلكومية لليف الفصل العاشر  العربية اللغة مدرس  مع املقابلةو ةالكاتب  إن مالحظة

. وسبب  هاكما يصعب فهم يقرأ نصا أمام زمالئه، بدأ يرجتف ويصعب عليه قراءة فقرة من النص تالميذ بأنحني أمر أحد ال درس ن املإمهارات القراءة عند عملية التعيلم، 

من املعيار   70حتت    التالميذأغلب    فأدى ذلك إىل نتيجة أثناء الدرس.  تالميذه، وقلة اهتمام املدرس بقراءة النص وفهمه وعدم متابعة  تلميذردات التى يعرفها الفذلك قلة امل

ملادة القراءة على  ومن املساعي حلل هذه املشكلة تعليم اللغة العربية حبيث ال يتم حتقق التعيلم الفعال. املبتكرة مناذج التعيلم املدرس يف استخدامبسبب قلة  كذلكو املقرر،

  .قدرة التالميذ على فهم املقروء ة  رتقيل  أساس املطالب التعليمية

ملعرفة  ثم    على فهم املقروء قبل استخدام أسلوب تعليم اللغة العربية ملادة القراءة على أساس املطالب التعليمية وبعدهاألغراض هلذا البحث ملعرفة قدرة التالميذ 

العاشر  يف املدرسة العالية احلكومية الثانية   يف الفصلاملطالب التعليمية    أساس   على  ملادة القراءةعلى فهم املقروء بعد استخدام أسلوب تعيلم اللغة العربية    تالميذقدرة ال  ترقية

 شيأجنور 

مهلرة القراءة حتى تظهر قدرهتم على فهم املقروء.  طالب التعليمية تؤثر على تنمية جودة التالميذ يف مهارهتم وخباصة ينطلق هذا البحث من تفكري أساسي أن امل 

 قروء التالميذ املطالب التعليمية جيدا فازدات معلوماهتم وخرباهتم التعليمية السيما ما يتعلق مبادة القراءة حتى ترتقى قدرهتم على فهم املأنه اذا عمل    ضرتفيف

بتصميم جمموعة  .  ةب دراسة شبه جترأما الطريقة املستخدمة فهي  و  البحث وأساليبها وتعيني حتليل البيانات.أما اخلطوات املستخدمة يف هذا البحث فهي تعيني طريقة  

 .ملالحظة واملقابلة واالستبيان واالختباراالبيانات    الكاتبة   معثم جت.  رنة بني  نتيجة االختبار القبلي والبعدياواحدة يف البحث عن طريق مق

كما دلت عليه القيمة  ذا على درجة جيدة، وه ترة التالميذ على فهم املقروء قبل استخدام املطالب التعليمية يف تعليم القراءة دلن قدوالنتائج من هذه البحث أ

قراءة : دل على درجة  قدرة التالميذ على فهم املقروء بعد استخدام املطالب التعليمية يف تعليم ال وأنيف معيار التقييم.  79-70ألهنا تقع بني مدى   74املتوسطة على قدر 

استخدام    بعدقدرة التالميذ على فهم املقروء   فى  ك ترقيةاهن  إنويف معيار التقييم.     100-80ألهنا تقع بني مدى    87جيدة جدا كما دلت عليه القيمة املتوسطة على قدر  

  د(    -ن ( والتالميذ الذين  حصلوا على نتيجة )٪24املرتفعة عددهم  ستة تالميذ )  د( -ن ) الذين حصلوا على نتيجة  كما ظهر أن التالميذاملطالب التعليمية يف تعليم القراءة،  

 د(  -ن أن املتوسط من ) فيستنتج (.٪16عددهم أربعة تالميذ) نخفضةامل د(   -ن ( والتالميذ الذين  حصلوا على نتيجة )٪60عددهم مخسة عشر تلميذا)  عتدلةامل

 م.ييف معيار التقي  0،7  ≥ د    >  0،3  تصنيف معتدل ألنه يقع بني  فهذه  النتيجة  تدل على  ٪50أو    0،50


