
 

 

 ملخص البحث

تلاميذ الصف  نموذج تدريبات القراءة الجهرية با لوسيلة  الإ لكترونية لترقية مهارة التلاميذ فيها )دراسة شبه تجرية  علىسلفي نورحياتي : 

سطة  (.ن في مدرسة كريا مود غاروة المتوالثام  

  قراءة  مهارات لتدريبات  بوينت فور الخاصة الإلكترونية الوسيلة هي الطلاب نشاط تتطلب التي للاهتمام المثيرة التعلم وسائل من

 ذلك إلى ، إضافةالقراءة على قدرتهم  لترقية التدريب إلى دائمًا الاحتياج على الطلاب  سيشجع .الجهرييةاءة  القر اتلتدريب  نموذجمع   الطلاب

 .لديهم القراءة مهارات وستتطور بسهولة عليها ويعتادون كثيرًا الطلاب يتدرب بحيث القراءة يفهمون ما وسرعان بالسعادة الطلاب سيشعر ،

موذج نالقراءة  للفصل الثامن قبل استخدام    هارتفي م  التلاميذ الدراسي  الخاصالبحث هي معرفة تحصيل  في والأغراض 

نموذج تدريبات العربية  على قراءة  بعد استخدام  تعليم اللغة معرفة  تحصيل  عند  لوسيلة  الإ لكترونية وبعدها. وتدريبات القراءة الجهرية با

 القراءة الجهرية با لوسيلة  الإ لكترونية.

ترقية مهارة التلاميذ في لوسيلة  الإ لكترونية لموذج تدريبات القراءة الجهرية بان يتمد هذا البحث على أساس تفكير أن

 الإ لكترونية بنموذج  تدريبات  القراءة الجهرية  ترتقي مهارة التلاميذ في القراءة. ستخدام الوسائلي الفرضية المقررة  في هذا البحث  أن.القراءة

   ى لمجموعة واحداةالبعد و الاختبار ار  القبليالطريقة التجريبية بتصميم الاختب والطريقة  المستخدمة في هذا البحث هي

.(onegroup pretest-posttest design) فهي المقابلة و الملاحظة والدراسة المكتبة  أما الأساليب لجمع البيانات

 والاختبار من الاختبار القلبي والبعدى.

لوسيلة  الإ وذج تدريبات القراءة  الجهرية بانمقبل استخدام مهارة  التلاميذ في القراءة   ولة من  هذا البحث  أنومن النتائج الحص

مهارة  أن  في معيار التفسير ـ  53-35وهي تقع بين    85،36قدر على ولة لحصدلت عليها قيمة المتوسط تدل على درجة معتدلة ، لكترونية

هذا يتحقق بقيمة المتوسط  تدل على درجة معتدلة   لوسيلة  الإ لكترونية وذج تدريبات القراءة  الجهرية بانمبعداستخدام التلاميذ في القراءة  

 من تدل عليها النتيجة المحصولة في مهارة القراءة كما ترقيةهناك التفسير ،في معيار   05-85وهي تقع بين  53، 22 قدر المحصولة على

القراءة  قبل  في التلاميذ  مهارةبين بمعنى فرقا شديدا (ـ    052،3>88أكبر من قيمة "ت" الجدولية  يعني ) التي هي قيمة "ت" الحسابية

ـ  ٪52أو  52،5د" يعني -ن تيجة "نتقي مهارة  القراءة حسب يروبعده.  لوسيلة  الإ لكترونية موذج تدريبات القراءة الجهرية باناستخدام 

نموذج استخدام   ومع ذلك يعتبر أنّ تدل على معتدل في معيار التفسير.لوسيلة  الإ لكترونية با والمعنى أن مهارة  التلاميذ في القراءة  باستخدام

 .المهارت القراءة لها بارزة   الإ لكترونية لترقيةلوسيلة  ريبات القراءة الجهرية باتد


