
 

 
 

 ملخص البحث

 " استيعاهبا قدرة التالميذ على وأثره يف العربية باسرتاتيجية تعاقب األسئلة و األجوبةب يتعليم الرتاك ":  عرفان الحكيم

 .(يف مدرسة الروضة الثانوية شيليين باندونجتالميذ الجتريبية على شبه )دراسة 

جناح والتعليم مهمة يف عملية التعليم والتعلم وجتعل التالميذ يتعلمون فعاليا، وكذلك يف تعليم الرتاكيب.  اسرتاتيجيةإن 

 معظم أن، يف الواقع. الرتاكيب تعليم التالميذ علىاستيعاب وكذلك املستخدمة  اسرتاتيجيةاختيار التعليم يتوقف على 

وذلك ناسب باملواد الدراسية. ت اليتالتعليم  اسرتاتيجيةبون اليهتمقد باندونجالروضة الثانوية شيليين  مدرسة يف املدرسني

قوم يوألجل ذلك ، خاصة يف مادة الرتاكيب متسائمني يف اشرتاك التعليم صبحونيو املدروسة املادة التالميذ اليفهمونيسبب 

 .األجوبةسرتاتيجية تعاقب األسئلة و الاباستخدام بتعليم الرتاكيب  كاتبال

سرتاتيجية الااستخدام قبل  الرتاكيب العربية استيعاب على التالميذقدرة معرفة  هي البحث هذا من غراضواأل

 .التالميذ عليهااستيعاب  يف اأثر استخدامهومعرفة  ااستخدامهبعد و  تعاقب األسئلة و األجوبة

التالميذ  قدرةيؤثر يف  سرتاتيجية تعاقب األسئلة و األجوبةالااستخدام أن  التفكريأساس  على البحث هذا يعتمد

 تعليم استيعاب التالميذ على قدرةهناك أثر يف  أن املقرر الفرضي كاتبال عرضيفالرتاكيب العربية.  عليمت استيعاب على

 .سرتاتيجية تعاقب األسئلة و األجوبةالاستخدام بعد ا الرتاكيب العربية

ختبار البعدي جملموعة الطريقة التجريبية بتصميم االختبار القبلي واالهي  تهطريقو كميهذا البحث هو حبث و

 التوثيق.وفهي املالحظة واملقابلة واالختبار  وأما أساليبه ،واحدة

تعليم الرتاكيب العريبة قبل استخدام  استيعاب التالميذ على قدرةأن هي  البحث هذا من احملصولة النتائج

 79 – 70وهي تقع بني  72،65كافية، فإن قيمة املتوسط على قدر درجة تدل على  سرتاتيجية تعاقب األسئلة و األجوبةالا

جيدة، فإن على درجة تدل ف ابعد استخدامه تعليم الرتاكيب العريبة استيعاب التالميذ على قدرةأما و. يف معيار التفسري

تأثري واملقارنة بينهما تدل على أن هناك وجود . يف معيار التفسري 89 – 80وهي تقع بني  84،45قيمة املتوسط على قدر 

 -نتيجة "نو. 2،099<  3،68قيمة "ت" الحسابية أكبر من قيمة "ت" الجدولية يعني بعد استخدامها، ألن 

 سرتاتيجية تعاقب األسئلة و األجوبةالااستخدام بني قبل الرتاكيب م يتعلنتيجة ترقية كانت و .٪ 37أو  0،37د" يعني 

 .كافيةدرجة  على النتيجة هذه فتدل ٪37أو  0،37ه فهي وبعد


