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 ملخص البحث 

  إيفا صفوة املوّدة :  استخدام طريقة الجملة في تعليم القراءة لترقية قدرة التالميذ عليها 

شيتو    )دراسة شبه تجريبية على تالميذ الصف الثالث في مدرسة إنسان متقين اإلسالمية

 ( بيكاس ي 

و التعليم في حال نقل    عملية االتصال بين التعلم مما ال شك أن تعليم اللغة العربية في الواقع     

اللغة العربية واعيا وموجها وموحدا للحصول إلى الغرض املنشودة. ففي تعليم اللغة العربية ال يسهل على  

لوب املحاضرة و تفويض الوظيفة فحسب. وذلك إذا أراد املدرس أن يكون  املدرس تعليمها إذا استخدام أس 

 ة العربية و بخاصة في مهارة القراءة فيلزم أن يستخدم طريقة الجملة. تلميذه ماهرا في اللغ

و الفصل الضبطي  في    التالميذ  قدرة البحث فهي معرفة    لهذا   غراضال   و التجريبة  على  الفصل 

الفصل التجريبة و الفصل  في  التالميذ  قدرةو معرفة ترقية  قراءة النصوص العربية في تعليم اللغة العربية

  استخدام طريقة الجملة في تعليم القراءة      قراءة النصوص العربية في تعليم اللغة العربيةعلى  الضبطي  

 الفصل التجريبة. في   لترقية قدرة التالميذ عليها

لترقية قدرة    استخدام طريقة الجملة في تعليم القراءةاعتمد هذا البحث على أساس التفكير أن  

عالية، فتكون قدرتهم    طريقة الجملة في تعليم القراءةولذلك فالفرضية املفرضة إذا كانت    .التالميذ عليها

 لك العكس.  على قراءة النصوص العربية عالية، وكذ

لجمع البيانات املستخدمة فيه    شبه تجريبية   الطريقة املستخدمة في هذا البحث فهي طريقة أما   

   . طالبا  إثنان و عشرونوالعينة املأخوذة هي    االستبيان و الدرسة الكتبية،هي املالحظة و املقابلة و اإلختبار و  

التالميذ على قراءة النصوص العربية في    قدرة  إن تحصيل  و من النتائج املحصولة من هذا البحث

تدل على درجة    الفصل التجريبةفي   من االختبار القبليتعليم اللغة العربية قبل استخدام طريقة الجملة  

إن تحصيل  .  75،32تدل على درجة كاف بقيمة املتوسط    الفصل الضبطيفي  وأما    .70،5كاف بقيمة املتوسط  

من االختبار    استخدام طريقة الجملةبعد  لعربية في تعليم اللغة العربية  قدرة التالميذ على قراءة النصوص ا

الفصل الضبطي تدل  وأما في    .90،5الفصل التجريبة تدل على درجة جيد جدا بقيمة املتوسط  في    البعدي

 فيد( ترقية من االختبار القبلي إلى االختبار البعدي    –وإن نتيجة )ن    .88،5على درجة جيد بقيمة املتوسط  

 .51صل الضبطي تدل نتيجة املتوسط الففي . وأما 54الفصل التجريبة تدل نتيجة املتوسط 


