
 

 

 ملخص البحث

تحصيل التالميذ  لترقية  (Prediction guide) إرشاد التنبؤ تعليم نموذج استخدام أويس ترسناواتي : 

الصف  تالميذ ى)دراسة شبه تجريبة عل العربية اللغة العربية على مواد التراكيب تعليمفي   الّدراس ي

 باندونج(نوار الثانوية اإلسالمية فامانتاسان ل مطلع االثامن في مدرسة 

نوار ل ع امطلتالميذ الصف الثامن في مدرسة  ىعل لمواد التراكيب  م اللغة العربيةيعملية تعلفي 

شاط ن قلة  لم ينجح . هذا سببه  فيروس كورنا وباء  خاللمن  باندونجالثانوية اإلسالمية فامانتاسان 

تحصيل   رقيلتوا و يفهموا  للمادة بحيث ال تحصل على الحاصل الدراس ي على الجيد .  يهتم   م لو  تالميذال

 و هو  ناسبم المينموذجا للتعل ةستخدم الباحثالثامن على مواد التراكيب فت الصفالتالميذ الدراس ي في 

م يملية تعلأثناء عطين ينش تالميذيعتبر هذا النموذج على وجه التحديد لنه يساعد الإرشاد التنبؤ .  نموذج

  بحيث  يرقي تحصيل التالميذ الدراس ي على مواد التراكيب العربية.  العربية

و الهداف من هذا البحث هي معرفة تحصيل التالميذ الدراس ي في تعليم اللغة العربية على مواد 

التراكيب  قبل استخدام نموذج تعليم  إرشاد التنبؤ .  و معرفة تحصيل التالميذ الدراس ي في تعليم اللغة 

للغة الدراس ي في تعليم ا العربية على مواد التراكيب  بعد استخدامها.  و معرفة  ترقية تحصيل التالميذ

 العربية على مواد التراكيب   باستخدامها. 

يل يرقي تحصيعتمد هذا البحث على أساس التفكير أن إستخدام نموذج  تعليم إرشاد التنبؤ 

ة أن . فتعرض الكاتبة الفرضية المقرر العربية اللغة العربية على مواد التراكيب تعليمفي   التالميذ الدراس ي

ية تحصيل التالميذ الدراس ي في تعليم اللغة العربية على المواد التراكيب بعد استخدام نموذج هناك  ترق

 تعليم إرشاد التنبؤ. 

و هذا البحث هو بحث كمي و طريقة  المستخدمة هي طريقة شبه تجريبة بتصميم االختبار   

ق. و المقابلة  و االختبار و التوثي القبلي و االختبار البعدي ملجموعة  واحدة . و أما أساليبه فهي المالحظة

 تلميذا .  82و البيانات الكمية التي تحلل إحصائيا من  

إن تحصيل التالميذ الدراس ي  في تعليم اللغة العربية على والنتائج املحصولة من هذا البحث هي  

فإن المتوسط على تدل على درجة  منخفضة ،  تعليم  إرشاد التنبؤ   المواد التراكيب قبل استخدام نموذج

في معيار التفسير.  و تحصيل التالميذ الدراس ي  بعد استخدام نموذج  96 - 55لنها تقع بين   55،55قدر 

في  25 - 85لنها تقع بين   88،29 تدل على درجة  معتدلة،  فإن المتوسط على قدر  تعليم  إرشاد التنبؤ 

في تعليم اللغة   التنبؤ يرقي تحصيل التالميذ الدراس ي معيار التفسير.  إن استخدام نموذج  تعليم  إرشاد 

 ≤ (39,51) العربية على المواد التراكيب.  كما دلت عليه النتيجة املحصولة و هي نتيجة  "ت" الحسابية

، الفرضية الصفرية مردودة . ومعناه يوجد فرق بين  تحصيل التالميذ قبل استخدام  (8،55"ت" الجدولية )

فهذه النتيجة تدل على    % 58أو   5،58د على قدر   –شاد التنبؤ و بعده.   و أما نتيجة  ن نموذج تعليم إر 

تالميذ  5د  المرتفع عددهم    -و التالميذ يحصلون على نتيجة ن   5،8 ≥د    > 5،1تصنيف معتدل  لن تقع 

(، و التالميذ %98،29تلميذا ) 36د المعتدل عددهم   –(، والتالميذ يحصلون على نتيجة ن 38،29%)

 (.%35،86تالميذ )  5د المنخفض عددهم   –يحصلون على نتيجة ن 


