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 ملخص البحث

بعجلة اقرأ لتعليم القراءة لدى فعالية استخدام النصوص ادلصّورة عن مجل م ." 3102،  أرمّياتي
". طلبة الصف احلادي عشر من مدرسة سيت  مرمي الثانوية اإلسالمية بنجرماسُت

الدكتور توفيق الرمحن  الرسالة العلمية، قسم التعليم اللغة العربية. ادلشرف االول :
 .الدكتورة رضى درماوايت ادلاجستَت : ةالثانى ة. ادلشرفادلاجستَت
 .تعليم القراءة، النصوص ادلصّورة عن مجل بعجلة اقرأ فعالية: الكلمات الرئيسية 

فعالية استخدام النصوص ادلصّورة عن مجل بعجلة بحث عن تىذه الرسالة العلمية 
اقرأ لتعليم القراءة لدى طلبة الصف احلادي عشر من مدرسة سيت  مرمي الثانوية 

لتعليم القراءة يف فهم  لة عن صعوبات الطلبةأادلسوجدت الباحثة .اإلسالمية بنجرماسُت
يسبب من قبل ادلدرسة الذي ال يستخدام األسلوب أو وسيلة الذي  و ىذ ،وءادلقر 

النصوص  يعٌت " وسيلة   الباحثة و لذلك تستخدام  .جيذب يف سهل الطلبة يف التعليم
لسهل الطلبة فهم ادلقروء و جعل اجلّو مسرور لطلبة يف  "ادلصّورة عن مجل بعجلة اقرأ 

  .تعليم القراءة
: دلعرفة فعالية استخدام النصوص ادلصّورة عن مجل بعجلة أما اذلدف يف ىذا فهو 

اقرأ لتعليم القراءة لدى طلبة الصف احلادي عشر من مدرسة سيت  مرمي الثانوية 
  اإلسالمية بنجرماسُت.

الباحثة يف ىذا البحث ىو ادلدخل الكمي، ونوع  ادلدخل الذي استخدمت
وعاملو  احلادي عشرالبحث فيو البحث التجرييب، و رلتمع البحث ىو مجيع الطلبة 

احلادي  كاجملموعة الضابطة والفصل  العلوم اإلجتماعية احلادي عشرمجيع الطلبة الفصل 
كاجملموعة التجريبية. أّما حتليل البيانات لالختبار الذي   العلوم اإلجتماعية عشر

 IBMاستخدامت الباحثة يف ىذا البحث باستخدام التحليل األحصائي الوصفي بربنامج 

SPSS Statistics   33اإلصدار. 
 51،10نتائج االختبار القبلي يف ىذا البحث للمجموعة الضابطة مبعّدل = 

0 أّما يف اخلتبار البعدي للمجموعة الضابطة   32،51وللمجموعة التجريبية مبعّدل = 



 

 ز 
 

. بانظر إىل ادلعدل فتوجد 01،00وللمجموعة التجريبية مبعّدل =  02،40مبعّدل = 
-sig(2 الفروق بُت اجملموعتُت. فاستخدامت الباحثة اختبار ت، واحاصل يف حتليلها أن

tailed  ( يف اختبار ت ،( (uji T1،401  ف  1014أكرب منHa دلردودةاHo  القبولة أي
التجريبية. إذ غَت توجد فروق ذات داللة أحصائية بُت نتائج اجملموعة الضابطة واجملموعة 

 .غير فّعاللتعليم القراءة  النصوص ادلصّورة عن مجل بعجلة اقرأاستخدام 
    

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


