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 ملخص البحث
 Auditory). فعالية استخدام منوذج تعليم التكرار التفكريى السمعي 9102إيكا دوي نور هاياين، 

Intellectually Repetition)  يف تعليم القراءة للصف الثاين عشر مبدرسة روضة الشبان الثانوية
الًتنية والتعليم. املشرف  ، قسم تعليم اللغة العرنية، كليةبحث العلمييمية يمطققة نطرر. الاإلسال
 : الدكتور توفيق الرمحن، املاجستري، املشرف الثاين: خملص أنصاري، املاجستري.األول
 ، منوذج تعليم التكرار التفكريى السمعي.الصايمتةاجلهرية و  قراءةالالكلمة الرئيسية: 

قدرة القلبة يف فهم نّص القراءة ويمدى جودة قراءة نصوص العرنية يف تعليم القرءة مبدرسة  ضعف 
. كثري يمن القلبة يكتبون رتانة يةتعليم طريقةاستخدام روضة الشبان الثانوية يمطققة نطرر اليزال نقصها، نسبب 

القالقة والفصاحة ونقق املخرج والتطغيم، الًتمجة اليت تقرأ املدرسة ويقرؤون نّص العرنية مبهمل عطاصر القراءة يمثل 
حىت يأثر إىل قليل فهم وقليل يمدى قراءهتم. لذلك، قديمت الباحثة تستخدم منوذج تعليم التكرار التفكريى 

 السمعي نأهداف إستقاع فهم نّص ويقراء نصوص العرنية نالقالقة والفصيح ووقفا ملخرج وتطغيم جدا وصحيحا.
هو يما يمدى فعالية استخدام منوذج تعليم التكرار التفكريى السمعي  أسئلة البحث يمن هذا البحث

(Auditory Intellectually Repetition)  يما يمدى فعالية استخدام منوذج  و ؟طصوص العرنيةالقراءة اليف ترقية جودة
روضة الشبان لقلبة الصف الثاين عشر مبدرسة طصوص العرنية الترقية فهم يف  تعليم التكرار التفكريى السمعي
أهداف هذا البحث هو ملعرفة يمدى فعالية استخدام منوذج تعليم التكرار أيما ؟. الثانوية اإلساليمية يمطققة نطرر

لقلبة الصف الثاين عشر العرنية  طصوصالطصوص العرنية وترقية فهم الالتفكريى السمعي يف ترقية جودة قراءة 
نطرر. تستخدم هذا البحث املدخل الكمي نتصميم البحث مبدرسة روضة الشبان الثانوية اإلساليمية يمطققة 

جمتمع  .(Control Group Pre-Test Post-Test)البعدي ار القبلي و الترريبية وناألسلوب اجملموعة الضانقة االختب
يف هذا البحث هو كل طلبة الصف الثاين عشر مبدرسة روضة الشبان الثانوية اإلساليمية يمطققة نطرر. أيما أسلوب 

. ومجع البيانات الذي يستخدم هو (Purposive Sampling)تعيني عيطة يف هذا البحث يعين العيطة العمدية 
 IBM بيانات ناستخدم التحليل االحصائي الوصفي نرنايمجوحتليل ال، ثائقالبعدي( والو تبار )االختبار القبلي و االخ

SPSS Statistik v. 22  

واملعدل االختبار  09،21توجد نتائج البحث أن تعليم القراءة اجلهرية ناملعدل االختبار القبلي 
 01،12يمن اجملموعة التررنية، نيطما يمن اجملمعة الضانقة املعدل االختبار القبلي  0ناالحتالف  05،21البعدي 

 Sig. (2-tailed)أن قيمة   (Uji t). ونتائج االختبار ت2،12ناالحتالف  02،06واملعدل االختبار البعدي 

واملعدل  30،63يمردود.  أيما تعليم القراءة الصايمتة ناملعدل االختبار القبلي  Haيمقبول و  H0ف  1،12 < 1،92
الترريبية، نيطما يمن اجملموعة الضانقة املعدل يمن اجملموعة  90،63ناالختالف  03،60االختبار االنعدي 

أن  (Uji t) . ونتائج االختبار ت02،20ناالحتالف  23،60واملعدل االختبار البعدي  36،21االختبار القبلي 
Sig. (2-tailed) 1،11 < 1،12  فH0  يمردود وHa  يمقبول. ويمدى فعالية منوذج تعليم التكرار التفكريى
أن يمدى فعالية استخدام منوذج تعليم  N-Gain Scoreالصايمتة توجد يمن نتائج القراءة اجلهرية و  السمعي يف تعليم

التكرار التفكريى السمعي يف تعليم القراءة اجلهرية ناملعيار واطئ ويمدى فعالية استخدام منوذج تعليم التكرار 
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صة يمن نتائج البحث هي استخدام التفكريى السمعي يف تعليم القراءة الصايمتة ناملعيار يمتعدل. وهكذا، خال
ة تعليم نني اجملموعة التررنيالمنوذج تعليم التكرار التفكريى السمعي يف تعليم القراءة اجلهرية ال وجد فرق نتائج 

تعليم القراءة الصايمتة وجد فرق كرار التفكريى السمعي واطئ. و الضانقة مبدى فعالية استخدام منوذج تعليم التو 
تعليم التكرار التفكريى السمعي الضانقة مبدى فعالية استخدام منوذج  اجلموعة الترريبية و ننينتائج التعليم 
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