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 بها واالحتفاظ األدبي الرابع الصف طالب لدي العربية اللغة قىاعد مادة تحصيل في المعلىمات معالجة استراتيجيات أثر

 تحصٌل فً المعلومات معالجة استراتٌجٌات أثر ما:  اآلتً السؤال عن باإلجابة تحدد أن ٌمكن الحالً البحث مشكلة إن 

 ؟ بها واالحتفاظ األدبً الرابع الصف طالب لدى العربٌة اللغة قواعد مادة

 : إلى الحالً البحث ٌهدف 

 على كل -المعلومات معالجة استراتٌجٌات بوصفها(  التحلٌل,  التصنٌف,  التنظٌم)  استراتٌجٌات أثر معرفة .1

 . األدبً الرابع الصف طالب لدى العربٌة اللغة قواعد مادة تحصٌل فً -انفراد

 على كل -المعلومات معالجة استراتٌجٌات بوصفها(  التحلٌل,  التصنٌف,  التنظٌم)  استراتٌجٌات أثر معرفة .2

  . األدبً الرابع الصف طالب لدى العربٌة اللغة قواعد مادة بتحصٌل االحتفاظ فً -انفراد

 . الصفرٌة الفرضٌات الباحث صاغ الهدفٌن هذٌن من التحقق ولغرض

The Impact of Information Treatment Strategy in the Achievement and Retention of Arabic Grammar for Pupils of 

Fourth Secondary class(Literary Branch)  

The Present study aims at investigating the impact of information treatment in the achievement and retention of 

Arabic grammar for pupils of forth class ( literary branch ) . To obtain the required goals of this study , the 

researcher deliberately chose AL-Qasim Secondary school for boys ( which belongs to the general educational 

institution of Babylon ) and he also chose four random sections in the fourth class ( literary branch ) in this school  

 After scoring , the researcher analyzed the results statistically . The results arrived at show the following  :1 

 First group pupils (who studied according to organization strategy ) were better than second and fourth 

groups' pupils 

Finally , the researcher suggested the following  :1 

 Performing a similar study for girls in the same class .. 


