
 

 
 

 ملخص البحث

 مبادة القراءة وأثره فى حتصيل التالميذ الدراسي فيها ملعرفة فى تعليم  اللغة  العربيةاستخدام لعبة دوالب ا " : ةحيرأشفي ف

 .مبدرسة بوني جايا الثانوية اإلسالمية  باندونج الغربية ( )أ( ) دراسة شبه جتربة على تالميذ الفصل السابع

  هذه املشكلة خلفيات  و مندة القراءة .يف تعليم اللغة العربية خاصة  يف ما الدراسي حتصيل التالميذ من اخنفاضهذ البحث ينطلق 

بني. جان إىلة هذه املشكلة  خلفي تنقسمف. أن اللغة العربية صعبةب هم عتباروا ونقصان الدافعية يف نفوسهم ختالف خلفية التالميذا

يستخدمون الطرق التقليدية اإلسالمية  باندونج الغربية  بوني جايا الثانوية   مدرسة يف املدرسني معظم أنأوال، اجلانب اخلارجي يعين 

رة قد يعيناجلانب الداخلي  وثانيا .اليت تناسب باملواد الدراسية الوسيلةوخاصة يف  وال يهتمون مبقومات التعليم األخرىفحسب 

نقصان قدرة التالميذ على فهم  كفائتهم يف نطق احلروف اهلجائية )خمرج وجتويد(فصيحة و نقصان الالتالميذ على قراءة النص غري 

جعل  و إزالة سأم التالميذ يف بيئة التعلملعبة دوالب املعرفة يف تعليم القراءة  استخدام بتجرب من ثم، أردت الكاتبة أن تو النص.

  الناا..الن هبذه اللعبة سيكون التالميذ كثري. تالميذ أن يتعلموا مسرورين

معرفة و لعبة دوالب املعرفةاستخدام قبل  يف تعليم القراءة الدراسي حتصيل التالميذمعرفة  هي البحث هذا من غراضواأل

 .فيه اأثر استخدامهومعرفة  ااستخدامهبعد  الدراسي فيه همحتصيل

. راءةتعليم الق يفالدراسي التالميذ  حتصيل يفؤثر ي لعبة دوالب املعرفةاستخدام أن  التفكريأساس  على البحث هذا يعتمد

 لعبة دوالب املعرفة ستخدامبعد ا يف تعليم القراءة الدراسي التالميذحتصيل  يف اهناك أثر أن املقررة الفرضية الكاتبة عرضتف

 ،واحدةختبار البعدي جملموعة الطريقة التجريبية بتصميم االختبار القبلي واالهي  تهطريقو هذا البحث هو حبث كميو

 .لتوثيقاوفهي املالحظة واملقابلة واالختبار  وأما أساليبه

قبل استخدام حتصيل التالميذ الدراسي يف تعليم اللغة العربية مبادة القراءة  أن هي  البحث هذا من احملصولة النتائج ومن

تحصيل الدراسي الأما و. 06-06 بني تقعالنتيجة وهذه  92،16املتوسط نتيجة  فإن ،منخفضةتدل على درجة  لعبة دوالب املعرفة

. واملقارنة بينهما تدل على  69-79تقع بني النتيجة وهذه  79،68 املتوسطفإن نتيجة ، جيدةعلى درجة تدل ف ابعد استخدامه فيه

وأما  (248) >( 9) "ت" احلسابية أصغر من "ت" اجلدولية يعينأن  تأثري بعد استخدامها وتدل عليه النتيجة احملصولةأن هناك وجود 

ومع 9،89ونتيجة  9،،9فتدل هذه النتيجة على درجة معتدلة ألن تقع بني نتيجة  ٪ 49أو  9،49د( فحصلت على قدر -يجة )ننت

بوني درسة مب يؤثر تأثريا يف  حتصيل التالميذ الدراسي يف تعليم القراءة للفصل السابع )أ(ذلك يعترب أن استخدام لعبة دوالب املعرفة هلا 

 الثانوية اإلسالمية باندونج الغربية.جايا 


