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 الباب األول

 مقدمة

 : خلفية البحث الفصل األوىل

فى  الذي جيري طول حياتهحياة االنسان  أجزاءمن  أن التعلم  يف ال جدال

حسن بشرى، ) اجملتمع العائلة أو يف  إما فى املدرسة أو يف بيئة فكل حال وموق

كتساب العلم على اهو مساعدة املعلم لدى التالميذ أّما التعليم و (.02: 3102

 تيعاب املهارات و تكوين السلوك واعتقاد.واملعرفة واس

 على التعلم جيد. عملية ملساعدة التالميذوبعبارة أخرى أن التعليم هو 

يف املؤسسات  املستخدمةالتعليم عملية من و(.  32: 3102نونو موليونو، ) 

ّن من حيث أاللغة العربية.  مية هي درسة اإلسالفى املدرسخاصة املدرسية 

 و لتعبري، مع الناس كتعامله حجاتهاإلنسان ليقضى  يستخدمها يةآلة إتصالاللغة 

إبن جّن: أّن اللغة هي نظام إعتباطي لرموز صوتية  كما قال. الفكرة أو املشاعر

ية . أما اللغة العربأعضاء اجملتمع املتجانسةواملشاعر بني تستخدم لتبادل األفكار 

نهها لغة القرآن وادحديث واما مصدران للمسلمني يف ألهي أهم اللغات املسلمني 
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 ضافيةاإما دراسة  هاتعلمب الالزمة سةدة الدراو جعلت اللغة العربية كماحياهتم. 

يقوم به املعلم حتى  التعليمة هو نشاطأّما تعليم اللغة العربية ودراسة مطلقة. مأ

ف ) أسي تعليم اللغة العربية.ويتحقق أهذاف اللغة العربية جيدا التالميذ  يتعلم

 (. 23: 3100هري موان، 

مهارة الكالم، مهارة ستماع وية هلا اربع مهارات منها مهارة االاللغة العرب

 يف تعليم اللغة العربيةهناك املشاكل املختلفة ويف الواقع القراءة، ومهارة الكتابة.

 يف استيعاهبا. ومن تلك املشاكل هي: النجاحيف اكتساب  ويصعب التالميذ

  التالميذ خلفيةختالف إ (0

 نقصان الدافعية يف نفوس التالميذ (3

 التالميذ أن اللغة العربية صعبةاعتقاد  (2

 ةاستخدام املدرس الطرق التقليدي (3
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هارة مهي لتالميذمعظم ايشعر م اللغة العربية التى يعلتيف  املشاكل ىحدومن إ

والفهم حمتويات مكتوبات ويلفظ او يفهم كتفاء التعريف لقراءة هي االقراءة. فا

 .( 032: 3100ريموان، فى القلب. ) أسيف ه

جايا أن هناك مشاكل  بوني اللغة العربية معلممع  واستنادا إىل املقابلة

. تنقسم إىل جانبني القراءةعند تعلم اللغة العربية وخاصة يف مادة  التالميذيواجهها 

، غري فصيحةعلى قراءة النص  التالميذ( قدرة 0أوال، اجلانب اخلارجي هو )

طق ادحروف يف نكفاءة التالميذ  نقصان( 3) ويسببها على اختالف خلفيتهم

نقصان قدرة ، من حيث اجلانب الداخلي ثانيا و، ج وجتويد(.ة)خمراهلجائي

ذ يشعر التالميحتى املفردات ستيعاب الهنا نقصان يف اعلى فهم النص  التالميذ

 األساسية حتى إمجال النص القراءة.الفكرة  لرتمجة النص، تعيني صعوبة

 نأ البدأن تعليم اللغة العربية مبادة القراءة  ماقد سبق بيانهونظرا إىل  

هي  الوسائل املختلفة  ستخدام إحدى. وبذلك جترب الكاتبة الاملعلم سنهاحي

لتالميذ الوسيلة احملسوسة " لعبة دوالب املعرفة ".تطلهب هذه لعبة على مجيع ا

حيث إّن كل التالميذ هلم قسم لتدوير لعبتها فى تعيني   بدور فعال إلجياب السؤال
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 ىمنرة السؤال الذين البد ان جييبوا التالميذ. أضعف إىل ذلك، هذه لعبة تعّود عل

 تفكري بإستعجال. ويسهلها فى فهم القراءة.

ذ يتعلمون مع اللعبة عل التالمين جيهذه لعبة دوالب املعرفة ميكن أكانت  

يف ادحقيقة للتالميذ مسؤلية إجابة األسئلة ولكن إذا كانوا .مكتئبنيوال جتعلهم 

اليستطعون اإلجابة فمن الالزم أن يكون املعلم معينا هلم على تلك األسئلة.وكذلك 

اليت تعّجل  اإلجابة اآلخرين ألسئلة و باالتالميذ كانت هذه اللعبة ميكن أن يهتم 

ّن هذه اللعبة مناسبة تبة بأفلذلك اعتقدت الكا. املواد املدروسةعلى فهمهم من 

م يف عملية التعليالتالميذ  فضيلة يف ترقية محاسةألن لديها  لتحليل هذ البحث

 وتطلب من التالميذ اشرتاكهم ذهنيا وعاطفيا و املناقسة بينهم.

إضافة إىل ذلك ترجو الكاتبة لكي تكون نتائج هذ البحث تأثر يف ترقية 

 يذ.لدى التالم التعليم اللغة العربية

ة فرلعبة دوالب املع عن أثارحث الكاتبة ستب ةالبحث السابق على خلفية اعتمادا

 باملوضوع:عن هذ البحث بحث الكاتبة درة التالميذ فى فهم القراءة . فتعلى ق
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ستخدام لعبة دوالب املعرفة يف تعليم الهلغة العربية مبادة القراءة وأثره يف حتصيل ا’" 

 التالميذ الدراسي فيها"

انوية جايا الث ي) دراسة شبه جتريبية على تالميذ الفصل السابع )أ( مبدرسة بون 

 اإلسالمية باندوج الغربية(

 الفصل الثانى : حتقيق البحث

 يلى: مما ، فتحقيق البحثةفية البحث السابقعتمادا على خلا

كيف حتصيل التالميذ فى تعليم اللغة العربية مبادة القراءة قبل استخدام  .0

دوالب املعرفة للفصل السابع )أ( مبدرسة بوني جايا اإلسالمية لعبة 

 باندونج الغربية ؟

كيف حتصيل التالميذ فى تعليم اللغة العربية مبادة القراءة بعد استخدام  .3

لعبة دوالب املعرفة للفصل السابع )أ( مبدرسة بوني جايا اإلسالمية 

 باندونج الغربية ؟

أثر استخدام لعبة دوالب املعرفة يف تعليم اللغة العربية مبادة القراءة  كيف .2

على حتصيل التالميذ للفصل السابع )أ( مبدرسة بوني جايا اإلسالمية 

 باندونج الغربية ؟
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 الفصل الثالث : أغراض البحث

 :أغراض البحث كما يلي ت الكاتبةوفقا بتحقيق البحث السابق قّرر

لتالميذ فى تعليم اللغة العربية مبادة القراءة قبل عرفة حتصيل املعرفة  .0

استخدام لعبة دوالب املعرفة للفصل السابع )أ( مبدرسة بوني جايا 

 اإلسالمية باندونج الغربية

ملعرفة حتصيل التالميذ فى تعليم اللغة العربية مبادة القراءة بعد  .3

يا ااستخدام لعبة دوالب املعرفة للفصل السابع )أ( مبدرسة بوني ج

 اإلسالمية باندونج الغربية

عرفة آثر استخدام لعبة دوالب املعرفة يف تعليم اللغة العربية مبادة مل .2

ايا ج القراءة على حتصيل التالميذ للفصل السابع )أ( مبدرسة بوني

 .اإلسالمية باندونج الغربية
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 فوائد البحث:  الفصل الرابع

 :يلي كما هي البحث هذا أما فوائد

 .عمليا أم كان نظريا تكون نتائج هذ البحث نافعة أن بوترجو الكاتبة 

 النظرية الفوائد .0

التالميذ فى تعليم اللغة العربية مبادة القراءة و ترقية حتصيل  قيقتحل

 لتطوير معارفهم

 فمنها : . فهذه الفوائد تنقسم إىل أربعة وجهاتالعملية . الفوائد3

 املؤسسة. أ

 لعربية تعليم اللغة ا يف لعبة دوالب املعرفة استخدام نتائج عنفالفوائد 

 السياسة توفري يف فيعني استخدام هذه اللعبة املؤسسة ، القراءة مبادة

 التالميذ. املواد الدراسية إىلعطاء إل  للمعلمني

 املعلم. ب

 إىل الوقت من قدر أقصى لتحقيق و املواد إفهام يف املعلم لسهولة

 دوالب املعرفة لعبة تطبيق خالل من حد أقصى
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 التالميذ. ج

يف تعليم اللغة العربية خاصة يف مادة القراءة التالميذ  لرتقية محاسة

  أثناء التعليم. نشاطا أكثر و يتطلهبهم

 

 الباحثة. د

ملعرفة أثار استخدام هذه اللعبة وملعرفة كيفية اختيار الوسائل املناسبة 

 .الصحيحة

 

 الفصل اخلامس : أساس التفكري

الكالم  مهارةمهارة االستماع و هي يف تعليم اللغة العربية مهارات أربع هناك

 علىاللغة العربية البدتعليم . ومن أحد جوانب الكتابة ومهارة القراءة مهارة و

كتفاء التعريف والفهم حمتويات مهارة القراءة هي اومهارة القراءة.علموا التالميذ أن يت

 أشياء عةأرب تتكون على العام مبعنى لقراءةفا القلب.مكتوبات ويلفظ أو يفهم فى 

 ،املنشودة انيمع حماولة( 2) معنى احملتوياتفهم ( 3) مكتوبة، رموز معرفة(0)

 .اليومية ادحياة يف عنىامل حتقيق(2)
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ت. الصو إىل الكتابة رمز تغيري األول،. جانبني على حتتوي القراءة مهارةف

مهارة القراءة  ومن الواقع أن.واألصوات الكتابة برموز الوضع معنى ،التقاطالثانى

 مهارة فى اجلانب ألن مهم، غريولكن ال جيعل اجلانب االول انب الثانى اجلتقع على 

 اللغة العربية. تعليم من االغراض اليت تكونالهنما .الثانية املهارة يؤسس من األول

 ،املرحلة بداية منذ عطىقد ت األول باملعنى القراءة تعليم نشطةأ أن من الرغمبا 

 نم ،بل املتقدمة إىل املرحلة املتوشطة تطوير هذه األنشطة يتم أن من الالزم ولكن

 .قراءة جهرية القراءة خالل

افكارهم  من يستفيد لقارئفا. فكري عمل هي الثاني عنىاملب لقراءةفا

 رموزبتحليل وفهمها وال يكفى إلجياد املعلومات اليت ارادها الكاتب  وخرباهتم

 الرموز.تلك وراء  ما عن بل بالبحث، فحسب الكتابة خطوط يف الواردة اللغة

 الغرض( 0) تنقسم إىل ثالث أغراض عام، بشكلومن أغراض القراءة 

 يعنى العملي الغرض( 3) ، وتوسعها املعرفة اكتساب يعنى املعريف الفكري و

 والعاطفي الوجدنى الغرض( 2) .و،شيئ الصحيحة قيادة عملية على ادحصول

 (011: 3103 افندي، فؤاد أمحد) وعاطفهميعنى استجاب مشاعر التالميذ
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 ( أن 020: 3103أسروري،  ) إمام العربية اللغة تعلم تقييم كتاب يفو

 :وهي يتكملها، ميكن اليت القراءة أنشطة يف األساسية الكفاءات بعض هناك

 القراءة بسرعة و دقة. .أ

 يف السياق.تعيني معاني املفردات  .ب

 اكتشاف املعلومات الصرحية يف النص. .ج

 اكتشاف املعلومات الضمنية يف النص. .د

 اكتشاف الفكرة األساسية يف النص. .ه

 اكتشاف الفكرة اإلضافية يف النص. .و

 ربط األفكار الضمنية يف النص. .ز

 استنباط األفكار األساسية. .ح

 فهم املقروء بالسرعة. .ط

 تعليق على القراءة. .ي

 إما وممتعة فعالة تعليم عملية تكوين يف مهم دور له املعلم أن كمامن املعلوم

 جناحىل إ تدفع  أن ميكن اليت الؤسائل أو االسرتاتيجيات األساليب أو تطبيق يف

ستخدام ا املعلم عند التعليم مبادراتومن . التعليم عملية حتقيق يف التالميذ
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ا وممالتعليم بكل سرور. على عمليةالتالميذ حثت  اليت عواملال منالوسائل ألهنا 

باملئة مما شاهده و  21باملئة مما مسعه،  31اإلنسان يتذكر  يريد األمر تعقيدا أن

باملة مما شهده و مسعه يف الوقت نفسه. و قد ثبتت أيضا أّن اإلنسان يتعلم  21

) م.  باملئة عن طريق حاسة السمع. 00باملئة عن طريق حاسة البصر، و  32

 .(3-7: 3112 روسيدا، يداإ و سوتيكنو صربى

 يه وسائل احملسوسة القراءة تعليم استخدامها املعلم يف ميكن ومن الوسائل

 اللعبة أن( 32: 3103 رمحاواتي، ونيلور جميب فتح) كماقال. لعبة دوالب املعرفة

 لكسب غريزةه ل إنسان كل و فرد كل يف طبيعي بشكل تأتي اليت ادحاجة هي

سعادة كل إرادة ليجعل موقف حياهتم  وإلنسان. ادحياة وسعادة كتفاءواال املتعة

إلياس  اللعبة كماقال.ومن خصائص احدى حتليل إلعطاء املتعة والسعادةحني 

 ( 012: 3102)  مما يلى: الرفاعي

 .الالعبون عليها يتفق أن جيب اليت الواضحة القواعد من جمموعة هناك .0

 .بأدائها هناك هدف معني يف حتقيقه اوالواجبات املقررة .3
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تعلق معناصر تربوية يف شيء  هلااللعبة التعليمية هي األلعاب اليت فاملراد ب

تعطى هذه اللعبة املنافع  وبعبارة أخرى. جزءا من اللعبة نفسها وكانتهبا 

لقصري األجل أم لقصري العجل.تعترب أن اللعبة تعطى اآلثار النافعة مبدى ادحسنة 

ونشيطا و رشيقا. واملراد بقصري األجل بأهنا  قصري مثل جعل التلميذ مبتكرا

يف حتليل  تعطي اآلثار طول حياة التالميذ مثل جعل التلميذ صابرا ومدققا

. )فتح اجمليب و نيلر وماأسبه ذلك ملوقف قلوب الناسمشاكله وفااما 

 (.3103:20،رمحواتي

 ،2112 :31 

 عبةل هي التعليم عملية يف تطبيق على التالميذ  ميكن اليت األلعاب من إحدى 

 الدائرة براجا أداة باستخدام التعليم وسيلة هي اللعبة حيث إّن هذه  دوالب املعرفة 

ستجب  اليت األسئلة من كتحديد أرقام على حتتوي قطاعات عدة إىل تنقسم اليت

 :يلي كما اللعبة هذه يف خلطواتفا .التالميذ

 ظهره على واألرقام واحد جانب على األسئلة مع البطاقات من جمموعة جعل
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وفقا عدد  قطاعات إىل دوالب  تقسيم الكرتون ثم  من" دوالب املعرفة  " جعل.2

 واألظافر ورق الكرتون من األسهم وإعطاء االرقام فيها ثم جعل السؤال بطاقات

 "تويسرت" فكانت النتيجة النهائية مثل دوالب. الصنوبر

 أرقام مع طالبال تغطي أسفل متناثرة بطاقة تواجه. كبرية دائرة يف التالميذ جيلسون. 3

 .مرئية واضحة

 أخذي التلميذو معروضة إليه ثم يقف فاألرقام يبدأ تلميذ و يأخد دوالب ثم يدوره. . 4

 .ثم جيب االسئلة اليت كانت فيها دوالب على ألرقامبا وفقا البطاقة

 دق التلميذ اعترب املدرس أنإذا . ومجيع التالميذ املعلم بني موجزة املناقشة جتري. 5

إنتهى  قد الرقم. مواجهة إىل الفوق البطاقة فوضعت صحيحة ودقيقة، أجاب

فوضعت البطاقة مواجهة إىل  صحيح غري أو كامل غري اجلواب كان إذا ولكن.مباشرا

 السفلى.

 عندما. مفتوحة بطاقات من املزيد الوقت مرور مع. التايل للشخص دوالب تعطى. 6

ا إذ. احملروقة ، فإعطاء دوالب  لالعبني اآلخرين حتى أن يكونوا حتريرا األرقام تظهر

 .(191-191: 2116 جينيس، بول)فكانت مسافة اللعبة سريعة  
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 العربية، اللغة تعلم يف التالميذ محاسة  على حتثهي  دوالب املعرفة عبةل هذه مزاياومن 

 حتتاج هذهعبة  وعيوهبا من هذه ل. أثناء التعليم  سعادةو فعالية ومفكرا التالميذجعل و

 أن بجي بعد تتبع التعليم  التالميذ تطور ملعرفةو.استخدامهايف اللعبة إىل أكثر املوعد

 حيث لماملع يستخدمها اليت التعليم اسرتاتيجية أثار يظهر سوف لذلك. التقييم يكون

 .بتحصيل الدراسي إليها يشار

 

من املعروف أن التحصيل يتعلق كثريا بنشاطات التالميذ يف التعلم وأن لكل 

تشاطات هدفا منشودا تتعلق بادحوائج، كذلك حتصيل التالميذ الدراسي يف تعليم 

القراءة العربية. واهلدف من نشاطات التدريس هو وجود تغري السلوك يف النفس 

والدافعية وامليول واالستجابة  مثل املعرفة واملهارة والعادة والتكييف النفسي

والنظر إىل ادحياة واالهتمام بالشؤون االجتماعية وغريها. وكل من هذه التغريات 

 يسمى بالتحصيل الدراسي. 

واملراد بالتحصيل الدراسي عند سفرجيونو كما نقله حممد طربان وعارف 

( هو أمناط من اإلجراءات والقيم واملفاهيم واملواقف 33: 3100مصطفى )

( إن التحصيل نتيجة أي 03: 3112والتقدير واملهارات. كما قال زين العارفني )
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 (prestasi)التحصيل  كسب من استفادة من أنواع اجملاالت. ويف اللغة اإلندونيسية

( إن التحصيل 23: 3112باملعنى ما حصل عليه الفرد. وقال نانا سوجانا )

الدراسي حقيقة تدل على استيعاب التالميذ األهداف الدراسية. فمن 

 االستيعاب هي مهارات التالميذ بعد القيام بالدراسة.

صيل حإضافة إىل ماقد سبق بيانه من التعريفات تستنتج الكاتبة أن الت

الدراسي هو كل ما حصل عليه التالميذ بعد القيام بالدراسة. وكذلك كل ما 

 فعله أحد حتى حيصل نتيجة من الفنون والرياضة أو كل ما حصل عليه ذاتيا.

للغة يف تعليم ا التالميذ الدراسيحتصيل ترقية يف هذ البحث ترجو الكاتبة  

لبيان  والعربية مبادة القراءة  يف مدرسة بوني جايا الثانوية اإلسالمية بندونج الغربية. 

أساس التفكري السابق عن استخدام لعبة دوالب املعرفة يف تعليم اللغة العربية مبادة 

ط.. هذا املخط. هو صور الكاتبة يف خم تمثلالقراءة  وأثره على حتصيل التالميذ س

 لذي يورد عالقة بني  متقلبني. هو متغري سيين و متغري صادي. ا
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 بيان أساس التفكري السابق فتعرض الكاتبة الرسم البياني اآلتي : ولتوضيح

 

 

 

 حتصيل تعليم اللغة العربية مبادة القراءة 

 

 القراءة بسرعة و دقة .0

 القدرة على تعيني معاني املفردات يف النص.3

القدرة على اكتشاف املعلومات الصرحية .2

 يف النص

القدرة على اكتشاف املعلومات الضمنية .3

 يف النص

 القدرة على اكتشاف األفكار يف الفقرات.2

 القدرة على استنباط من النص املقروء.1

 

 تعليم القراءة

 استخدام دوالب املعرفة

 

مضمون النص و  ةشرح املدرسأن ت.0

 ترمجته حنو تالميذ.

 ةأمر املدرسالتعليم، ت بعد انتهاء.3

 مجيع التالميذ لصناعة الدور.

أمر املدرس كل تالميذ لتدوير أن ت.2

دوالب املعرفة تبادال، ثم يأحذ 

التالميذ بطاقة األسئلة وفقا برقم 

 مستهدف.

أن جييب التالميذ سؤاال. إذا كان .3

التالميذ مستطعني على إجابة السؤال 

صحيحا فزلت البطاقة. وإذا كان 

التالميذ خيطئون يف إجابة السؤال 

 فسؤال يعطي إىل اآلخرين.

 

قبل استخدام دوالب 

 املعرفة

 الكاتبة طريقة تخدمأن تس

 التعليم بطريقة التقليدي

التالميذ على حتصيل التعليم ترقية   
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 السادس : الفرضيةالفصل 

 على إثبات جيب البحث اليت عن املشكالت مؤقتة إجابة هي الفرضية

 يةاألساس االفرتاضات إىل تستند مؤقتة إجابة عن الفرضية وتكشف حقيقتها.

 سمحي الذي التفكري هو األساسي االفرتاض كان إذا. التفكري إطار يف املستخدمة

 ث،الباح حيددها اليت فالفرضية حقيقة مؤقتة مشاكلنا، عن بالبحث أن يقوم لنا

 سوهارسيمي)جتريب حقيقتها  أو إثباهتا واختبارها وجوب يزال مل ولكن

 (.32: 3111 أريكونتو،

  :التايل صيغة البحث ينطبق على هذا يف الفرضية الختبارومن ثّم 

aH : استخدام لعبة دوالب املعرفة على حتصيل التاليذ فى فهم القراءة  أثروجود 

oH : استخدام لعبة دوالب املعرفة على حتصيل التاليذ فى فهم القراءة أثرعدم 

 فالفرضية : % 2باملستوى الداللة 

   إذا كانت قيمة "ت" ادحسابية أصغر من "ت" اجلدوالية فالفرضية

 حصيل الدراسي.املقدمة مردودة أي وجود ترقية الت
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   إذا كانت قيمة "ت" ادحسابية أكرب من "ت" اجلدوالية فالفرضية املقدمة

 مقبولة أي عدم ترقية التحصيل الدراسي.

 الدراسة السابقةالفصل السابع: 

تطبيق منودج التعلم " حتت املوضوع( 3100اوتي ) سلمالبحث األول كتبته 

لزيادة خمرجات التعلم للطالب الرياضيات الصف الرابع مبدرسة  دوالب املعرفة

 ."فنجوران غادينج منطقة تافونج رجينسي كمبار 100اإلبتدائية ادحكومية 

إن شكل يف هذا البحث هو منهج إجرائي يقوم بدورين و تتكون من ثالثة 

انت  كاجتماعات يف كل دورة. استنادا إىل نتائج البحث الذي جيري يف الدورين، 

والطالب مشولية  22،20نتائج التعليم منخفض فى الدور األوىل بقيمة متوسطة بني 

من جمموع الطالب بعد القيام إصالح يف الدور الثانى  %22الكاليسكة تصل 

 13،13كانت هناك زيادة وفقا اجملموعة موحدة من الباحثني هو متوسطة قيمة 

 .%32 واكتماهلا يف النمط الكالسيكي للطالب بلغت

بناء على نتائج هذا التحليل يكون قد خلص إىل أن الزيادة يف نتائج تعلم  

الطلبة يف مادة ثابتة حتى من خالل تطبيق منادج تعلم عجلة ادحظ. وبعبارة 
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أخرى، فإن هذا يشري إىل أن الدولة ميكن أن يقال يف حتيسن تعليم الرياضيات 

 للنجاح.

 ةياستخدام اسرتاتيجية التعليم أثرالرسالة باملوضوع "البحث الثانى 

 "اإليدونسية مبادة اللغة الدراسي على حتصيل التالميذ  دوالب املعرفةب

 تربية معلميقسم لالطلبة باسم اجملدلفة  احدى أجنزت هذ البحثقد 

. أن فى هذالبحث تستخدم الكاتبة منهج البحث الكيفي املدرسة االبتدائية

 السيطرة جمموعة تصميم مع التجريبية شبه تصميم هي املستخدمة الطريقةو

 طالبا. 31هذالبحث يف العينة وبلغت. نونكيفالنت

ع ) ب( املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية كرآمت وعينة البحث التالميذ فصل الراب

 فصل التجرييب.لابنجرمسني كمتغري التابع و الفصل الرابع ) د ( ك

 اهل القبلي االختبار قيمة أن البيانات حتليل إىل استنادا البحث نتائج وأظهرت

 حني يف ،23.17 املتوسط االختبار القبلي بقيمة 11 قيمة وأعلى 31 قيمة أدنى

 ما بقيمة املتوسط 22،22 هو وأعلى 11 قيمة أدنى هلا االختبار بعد ما قيمة أن

 . 17 ، 73 من االختبار بعد
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 ميعلت اسرتاتيجية استخدام بعد أنه استنتاج ميكن ادحساب نتائج على بناء

ذي ال دوالب املعرفة التعليم اسرتاتيجية أن القول ميكن لذلك ،زاد دوالب املعرفة

اتيجية وكانت إسرت الدراسيعلى حتصيل  اإجيابي أثر فصل التجرييباليعطيها إىل 

 بديال فى التعلم. 

ترقية دوافع والبحث الثالث هو ألمحد جينر الراشدي حتت املوضوع " 

على رفة دوالب املعاسرتاتيجية بالرتبية املدنية مبادة عهدالقضاء  تعليمفى التعليم 

 غآدانج سدورجوا. اهلداية االبتدائيةدرسة مبفصل الرابع الالتالميذ

نتائج البحث  تدلهوجرائي الكاتب هو منهج ا هاستخدمطريقة البحث ي تكان

لتالميذ لم ايأن دافعة التع دوالب املعرفةخدام لم التالميذ ترقية قبل استيدافعة التع

)دور   73على قيمة املتوسط  حصلتوبعدها  12 على قيمة املتوسط حصلت

 األول( 

 31،2على ترقية عالية بنتيجة حصلت دور الثانى( دافعة التالميذ الو فى  )

جيد. دوالب املعرفةالسابق أن استخدام ومن بيان  31،2بقيمة املتوسط 
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