
 

 

 ملخص البحث

 ( لترقية تحصيل التالميذ الدراس ي في تعليم القراءةtstsاستخدام نموذج التعليم التعاوني بنوع ) زاهر عين قلبي :

)دراسة تجربية على تالميذ الصف العاشر لقسم العلوم الطبيعية األول والثاني بمدرسة الهداية العالية اإلسالمية 

 شيكنشونج(

ينطلق هذا البحث من مشكالت التعليم القراءة لطلبة الفصل العشر لقسم العلوم الطبيعية بمدرسة الهداية 

العالية اإلسالمية شيكنشونج وهي تحصيل التالميذ الدراس ي املنخفض في تعليم القراءة. لذالك يحتاج املدرس إلى اختيار 

نماذج التعليم الحديثة املناسبة لتعليم القراءة نموذج التعليم  ومنالنموذج املناسب لترقية تحصيل التالميذ الدراس ي. 

وهو إحدى نماذج التعليم التي تتركز إلى التالميذ وتؤكد إلى التعاون والتعامل بين التالميذ في (. tstsالتعاوني بنوع )

لومات للضيوف والنفران مجموعة التعليم، وتكون كل املجموعة من أربعة أو ستة أنفار حيث يعمل النفران معطيا املع

 يضيفان إلى املجموعة األخرى.

معرفة تحصيل التالميذ الدراس ي فى تعليم القراءة في الفصل التجربي باستخدام نموذج واألغراض لهذا البحث 

معرفة ترقية تحصيل التالميذ الدراس ى باستحدام نموذج التعليم و  يوالفصل الضبط (tstsالتعليم التعاوني بنوع )

، واملدخل الكيفي املدخل الذي تستخدمه الكاتبة في هذا البحث هو املدخل الكمي  ( فى تعليم القراءة.tstsالتعاوني بنوع )

وأسلوب جمع البيانات املستخدمة في هذا التجربية شبه ث هي الطريقة الكاتبة في هذا البح هادموالطريقة التي تستخ

 والتوثيق.البحث هي املقابلة واملالحظة واالختبار 

ومن النتائج املحصولة من هذا البحث هي أن تحصيل التالميذ الدراس ي في تعليم القراءة باستخدام نموذج 

االمتحان البعدي على قدر  ( في الفصل التجربي تدل على درجة كافية كما تحقق من قيمة tstsالتعليم التعاوني بنوع )

راءة في الفصل الضبطي تدل على درجة منخفضة كما تحقق من قيمة .  وتحصيل التالميذ الدراس ي في تعليم الق80،06

( في تعليم القراءة يرقي على تحصيل tsts. إن استخدام نموذج التعليم التعاوني بنوع )67،80االمتحان البعدي على قدر 

ت عليه النتيجة التالميذ الدراس ي في الفصل التجربي بمدرسة الهداية العالية اإلسالمية شيكنشونج. وذالك كما دل

فالفرضية الصفرية مردودة أي هناك فرق  1،66أكبر من قيمة ت الجدولية ≤  3،4املحصولة من قيمة ت الحسابية 

( والفصل الضبطي tstsوثيق بين تحصيل التالميذ الدراس ي في الفصل التجربي باستخدام نموذج التعليم التعاوني بنوع )

 47،25وهو كما يلي : أن قيمة االمتحان القبلي في الفصل التجربي على قدر باستخدام طريقة املحاضرة. أما الفرق 

%  22% ودرجة كافية  61مع التفصيل، التلميذ الذي يحصل على درجة  عالية  80،06واالمتحان البعدي على قدر 

ي على قدر واالمتحان البعد  42،22% . وقيمة االمتحان القبلي في الفصل الضبطي على قدر 17ودرجة منخفضة  

%. وبهذا 65% ودرجة منخفضة 11% ودرجة كافية 24مع التفصيل، التلميذ الذي يحصل على درجة عالية  67،80

  يظهر فرق وثيق بين الفصل التجربي والفصل الضبطي.

 .(tstsنموذج التعليم التعاوني بنوع )الكلمات املفتاحية : تعليم القراءة، تحصيل التالميذ الدراس ي، 

 

 

 


