
 

 

 ملخص البحث

قدرة وأثره يف يف تعليم اللغة العربية مبادة  احلوار  املزاوجة الصغرية استخدام منوذج التعليم التعاوني بأسلوب:  مسية خري النساء

)دراسة جتريبية على تالميذ الفصل الثامن يف املدرسة الثانوية اإلسالمية    .التالميذ على التكلم باللغة العربية

 الثانية باندونج(احلكومية  

النماذج الذي يستخدمه املدرسون عندعملية التعليم والتعلم وله أنواع  كثرية منها املزاوجة التعليم التعاوني أحد كان منوذج  

  يف الفصل الثامن باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية باندودج الصغرية.من الواقع التزال قدرة التالميذ على التكلم باللغة العربية

ر عملية التعليم ليعطي كل تلميذ فرصة للتكلم. فيصبح ال يوفّ املدرسوهذا يسببه أن د ادأدنى للييمة . احلمنخفضة ومل حتصل على 

لذي ا رس أن جيددعملية التعليم باستخدام منوذج  التعليم البارزال يدافع التالميذ على التعلم. فيلزم على املد حيثتعليم احلوار ممال 

 إىل فعالية التالميذ وهو منوذج  التعليم التعاوني بأسلوب املزاوجة الصغرية.  اجتحي

لوب بأس التعليم التعاوني منوذج استخدام قبل التكلم باللغة العربيةقدرة التالميذعلى معرفة هي وادأغراض من هذا البحث 

بأسلوب املزاوجة الصغرية  التعليم التعاوني منوذج استخدامبعد  التكلم باللغة العربيةقدرة التالميذعلى معرفة  املزاوجة الصغرية و

 ومعرفة ادأثر بينهما.

لتالميذ ا قدرةؤثر يف يبأسلوب املزاوجة الصغرية  التعليم التعاوني منوذجاستخدام أن  التفكريأساس  على البحث هذا يعتمد

 صغريةبأسلوب املزاوجة ال التعليم التعاوني منوذجاستخدام أثر  وجود أن امليررة الفرضيةة الكاتب عرضتف. التكلم باللغة العربيةعلى 

 .التكلم باللغة العربيةعلى التالميذ  قدرةيف 

جريبية اليبلية. وتستخدم الكاتبة تصميم التالطريية التجريبية بتصميم التجريبية هي  يف هذا البحث  املستخدمة والطريية

اليبلية مبجموعة واحدة تصميم االختبار اليبلي واالختبار البعدي. وأما أساليب البحث فهي املالحظة وامليابلة واالستفتاء 

 واالختبار.

بأسلوب املزاوجة الصغرية  التعليم التعاوني منوذجأن قدرة التالميذ قبل استخدام  هي هذاالبحث من احملصولة النتائج ومن

منوذج  استخدام بعدعلى التكلم باللغة العربية  التالميذ قدرةو .من االختبار اليبلي 79.26توس  بييمة امل  كافية  درجة على تدل

 منوذج وإن استخدام .البعدي من االختبار 67.67ييمة املتوس  ب جيدة  درجة على تدل املزاوجة الصغرية التعليم التعاوني بأسلوب

" ت"قيمة  من أكرب احلسابية "ت"على التكلم باللغة العربية دأن قيمة يف قدرة التالميذ ؤثر ي بأسلوب املزاوجة الصغرية التعليم التعاوني

 درجة على تدلالييمة  هوهذ. 67٪بالنسبة املئوية  0.67 يعين" د" قيمة عليه تدل بينهما ثرادأ وأما. 9.091<  1.68 يعين اجلدولية

 .التفسري معيار يف متوسطة


