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 الباب األول

 مقدمة

 البحث فية: خل الفصل األول

  خرينوالفكرة واملشاعر إىل اآل لغة هي عبارة لنقل الرأيالمن املعروف أن 

أو  يفهم املستمعواملشاعر لذلك الرأي بيقصد املتكلم  بغرض أو مقصود معني.

االتصال من نظام اعتباطي لرموز  اللغة هي إحدى أكثر آالت. ااملخاطب بلغة ينطقه

صال االت تعرف النفس. باللغة يستطيع اإلنساناجملتمع لتعاون وصوتية يستخدمها 

ويثقفّوا  الناس يتعاوناجملتمع اآلخر حتى وتبادل األفكار والتعارف بني اجملتمع الواحد و

ز رمواللغة هي نظام اعتباطي ل ( أن11: 1891. أكّد حممّد علي اخللي )وينفعوها

 .بني أعضاء مجاعة لغوية متجانسة املشاعرصوتية تستخدم لتبادل األفكار و

 أغلبيستخدمها  نصارت اللغة العاملية ألولغة من اللغات يف العامل ة العربية اللغ

ية يف تستخدم اللغة العرببل فحسب،  ةديني ةليس يف وجه البلدان يف متنوعة  املواطنني 

تعلم اللغة العربية هو أمر ضروري حتىف إضافة  إىل ذلك ة. يأو سياس وطنية  ةوجه
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ملتنوعة                  يعلمها املدرس يف املرحلة الرتبوية اصارت اللغة العربية إحدى املواد اليت 

 .ال سياما يف املدرسة الثانوية اإلسالمية

هارة م وهييف تعليم اللغة العربية  أربع املهاراتيلزم على التلميذ أن يستوعب ب

جى يربأربع املهارات السابقة االستماع و مهارة الكالم و مهارة القراءة و مهارة الكتابة.

عاليا أو سلبيا. ف انتفاعا اليومية  غة العربية اليت يتعلمها يف حياتهالل ينتفع التلميذ أن على 

يا عالفالنصوص. أما تستخدم اللغة وسيلة لفهم األخبار و إذااللغة العربية سلبيا توظّف 

. رواأو احل التكلم بالنفسإذا كانت اللغة تستطيع أن تفهم اآلخر باالتصال الشفهي إما 

      اللغة الضرورية ليستوعبها التلميذ          قدراتلذلك أصبحت مهارة الكالم قدرة من 

 ة. يف تعلم اللغة العربي

كانت القدرة على التكلم باللغة العربية هي كفاءة الشخص لالتصال باللغة 

غة ستخدام اللهولة بغري احملاولة من التلميذ الس حتصل عليهاالعربية. هذه القدرة ال 

حني تعليم  البسيطتبدأ هذه احملاولة من األمر  العربية يف االتصال مع اآلخرين حوله.

 احلوار يف املدرسة.
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امل تالميذ لتعدور املدرس يف ممارسة ال أن تفضّللذلك عملية تعليم التكلم ال بد 

)ينوس   شفهيا فيما بعده يلقيه رأيااملدرس لتكوين احلال يدافعهم  بأنواع األمور حوهلم وأن

الكالم أمام  ماهرا يفالتلميذ  تعليم التكلم ألن يكون يهدف ال(.131:  1111، عابد

يبتكر كثريا يف مهارة الكالم. حتى  نفسه رأيالماهرا يف جعل اآلخرين فحسب بل 

 م التكلم منها :أن يورّطيف تعلي ملدرس أن يهتم ببعض املبادئ الزم على ا إضافة إىل ذلك

م لم بواسطة منوذج التعليتعليم التكمباشرة يف مقام متنوع ، وأن يعقديذللتكلم التالم

، عابد )يونوس لية االتصال الشفهيكل التلميذ فرصة يف عم ي املدرسعطأن يو التفاعلي

1111  :131.) 

 يف شكل احلوار.املدرسة الثانوية  اإلسالمية احلكومية يف   تعليم التكلم يقدّم

احملادثة بني شخصني أو األكثر ويلتزم  من النصوص املادة يتضمننص احلوار ومن املعلوم أن 

احلوار جزء ضروري من املادة اليت أساسها املدخل االتصايل  باملخططات فيه. كان

 (.131:  1111،  رتا مهيو الدينوأي)عزيز فخر الرازي 

مية ومتهيدية تقوم هبا الكاتبة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكمناسبا لدراسة 

باملقابلة مع  مدرس اللغة العربية  1112سنة  11الثانية باندونج ، يف الشهر نوفمرب تاريخ 
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  1113استخدم الطريقة املناسبة باملنهج الدراسي للسنة   للفصل الثامن وهو يقول إنه قد

التحية  يف أول عملية التعليم وأخريها إىل التالميذ  املدرسيف عملية التعليم وأعطى 

الثامن  يف الفصل درس ال يزال أن دجد املشكالت باللغة العربية دائما كي يعودوا هبا.بل امل

تلميذا فعاليا حني    12٪ حتى 13٪منها التالميذ غري الفعالني عند تعليم احلوار. كان 

تلميذا يكون  11٪هارة الكالم    مة املتوسط يف عملية تعليم  احلوار يف الفصل.و هلم قيم

 د األدنى للقيمة.   احلحتت 

ص اءة النصوتعليم احلوار بقرلية تعليم احلوار غري تام. دجري عموهذا يسببه أن 

بح تعليم صلتكلم. فيفرصة لليعطي كل تلميذ ال يوفر املدرس عملية التعليم أمام الفصل و

لى ع يتأثر هذا األمر يف قدرة التالميذ ميذ على التعلم.ال يدافع التال حيثاحلوار ممال 

 منخفضة.  قدرهتمتصبح والتكلم 

 جعملية التعليم باستخدام منوذدجددأن فيلزم على املدرس  ملظاهرالسابقةامن 

ىل دور إ الذي حيتاج ميذ. من منوذج التعليم البارز لية التالالتعليم البارز واحتياج إىل فعا

الفعالني هو منوذج التعليم التعاوني بأسلوب املزاوجة الصغرية، ألن بالتعليم التالميذ 

 ه          رأيميذ اآلخر. أشجع التلميذ ليعرب هناك تعامل بني التلميذ الواحد والتل التعاوني
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هذا  تأكّدنفسية التلميذ لتعلم معا. التعليم  هذا منوذج حتى ميارس صديقهأو يسأل إىل 

 .الستخدام يف املواد واألعمار املتنوعة التعاوني منوذج التعليم

املزاوجة الصغرية   هو التعليم التعاوني مزاوجة ويتأثر أسلوب ينبغي أن يعرف أن 

 ادالمتبأن يسأل و دجيب األسئلة لميذتة التالميذ على التكلم ألن الزم على كل قدريف 

 أجوبة التالميذح املدرس  عملية التعليم يصحريخويف أمادة القراءة نفس  يقوم على

 .عنها علماألخطاء و يستنتج املادة اليت ي

 : قوم بالبحث حتت املوضوعتملظاهرالسابقة، تريدالكاتبة أن وبالنظرإىل ا

يف تعليم اللغة العربية مبادة   املزاوجة الصغرية منوذج التعليم التعاوني بأسلوب استخدام

 الميذتعلى )دراسة جتريبية  وأثره يف قدرة التالميذ على التكلم باللغة العربية احلوار 

 .الثانية باندونج(  احلكومية  اإلسالمية ةالفصل الثامن يف املدرسة الثانوي
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 حتقيق البحث:   الفصل الثاني

 ما يلى: فية البحث السابقة، فتحقيق البحثعتمادا على خلا

ليم التع منوذج استخدام قبل التكلم باللغة العربيةكيف تكون قدرة التالميذعلى  .1

  سالميةاإل ةاملدرسة الثانوييف الفصل الثامن ب بأسلوب املزاوجة الصغرية التعاوني

 ؟ الثانية باندونج  احلكومية

ليم التع منوذج استخدامبعد  التكلم باللغة العربيةكيف تكون قدرة التالميذعلى   .1

  اإلسالمية ةاملدرسة الثانوييف الفصل الثامن ب املزاوجة الصغرية بأسلوب التعاوني

 ؟ الثانية باندونج  احلكومية

 يف بأسلوب املزاوجة الصغرية التعاونيالتعليم  منوذج استخدام آثار كونت كيف .3

 ةاملدرسة الثانويبيف الفصل الثامن  التكلم باللغة العربيةى عل قدرة التالميذ

 ؟ الثانية باندونج  احلكومية  اإلسالمية
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 أغراض البحث:  الفصل الثالث

 :أغراض البحث كما يلي ةت الكاتبوفقا بتحقيق البحث السابق قرّر

 تعاونيالالتعليم  منوذج استخدام قبل التكلم باللغة العربيةقدرة التالميذعلى معرفة  .1

  كوميةاحل  اإلسالمية ةاملدرسة الثانويبيف الفصل الثامن   بأسلوب املزاوجة الصغرية

 .الثانية باندونج

 اونيالتعليم التع منوذج استخدامبعد  التكلم باللغة العربيةقدرة التالميذعلى معرفة  .1

يف الفصل الثامن باملدرسة الثانوية اإلسالمية  احلكومية    بأسلوب املزاوجة الصغرية

 الثانية باندونج.

رة قد يف بأسلوب املزاوجة الصغرية التعليم التعاوني منوذج استخدام آثارمعرفة  .3

يف الفصل الثامن باملدرسة الثانوية اإلسالمية  التكلم باللغة العربية ى التالميذ عل

 احلكومية  الثانية باندونج.

 أساس التفكري:  الفصل الرابع

 .سهنفوير اإلمكانيات املوجودة يف لتط نساناإل هبا قام يتال اولةالتعليم هو احمل 

من  ميذتالهو املساعدة املقدمة لل التعليم. الرتبيةيف  لفهم كلمة ضروريةالتعليم أصبح 

هريي  يف كوريقال  أن تكون عملية اكتساب املعرفة واملهارات. حبيث املدرس
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لتمكني من  معتمدابيئة الشخص  تنظيمالتعليم هو عملية   (112: 1111)  جوناوان

يف ظرف معني، والتعليم   استجابة حتصيل، أو خاصةظروف و يف سلوك معني املشاركة 

 .من الرتبية خاص هو فرع

 . وباإلضافة إىل ذلك، أنمييف عملية التعل تالميذوال درسل بني املعامهناك ت  

م يعلالتمنوذج  أن ينبغي أن يعرف.التالميذ أيضال بني ماعت إىل حتتاجم يعملية التعل

 .التالميذل بني ماعل التسهّيي ذلم اليالتعاوني هو منوذج التع

يف العمل أو املساعدة  يا أنه سلوك أو شخصية اجملموعةأساسم التعاوني يالتعل 

أكثر من شخصني أو م التعاونييالتعل تكونوي اجملموعة  بني الناس برتكيب التعاون يف

 (.1: 1119 ،وراهارجو نتني صاحلةأي)اك كل عضو رتإش يفحيث يتأثر جناح العمل 

 ةيفعاالده في نالعمل أل ةأو جمموع ةتعلم اجملموعفضال عن م التعاوني يالتعلكان  

  ةنتني صاحلأي)  كن التفاعل املفتوح بني أعضاء اجملموعةمي ة التعاونية حتىوالواجب

 اصحيح أداءم التعاوني يذج التعلوإجراءات منأداء . ولذلك، (1: 1119راهارجو، و

م يالتعل اذجمن من كثرية. وهناك أنواع أكثر فعاالل إلدارة الفص يستطيع املدرسسوف 

 املزاوجة الصغرية.أسلوب  امنهالتعاوني 
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هو جولدمسيد  املزاوجة الصغريةأسلوب  الشخص الذي قام هبذا ل أون إ 

“Goldschmid”  املزاوجة ن. تشري ساسويس يف لوة لتكنولوجيفدرالية اال امعةمن اجل

س عن نفيسأل و دجيب التالميذ متبادال  ، حيثمزاوجةم التعاوني يالتعل الصغرية إىل 

أكثر على  التالميذ األسلوب هذا  يدافع  (.111:  1118، سوفرجونوجوس أ) القراءة 

 يف التعبري عن آرائهم وأسئلتهم.فعاال 

، ةاملزاوجة الصغري التعليم التعاوني بأسلوب منوذج  استخدامبم يتعلالخطوات و 

 :ما يلي هي

 عن املادة املعينة. النصيعطي املدرس  .1

 .املادةمن قرؤوا و فهموا  عل التالميذ األسئلة عمّادج  .1

 طريقة املزاوجة.جمموعة بالتالميذ إىل  املدرس صنعي  .3

 مع صديقهم. األجوبة واألسئلة يقوم التالميذ ب .1

 .(111:  1112، يديحأوجانج د)يعطي املدرس األرآء والبيانات  .1

عليم يف ت املزاوجة الصغرية التعليم التعاوني بأسلوبمنوذج هذا  بّق الكاتبةتط

يف  املهارات أربعومن املعلوم أن التالميذالبد من االستيعاب بادة احلوار. اللغة العربية مب

الكتابة.  مهارةالقراءة و مهارةالكالم و  مهارةاالستماع و مهارة هيم اللغة العربية يتعل
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ذ قادرا التلمي من يطلببل  فحسب النظريةم اللغة العربية ال يؤكد يتعلإضافة إىل ذلك ف

تطلب ثقافة اإلنسان واقعية ت . ألناالتصال اللغة بوصفها وظيفةعلى استخدام 

من  فجانبشاعر. وامل واألفكارعن اآلراء والتعبري   مبهارة االتصال شخص علىال

 .تكلمعلى الة قدرالهم هو املاللغة جوانب 

الطاقة وهي  " من كلمة "قدرقدرة  (KBBI) املكال االندونيسية اللغة  معجم يف 

 كفاءة الشخص هي ( والثروة(. القدرة1، املهارة، القوة، )ستطاعة( اال1: ) )القدرة

 " )ستيفني ف.روبينس وتيموطي أ. جدج  العمليف  ةاملختلف اتالواجبعلى أداء 

Stephen P Robbins & Timonthy A Judge " ،1118  :118 ). القدرة  وها التكلم فوأم

اعر املشأواألفكار توصيل الرأي أو و واإللتقاء على نطق األصوات أو الكلمات للتعبري

 (.118:  1111، رتا مهيو الدينعزيز فخر الرازي وأي)

النطق  جماالت ملهارات هناك   (198: 1111فوزان ) إبراهيم  عبد الرمحنقال  

 وهي:والكالم ، 

 .ا صحيحانطق العربية نطق األصوات .1

 .خلا ،ذ، ز، ظاملشاهبة متييزا واضحا مثل : نطق األصوات ال عندتميز ال  .1
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 .بني احلركة القصرية والطويلةالنطق  عندالتمييز   .3

 مقبولة.تأدية أنواع النرب والتنغيم بطريقة   .1

 قف املختلفة.للموا ةاملناسبات اختيار التعبري  .1

ما يف ضوء فهمه للثقافة ا سلياستخدامعبارات اجملاملة والتحية استخدام   .2

 العربية.

 النظام الصحيح لرتاكيب العربية عند الكالم. استخدام .2

 كار ترتيبا منطقيا يلمسه السامع.ترتيب األف .9

عن ثقة بالنفس وقدرة على مواجهة  التحدث بشكل متصل، ومرتابط مما ينبئ .8

 اآلخرين.

 .العناصر مكتملة قصرية خطبة إلقاء .11

 . بالعربية الناطقني أحد مع هاتفي حوار إدارة .11
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 إضافة إىل ذلك فمؤشرات القدرة على التكلم ما يلي :

 ا صحيحا.نطق العربية نطق األصوات .1

 ة.جيد بلهجة التكلم .1

 تكلم اللغة العربية فصيحا. .3

 .املفردات ستيعابا .1

 .اللغة الصحيح تركيباستخدام  .1

 اآلتي: يالرسم البيان أساس التفكري السابق يفصورت الكاتبة البيان توضيح ول
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 التعليم باستخدام منوذج التعليم التعاوني بأسلوب املزاوجة  الصغرية

 

قدرة التالميذ على التكلم باللغة العربية بعد 

استخدام منوذج التعليم التعاوني بأسلوب 

 املزاوجة  الصغرية

 ا صحيحا.نطق العربية . نطق األصوات1

 ة.جيد بلهجة . التكلم1 

 تكلم اللغة العربية فصيحا.. 3

 .املفردات ستيعاب. ا1

 .اللغة الصحيح تركيب. استخدام 1

 
 

قدرة التالميذعلى التكلم باللغة العربية قبل 

استخدام منوذج التعليم التعاوني بأسلوب 

 املزاوجة  الصغرية

 ا صحيحا.نطق العربية . نطق األصوات1

 ة.جيد بلهجة . التكلم1 

 تكلم اللغة العربية فصيحا.. 3

 .املفردات ستيعاب. ا1

 .اللغة الصحيح تركيب. استخدام 1

 
 

 املزاوجة  الصغريةمنوذج التعليم التعاوني بأسلوب استخدام ب والتعلم ميتعلال عملية

عل التالميذ األسئلة عمّا قرؤوا وفهموا من دج( 1يعطي املدرس النص عن املادة املعينة.( 1

األسئلة ( يقوم التالميذ ب1طريقة املزاوجة. املدرس التالميذ إىل جمموعات ب صنعي( 3.املادة

 .(111: 1112، أوجانج ديديح)( يعطي املدرس الرأي و البيان 1مع صديقهم.  األجوبةو
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 الفرضية: اخلامس الفصل

 أن يثبتها الباحثاليزال كن ول يقررها الباحث مؤقتةحقيقة الفرضية هي  

 يف الفرضية الكاتبة أخذت . (13: 1112)هريي جوناوان،  الختبار أو االمتحانبا

 : يلي كما البحث هذا

بأسلوب املزاوجة م التعاوني ياستخدام منوذج التعل أثر وجود: (Ha)املقرتحة  الفرضية

 باللغة العربية. التكلم على التالميذ قدرة يف الصغرية 

بأسلوب املزاوجة م التعاوني ياستخدام منوذج التعل عدم أثر: (H0)الصفرية  الفرضية

 باللغة العربية. التكلم على التالميذ قدرة يف الصغرية 

 ثالفصل السادس : خطوات البح

 : ما يلي يهذا البحث ه يف وكانت اخلطوات املسلوكة

 ناتانوع البي تعيني .1

ة. نوعيبيانات كمية وبيانات  إىل قسمني ا البحث هذالبيانات يف تنقسم 

املدرسني  وحالة ،بحثملوقع ال ات عن الوصف العامبيانالالبيانات النوعية هي 

 كمية البيانات ال أمام. يالتعل عملية، واستمرارية تسهيالتوحالة ال والتالميذ،
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عاوني م التي، وهي استخدام منوذج التعلتغريات امل حالة إىل تواجهالبيانات اليت  فهي 

 باللغة العربية. كلمعلى الت تالميذة القدر يف  بأسلوب املزاوجة الصغرية وأثره

 البيانات مصادر تعيني .1

انات وبيساسية يانات أب ىل قسمنيالبحث إ وتنقسم مصادر البيانات يف هذا

درسة امل التالميذ للفصل الثامن "الباء"  يفمن  ساسيةبيانات األالتأتي . ةثانوي

غة درس اللممن  ةبيانات الثانويالتأتي .و جباندون احلكومية الثانية اإلسالمية الثانوية

 وغريهم من املوظفني.املدرسة ة يرالعربية و مد

 البحث ميدان تعيني .3

احلكومية  اإلسالمية املدرسة الثانويةيف   البحث ميداناختارت الكاتبة 

ناحية   أنتافاني الغربية  قرية 29رقم أنتافاني  ج وهي تقع يف الشارعباندون الثانية

 أنتافاني.

 والعينة جمتمع البحثعيني ت  .1

 اجملتمع .أ

الباحث أن يرى  اجملتمع هو موضوع  البحث. مفتعل اجملتمع إذا أراد

يف اجملتمع  كان (. 121: 1111، أريكونتوالتحاول الذي يوجد يف اإلحصائي )
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ومية  احلك اإلسالمية املدرسة الثانوية التالميذ للفصل الثامن يفكل هذا البحث 

 .تلميذا  331 معدده 1112/1112سنة الدراسي ج لباندون الثانية

  العينة .ب

البحث عندما احلالة من . تنفيذ عينة املبحوثاجملتمع  من جزء العينة

 العينةتأخذ الكاتبة  (.121: 1111، أريكونتوموضوع يف اجملتمع متجانس )

وهي أخذ العينة  بالتعليل  (purposive sampling) بأسلوب معاينة هادفة

  32يف هذا البحث هي التالميذ للفصل الثامن الباء عددهم  العينةاملعني.كانت 

د األدنى احلتلميذا.اختارت الكاتبة هذا الفصل ألن له قيمة مهارة الكالم حتت 

  .22٪للقيمة  

 البيانات مجع وأساليب البحث طريقة .1

 البحث طريقة .أ

بتصميم التجريبية  (experiment) التجريبيةالطريقة  الكاتبة تستخدم

أل هنا ليست . تسمى بالتجريبية القبلية  (pre-experimental design)القبلية

 م.كان حتصيلتزل املتغرياملأثر يف وفيها املتغري اخلارج الذي يتالتجريبية احلقيقية 

ليس هناك  نفحسب أل هفي ستقلاملغري املت تأثروال ياملتغري امللتزم هو  التجريب



12 

 

 

:  1111، سوغييونو) عشوائية العاينة املعينة بال ط وال ختتارالضايتغري امل

111). 

 جموعة واحدة تصميمالكاتبة تصميم التجريبية القبلية مبوتستخدم 

تعلم  ، (one group pretest posttest design) البعدي واالختبار يقبلال االختبار

الكاتبة حتصيل العالج أصح هبذا التصميم ألن به تستطيع الكاتبة أن تقيس ما 

هذا التصميم  تعرب الكاتبة .  (111:  1111، سوغييونو) قبل العالج وما بعده

 باجلدول ما يلى :

 1. 1اجلدول  

 تصميم البحث

 يبعدال االختبار العالج يقبلال االختبار
O1 X   O2 

 املعلومات:

1O  : قبل العالج( يقبلال االختبارنتيجة( 

X  :منوذج التعليم التعاوني بأسلوب املزاوجة استخدام العالج )التعليم ب

 (الصغرية
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2O :   بعد العالج( يبعدال االختبارنتيجة( 

 البيانات مجع أساليب .ب

 املالحظة (1

( إن املالحظة هي 113:  1111سوتيوصا يف سوغييونو )قال 

حيائية و النفسية. دة، عملية مرتكبة من متنوعة األعمال األعملية معق

بالتعليم يف الفصل التجرييب وهو الفصل الثامن الباء  املالحظةتقوم الكاتبة 

لية تعليم احلوار باستخدام منوذج  التعليم التعاوني بأسلوب لنيل بينات عم

 املزاوجة الصغرية  .

 املقابلة (1

فصل للاللغة العربية  مدرساملقابلة باألسئلة واألجوبة مع جتري 

لنيل  احلكومية الثانية باندونج اإلسالمية درسة الثانويةامل يف الثامن

، ومع مديرة املعلومات عن عملية تعليم اللغة العربية يف الفصل الثامن

املدرسة وغريهم من املوظفني لنيل املعلومات عن تاريخ املدرسة وحالة 

 املدرسني والتالميذ والتسهيالت فيها.
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 االختبار (3

استخدام هذا االختبار لنيل البينات عن القدرة التالميذ على 

احلكومية الثانية  اإلسالمية درسة الثانويةامل يفالتكلم باللغة العربية 

يف هذا  (performance test) تستخدم الكاتبة االختبار العملي. وباندونج

 البحث.

 االستفتاء (1

بإعطاء  الباحثإن االستفتاء هو أسلوب مجع البيانات تقوم به 

ملكتوبة إىل املستجيبني إلجابتهم أو األسئلة املتنوعة االبيانات 

بيانات اثنتاعشرة االستفتاء من  يرتكب (.188:  1111، سوغييونو)

األسئلة السلبية.تنال الكاتبة ستّ األسئلة اإلدجابية وستّ تتكون من و

من هذا االستفتاء البيانات ملعرفة استيجابات التالميذ على تعليم احلوار 

املزاوجة الصغرية  . وحمتويات التعليم التعاوني بأسلوب  باستخدام منوذج 

الفئة خبمسة  استخدمت  الكاتبة . ”Likert”االستفتاء مبقياس ليكرت 

 ما يلي : ، وهي املقياس
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 1. 1اجلدول  

  اإلدجابية و السلبيةقيمة فئة البيانات 

 املعلومات التقييم
 وزن التقييم

 السلبية اإلدجابية

 1 1 موافق جدا م  ج

 1 1 موافق م

 3 3 مرتدد مت

 1 1 غري موافق غ  م

 1 1 غري موافق جدا  غ  م  ج

 (33:  1111)سوبانا، 

 حتليل البيانات .2

صيل من حت حتليل البياناتالكاتبة البيانات فاخلطوة التالية هي بعد جتمع 

 التجريب باملراحل ما يلي :
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 ورقة املالحظة .أ

املزاوجة التعليم التعاوني بأسلوب   منوذجمن تنفيذ  البيانات حتليل

 يلي:ما باملراحل  الصغرية  

 تعديدمجيع األجوبة "نعم" من عملية التعليم يف كل اللقاء. (1

 جمموع القيمة إىل نسبة مئوية باملعادلة :تغيري  (1

=   من
 قخ

حق
 x   ٪111  

 :  املعلومات

 النسبة املئويّة:   من

 : القيمة اخلامة خق

 حدّ األقصى للقيمة :   حق

 : العدد الثابت 111

 كما يف اجلدول مايلي :باملعيار  
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 1. 3  دولاجل

 غرية  املزاوجة الصالتعليم التعاوني بأسلوب  تنفيذ التعليم باستخدام منوذج  تفسري

 املعيار النسبة املئوية من تنفيذ التعليم الرقم

 جيد جدا ٪92 - ٪111 1

 جيد  ٪22 – ٪91 1

 كاف  ٪21 – ٪21 3

 ناقص ٪11 - ٪18 1

 ناقص جدا < - ٪11 1

 (113-111:  1119فوروانطا، عامل )

 االستفتاءورقة   .ب

استجابة التالميذ عن منوذج  التعليم التعاوني بأسلوب من  البيانات حتليل

  يلي:ما باملراحل  ب املزاوجة الصغرية

 تعيني قيمة اجملموع باملعادلة : (1

 ت ع x م ج   
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 :  املعلومات

 :جمموع التالميذ املختارون م ج

  ”Likert”العدد مقياس ليكرت   اختيار: ت ع

 تعيني قيمة املتوسط باملعادلة : (1

 قيمة اجملموع   

 جمموع األسئلة

 : االستفتاءقيمة ل تفسريال معيار هذاو

 = ناقص جدا   1711 – 1728

 = ناقص  1791 – 1718

 = كاف 1721 – 3738

 = جيد  3711 – 1718

 جيد جدا =  1711 – 1711

 (112:  1112، مسباس ومامان عبد الرمحن)
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 التحليل اجلزئي .ج

املؤشرات من قدرة التالميذ على التكلم  التحليل اجلزئي هو التحليل كل

 القيمة مقياس ملعرفةو .البعدياالختبار القبلي واالختبار يف  باللغة العربية

 ماقالك النتيجة تفسريخدم الكاتبة ستت البعديالختبار القبلي واالختبار ل

 :مايأتي يف( 31: 1111) شاه حمبني

 جيدجدا=    91 – 111  النتيجة

 جيد=    21 – 28  النتيجة

  كاف=    21 – 28  النتيجة

 منخفض=   11 - 18  النتيجة

 جدا منخفض=   1 - 18   النتيجة

 : كل متغري البحث خبطوات آتية البيانات من  استواءامتحان  .د

 : تعيني مدى )ر( باملعادلة  (1

 (18: 1111، ي)توتي حيات  1الدرجة السفلى( +  -ر = )الدرجة العلى

 ئة )ك( باملعادلة :  تعيني عدد الف (1

 (18: 1111، ي)توتي حيات   ( لوغ ن 3,3+ )  1ك = 
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 ئة )ف( باملعادلة :   الف ةتعيني سع (3

 (18: 1111، ي)توتي حيات    ف = ر : ك

 : باملعادلة)م(  املتوسط تعيني قيمة (1

 (32: 1111، يحيات )توتي    م = مج ت س 

 ن                 

 :  باملعادلةتعيني قيمة االحنراف املعياري )ع(  (1

√ع = 
  ن مج ف س 1−( مج ف س)1

ن(ن−1)
 (21: 1111، يحيات )توتي 

 ( 111: 1111 ي،حيات )توتي باملعادلة :  احلسابية  "1" كاتعيني قيمة  (2

" = مج 1" كا
( التكرار املالحظ−التكرار املتوقع)1

التكرار املتوقع
 

  : باملعادلة تعيني درجة احلرية )د ح(، (2

      3 –د ح = ك 

 1٪ " اجلدولية  يف مستوى الداللة1" كاتعيني قيمة  (9
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 : ستواء البيانات بالتوفريقيمة ا تفسري (8

احلسابية أصغر من  "1" كاإذا  هلا توزيع معتدل هذه البيانات  تذكر (أ

 اجلدولية. "1" كاقيمة 

احلسابية أكرب  "1" كاإذا  معتدل  غريهلا توزيع هذه البيانات  تذكر  (ب

 .اجلدولية "1" كامن قيمة 

 امتحان الفرضية .ه

 يقصد هذا االمتحان ملعرفة مقبول الفرضية  أم مردود ها، باخلطوات كما يلي:

 ي.بعدال االختباري وقبلدير النتيجة من نتيجة االختبار الي  (1

 : باملعادلة يواالختبار البعد ياالختبار القبل منتعيني متوسط  (1

 اختبار القبلى =  مج 1س

 ن  

 ختبار البعدىا =  مج 1س 

 ن   
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 : ما يلى  يواالختبار البعد يختبار القبلاالتعيني متوسط من فرق  (3

 ( 131:  1111سوبانا، )    د مج  =د م

 ن  

 ( 131:  1111سوبانا، ) : باملعادلة  احلسابية"ت"  قيمةتعيني  (1

     م د  احلسابية = "ت"  

 - 1دمج    
(مج د)1

ن
 

 (1-ن )ن   

 ( 131:  1111سوبانا، ) : باملعادلة ،تعيني درجة احلرية )د ح( (1

 1 – ند ح = 

  1٪  اجلدولية  يف مستوى الداللة "ت" تعيني (2

 بالتوفري :اجلدولية   "ت" و  احلسابية"ت" مقارنة  (2

  الفرضيةفكانت اجلدولية  "ت"  أكرب من   "ت" احلسابيةإذا كان 

مردودة.هذا األمر يدل على  الصفرية  الفرضيةمقبولة و املقرتحة
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 بأسلوب املزاوجة الصغرية م التعاوني ياستخدام منوذج التعلوجود أثر 

 باللغة العربية. التكلم على التالميذ قدرةيف 

  الفرضيةفكانت اجلدولية  "ت"  من  أصغر  "ت" احلسابيةإذا كان 

مقبولة .هذا األمر يدل على الصفرية  الفرضيةو مردودة  املقرتحة

 بأسلوب املزاوجة الصغرية م التعاوني ياستخدام منوذج التعلعدم أثر 

 باللغة العربية. التكلم على التالميذ قدرة يف

 (21: 1112 حريلنيت،يانيت )  : باملعادلة" د" قيمة تعيني (9

 القبلي االختبار نتيجة – بعديال االختبار نتيجة  = د

   القبلي االختبار نتيجة  – املمكنة الدرجة أقصى               

 االستنتاج تعيني (8

 

 


