
 

 

 ملخص البحث

 يف ترقية حتصيل التالميذ الدراسى فيهايف تعليم اللغة العربية مبادة القواعد وأثره ( TSTS) استخدام منوذج التعليم التعاوني  :عائسةسيت 

 .دراسة جتريبية يف الفصل العاشر باملدرسة العالية احلكومية شيماهي()

منوذج التعليم التعاوني هو أحد مناذج التعليم الذي يؤكد إىل التعاون والتعامل بني التالميذ يف جمموعة التعليم بتحقيق األهداف. 

العاشر باملدرسة العالية يف الفصل  التالميذ حتصيل وعلى هذا فهناك .(TSTS)  دريستال منوذج التعليم التعاونيومن أنواع 

يستخدمها املدرس  يف تعليم اللغة العربية مبادة  القواعد  ستخدام مناذجألن إا وهذ .منخفضةاليت ال تزال   على احلكومية شيماهي

التالميذ  ترقية حتصيل. ولذلك، حيتاج املدرس إىل النشاطات اليت تؤثر يف حتى يؤثر على حتصيل التالميذ الدراسي فيها ,أقل تنوع

 . (TSTS) منوذج التعليم التعاوني ستخدام با. منها تعليم اللغة العربية مبادة القواعديف 

 منوذج استخدام قبل القواعد مبادة العربية اللغة تعليم يف الدراسى التالميذ حتصيلمعرفة  هي البحث هذا من واألغراض

 التعليم منوذج استخدام بعد القواعد مبادة العربية اللغة تعليم يف الدراسى  التالميذ حتصيل ومعرفة (TSTS) التعاوني  التعليم

 . بينهمااألثر  ومعرفة (TSTS) التعاوني 

التالميذ  حتصيل ترقيةتؤثر يف  (TSTS)  التعاوني التعليم منوذج استخدامأن  التفكريأساس  على البحث هذا يعتمد

 (TSTS)  التعاوني التعليم منوذج استخدام  أثر هناك  أن املقررة الفرضيةة الكاتب عرضتف. القواعد مبادة العربية اللغة تعليم على

 فيها.ترقية حتصيل التالميذ الدراسى على تعليم اللغة العربية   مبادة القواعد يف 

 One Group) الطريقة شبه التجريبية بتصميم االختبار القبلى واإلختبار البعدىهي  املستخدمة والطريقة

Pretest-Postest Design) القواعد. وأما أساليبها فهي املالحظة واملقابلة واالختبار ودراسة . 

 التعليم منوذج استخدامقبل تعليم اللغة العربية   مبادة القواعد التالميذ يف  حتصيلأن  هذاالبحث من احملصولة النتائج ومن

التالميذ  حتصيليف معيار التفسري. و  49 -46ألن هذه القيمة تقع بني  46,51وهي  كافيةتدل على درجة  (TSTS)  التعاوني

 64,41 وهي جدا  تدل على درجة جيدة  (TSTS)  التعاوني التعليم منوذجبعد استخدام تعليم اللغة العربية   مبادة القواعد يف 

 حتصيلترقية   يؤثر يف (TSTS)  التعاوني التعليم منوذجاستخدام يف معيار التفسري. وإن   566-66ألن هذه القيمة تقع بني 

، مبعنى أن قيمة 2,460اجلدولية  "ت"، وقيمة 7,77" احلسابية على قدر تقيمة "  ألنه القواعد  العربية   مبادة اللغة تعليم التالميذ يف 

أو  6,46فتدل عليه قيمة "د" يعين  البعدىواالختبار  القبلى. وأما أثر بني االختبار اجلدولية "ت"من قيمة  أكرباحلسابية  "ت"

 .تعليم اللغة العربية   مبادة القواعدالتالميذ يف  حتصيل ترقية يؤثر يف (TSTS)  التعاوني التعليم منوذجواملعنى أن استخدام .46٪

 

 


