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 الباب اخلامس

 اخلامتة

 الصةالفصل األول : اخل

لى نتائج البجث, فخالصة هذا البحث منها وجد أتثري منوذج تعلم استنادا ع       

التعاون على مهارة القراءة و من ذلك حتسني مهارة التالميذ يف حتليل األسئلة, و إرشاد 

التالميذ يف النتيجة الدقيقة, و مساعدة التالميذ الضعفاء يف حتسني نتيجة التعلم, و 

. و خيتلف 1SD   = 9,1و   X =12,1, 11 =و التفريغ الكبري  1 = لصغريوجد التفريغ ا

نقصان جماهدة التالميذ و فعاهلم يف التعلم حىت نتيجة تعلمهم  منوذج تعلم التقليد  عن

  2SDو   X= 10,4,  13=  و التفريغ الكبري   1 =, ووجد التفريغ الصغري  غري املرضية

hitungt <. وهلذا tabelt  =2,0199و   hitungt  =2,19ن علم أ testtنتيجة حماكم  .4,1= 

tabelt 1, فقبلH وجد أتثري منوذج تعلم التعاوين االحتادي بني القراءة و الرتكيب على ,

 كنداري.  1يف املدرسة العالية احلكومية  11مهارة القراءة لتالميذ الصف 

 الفصل الثاين : اآلاثر

لبحث, التعلم ابستخدام منوذج تعلم التعاون التعلم استنادا على خالصة نتائج ا       

الذي يؤثر على مهارة القراءة للتالميذ. تطبيقه يف الصف جيعل التعلم املسرور ألن 
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التالميذ يعملون يف الفرق و يتعاونون يف حتليل األسئلة. و كذلك يساعد التالميذ 

 الضعفاء يف التعلم.

 تعلم التعاون يستخدم و يكمل يف املستقبل. ولذلك, التعلم ابستخدام منوذج        

 الفصل الثالث : االقرتاحة

 استنادا على خالصة نتائج البحث, اقرتح الباحث فيما يلي :       

 ابملواد يطابق الذي وذج التعلممن املدّرسني الستخدام إىل النداء تقدمي للمدرسة .1

 التعليمية.

أحد منوذج التعلم املنفذ يف الصف ملدرسي املواد أن يكون منوذج تعلم التعاون  .2

 .أتثريا كبريا على مهارة قراءة التالميذ

نموذج أن جيعل هذا البحث كاملرجع للبحث املستقبل ابستخدام التايل، للباحث.3

 تعلم التعاون.
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