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ثالبح ملخص   

أتثري منوذج تعلم التعاون على مهارة :بعنوان  ۱5۰۱۰۱۰۱۰14: شوال ديسا
شعبة تدريس الّلغة  "كنداري  1يف املدرسة العالية احلكومية 11صفلتالميذ ال القراءة

العربية، قسم تدريس الّلغة, كلية الرتبية وعلم التدريس، اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى. 
 ر عبد الغفار، املاجسرت.و كتاملشرف: الد 

  

التعاون أتثري منوذج تعلم وجود  من هذا البحث أن يعرف و يصف و حيللدف اهل       
  1يف املدرسةالعالية احلكومية  11الصف  تالميذلعلى مهارة القراءة    أو عدم وجوده

 كنداري.

تلميذا  32ث من املنهج املستخدم يف البحث املنهج التجريب. تتكون عينة البح       
 11تلميذا للصف الضابط. أدوات البحث اختبارة متعددة  32و  ف التجريبللص

سؤاال أبربعة اختيار. حتاسب صدق االختبار يصيغة االرتباط بيسريآيل. حياسب معامل 
بصيغة كودير ريساردصون. تقنية حتليل البياانت املستخدمة  85210ر = الثبات لالختبا

 . dk  =44و  t ,α  =8581حملاكم الفرضية حماكمة 
يب . يف الصف التجر 2Xيف حماكم التساوي حماكمة  نتيجة االختبار املستخدم       

hitung
2X =4531,0  ,tabel

2X =85400 ,α  =8581  وdk  =4 يف الصف .
itunghالضابط

2X =85484, ,tabel
2X =85400 ,α  =8581  وdk  =4 يف الصفني .

. وجدت F ةحماكم يف حماكم التجانس توزيعا التساوي. نتيجة االختبار املستخدم
hitungF =1543 ,tabelF =3580 ,α  =8581  1وdk =33  2وdk =33  ألن ,
hitungF> tabelFة خدم حماكمحتليل البياانت املست , فكالمها جتانسان. نتيجةt وجدت ,
hitungt  =3582< tabelt  =358120 , 1فقبلH وجد أتثري منوذج تعلم التعاون على ,

 مهارة القراءة.
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