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 امللخص

لتعـــاوين منـــوذج فريـــق األلعـــاب بطولـــة لتحســـني أطروحـــة حتـــت عنـــوان "جهـــود تنفيـــذ الـــتعلم ا

نـور  املدرسـه اإلبتدائيـه العقيدة األخالق األخالق احملمـودة ويـربز اخلمسه خمرجات التعلم فئة الطالب

ووالن  فطـرة " كتبتهـا٢٠١٤/٢٠١٥العـام الدراسـي  جـونجكـايل داويـر تولـونج ا تـونج جنـري العلـوم

 .نورخالص، املاجيستري ر، مسرتشدة الدكتو  ٣٢١٧١١٣٠٤٢ :داري، نيم

، نتـائج الطـالب، املوضـوعات األخـالق  كلمـات البحـث: الـتعلم التعـاوين منـوذج فريـق بطولـة ألعـاب

  .العقيدة

) كيف هي قـدرة التعـاون بـني الطالـب يف تنفيـذ منـوذج الـتعلم ١مشكلة هذه األطروحة هي: 

الق األخـالق موضـوع طـالب الصـف التعاوين فريق األلعاب بطولة املوضوعات احملمودة العقيدة األخ

السـنة ٢٠١٤/٢٠١٥  كايل داوير تولونج اجنـونج تونج جنري نور العلوم املدرسه اإلبتدائيه اخلامس يف

) هــل تطبيــق منــوذج الــتعلم التعــاوين فريــق بطولــة االلعــاب نتــائج تعلــم الطلبــة موضــوع ٢الدراســية، و؟ 

كـايل داويـر تولـونج  تـونج جنـري نـور العلـوم ئيـهاملدرسـه اإلبتدا األخـالق احملمـودة يف الصـف اخلـامس

 ؟٢٠١٤/٢٠١٥، العام الدراسي  جونجا

هذا النـوع مـن البحـث هـو البحـث اإلجرائـي الفصـول الدراسـية ألن املشـكلة يـتم حلهـا يـأيت 

) تنفيـــذ ٢) وضـــع ختطـــيط (ختطـــيط)، (١مـــن املمارســـات الصـــفية. عمليـــة التنفيـــذ نفســـها مـــا يلـــي: (

ـــة) و (٣العمـــل (التمثيـــل)، ( ) التفكـــري (التفكـــري). تقنيـــة مجـــع البيانـــات هـــو وســـيلة ٤) مراقبـــة (مراقب

 .الختبار، واملراقبة، واملقابالت، واملالحظات امليدانية، والوثائق

 ) اسـتخدام منـوذج الـتعلم التعـاوين فريـق بطولـة ألعـاب يف الصـف اخلـامس١نتـائج الدراسـة: 

يف تعلـم األخـالق العقيـدة ميكـن  ايل داويـر تولـونج اجنـونجكـ تـونج جنـري نـور العلـوم املدرسه اإلبتدائيه

حتسني التعاون مع مؤشرات فـرق العمـل وكـذلك تـوفري فرصـة للتعبـري عـن آرائهـم يف مناقشـات مجاعيـة 

) االستخدام وهذا ميكن أن منوذج الـتعلم حتسـني نتـائج الـتعلم مـع مؤشـرات ميكـن أن تفسـر معـىن ٢و

احلــرف بالثنــاء وقــادرة علـــى اإلشــارة إىل اقــرتاح األخــالق احلميـــدة  األخــالق احملمــودة، ويــذكر خمتلـــف

دورة االختبــار  ٢إىل  ١وبالتــايل زيــادة نتــائج تعلــم الطــالب بــدء اختبــار مــا قبــل ومــا بعــد اختبــار دورة 

الطــــالب (مـــا قبــــل االختبـــار)، ارتفــــع إىل  ٤٣.٣٣قيمـــة البعـــدي. ميكــــن أن ينظـــر إليــــه مـــن متوســــط 

ــــــــار دورة  ٨٦،٤٤)، وارتفعــــــــت مــــــــرة أخــــــــرى إىل ١دورة (آخــــــــر اختبــــــــار  ٥٨.١٦ ). ٢(آخــــــــر اختب

قيمــة للطــالب. وميكــن أيضــا أن ينظــر إىل وباإلضــافة إىل ذلــك فإنــه ميكــن أن ينظــر إليــه مــن متوســط 

. ثبــت ٧٥هــو  (ك ك م) حتســني نتــائج تعلــم الطــالب مــن إتقــان الــتعلم مــع املعــايري الــدنيا اكتمــال
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طالبا الذين خضعوا لالختبار، وهنـاك ثالثـة طـالب الـذين جيتـازون  ١٨من احملددة يف اختبار ما قبل، 

. ٪١٦.٦٦طـــالب الـــذين مل ميـــر علـــى الدراســـة. مـــع النســـبة املئويـــة للدراســـة اكتمـــال  ١٥الدراســـة و 

طالبــا الــذين خضــعوا لالختبــار، وهنــاك مخســة  ١٨مــن  ١الزيــادات يف نتــائج االختبــار البعــدي للــدورة 

طــالب الــذين مل ميــر علــى الدراســة. مــع النســبة املئويــة للدراســة  ١٣الدراســة و  طــالب الــذين جيتــازون

طالبــــا الــــذين  ١٨مــــن  ٢. زيــــادة مــــرة أخــــرى يف نتــــائج االختبــــار البعــــدي للــــدورة ٪٢٧.٧٧اكتمــــال 

الطــالب الــذين ال ينجحــون يف الدراســة. مــع النســبة  ٢دراســة وافيــة و ١٦خضــعوا لالختبــار، وهنــاك 

 .٪٨٨.٨٩تمال املئوية للدراسة اك




