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خالصة 
 
 حتسني نتائج التعلم من عقيدة األخالق يف موضوع األخالق "البحث العلمي باملوضوع  

املدمومة من خالل تطبيق منوذج التعلم التعاوين من نوع رقم الرأسي التعاوىن يف الصف الثالث ملدرسة 
: كتبها خري النعمة، رقم دفرت القيد" تولونج أجونج فوجوك عنطور اإلبتدائية دار اهلدى
، وكلية الرتبية والعلوم التعليمية، قسم تعليم الرتبية املدرسة اإلبتدائية اجلامعة اإلسالمية ٣۲١٧۱۱۳٠١٩

. الدكتور احلج نورخالص ،املاجستري: احلكومية تولونج اجونج، املشرف 
 

 ، عقيدة األخالق"نتائج التعلم"،  رقم الرأسي التعاوىن: الكلمات اإلشارية 
   

ىذا البحث ىو دافع ظروف التعلم من عقيدة األخالق يف املدرسة، الذي ىو الطالب التعلم 
ويف ىذه احلالة اكتب الباحثني حاولوا التغلب على ىذه املشكلة من . من نتائج ال يزال منخفضا نسبيا

رقم الرأسي " تنفيذ منوذج التعلم التعاوين ". رقم الرأسي التعاوىن " خالل تطبيق منوذج التعلم التعاوين 
يف التدريس والتعلم ميكن أن يتوقع أن يساعد على زيادة فهم الطلبة واملسؤولية، حىت أنو " التعاوىن 

 .ميكن حتسني نتائج تعلم الطلبة
ليدل زيادة فهم مدة الطلب يف الصف الثالث ملدرسة  (١)والغرض من ىذا البحث ىو 

 عقيدة األخالق يف موضوع ۲٠۱٤/۲٠۱۵تولونج أجونج  فوجوك عنطور اإلبتدائية دار اهلدى
ليدل املسؤولية (۲). من رقم الرأسي التعاوىن" منوذج التعلم التعاوين"املدمومة من خالل تطبيق  األخالق 

تولونج أجونج  فوجوك عنطور املتزايدة للطالب يف الصف الثالث ملدرسة اإلبتدائية دار اهلدى
املدمومة من خالل تطبيق منوذج التعلم التعاوين    عقيدة األخالق يف موضوع األخالق ۲٠۱۵/۲٠۱٤

. من رقم الرأسي التعاوىن
التخطيط : يف كل دورة من أربع مراحل. ىذه البحوث تستخدم حبوث العمل فئة دورتني بقدر

وكان موضوع ىذا البحث الطالب يف الصف الثالث ملدرسة اإلبتدائية دار . والتنفيذ واملراقبة والتأمل
التقنيات املستخدمة يف مجع البيانات، وير االختبارات واملراقبة، . تولونج أجونج فوجوك عنطور اهلدى

حتليل البيانات يف ىذا البحث الذي مت . املقابالت، واملالحظات امليدانية، شكل سؤال والوثائق
مؤشر للنجاح يف ىذه . استخدامو مبا يف ذلك احلد البيانات، بيانات التعرض، واستخالص النتائج

.  استناداً إىل معيار اكتمال احلد أدىن٧٤٪، بقيمة ٧۵البحوث يف تعليم الطالب وصلت إىل 
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زيادة فهم الطالب للمواد يف مناقشات اجملموعة، يف  (۱)نتيجة هلذه النتيجة أظهرت أن ىناك 
فهم . دورة الطالب الثاين أكثر سالسة تسليم نتائج املناقشة من الدورة األول، قيمة اجملموعة أيضا زيادة

 ٨٤.04دورة الثاين  (٪52.17 )62.61املواد يف الطالب من أخذ االختبار زاد من دائرة األول 
مسؤولية الطالب يف التعلم زاد نتائج  (2. )( ٪34.79 )21.43وىذا زيادة بلغت . (86.96٪)

مسؤولية . ٪ للمعايري جيدا يف الدورة الثانية90.56٪ معيار جيد يكون 72.94املراقبة من دائرة األول 
الطالب يف مساعدة إخواننا األعضاء دراسة زيادة، يف دائرة األول الطالب مييلون إىل العمل مبفردىا، 

ويبدو من ىذه البيانات أن . ومساعدة الطالب يف دورة الثاين بعضها البعض حل مشكلة أو مسألة
 التعلم التعاوين خمصصاتو ميكن حتسني نتائج عقيدة األخالق يف موضوع األخالق  تطبيق منوذج

رقم الرأسي التعاوىن يف الثالث الصف " من نوع " منوذج التعلم التعاوين"املدمومة من خالل تطبيق 
 .تولونج أجونج فوجوك عنطور ملدرسة اإلبتدائية دار اهلدى

 
 


