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 مستخلص 

هارة م مل يسيطروا علىقد إختارت الباحثة هذا املوضوع ألن الطلبة يف الصف األول  
ن بعضهم يقرؤون النصوص العربية ولكنهم ال يفهمون وال يستطيعون أن أالقراءة، حيث 

 Teamجييبوا أسئلة التدريبات. يهدف هذا البحث إىل التعرف على فعالية استخدام أسلوب 

Assisted Individualization  على مهارة القراءة. وأما منهج البحث هلذا البحث فهو منهج
يف الصف األول ابملدرسة الثانوية دار العلوم بة ويكون اجملتمع هلذا البحث مجيع الطلجترييب.
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فاختارت الباحثة هلذا البحث . وأما عينة البحث طالاب 117 العصري بندا أتشيه وعددهم
. وأما طالاب 29يف الصف األول )أ( وعددهم  بةأو القصدية يعين الطلابلطريقة العمدية 

البحث فهو  يجةنت اإلختبار. فحصلت الباحثةفهو  األدوات املستخدمة جلمع البياانت
على مهارة  بةيكون فعاال لرتقية قدرة الطلTeam Assisted Individualizationاستخدام أسلوب

أو  (ttable)أكرب من النتيجة ت اجلدول (ttest)ت احلساب  القراءة. والدليل على هذا أن نتيجة
 (2،04>11،15<2،76.) 

 ، مهارة القراءةTeam Assisted Individualization: أسلوب الكلمات املفتاحية
ABSTRAK 

 
Peneliti mengangkat judul ini karena siswa di kelas I belum menguasai keterampilan 

membaca  dengan baik, sebagian dari mereka bisa membaca teks Bahasa arab, tetapi 

tidak memahami dan tidak mampu menjawab soal-soal pada latihan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan model team assisted 

individualization untuk meningkatkan kemampuan siswa MTsS Darul Ulum dalam 

keterampilan membaca.     Adapun metode penelitian ini adalah metode eksperiment. 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas I di MTsS Darul Ulum Banda 

Aceh tahun ajaran 2019/2020 yang berjumlah 117 siswa. Adapun sampel yang 

diambil adalah siswa kelas 1 (1) yang berjumlah 29 siswa. Pengambilan sampel ini 

menggunakan metode purposive sampling. Untuk mengumpulkan data, peneliti 

menggunakan tes. Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan model team assisted 

individualization efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam keterampilan 

membaca. Buktinya adalah nilai T test lebih besar dari nilai T table dengan nilai 

(2,76<11,15>2,04). 

Kata Kunci : ModelTeam Assisted Individualization, Keterampilan membaca 
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ABSTRACT 

The researcher raised this title because student in first grade have not mastered Arabic 

especially in reading skills. Some of them can read Arabic texts, but do not 

understand it and are unable to answer questions on practice. This study aims to find 

out the effectiviness of Team Assisted Individualization model implementation to 

improve studentsMTsSDarulUlum Banda Aceh in reading skills. Researcher used the 

research methodology of expriences. The population of this study were all students 

class 1 in MTsSDarulUlum Banda Aceh academic year 2019/2020 which amounted 

to 117 students. The sample taken are 1 (1) students, amounting 29 students. This 

sampling researcher use purposive sampling to collect data, researcher use test. The 

result shows that the use of the model effective to improve students ability in reading 

skill. The proof is the value of T test greates than the value of T table or 

(2,76<11,15>2,04). 

Keywords : Team Assisted Individualization model, reading skills  

 مقدمة

املهارات املهمة يف اللغة. "ويتلخص اهلدف العام والرئيس من تعليم مهارة القراءة من  
القراءة يف متكن املتعلم من أن يكون قادرا على أن يقرأ اللغة العربية من اليمني إىل اليسار 
بشكل سهل و مريح، وهذا يعين أن يقرأ يف صمت وسرعة ويسر متلفظا املعىن مباشرة من 

الكلمات أو الرتكيب ودون االستعانة مرات عديدة  الصفحة املطبوعة دون توقف عند
 1ابملعجم".

                                                           

، )إيسيسكو : طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هباحممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، 1  
 151(، ص. 2003املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 
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ومن املالحظة الباحثة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية دار العلوم العصري بندا آتشيه  
أن الطلبة يف الصف األول مل يسيطروا على مهارة القراءة، حيث إن بعضهم يقرؤون النصوص 

أن جييبوا أسئلة التدريبات. واملعلم يستخدم أسلوب  عونيالعربية ولكنهم ال يفهمون وال يستط
التعليم ال تناسب ابملادة املدروسة وال حتقق األهداف التدرسية يف تعليم مهارة القراءة. لذلك 
على املدرس أن يستخدم الطرق و األسلوب املناسبة يف تعليم مهارة القراءة للحصول على 

 األهداف املرجوة.

لم حتتاج إىل استخدام األسلوب املناسبة للحصول إىل األهداف وعملية التعليم والتع 
 Team Assistedالدراسية. ومن األسلوب اليت ميكن استخدام يف تدريس القراءة هو أسلوب 

Individualization اليت وضعهاRobert E.Salvin وتصميم هذا األسلوب ليساعد الطلبة يف .
الواجبات. والبد لكل أعضاء الفرقة أن يساعد تغلب على صعوابت، ويعطى كل فرقة 

 Team Assistedوتعليم القراءة ابستخدام األسلوب 2بعضهم من البعض.

Individualization ميكن الطلبة أن يقدروا على القراءة الصحيحة ويفهموا املقروء. هبذا
مجيع الطلبة  األسلوب الطلبة املاهرون يساعدون الطلبة هلم أقل قدرة يف القراءة حىت يكون

 يستطيعون أن يقرؤوا ويفهموا النص العريب صحيحا.

 مفهوم القراءة

                                                           
2
Miftahul Huda, Cooperative Learning, (Yogyakarta: PustakaPelajar. 2012), hal.305 
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قراءة، وقرآان. وأما التعريف االصطالحي  –معىن قراءة يف اللغة: تقول )قرأ( الكتاب  
للقراءة فهو  عملية ميكانكيكية بسيطة إىل مفهوم معقد يقوم على أهنا نشاط عقلي سيتلزم 

 3ل جوانبها.تدخل شخصية اإلنسان بك
القراءة عملية يراد هبا إجياد الصلة بني لغة الكالم والرموز الكتابية، وتتألف لغة  

الكالم من املعاىن واأللفاظ الىت تؤدى هذه املعاىن، ويفهم من هذا أن عناصر القراءة ثالثة، 
لسريع هي: املعىن الذهىن، اللفظ الذي يؤدية، والرمز املكتب. ومهمة املدرس هي التأليف ا

بني هذه العناصر الثالثة، اليت تتم القراءة ابجتماعها، والبده ابلرمز، واإلنتقال منه إىل لغة 
عاىن قراءة سريعة، وترمجة إىل الكالم يسمى قراءة، واملكس يسمى كتابة، وترمجة الرموز إىل امل

 4ألفاظ مسموعة قراءة جهرية.
 أهداف تعليم القراءة

 هي:أما أهداف تدريس القراءة  
تنمية القدرة اللفظية والفكرية واملهارات الضرورية الستعماهلا، وذلك لتحقيق غداء  -1

 متكامل لفنون اللغة األخرى.
 إتقان مهارات القراءة واستغالل القراءة يف تكوين اهتمامات وأغراض جديدة. -2
 تزويد القارئ مبا حيتاج إليه من العلوم واآلداب والفنون، واملهارات العلمية. -3
 يد القارئ حبصيلة متجددة من املفردات اللغوية، والرتاكيب اجليدة.تزو  -4

                                                           

(، ص. 1413، )رايض: دار املسلم للنشر ولتوزيع، املهارة اللغوية، الطبعة األوىلحممود عليان، أمحد فؤاد 3 
120 

 57)مصر: دار املعارف، بدون السنة(، ص.  املوجة الفىن، الطبعة السابعة عشرة،عبد العليم إبراهيم، 4 
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تنمية القدرة على القراءة يف سالسة وانطالق وفهم والتمييز بني األفكار اجلوهرية  -5
 والعرضية فيما يقرؤه القارئ، وفهم األفكار املتضمنة.

 تنمية االستمتاع ابلقراءة، وجعلها عادة يومية ممتعة وسلية. -6
 االنتفاع ابملقروء يف احلياة، وحل املشاكل به.تنمية  -7
تنمية القدرة على استخدام املراجع واملعاجم، بكفاءة، والتعبري عن ذلك أبسلوب  -8

 جيد،
توسيع اخلربات لدى القارئني وإغناؤها، مع هتذيب العادات واألذواق وامليول اليت  -9

 5تتكون منها أنواع القراءة املختلفة.
 أنواع القراءة

 القراءة من حيث طريقة أدائها إىل قسمني، ومها: تقسيم 
القراءة الصامتة : هي استقبال الرموز املطبوعة، وإعطاؤها املعىن املناسب املتكمل  -1

يف حدود خربات القارئ السابقة مع تفاعلها ابملعىن اجلديدة املقروءة، وتكوين 
ة ميكن القراءة الصامت 6خربات جديدة وفهمها دون استخدام أعضاء النطق.

تعريف القراءة الصامتة أبهنا: استقبال الرموز املطبوعة، وإعطاؤها املعىن املناسب 
املتكامل يف حدود خربات القارئ السابقة مع تفاعلها ابملعىن اجلدجيدة املقروءة، 

 وتكوين خربات جديدة وفهمها دون استخدام أعضاء النطق.
                                                           

(، 1431)الرايض: دار املسلم للنشر والتوزيع،  املهارة اللغوية: ماهيتها وطرائق تنميتها،أمحد فؤاد عليان، 5 
 122ص. 

) الرايض: دار املسلم للنشر والتوزيع،  املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها،، عليان أمحد فؤاد6 
 129(، ص. 1992
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بصورة شفوية مستخدما  فيه نطق القراءة اجلهرية هي القراءة الذي يؤدية املرء  -2
احلروف والكلمات واالدء وتلوين القرءة حبسب املوافق، والغرض منها تعويد 
التالميذ على صحة القراءة وجودة النطق وحسن االداء، وهي مفتاح الطالقة 

تعترب القراءة اجلهرية مهارة خاصة ميكن أن يكون 7والدقة يف القراءة الصامتة.
ذاته، وميكن أيضا أن يكون وسيلة أو مرحلة من مراحل  تعلمها غاية يف حد

تعلم املهارة الكلية للقراءة، فالقراءة اجلهرية ينظر إليها كخطوة أوىل وضرورية 
 8للقراءة الصامتة وللكتابة أيضا.

 Team Assisted Individualizationأسلوب 

التعليم  هي إحدى أسلوب من أساليبTeam Assisted Individualizationأسلوب 
التعاوين. والطريقة التعاونية هي طريقة التعلم ابستخدام نظام الفريق الذي يتكون على أربعة 

 9أو ستة أشخاص ذي خلفية قدرة األكادميي واجلنس والقبيلة املختلفة.
أن التعلم التعاوين يشري إىل أنواع أساليب التدريس حيث Robert E.Salvinوعند 

 10غرية ملساعدة بعضهم على البعض يف تعلم املادة.يعمل الطلبة يف جمموعة ص
هو أسلوب التعلم الذي تشكل جمموعة Team Assisted Individualizationوأسلوب  

صغرية مع خلفية الطريقة املختلفة يف التفكري ملساعدة الطلبة اآلخرين الذين حيتاجون إىل 

                                                           

 333(، ص. 1997)دمشق: جامعة دمشق،  طرق تدريس اللغة العربيةحممود امحد السيد، 7 
)إيسيسكو املنظمة طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا، قة ورشدي أمحد طعيمة، حممود كامل النا8 

 154(، ص. 2003اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 
 9

Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorentasi Proses Pendidikan, (Jakarta: Kencana 

Prenada Media, 2008), hal.242 

 
10

 Robert E. Slavin, Cooperative Learning, (Bandung : Nusa Media, 2010),hal.40 
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لطلبة املاهرون، وذو املسؤولية املساعدة. يف هذا األسلوب، طبقت إرشادة بني الطلبة وهم ا
على الطلبة الضعفاء كفاءة. وابإلضافة، هذا األسلوب يستطيع ترقية مشرتكة الطلبة يف الفرقة 

 11الصغرية.
 أسلوبهو Team Assisted Individualizationوهناك الرأي اآلخر أن أسلوب تعليم  

أنه أسلوب التعليم  Robert E.Salvinوعند  بني التعلم التعاوين والفردي. يتحدالتعلم الذي 
لتكييف التعلم على فروق الفردية املتعلقة بقدرة الطلبة وحتصيل حصول الطلبة وغرضه 

(هذا 1هذا أسلوب أبسباب: ) Robert E.Salvinلتحسني حصول تعلم الطلبة. وجعل 
 Team Assisted (إن األسلوب 2األسلوب جيمع بني قدرة التعلم التعاوين والفردي. )

Individualization( .أسلوب التعليم 3يعطي ضغط للطلبة يف الفرقة من التعليم التعاوين)
Team Assisted Individualization مصنوف حللول املشكلة يف برانمج التعليم، من حيث

 12صعوابت تعلم.
يف تطبيق هذه األسلوب كثري من الفوائد اإلجيابية اليت ميكن اختاذها و منها:يستطيع  

لطلبة الدعم أنشطة التعلم، ويدفع فهم الطلبة على املادة املدرسة، وتطوير القدرة الطلبة ا
لتعبري أفكار، وتطوير قدرة الطلبة الختبار أفكارهم وأفهامهم وقادرين على حل املشاكل دون 
خوف من ارتكاب األخطاء، وتفاعل الطلبة أثناء عملية التعلم ويرقي محاسة الطلبة، ويساعد  

 13لبة ألكثر املسؤولية يف التعلم.كل ط

                                                           
 11

Miftahul Huda, Cooperative Learning, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 123 

 
12

Robert E. Slavin, Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktik, (Bandung: Nusa Media, 

2008), hal.15 

 
13

Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran..., hal. 246 
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فهي: التعلم Team Assisted Individualizationأما اخلصائص من أسلوب تعليم  
اليت تتكون على أربعة أو ستة طلبة،  اجلمعي مع األصدقاء، وتشكل الفرقة غري املتجانسة

خرين، واالستماع ويف فرقة وحيدة وجود الطلبة لدمي الكفاءة األكادميية املزيدة من الطلبة اآل
إىل بعضهم بعضا بني أعضاء الفرقة، والتعلم يف فرقة صغرية، والتعلم من أصدقائه اخلاصة يف 

 14الفرقة.
  Team Assisted Individualizationخطوات تطبيق أسلوب 
 15كما يلي:  Team Assisted Individualizationوأما خطوات أسلوب 

قبل االختبار للطلبة أو راجع ملتوسط القيمة اختبار حتديد املستوى، وهي تقدم ما     -1
 اليومية للمتعلمني أن املعلمني يعرفون نقاط الضعف من املتعلمني يف جمال معني.

 طالاب. 6-4فرقة، وهي تشكل فرقة غري متجنسة تتكون من     -2
الطلبة اإلبداعي، تنفيذ الواجبة يف فرقة حيث حتديد جناح الفرد أو التأثري بنجاح     -3

 اجملموعة.
فرقة الدراسة هي مراحل التعلم حيثاجملموعة واملعلمني يقدمون املساعدة للطلبة     -4

 احملتاجن.
وحدات الدرجة الكاملة، وهي تقدمي املواد من املعلمني يف هناية وقت التعلم     -5

 ابسرتاتيجيات حل املشكلة.
 حقيقة االختبار، وهي تنفيذ التجارابت الصغرية على أساس احلقائق لدى املتعلمني.    -6

                                                           
 

14
Robert E, Slavin, Cooperative Learning ...,hal. 197 

 
15

Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2014), hal. 201 
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 Team Assisted Individualizationمزااي أسلوب 
 فهي:  Team Assisted Individualizationاملزااي من أسلوب  

خالل هذا أسلوب، ال يعتمد الطلبة على املعلم، وتزيد قدرة التفكري، وجيد من -1
 املعلومات من أنواع املصادر، والتعلم من الطلبة اآلخرين.

ويساعد الطلبة ضعف كفاءة يف التعلم وحتسني نتائج التعلم، يستطيع هذا أسلوب   -2
أن يساعد لقبول اآلخرين وتدرك كل حدود الطلبة وتقبل كل الفرق، ويستطيع أن 
يساعد كل طلبة ألكثر مسؤوليني يف التعليم، وهذا أسلوب فعالة لرتقية احلصول 

سلوب ميكن للطلبة املاهرة أن تطوير األكادميي والقدرات الطلبة، من خالل هذا أ
16قدراهتم ومهاراهتم.

 

 

 Team Assisted Individuazationعيوب أسلوب

 

 فهي:  Team Assisted Individuazationوالعيوب من أسلوب 
وقتا طويال، وتوجد منافسة بني الفرق، وإذا كان يف  لفهم هذا أسلوب يستغرق

 17صعوابت يف تقدمي التوجيه للطلبة.الفصل كثرية من الطلبة، سيواجه املدرس 
 

 يف تعليم القراءة Team Assisted Individualizationتطبيق أسلوب  

                                                           
 

16
Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran ..., hal. 29 

 
17

Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran ..., hal. 30 
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أعطي الطالب اختبار حتديد املستوى يف بداية برانمج التدريس. ونتائج     -1
 االختبارات مستخدمة جلعل الفرقة بناء على قدرهتم يف هذا االختبار

أربعة أو ستة طالب، وتلك الفرقة هي فرقة غري تشكيل الفرقة اليت تتكون على     -2
 متجانسة

 يقرأ املدرس نص القراءة يف الكتاب املدرسية    -3
 يعطي املدرس الطلبة الفرصة ليسألون السؤال أو املفردات  الصعبة من املادة    -4
يوزع املدرس الواجبات يف كل الفرقة ليتناقشوا، والطلبة املاهرون يساعدون الطلبة     -5

يف القراءة والبد لكل أعضاء الفرقة يساعد بعضهم من البعض اليت ضعف كفاءة 
 حىت يكون كل الطلبة يقدرون يف القراءة ويفهمون املقرؤء.

 اخلطوة النهائية، يقيس املدرس القدرة الطلبة بإلختبار البعدي.    -6
 منهج البحث

إن املنهج الذي تستعمله الباحثة يف هذا البحث هو منهج جترييب أو ما يقال  
هو املنهج العلمي الذي تستطيع الباحثة بواسطته أن ”Experiment Research“ليزية ابإلجن

تعريف أثر السباب )املتغري املستقبل( على النتيجة )املتغري التابع(. وله األثر اجللي يف تقدمي 
 18العلوم الطبيعة.

وأما البحث التجرييب فيجري على أربعة أقسام وهي: حبث التصميمات العاملية  
(Factorial Design) ، وحبث التصميمات التمهدية(Pre-Experiment) ، وحبث التجريبية

                                                           

ه(، 1316، )الرايض: مكتبة العبيكان، ، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل بن محد العساف18 
 303ص. 
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.(Quasi Experimental)وحبث الشبة التجريبية ، (True Experiment)احلقيقية 
واختارت 19

 الباحثة يف هذا البحث التصميمات التمهدية.
، One shot case studyوتنقسم هذه التصميمات إىل ثالثة أقسام: التصميم األول  

 Static-group، والتصميم الثالث  One group Pre-Test- Post-Test Designوالتصميم الثاين 

comparison Design وجترب الباحثة يف هذا البحث التصميمات الثاين وهي .One group 

Pre-Test- Post-Test Design:وأتخذ الشكل التايل 

 2خX  1ت خ

 : االختبار القبلي 1خ
X    :املعاجلة التجريبية 
 االحتبار البعدى :   2خ
يف الصف األول ابملدرسة الثانوية دار العلوم وأما اجملتمع هلذا البحث مجيع الطلبة  

طالاب. واملراد هبم الطالب فقد يف الفصل األول )أ(  117وعددهم  العصري بندا أتشيه
 عندما تفعل الباحثة البحث.  طالاب، ألن قد حدث تغيري يف الفصل الدراسي 29وعددهم 
وجلمع البياانت استخدمت الباحثة ابختبارين، ومها االختبار القبلي واالختبار  

البعدي. وبعد ذلك تقارن الباحثة بني االختبار القبلي واالختبار البعدي وحتلل بينهما 
ب على لرتقية قدرة الطال Team Assisted Individualizationلتعريف على فعالية أسلوب 

 مهارة القراءة.
                                                           

 316...، ص. املدخل إىل البحثصاحل بن محد العساف، 19 
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 نتائج البحث

 البياانت من االمتحان القبلي والبعدي وحتليلهما

 . االختبار القبلي والبعدي 1 

 Teamملعريفة ترقية قدرة الطالب على مهارة القراءة بعد استخدام أسلوب    

Assisted Individualization  البعدي.فتعتمد الباحثة على االختبار القبلي واالختبار 

 1اجلدول 
 جمموع الفروق بني نتيجة االختبار القبلي ونتيجة االختبار البعدي

 نتيجة االختبار القبلي رقم
(x) 

 نتيجة االختبار البعدي
(y) 

D=X-Y D
2
=(X-Y)

2 

1 50 100 50- 2500 
2 90 100 10- 100 
3 45 95 50- 2500 
4 20 70 50- 2500 
5 20 65 45- 2025 
6 30 80 50- 2500 
7 90 100 10- 100 
8 70 95 25- 625 
9 45 90 45- 2025 
10 40 75 35- 1225 
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11 60 100 40- 1600 
12 65 80 15- 225 
13 85 95 10- 100 
14 95 100 5- 25 
15 50 85 35- 1225 
16 65 95 30- 900 
17 80 90 10- 100 
18 45 70 25- 625 
19 50 70 20- 400 
20 35 70 35- 1225 
21 75 90 15- 225 
22 25 70 45- 2025 
23 45 70 25- 625 
24 70 85 15- 225 
25 45 90 45- 2025 
26 60 85 25- 625 
27 55 90 35- 1225 
28 55 95 40- 1600 
29 40 70 30- 900 
N= 
29 

1600  :29  = 
17 ,55 

2470 :29  = 
17 ,85      

870-∑ D = 32000D
2= 
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، يف اجلدول السابق حصلت الباحثة (t” Test“)ت –نظرا إىل النتيجة من االختبار  

 على البياانت اآلتية:
 -870=  (D)جمموع الفرق بني اإلجابتني     -1
D)جمموع مربعات الفرق بني اإلجابتني     -2

2
) =32000 

 29عدد العينة=     -3
 

 التالية:، أن تتبع خطوات MDوملعرفة متوسطة الفروق بني نتيجة املتغريتني 

𝑀𝐷 =
∑ 𝐷

𝑁
=  

−870

29
= −30 

 
 (SDD):مث تبحث الباحثة عن اإلحنراف املعياري للفروق بني نتيجة املتغريتني 

 
 

𝑆𝐷 = √
∑ 𝐷2

𝑁
− (

∑ 𝐷

𝑁
)

2

= √
32000

29
−  (

−870

29
)

2

 

 
= √1103.44 − (−30)2  

 
= √1103.44 − 900 = √203.44 =  14,26 
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 :(t0)مث تبحث الباحثة عن اخلطاء املعياري للفروق 

 

𝑆𝑀𝐷
=

𝑆 𝐷

√𝑁 − 1
=

14,26

√29 − 1
=  

14,26

√28
=  

14,26

5,29
 

 

𝑆𝑀𝐷
= 2,69 

 :(t0)مث خطوات البحث عن حاصل املالحظة 
 

𝑡𝑜 =
𝑀𝐷

𝑆 𝑀𝐷

=  
−30

2,69
=  −11,15  

 

. ويكون (DerajatKebebasan)ومن اخلطوات األخرية يعين حتديد الدرجة احلرية  

من الدرجة احلرية يف هذا البحث.  %5(signifikasi)الفرض الصفري على مستوي الداللة 

فيكون الفرض الصفري مردودا  (t” tabel“)متساوية أو أكرب  (t” test“)إذا كانت النتيجة 

فيكون (t” tabel“)مل تبلغ إىل النتيجة  (t” test“)والفرض البديل مقبوال. وإذا كانت النتيجة 

الدراجة هلذا البحث فهي كما  الفرض الصفري مقبوال والفرض البديل مردودا. واما حتديد

 يلي:

1- db= N 
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1-29  =db 

28=db 

، فحصلت على النتيجة ت اجلدول على مستوي dbوبعد أن حسبت الباحثة  

 2،76% وهو1 (signifikansi)ويف مستوي الداللة 2،04% وهو 5  (signifikansi)الداللة

مقبول.  Haمردود وHo، فذلك (ttable)أكرب من نتيجة ت اجلدول (t)أونتيجة تt >ttable. وإذا 

 Haمقبول و Ho، فذلك(ttable)أصغر من نتيجة ت اجلدول (t)أو نتيجة ت  t <ttableوإذا

 مردود.

والنتيجة ت 11،15،  (t)ومن الرموز السابقة، فحصلت الباحثة على النتيجة ت 

، ويف مستوي الداللة  2،04وهو % 5(signifikansi)اجلدول على مستوي الداللة 

(signifikansi) 1 % فالنتيجة ت أكرب من نتيجة ت اجلدول 2،76وهو .

 .مقبولHaمردود  Ho( و2،76>11،15<2،04)

 خامتة
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فعالية لرتقية قدرة الطالب  Team Assisted Individualizationإن استخدام أسلوب 

القيمة ت اجلدول  أكرب من  على مهارة القراءة. ألن القيمة ت احلساب

(2،04>11،15<2،76). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 املراجع

لرايض: دار املسلم ااملهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها،،1992،عليان أمحد فؤاد
 للنشر والتوزيع 

، الرايض: املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، 1316، لعساف محد اأصاحل بن 
 مكتبة العبيكان

طرائق تدريس اللغة العربية لغري، 2003ورشدي أمحد طعيمة،حممود كامل الناقة 
 ، إيسيسكو : املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافةالناطقني هبا 

 دمشق: جامعة دمشق،طرق تدريس اللغة العربية، 1997حممود امحد السيد، 

 املعارف، بدون السنةمصر: دار املؤجة الفىن، الطبعة السابعة عشرة،عبد العليم إبراهيم، 
 

Aris Shoimin, 2014, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013, 

Yogyakarta: Ar-Ruzz Media 

 

Miftahul Huda, 2012, Cooperative Learning,Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2012 

Robert E. Slavin, 2008,Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktik, Bandung: 

Nusa Media 

 

Wina Sanjaya, 2008, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

Jakarta: Kencana Prenada Media 

 


