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 Think(طريقة التفكري باالزدواج واألسهم استخدام  فعاليةالسابق من ث من البحف

Pair and Share/TPS(، مبدرسة الثامن  لدى التالميذ ىف الفصل" املهنة"العربية ملادة  تعلّميف ال

YPI  ما يلي الباحث يستنتج ، اإلسالمية كالمبو جروبوكانالثانوية:   

 Think Pair and( التفكري باالزدواج واالسهمفعالية استخدام طريقة التعلم وجود  �

Share / TPS(  لدى التالميذ يف الفصل " املهنة"يف تعليم مهارة القراءة يف مادة

اليت  واستنادا إىل البيانات .كالمبو جرابوكان اإلسالمية الثانوية YPI الثامن مبدرسة 

 ٧٩,٤٨لدى الفصل التجرييب إىل  االختبار النهائي قيمةمتوسط الباحث كان  حصل عليها

 نتائج أن فمن هذا الوجدان، يكون أن خنلص إىل ٧٠,٠٠ضابطة بلغ إىل ولدى الفصل ال

 Think(التفكري باالزدواج واالسهم طريقة  باستخدام "املهنة"مادة  يف دراسة اللغة العربية

Pair and Share / TPS( تقليديةالطريقة البدراسة اللغة العربية  جةنتي من عاليةأف.   

   اقتراح  . ب

بعض االقتراحات الكاتب قدم اللغة العربية،  تعلّملترقية نوعية التعليم، وخاصة على 

 : اللغة العربية، مبا يف ذلك  تعلّميف اجة احلاليت يشعرها 

طريقة باستخدام  تعلّموينبغي أن معلمي اللغة العربية دائما حتسينات وحتسني نوعية ال. ١

وينبغي أيضا قدرة املادية . )Think Pair and Share/TPS(التفكري باالزدواج واألسهم 

ني ال تعلّماملتنوعة، حبيث امل تعلّموغري ذلك، استخدام وسائل ال. وترقية تقنية استخدامها

  . يشعروا على امللل

طريقة التفكري أن يتواصل مسرورا باستخدام للغة العربية والتعليم  تعلّمنبغي عملية التو .٢

هذا هو لتنشيء الدوافع ونداء . )Think Pair and Share/TPS(باالزدواج واألسهم 

  . والتعليم تعلّمالتالميذ يف عملية ال



٤٩ 
  

  

نبغي للتالميذ مراعاة االنتباه دائما إىل الدروس اليت نقلها املعلم بعناية، ال يكون كسول تو .٣

 . هم اليت حتققت لكان ذلك أفضلتعلّمدافعيتهم ونتائج  تعلّمعريب، وترقية محل القاموس ال

  االختتام. ج

ولذا يرجو الباحث من . وأخريا كلما يقدم الباحث فال ينكر أن فيه نقائص وأخطاء

سادات القراء تقدمي االقتراحات والنقد واإلصالحات حيث يعم النفع به لعامة املشتغلني بالدراسة 

  .يف اجلامعة

هللا الذي برمحته حييت ودايته جنيت وبصراطه املستقيم سلكت وبفضله  احلمد

مث الصالة والسالم على سيدنا حممد الذي بإرشاده سلمت وعلى شفاعته . عرفت وعلمت

  .رجوت، وعلى آله وصحبه أمجعني

 تأثريأما بعد، فقد مت حبمد اهللا تعاىل كتابة هذا البحث حتت املوضوع الباحث 

" املهنة" ىف مادة )Think Pair and Share/TPS(طريقة التفكري باالزدواج واألسهم  استخدام

اإلسالمية الثانوية  YPIمبدرسة الثامن  الفصلاللغة العربية لدى التالميذ ىف نتائج تعلم لترقية 

  .كالمبو جروبوكان
مة، وهو نسأل أن جيعل هذا البحث خالصا لوجه الكرمي، وأن ينفعنا به يوم القيا واهللا

  .حسبنا ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم النصري

  


