
  
             

          
  

  جــامعـة سوھـاج
  كلیة التربیة    

  قسم المناھج وطرق التدریس
  





  
  

The Effectiveness Of Using Strategy of Cooperative Integrity for Separated 
Tasks" Jigsaw 2  "in Teaching Literary Texts on Cognitive Achievement 

and Appreciation for Secondary AL-Azhar Students 
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  جــامعـة سوھـاج
  كلیة التربیة    

  قسم المناھج وطرق التدریس
  )١مرفق(
  

:  فاعلية استخدام إستراتيجية التكامل التعاونى للمهام المجزأة فى صفحة العنوان
تدريس النصوص األدبية على التحصيل المعرفى والتذوق الدبى لدى طالبات الثانوية 

  األزهرية.
  

  حسن على عبد العال عثمان اسم الطالب:
  

  : الماجستير الدرجة العلمية
  

  : قسم الماهج وطرق التدريسالقسم التابع له
  

  : كلية التربيةاسم الكلية
  

  جامعة سوهاج اجلامعة :
  

  م ٢٠٠٢ سنة التخرج :
  

  م ٢٠١٨سنة املنح : 
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  جــامعـة سوھـاج
  كلیة التربیة    

  قسم المناھج وطرق التدریس
  )٢مرفق(

  املاجستريرسالة 
  

  حسن على عبد العال عثمان اسم الطالب:
  

:  فاعلية استخدام إستراتيجية التكامل التعاونى للمهام المجزأة فى تدريس             عنوان الرسالة
  النصوص األدبية على التحصيل المعرفى والتذوق الدبى لدى طالبات الثانوية األزهرية.

  : الماجستير الدرجة العلمية
  :اإلشراف جلنة

جامعة  - كلیة التربیة  - أستاذ المناھج وطرق تدریس الریاضیات   -  جمال حامد محمدأ.د/   -١
                                                                                 سوھاج

قسم أستاذ المناھج وطرق تدریس اللغة العربیة ورئیس  -  ھدى مصطفى عبدالرحمنأ.د / -٢
                       .جامعة سوھاج  -بكلیة التربیة    -المناھج وطرق التدریس 

 -كلیة التربیة  -مدرس المناھج وطرق تدریس اللغة العربیة  -  ابتھاج أحمد حسنین/ د -٣
                                                                          .جامعة سوھاج

  :جلنة املناقشة واحلكم 

أستاذ المناھج وطرق تدریس اللغة العربیة ووكیل كلیة التربیة  -  عبدالشافى سيد رحابأ.د /  -١
  اا مناقشرئيس                                            جامعة جنوب الوادى -بقنا السابق 

 – كلیة التربیة  – أستاذ المناھج وطرق تدریس اللغة العربیة   - أمانى حلمى عبدالحميدأ.د/  -٢
  اا مناقشعضو                                                                                   سوهاججامعة 

أستاذ المناھج وطرق تدریس اللغة العربیة ورئیس قسم المناھج  - ھدى مصطفى عبدالرحمنأ.د / -٣
                   ا مشرفاًعضو             .جامعة سوھاج  - بكلیة التربیة    - لتدریس وطرق ا

  م ٢٨/٨/٢٠١٨: تاريخ املناقشة
  الدراسات العليا:                                                                ختم اإلجازة:

  
  

  موافقة مجلس الجامعة :                                                         موافقة مجلس الكلية :
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  شكر وتقدير
  )٤٣(األعراف:﴾اهللا َھَداَنا َأْن َلوَلا ِلنَھتِدى ُكنَّا َوَما ِلَھَذا َھَداَنا الذِّى ِهللا الَحْمُد﴿          

 ضرِ، وأنْطَقَهوالح َ حمدا ِلمن خَص سيد الرسِل بِكَماِل الفَصاحة بين البدوِ
بِجوامعِ الكَلمِ ؛ فََأعجز بلَغَاءَ ربيعةََ ومضرٍ، وَأنْزَل عليه خَير كتابٍ، وآتَاه الحكْمةَ 

  َوفَصَل الخطَابِ . وبعد..
  (*)﴾ من ال يشْكُُر النَّاس، ال يشْكُر اَهللا﴿(فقد قال الرسول(

ال يسعنى في هذَا الَمقَامِ ِإلّا اْن َأتقَدم بخالصِ تَقديرى وُأعظمه، ووافر شُكرِى 
أستاذ المناهج وطرق تدريس  - دحّمد ُماِمَح األستاذ الدكتور/  وامتَنَانى ِإلى
جامعة سوهاج، على ما قدمه للباحث من عون ومساعدة  –كلية التربية  -الرياضيات 

  فجزاه اهللا خير الجزاء.
كَما َأتَوجهَ بأسمى َآيات العرفَانِ والشّكُرِ الجلَيِل إلَى ُأستَاذَتى ومعلمتَى اُألستَاذَة 

ُأستَاذُ ورَئيس قسم المنَاهج وطُرق تَدريس اللُغَة  - َعبُد الّرَحَمنُھَدى ُمصَطَفى / الّدكتُورة
جامعة سوهاج علَى ما قَدمته للباحث من عونٍَ ومساعدة ، فَكَانَت  -كلية التربية-العربية 

اهللا أن يجِزيها خَير  نعم المعلمة والمربية حيثُ َأولَت الَبحثَ كُّل الّرعاية واالهتمامِ، َأساُل
  الجزاء، وأن يجعَل ذَلك فى ميزانِ حسناتها .

مدرس  - ابِتَھاج َأَحَمد َحَسانِین/كَما َأتقدم بخَالصِ الشّكرِ والتقديرِ ِإلَى الدكتورة
ا يسرتُه جامعة سوهاج، على م –كُلية الَتربية  -المناهج وطُرق تَدريس اللُغة العربِية 

  للَباحث من ثَمينِ وقتها، ومن فَيض كَرمها ، ومن جليِل علمها فجزاها اُهللا خَيرا .    
َعبُد الّشاِفى َسید َأُبو ويتقدم الباحث يخالص الشكر والتقدير لألستاذ الدكتور / 

 –كلية التربية السابق بقنا ُأستَاذُ المنَاهج وطُرق تَدريس اللُغَة العربية ، ووكيل   -رَحاب
ُأستَاذُ المنَاهج  -  َأَمِانى ِحلِمى َعبُد الَحمِیدجامعة جنوب الوادى ، واُألستَاذَة الّدكتُورة  / 

جامعة سوهاج اللذين تَكرما مشكُورينِ بقَبوِل  -كلية التربية-وطُرق تَدريس اللُغَة العربية 
بذلُوه من جهد ثَمينٍ فى تَنقيحِ وتقييمِ هذا البحث حتى يتم على  مناقشَة الباحث، فَشُكراً لما

  .َأكمِلَ وجه  
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والشُكر موصوٌل إلى السادة المحكمين َألدوات البحث من أساتذَة الجامعات   َ
م دور كبير ، والمتخصصين فى مجاِل التَربية والَتعليمِ الذّين كَانَ آلراِئهم ومقترحاته

  وبصماتَ واضحة فى إثراء البحث.
َخاِلد َعبُد اللِطیف كَما يتقدم الباحثُ بِخَاِلص الشّكرِ والَتقديرِ لسعادة اُألستَاذ الّدكتُور/ 

                                                                جامعة سوهاج .  –عميد كُلية التَربية  – ُمحّمد ُعمَران
كَما َأتقدمِ بخَالصِ الشّكرِ والَتقديرِ ِلكُِل من أسهم فى هذا البحث من نصيحة َأو 
  بِِتعديل َأو بِفكرة َأو بتوجيه ...   فَجزاهم اهللا خَيرا وجعَل ذَلك فى ميزانِ حسناتهم. 

هلى ، لما قدموه من دعم ومساندة كما أقدم شكرى وتقديرى ألمى وزوجتى وأخوتى وأ
  وتعب وجهد ، إنجاز هذا البحث، فجزاهم اهللا خيرا.

واهللا أسأُل ُأن َأكون قَد وفقتُ فى هذا البحث ، وال َأدعى أنَى بلغتُ الغَايةَ فالكماُل 
لحمد ِهللا رب ِهللا وحده ، فأى عمٍل إنسانىَ ال يخٌلو من نَقصٍ وقُصورٍ ، وآخر دعوانَا َأن ا

                                                                                                               .اَمينالع
           

  

  الباحث                                                             
  
  
  
  
  
  

  
)، ٤٨١١سننه عن أبى هريرة ، كتاب األدب ، باب شكر المعروف حديث رقم ( (*) أخرجه أبو داود فى

) ، وقال الشيخ حمزة  ٢١٧٣٥؛ وأخرجه أحمد فى سننه عن األشعث بن قيس، حديث رقم (٤/٢٥٦ج
  .أحمد الزين: إسناده صحيح

  
  



   

 ح 
 

                 
          

  جــامعـة سوھـاج
  كلیة التربیة     

  التدریسقسم المناھج وطرق 

  مستخلص البحث
  مشكلة البحث:

الصف األول الثانوى فى  طالباتمشكلة البحث الحالى فى ضعف تحصيل تحددت     
  .لديهم النصوص األدبية وضعف مهارات التذوق األدبى

  البحث: سؤاال
تـدريس   ) فـى Jigsaw2ما فاعلية استخدام إستراتيجية التكامل التعاونى للمهام المجزأة (   -

  النصوص األدبية على التحصيل لدى طالبات الصف األول الثانوى ؟
تـدريس   ) فـى Jigsaw2ما فاعلية استخدام إستراتيجية التكامل التعاونى للمهـام المجـزأة (   -

 تنمية مهارات التذوق األدبى لدى طالبات الصف األول الثانوى ؟ل النصوص األدبية

 البحث تم استخدام إستراتيجية التكامل التعاونى للمهام المجزأة فى  لىولإلجابة على سؤا
 البحث ) ةتدريس النصوص األدبية لطالبات الصف األول الثانوى ( مجموع

 

  .النصوص األدبية لطالبات الصف األول الثانوى تحصيل اختبار -

  ى طالبات الصف األول الثانوى.لدمقياس لمهارات التذوق األدبى   -
وبعد تطبيق األدوات قبل وبعد إستراتيجية التكامل التعاونى للمهام المجزأة على   

مجموعتى البحث المتمثلة فى طالبات الصف األول الثانوى األزهرى، ورصد الدرجات 
وتحليلها  

بات الصف األول الثانوى الالئى درسـن  فرق دال إحصائيا) بين متوسطى درجات طال وجود -
( )Jigsaw2التكامـل التعـاونى للمهـام المجـزأة (     ةإسـتراتيجي  مالنصوص األدبية باستخدا

( وطالبات الصف األول الثانوى الالئـى درسـن بالطريقـة المعتـادة     المجموعة التجريبية)
لمصلحة المجموعة  وذلك فى التطبيق البعدى الختبار التحصيل المعرفى المجموعة الضابطة)

  .   التجريبية
بين متوسطى درجات طالبات الصـف األول الثـانوى    ا عند مستوىفرق دال إحصائي وجود -

التكامل التعاونى للمهـام المجـزأة    ةإستراتيجي مالالئى درسن مهارات التذوق األدبى باستخدا
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)Jigsaw2 ( (المجموعة التجريبية )  درسن بالطريقة  وطالبات الصف األول الثانوى الالئى
 المعتادة  

لمصـلحة المجموعـة    وذلكفى التطبيق البعدى  لمقياس التذوق األدبى  ( المجموعة الضابطة)
  .   التجريبية


 

فى تدريس العروض على التحصيل فاعلية استخدام إستراتيجية التكامل التعاونى للمهام المجزأة  - ١
  .ةالمعرفى والتعبير اإلبداعي لدى طالبات الثانوية األزهري

النحو على فاعلية استخدام إستراتيجية التكامل التعاونى للمهام المجزأة فى تدريس قواعد  - ٢
  والتعبير الكتابى لدى طالب المرحلة اإلعدادية األزهرية تجنب األخطاء اللغوية( المكتوبة) 
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Abstract 

  
Research problem: 
     The current research problem was determined by the weak 
achievement of student  
s in the first grade in literary texts and weak literary taste skills.  

  
Research questions: 
- What is the effectiveness of using the strategy of integration of the 
functions of the split (Jigsaw2) in the teaching of literary texts on the 
achievement of students in the first grade secondary? 
- How effective is the use of the strategy of integration of the functions of 
the division (Jigsaw2) in the development of literary taste skills of 
students in the first grade secondary? 

 
• In order to answer the research question, the strategy of cooperative 
integration of divided tasks was used in teaching the literary texts of the 
first grade students (the two research groups) 
   After applying the research tools which were represented in: 
- Test in the literary texts of the students of the first grade  

  
secondary.  

- A measure of the skills of literary taste. 
      After applying the tools before and after the strategy of cooperative 
integration of the divided tasks on the two groups of research represented 
by students of Azhari first grade secondary, monitoring and analysis of 
grades was one of the most important results of the research: 
- There is a statistically significant difference between the middle grades 
of the first grade students who study the literary texts using the strategy 
of the integration of the split tasks and the second grade students who 
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study in the usual way in the post application to test the cognitive 
achievement for the benefit of the experimental group. 
- There is a statistically significant difference between the middle grades 
of the first grade students who are studying the literary taste skills using 
the strategy of the integration of the divisional tasks (Jigsaw2) and the 
first grade students who are studying in the usual way in the remote 
application of the literary taste scale for the experimental group  

  
       In the light of the results of the research results can be 
conducted a set of scientific research, including: 
1 - Effectiveness of the use of the strategy of cooperative integration of 
divided tasks in the teaching of presentations on the achievement of 
knowledge and creative expression among secondary students Azhar. 
2 - Effectiveness of the use of the strategy of cooperative integration of 
the divided tasks in teaching the rules of spelling and written expression 
among students in Azhar preparatory stage. 

  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  


