
 

 

 ملخص البحث

دراسة )“ حتصيل التالميذ الدراسي فيهالرتقية تعليم اللغة العربية ملادة الكتابة باستخدام أسلوب املراحل املعرفية : ”فطري  إندرياني

 (باندونج الفالح الثانوية غيدى باغيشبه جتريبية على تالميذ الصف الثامن مبدرسة مفتاح 
 

 .األسلوب هو كيفية خاصة تنفيذية، تستخدم للحصول على أغراض التعليم باالعتماد على اخلطوات املقررة يف الطريقة

 ورالص مع اجلديدة املفردات ملزاولةعلى السباق التالميذأسلوب لعبة اللغة الذي يهدف إىل تدريب  يه املراحل املعرفيةم يأسلوب تعل

 عليمتيصعبون يف  باندونج الصف الثامن مبدرسة مفتاح الفالح الثانوية غيدى باغي. ومن الواقع أن التالميذ يف ملدرساليت يعرضها ا

غة حتصيل التالميذ الدراسي يف تعليم الل ترقيةالتعليم الذي  أسلوب. ولذلك، حيتاج املدرس إىل لقلة استيعاهبم على املفردات الكتابة

 . املراحل املعرفيةم يأسلوب تعل أمههاو من  الكتابةالعربية مبادة 

أسلوب قبل استخدام تعليم اللغة العربية ملادة الكتابة حتصيل التالميذ الدراسى يف  معرفة هي البحث هذا من واألغراض

دة تعليم اللغة العربية ملايف  املراحل املعرفيةم يأسلوب تعلاستخدام  من  ترقيةمستوى استخدامها ومعرفة بعد و املراحل املعرفيةم يتعل

 .إىل ترقية حتصيل التالميذ الدراسي فيها الكتابة

ضروري يف عملية التعليم وخباصة تعليم اللغة العربية ملادة  بيلاساألاستخدام أن  التفكريأساس  على البحث هذا يعتمد

يف ترقية حتصيل التالميذ الدراسي فيها. وهكذا إن استخدام أسلوب املراحل املعرفية يف تعليم اللغة العربية ملادة الكتابة. فهو يؤثر 

اللغة  عليمت عند باستخدام أسلوب املراحل املعرفية الدراسيحتصيل التالميذ  ترقيةهناك  أن املقررة الفرضية ةالكاتب عرضتفالكتابة. 

  .الكتابة العربية ملادة

االختبار البعدي.   -االختبار القبلى مقارنة بني التجريبية بتصميم جمموعة واحدة شبه الطريقة هي  املستخدمة والطريقة 

 وأما أساليبها فهي املالحظة واملقابلة واالختبار.

 استخدام أسلوب املراحل قبلالكتابة  تعليميف  التالميذ الدراسي حتصيلفمنها أن أما النتائج احملصولة يف هذا البحث  

حتصيل التالميذ و. التقييميف معياري   ٥٠–٩٠ . وهي تقع بني ٩٤،٧٧على قدر  قيمة املتوسطبدل على درجة منخفضة،  املعرفية

وهي تكون  ١٦،٦١قيمة املتوسط على قدر، بكافيةدل على درجة   أسلوب املراحل املعرفيةاستخدام بعد الكتابة  تعليميف  الدراسي

 كمادلت أسلوب املراحل املعرفيةباستخدام الكتابة ملادة  حتصيل التالميذ الدراسي ترقية وهناك .التقييميف معياري   ٧٠-١٠بني 

أى ٠،٢٥د" يعين  -. ونتيجة "ن٢،٠٠<   ٩،١٧قيمة "ت" احلسابية أكرب من قيمة "ت" اجلدولية يعين بأن عليها النتيجة احملصولة 

ة الصف الثامن مبدرسة مفتاح الفالح الثانوييف  استخدام أسلوب املراحل املعرفية يف تعليم اللغة العربية ملادة الكتابة واملعنى أن .٪٢٥

   .٪٢٥يؤثر يف التحصيل الدراسي فيها على قدر باندونج غيدى باغي


