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 الشعار واإلهداء

 الشعار: 

 بِقَدْرِ الْكَدِّ تُكْتَسَبُ الْمَعَلِى
“ Sebesar usaha yang dikeluarkan , 

sebesar itu pula kesuksesan yang 
didapat ” 

 

 

 

 واإلهداء:

 يت هذه الرسالة إىل:دأه

  احملبوبني الكرميني اللذين ربياها تربية حسنة وأدباها تأديبا حسناوالدي 

  احملاضرين يف شعبة التعليم اللغة العربية السياما املشرف األول واملشرفة

 الثانية

 احملبوبان أخواني الصغريان ذكري أكرب مولنا وسيفتيان عبد الرجاب 

  زمالئي ملرحلة "مبنى" )معية املبتكرين والناجحني( يف شعبة تعليم اللغة

 ٤١٠٢العربية سنة 
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 سرية حياة الكتابة

 : فطري إندرياني   االسم                 

  ٠١١١فرباير  ٠١: شيأميس،  كان الوالدة وتارخيها  م               

 : مامان   اسم الوالد   

 جورية :  اسم الوالدة   

 وقد أمتت الكاتبة سرياهتا الدراسية، مايلي:

 م ٤١١٤-٤١١٠. مدرسة روضة األطفال نوراإلميان بشيأميس جاوى الغربية، سنة ٠

تنجونج ساري بشيأميس جاوى الغربية، سنة  ٤درسة اإلبتدائية اكحكومية امل. ٤

 م ٤١١٢-٤١١٤

سطة اإلسالمية الرتبية غونونج ساري بشيأميس جاوى الغربية، سنة املدرسة املتو. ٣

 م ٤١٠٠-٤١١٢

الثانوية اإلسالمية ناسول شيكونينج  بشيأميس جاوى الغربية، سنة  الرمحن درسةامل. ٢

 م ٤١٠٢-٤١٠٠

. شعبة تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جبامعة سونان غونونج جاتي اإلسالمية ٥

 م ٤١٠٢-٤١٠٢اكحكومية باندونج، سنة 
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 شكر وتقدير

اكحمدهلل الذي فضل اإلنسان بالعقل وزينه بالقدرة على التفريق بني اكحق والباطل. أشهد أن 

 دا عبدهورسوله، وبعده.الإله اهلل وحده الشريك له، وأشهد أن حمم

تعليم اللغة العربية بعون اهلل وهدايته انتهت الكاتبة من كتابة هذه الرسالة حتت املوضوع: "

)دراسة  ملادة الكتابة باستخدام أسلوب املراحل املعرفية وأثره يف حتصيل التالميذ الدراسي فيها

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

الرسالة شرط مقرر للحصول على الشهادة اجلامعية اإلسالمية يف شعبة تعليم اللغة العربية بكلية 

 الرتبية والتعليم جبامعة سونان غونونج جاتي اإلسالمية اكحكومية باندونج. 

ت العديدة، ولكنها عندما كتبت الكاتبة هذه الرسالة وجدت املشكالت الكثرية والصعوبا

ال تؤدي التشائم لوجود اإلرشادات والتوجيهات حتى تتشرف الكاتبة عندما ظهرت هذه الرسالة 

 إىل عامل الوجود.

ويف هذه املناسبة تقدم الكتابة خبالص القلب الشكر والتقدير ملن يقوم باإلرشادات 

 :والتوجيهات يف كتابة هذه الرسالة وخباصة

 رندوس اكحاج مومو عبد الرمحن املاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة.فضيلة املكرم دكتو -٠

شعبة تعليم اللغة  فضيلة املكرم دكتورندوس أيف سيف الرمحن املاجستري كرئيس -٤

 العربية. الذي أعطاها العلوم واملعارف النافعة يف ترتيب هذه الرسالة.
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شرف األول، و فضيلة فضيلة املكرم دكتورندوس أيف سيف الرمحن املاجستري كامل -٣

املكرمة لينا مرلينا املاجستري كاملشرفة الثانية، اللذان أرشدا الكاتبة ووجهاها وبذال 

 جهدمها يف إمتام هذه الرسالة.

مجيع احملاضرين واحملاضرات لشعبة تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جبامعة  -٢

ندونج الذين قد أعطين أنواع العلوم سونان غونونج جاتي اإلسالمية اكحكومية با

 واملعارف النافعة طول أربع سنوات.

فضيلة املكرم حافظ أمحد شاكر املاجستري، كرئس مدرسة مفتاح الفالح الثانوية  -٥

اإلسالمية باندونج، ومجيع املدرسني احملرتمون فيها اللذين قد ساعدواها يف إمتام هذه 

 الرسالة.

ني اللذين قد اجتهدا يف إمتام ما حتتاج إليه الكاتبة نفسية ومادية والدي الكاتبة احملبوب -١

 بكل جهد ووسع. 

 من بذل جهده يف مساعدة إمتام هذه الرسالة. -٧

زمالء الكاتبة األعزاء يف شعبة التعليم اللغة العربية السياما الزمالء يف مرحلة مبنى  -٢

 )معية املبتكرين والناجحني(.

اهلل هبذه الرسالة وأن جيزيهم هبا جزاء حسنا مضاعفا على  وأخري، عسى أن ينفعنا

 حسناهتم، وعلى اهلل نتوكل ونستعني فإنه نعم املول ونعم النصري.

 

 ٤١٠٢أغسطس  ٠٥باندونج،

 الكاتبة     
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 فطري إندرياني 

 حمتويات الرسالة

 ملخص البحث

 أ ............................... الشعار واإلهداء

 ب .............................. سرية حياة الكاتبة

  ج ................................. شكر وتقدير

 ه ............................... الرسالةحمتويات 

 ي ................................. دفرت اجلدوال

 الباب األوّل 

 1 ....................... الفصل األول   : خلفية البحث

 ٥ ........................ الفصل الثاني  : حتقيق البحث

 ١ ....................... الفصل الثالث : أغراض البحث

 ٧ ........................ الفصل الرابع   : فوائد البحث

 ٢ ....................... الفصل اخلامس : أساس التفكري

 ٠٢ ...................... الفصل السادس : فرضية البحث
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 ٠٥ ...................... البحوث املناسبةالفصل السابع  : 

 الباب الثاني

 النظريات عن تعليم اللغة العربية ملادة الكتابة باستخدام أسلوب املراحل املعرفية

 و حتصيل التالميذ الدراسي فيها      

: تعليم اللغة العربية ملادة الكتابة باستخدام أسلوب املراحل  الفصل األول 

 املعرفية

 ٠١ .............................. تعليم اللغة العربية. أ

 ٠١. ...................... العربيةمفهوم تعليم اللغة . ٠

 ٠٧ ..................... تعليم اللغة العربية أهداف . ٤

 ٠١ ................... مواد عامة يف تعليم اللغة العربية .٣

 ٤١ ............................ تعليم الكتابة العربية .ب

 ٤١................... ...... مفهوم الكتابة العربية . ٠

 ٤٠. ........................ الكتابة العربيةأنواع .  ٤

  ٤٤ ........................ أهداف تعليم الكتابة . ٣

 ٤٢  ................. العربيةمنزلة الكتابة يف تعليم اللغة  . ٢
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  الفصل الثانى : استخدام أسلوب املراحل املعرفية

 ٤٥. ............................... مفهوم األسلوبأ. 

 ٤٥. ..................... مفهوم  أسلوب املراحل املعرفيةب.

 ٤١ ...................... خطوات أسلوب املراحل املعرفيةج.

 ٤٧ ....................... مميزات أسلوب املراحل املعرفيةد.

 الفصل الثالث: حتصيل التالميذ الدراسي

 ٤٢. ......................... مفهوم التحصيل الدراسيأ.

 ٤١. ......................... أنواع التحصيل الدراسيب.

 ٣٠ ........................ مؤشرات التحصيل الدراسيج.

 ٣٢ .................... العوامل املؤثرة يف التحصيل الدراسيد.

 الباب الثالث

 طريقة البحث

 ٣٢ .................... مدخل البحث وطريقة الفصل األول   :
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 ٢١ ..................... نوع البحث ومصدره الفصل الثاني   :

 ٢٣ ..................... مكان البحث ووقته :الفصل الثالث  

بيانات  أساليب مجع :الفصل الرابع   

 ٢٣................البحث....

.. ................أساليب حتليل بيانات البحث الفصل اخلامس:

٢٥ 

 الباب الرابع

التحليل التجرييب تعليم اللغة العربية ملادة الكتابة باستخدام أسلوب املراحل 

على تالميذ الصف الثامن  املعرفية وأثره يف حتصيل التالميذ الدراسي فيها

 مبدرسة مفتاح الفالح الثانوية غيدى باغي  باندونج

مفتاح الفالح الثانوية غيدى باغي  األوضاع العامة عن مدرسة الفصل األول : 

 باندونج

تاريخ نشأة مدرسة مفتاح الفالح الثانوية غيدى باغي   .أ

 ٥٥ ........................ باندونج....
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أوضاع املدرسني والتالميذ يف مدرسة مفتاح الفالح الثانوية ب. 

  ٥١ ..................... باغي باندونجغيدى 

يف مدرسة مفتاح الفالح الثانوية غيدى باغي   التسهيالت ج. 

  ٥١ ......................... باندونج...

تعليم اللغة العربية ملادة واقعية حتصيل التالميذ الدراسي  يف  الفصل الثانى :

مفتاح  درسةالكتابة قبل استخدام أسلوب املراحل املعرفية  مب

 الفالح الثانوية غيدى باغي  باندونج

يف تعليم اللغة العربية ملادة  الدراسيواقعية حتصيل التالميذ  الفصل الثالث :

مفتاح الفالح  درسةالكتابة باستخدام أسلوب املراحل املعرفية  مب

 الثانوية غيدى باغي  باندونج

تعليم اللغة العربية ملادة الكتابة باستخدام أسلوب واقعية أثر  : الفصل الرابع

 يف حتصيل التالميذ الدراسي فيها  املراحل املعرفية

 الفصل اخلامس

 النتائج و التوصيات
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 ١١ .............................. النتائج الفصل األول :

 ١١ ........................... الفصل الثاني : االقرتاحات

 ١٣ ...................................... املراجع

 ١١ ..................................... املالحق
 

 ولادفرت اجلد
 

قائمة املدرسني ملدرسة مفتاح الفالح الثانوية  غيدي :  ٠اجلدول 

 ٥٧ ...................... باغي باندونج

ملدرسة مفتاح الفالح الثانوية  غيدي  عدد التالميذ:  ٤اجلدول 

 ٥١ ...................... باغي باندونج

التسهيالت يف مدرسة  مفتاح  الفالح  الثانوية  غيدي :  ٣اجلدول 

 ١١ ...................... باغي باندونج

وتنائج االختبار القبلي يف تعليم اللغة العربية مبادة :  ٢اجلدول 

 ١٤ ......................... .الكتابة
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القبلي "ليلي أوفريس" نتائج التالميذ يف االختبار :  ٥اجلدول 

لقدرهتم على حتصيل التالميذ الدراسي يف تعليم الكتابة

 ............................. ١٧ 

البعدي لتحصيل التالميذ  تنائج التالميذ يف االختبار:  ١اجلدول 

 ٧٠ .............. الكتابةيف تعليم   الدراسي  

  

"ليلي أوفريس" نتائج التالميذ يف االختبار البعدي :  ٧اجلدول 

 ٧١ ......... لتحصيلهم الدراسي يف تعليم الكتابة

: امتحان "ت" فإيريد النتائج التالميذ يف االختبار القبلي  ٢ول اجلد

 ٢١ .................... واالختبار البعدي

 ٢١ .............. د  -: حساب  نتيجة  ن  ١اجلدول 

 ٢٢ ...................... د-: نتيجة ن ٠١اجلدول 

 


