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البحثتجريد

مهارة  حسينت: البحث العلمي،موضوع١١٠١٠١٠٢٠١٠: لقيدرقم ا،محمد شهرون: الطالب
٣الثانوية الحكوميةبالمدرسة الثامنالصف السمعية و البصرية فىوسائل الاللغة العربية بكتابة

املاجستري., عمريندوسالدكتوراملشرف: األستاذ.كوناوي

أواالنعكاساملعلميعملهواإلجرائيالبحث. اإلجرائيالبحثهوالبحثهذا
التالميذ. وعدد التالميذ ىف الصف تعلمنتائجلتزديدوأدائهلتحسنيالدراسيةالفصوليفاالصالحات

تلميذا.٢٧الثامن 

ىفالبصريةوالسمعيةبالوسائلالعربيةاللغةكتابةمهارةحتسنيعرفة كيفيةمأهدافه هي
كوناوي.٣احلكوميةالثانويةباملدرسةالثامنالصف

اخلطة, التنفيذ, املراقبة و التقييم و أربعة مراحل, هيكل دور للديها دورين, و البحثاتإجراء
مع البيانات منها جلاملستخدمة الطريقةولكل دور.و اختباراثنانلقاءانهذا البحث و االنعكاس. 

متوسط القيمة و نسبة تحليل البيانات حبساب لاملستخدم سلوباأل.توثيقالو ختباراملالحظة، اال
.يف كل دورتالميذنتائج تعلم اللكمالمئوية

نتائج ى دل علتحتسني مهارة كتابة اللغة العربية بالوسائل السمعية و البصريةنتائج البحث يف 
ا بلغت  تلميذا ناجحا ٢١% بعدد ٧٧,٧٧تعلم التالميذ يف الدور األول غري ناجحة يف التعليم, أل

ا بلغت  ٢٦% بعدد ٩٦,٢٩يف التعليم. و نتائج تعلم التالميذ يف الدور الثاين ناجحة يف التعليم, أل
.يف الدور الثاينو تكون نتائج تعلم التالميذ للصف الثامن تنجح تلميذا ناجحا يف التعليم.
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