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محتويات البحث 

الصفحة 

 أ....................................       ...................العربيةصفحة التصديق 

ب ..................................................     اإلندونيسية صفحة التصديق

ـ     ج ......................................................... اإلفادة العربيةصفحة

و .....................................................      اإلفادة اإلندونيسيةصفحة

 د        .............. املوافقة على نشر البحث العلمي للمهمات األكادمية العربيةصفحة

 ح    .........    املوافقة على نشر البحث العلمي للمهمات األكادمية اإلندونيسيةصفحة

  ط   .................................................................  جتريد العربية

ك      ............................................................ جتريد اإلندونيسية

ل...........................................................      التقدير واالعرتاف    

س.    .............................................................حمتويات البحث  

ر.........................................................     قائمة اجلداول والرسوم  

 ع.................................................................    قائمة املالحق
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  المقدمة :الباب األول

 1 .............................................................   خلفية البحث . أ

7......................................................    تشخيص املشكالت. ب  

  8........................................................     حتديد املشكالت . ج

8.........................................................     تنظيم املشكالت . د  

 8............................................................      فوائد البحث . هـ

   

ضية  الفرتقديمدراسة النظريات وتنظيم األفكار و : الباب الثاني

 9.........................................................      الدراسات النظرية. أ

 9...................................................       لغازألطريقة لعبة ا- 1

 12..................................................     لغازألمعىن كلمة ا (أ

 15.........................................     ج منهاذلغاز هلا مناأللعبة ا (ب

  16............................................        لغازألمزايا وعيوب ا (ج
  16..............................................         هي،لغازألعيوب ا (د
 



 ص

 

          17...........................     حقيقة سيطرة على مفردات اللغة العربية - 2
 23.......................     تقسيم املفردات يف سياق املهارات اللغوية  (أ

 24.............................           تقسيم املفردات من حيث املعىن (ب
    25...................         تقسيم املفردات من حيث خصائص الكلمة  (ج
 25.........................          ستخدامها إتقسيم املفردات من حيث  (د
 26..........................           مهية املفردات يف تعليم اللغة العربية أ (ه

 28....................           لغاز ألتعليم مفردات اللغة العربية باستخدام ا- 3  
  32.................................................           تنظيم األفكار -  ب
 33..................................................            تقدمي الفرضية - ج

مناهج البحث : لث الباب الثا
 34...................................................            هدف البحث - أ

 34....................................            مكان البحث وموعد البحث - ب
 34 ...............................................            البحث متغريات- ج 
 35.................................................             اجملتمع والعينة   - د
 35..................................................          طريقة البحث -هـ
 36............................................            سلوب مجع البيانات أ- و
 40...........................................            سلوب حتليل البيانات أ- ز

   41...................................................         حصاء إلفرضية ا- ح



 ض

 

نتيجة البحث : الباب الرابع 

 43....................................................        وصف البيانات - أ

 43.....................        نتائج تعليم املفردات العربية يف الفصل التجريب . 1

  45..........................         نتائج تعليم املفردات يف الفصل املضبوط . 2

 46............................................         اختبار شروط التحليل - ب

 46............................................         االختبار الطبيعّي . 1

 47.............................................         اختبار التجانس . 2

 48..............................................         اختبار الفرضية . 3

 49     .................................................   حمدودية البحث - ج

 

االستنتاجات و التضمين و االقتراحات : الباب الخامس 

 50..................................................         االستنتاجات -  أ

 50......................................................         الّتضمني- ب

 51 ...................................................           االقرتاحات-ج
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 52 .............................................              المصادر والمراجع

  55.....................................................                 المالحق
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قائمة الجداول والرسوم 

 

سلوب ألنتائج تعليم املفردات العربية يف الفصل التجريّب بتوزيع املتوسط  : 1اجلدول 

 39...........................................................   لغاز أل ا

لنتائج تعليم املفردات العربية يف الفصل املضبوطّي بدون توزيع املتوسط :  : 2اجلدول 
 41....................................................    لغاز ألسلوب اأ

رسم هيستكرام و فوجلون لنتائج تعليم املفردات العربية يف الفصل التجريّب  : 1الرسوم 
  40....................................................   لغاز ألسلوب اأب

رسم هيستكرام و فوجلون لنتائج تعليم املفردات العربية يف الفصل املضبوطّي  : 2الرسوم 
   42...............................................   لغاز ألسلوب اأبدون 
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قائمة المالحق 
اختبار صحة البيانات         : 1امللحق 

اختبار ثبات البيانات          : 2امللحق 

 حصاء لفصل التجربيةإلتصور ا        : 3امللحق 

اختبار الطبعي لفصل التجريب        : 4املالحق 

ول ألاخلطوة صحة البيانات الرسم ا      : 5 املالحق 

اختبار الطبعي لفصل املضبوط        : 6املالحق 

اختبار التجانس        : 7املالحق 

 distribusi frekuensi belajar Bahasa Arab Kontrol        : 8امللحق 

 tاختبار         : 9امللحق 

 Product Moment dari Pearsonجدول       : 10امللحق 

 Nilai Kritis L untuk Uji Liliefors جدول : 11امللحق 

 Distribusi t  جدول : 12امللحق 

 أداة البحث  : 13امللحق 

 


