
 

 

 حمتويات الرسالة

 ملخص البحث

 أ  ..............................     إهداءشعار و

 ب  ............................ة     سرية حياة الكاتب

 ج  ..............................      شكر و تقدير

 ه  .............................      حمتويات الرسالة

 ي  ................................ ولااجلددفرت 

 الباب األول

 مقدمة

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

 7  ....................    : حتقيق البحث الفصل الثاني

 8  ....................    : أغراض البحث الفصل الثالث

 9                ..................   فوائد البحث....: رابع        الالفصل 

 9  ....................    : أساس التفكري ام الفصل اخل

 18  ........................ فرضيةال:  سادسالفصل ال

 18  .................... البحوث املناسبة  : بعالفصل السا



 

 

 الباب الثاني

   يهعلالميذ الدراسي تحتصيل ال يفاجلمل" وأثره  ىبلعبة "حتّر تعليم النحو التحليل النظري عن

 20  ....................... تعليم النحو:  الفصل األول

 20         .تعليم النحو ...................... مفهوم  .أ 

      22       عليم النحو.....................أهداف ت .ب 

        24         طرق تعليم النحو ....................... .ج 

 26  .................... اجلمل ىلعبة حتّر:  نيالفصل الثا

 26  لعبة الرتبوية.......................الأ.مفهوم 

 28  اجلمل....................... ىلعبة حتّر . ب

 29  .................. تحصيل الدراسيال:  الثالثالفصل 

 29  ................... مفهوم التحصيل الدراسي .أ 

         31..........            أنواع التحصيل الدراسي........... .ب 

 32          .................. مؤشرات التحصيل الدراسي .ج 

 33العوامل املؤثرة يف التحصيل الدراسي...............               .د 

 

 



 

 

 الباب الثالث

 طريقة البحث

    37                    ...................همدخل البحث وطريق :        الفصل األول

   38      ..              بيانات ومصدرها..................: نوع ال  الفصل الثاني 

 39           ..         : ميدان البحث ووقته.................    الفصل الثالث     

     40....................                     : أساليب مجع البيانات      الفصل الرابع 

     42                 ............     ........... حتليل البيانات : اخلام  الفصل

 الباب الرابع

  يهعلالميذ الدراسي تحتصيل ال يفاجلمل" وأثره  ىبلعبة "حتّر تعليم النحو  عن تجرييبال التحليل

ساروجني  40معهد االحتاد اإلسالمي العامة  عن األوضاعالفصل األول: 

           50 ..........................                سوميدانج

                   50.....            ساروجني سوميدانج 40معهد االحتاد اإلسالمي تاريخ نشأة  . أ

    ساروجني 40االحتاد اإلسالمي  ملعهد ملدرسني والتالميذا وضاعأ . ب

                  51...............................              سوميدانج

 ساروجني 40االحتاد اإلسالمي  للمعهدالوسائل والتسهيالت  وضاعأج.       

        53................................           سوميدانج



 

 

تالميذ الصف السابع يف معهد االحتاد ل الدراسي تحصيلالواقعية : الفصل الثاني

 ىساروجني سوميدانج يف تعليم النحو قبل استخدام لعبة "حتّر 40اإلسالمي 

                                      55.   ..............................               اجلمل"

تالميذ الصف السابع يف معهد االحتاد ل الدراسي تحصيلالالفصل الثالث : واقعية 

ى ساروجني سوميدانج يف تعليم النحو بعد استخدام لعبة "حتّر  40اإلسالمي 

 63. . . . . .   .............................اجلمل"

 حتصيل علىتعليم النحو يف اجلمل"  ىاستخدام لعبة "حتّر منأثر الفصل الرابع : واقعية

ساروجني  40الصف السابع يف معهد االحتاد اإلسالمي  تالميذالدراسي ل

              71               .   ..........................سوميدانج

 76............ ...         د –ن  امتحان استواء البيانات:  ام الفصل اخل

 الباب اخلام 

 النتائج واالقرتاحات

 80  .........................    : النتائج الفصل األول

 81  ......................    : االقرتاحات الفصل الثاني

 83  ..................................    املراجع



 

 

 املالحق

 

 


