
 

 

 حمتويات الرسالة     

 ملخص البحث

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

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

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

  و ................................. حمتويات الرسالة

  ل .................................. دفرت اجلداول

  ن ................................... دفرت الصور 

 الباب األول

 مقدمة

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

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

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

  9 ......................... فوائد البحث:  الفصل الرابع 



 

 

  10 ........................ : أساس التفكري الفصل اخلامس

 16 ....................... : فرضية البحثالسادس الفصل

  17 .................. السابقة املناسبة الدراسة:  السابع الفصل

 الباب الثاني

بوسيلة بطاقة تصنيف الكلمات لرتقية قدرة التالميذ ب يالرتاكتعليم عن  النظريات 

 على اإلنشاء املوجّه

  19  ...... بوسيلة بطاقة تصنيف الكلماتب يتعليم الرتاك : الفصل األول

 19 ......................... تعليم الرتاكيب العربية  أ.

  19 .................... مفهوم تعليم الرتاكيب العربية -

  22 .................... العربية الرتاكيبأمهية تعليم  -

  24 ................... العربية الرتاكيب تعليمأهداف  -

  26 .............. العربيةالرتاكيب  تعليماألساس العامة يف  -

  28.....................تصنيف الكلمات وسيلة بطاقة ب.

 28 ................ مفهوم وسيلة بطاقة تصنيف الكلمات -

 29 ........................... األدوات الالزمة -



 

 

 30 .............. خطوات وسيلة بطاقة تصنيف الكلمات -

 30 ........... وسيلة بطاقة تصنيف الكلمات ونقائصهامزايا  -

   31.......... .... اإلنشاء املوجّهقدرة التالميذ على  : الفصل الثاني 

 31 ............................. مفهوم القدرة -

 32 .............................. أنواع القدرة -

 33 ............................ مقياس القدرة -

 36 ............................ اإلنشاءمفهوم  -

 42 ........... املؤشرات يف قدرة التالميذ على اإلنشاء املوجّه -

 الباب الثالث

 طريقة البحث

  44 ................... مدخل البحث وطريقته:  الفصل األول

  44 ................. مدخل البحث -1

  44 .................. طريقة البحث -2

 45 .....................ومصادره بحثال نوع:  الفصل الثاني



 

 

 45 ................... نوع البحث -1

  46 ................. مصادر البحث -2

  47 .................. تعيني جمتمع البحث والعينة:  الفصل الثالث

  48 ..................... مكان البحث ووقته : الفصل الرابع

  48 .................... أساليب مجع البيانات:  الفصل اخلامس

  50 ........................ حتليل البيانات:  الفصاللسادس 

 الباب الرابع

بطاقة تصنيف الكلمات لرتقية قدرة بوسيلة تعليم الرتاكيب التحليل التجرييب عن 

الثانويّة اإلسالمية درسة السابع يف امل الفصللتالميذ  التالميذ على اإلنشاء املوجّه

 شيا ميس  -احلكومية السادسة 

سالمية احلكومية السادسة إلاألحوال العامة عن مدرسة الثانويّة ا:  الفصل األول 

 59 ........................... شياميس

 59 ................. تاريخ املدرسة ونشأهتا .1

 60 ................. املدرسة ورسالتها رؤية .2

 61 ............... أحوال التالميذ واملدرسني .3



 

 

 64 .................. عملية التعليم والتعلم .4

 65 ................. تسهيالت التعليم والتعلم .5

 66 ................. اللغة العربية نهاج تعليمم .6

 واقعية قدرة التالميذ على اإلنشاء املوجّه قبل استخدام :   الفصل الثاني

 67 ..... الوسيلة بطاقة تصنيف الكلمات يف التعليم الرتاكيب

 واقعية قدرة التالميذ على اإلنشاء املوجّه بعد استخدام:  الثالث الفصل

 77 ..... الوسيلة بطاقة تصنيف الكلمات يف التعليم الرتاكيب 

 الزيادة قدرة التالميذ على اإلنشاء املوجّه بعد استخدام:  الرابعالفصل 

 87 ..... الوسيلة بطاقة تصنيف الكلمات يف التعليم الرتاكيب 

 الباب اخلامس

 واالقرتاحات النتائج

 97 ............................ النتائج:  الفصل األول 

  99 ......................... االقرتاحات : الفصل الثاني

 101 .................................... املراجع

 املالحق



 

 

 دفرت اجلداول

  58 .................. د -معيار لنتيجة ن : 3.1اجلدول 

 قا ئمة التالميذ للمدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  :  4.1اجلدول 

 61 .................. السادسة شياميس

 قامة املدرّسني للمدرسة الثانويّة اإلسالمية احلكومية : 4.2اجلدول 

 62 .................. السادسة شياميس 

 قائمة تسهيالت التعليم و التعلم للمدرسة الثانوية :  4.3اجلدول 

 65 ....... اإلسالمية احلكومية السادسة شياميس 

 نتائج التالميذ يف االختبار القبلي لقدرهتم على اإلنشاء:    4.4اجلدول 

  68 ......................... املوجه

 70 ............. املعيار التفسري عند حمنب شاح:  4.5 اجلدول

  72 .. من االختبار القبلي  بكوملوغراف مسري نوفالنتيجة :     4٬6 اجلدول

  نتائج التالميذ يف االختباركوملوغوراف مسري نوف  :  4.7اجلدول

 73 ..)السني األول( القبلى لقدرهتم على اإلنشاء املوجه 

 نتائج التالميذ يف االختبار البعدي لقدرهتم على :    4.8 اجلدول



 

 

 77 ..................... اإلنشاء املوجه

  80 ............ املعيار التفسري عند حمنب شاح:    4٬9اجلدول

 82 ............. النتيجة من االختبار البعدي :  4٬10اجلدول

 : كوملوغوروف مسرينوف نتائج التالميذ يف االختبار  4.11اجلدول 

  83 .......... البعدي لقدرة على اإلنشاء املوجه 

 التالميذ يف االختبار القبلي  نتائجامتحان "ت" فإيريد :    4٬12اجلدول

  87 ................... واالختبار البعدي

 92 ......... د  -نتيجة  ن  معيار امتحان استواء :   4٬13اجلدول

 93 ................ د  -نتيجة   ن  حساب :   4٬14اجلدول

 95 ...................... د -: نتيجة ن   4.15 اجلدول

  



 

 

 دفرت الصور

 15 ............. التفكريصورة البيان ألساس :   1.1الصور 

  29 ....... : الصورة الوسيلة بطاقة تصنيف الكلمات  2.1الصور 
 


