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 حمتويات الرسالة

 ملخص البحث

 أ  .......................................................... شعار وإهداء

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

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

 و   ........................................................  حمتويات الرّسالة

 ك   ........................................................... ول ارت اجلددف

 م   ............................................................  رت الصوردف

 ن   ......................................................... املالحق  رتدف 

 الباب  األول

 املقدمة

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

 6  ......................................... : حتقيق البحث   الفصل الثاني

 7  ........................................ : أغراض البحث  الثالث الفصل

 8  ........................................... فوائد البحث :   الفصل الرابع
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 9  .......................................... أساس التفكريالفصل اخلامس: 

 18  .......................................  ية البحثضفرالفصل السادس :

 19  ..............................  الفصل السابع : الدراسة السابقة املناسبة

 الباب الثاني

 الدّراسة املكتبية 

 22   ...............................  أسلوب لعبة "سلم الثعبان"الفصل األول: 

 22  ..................................................  معنى األسلوب 1

 23  ....................................  اللعبة اللغوية الرتبوية مفهوم 2

 28  ............................................  أهداف اللعبة اللغوية 3

 30  ..................................  عناصروشروط األلعاب اللغوية 4

  33  .............................................  أنواع األلعاب اللغوية 5

 35  ...............................  تعريف لعبة سلم الثعبان واهدافها 6

 35  .....................................   عيوب سلم الثعباناملزايا وال 7
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 39  ................................... تعليم املفردات العربية الفصل الثاني: 
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 39  .................................................... التعليم  مفهوم 1

 41  ................................................... مفهوم املفردات 2

 42  .................................................... أنواع املفردات 3

 44  ........................................... أهداف تعليم املفردات 4

 45  .........................................  خطوات تعليم املفردات 5

 46  .............................. مفهوم القدرة تركيب اجلمل  الفصل الثالث:

 46  ....................................................  مفهوم القدرة 1

 47  .....................................................  أنواع القدرة 2

  48  .........................................  العوامل املؤثرة يف القدرة 3

  50  ............................................الفصل الرابع : تركيب اجلمل 

 50  .............................................  مفهوم تركيب اجلمل 1

 51  .......................  مؤشرات قدرة تركيب اجلمل 2

 الثالث الباب

 البحثطريقة        

 53  .................... الفصل األول : مدخل البحث وطريقه
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 54  ................. الفصل الثاني :نوع البحث ومصدرالبيانات

 55  ................. جمتمع البحث والعينةتعيني الفصل الثالث :

 56  .....................  مكان البحث و وقتهالفصل الرابع :

 56  ................... الفصل اخلامس : أساليب مجع البيانات

 59  ...................... الفصل السادس : حتليل البيانات 

 الرابع الباب

  وحتليله   حتصيل البحث

سونان شيفنجارالثانوية مدرسة العامة عن األحوال  : صل األولالف

 69  .......................... غاروت ليمباجنناإلسالمية 

 69  .........    سونان شيفنجارالثانوية اإلسالميةأ. نشأة مدرسة 

 75  .....................   والتالميذ ب. حاالت املدرس

 79  .....................  ج. التسهيالت والوسائل التعلمية

قدرة التالميذ على تركيب اجلمل العربية قبل حتصيل الثاني :  صلالف

 80  .... وحتليله سلم الثعبان يف تعليم املفردات لعبة استخدام أسلوب
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قدرة التالميذ على تركيب اجلمل العربية بعد حتصيل الفصل الثالث : 

 91  ..  وحتليلهسلم الثعبان يف تعليم املفردات  لعبة استخدام أسلوب

لعبة سلم الثعبان يف تعليم أسلوب أثر من استخدام الفصل الرابع : 

 101  ....  وحتليلهاملفردات لقدرة التالميذ على تركيب اجلمل العربية 

 اخلامس الباب

 االقرتاحاتو النتائج

 114  ............................. النتائج: األول الفصل

 116  .......................... االقرتاحات: الثاني الفصل

 117  ..................................  املراجع

  املالحق
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 ول ارت اجلددف

 79  ........................ : معيار للنتيجة 3.1اجلدول 

 ليمباجنن: أمساء املدرسني يف مدرسة سونان شيفاجنار اإلسالمية  4,1جلدول ا

 75  ........................... غاروت 

 ليمباجنن: عدد التالميذ ملدرسة سونان شيفاجنار اإلسالمية  4,2اجلدول

  78  ............................ غاروت

 ليمباجننسونان شيفاجنار اإلسالمية مدرسة  لل التسهيالت: 4,3اجلدول 

 79  ............................. غاروت

 81  .............. ختبار القبلي اال ذ يف: نتائج التالمي 4,4اجلدول 

 86 ذ يف االختبار القبلي )السني األول( : ليليأيفورس نتائج التالمي 4,5اجلدول 

 91  ............. ذيف االختبار البعدي : نتائج التالمي 4,6اجلدول 

 97 ذ يف االختبار البعدي )السني الثاني(  : ليليأيفورس نتائج التالمي 4,7اجلدول 

ذ يف االختبار القبلي  التالمي : امتحان "ت" فإيريد النتائج  4,8اجلدول 

 102  ...................... واالختبار البعدي 

 109  ................... د  -: حساب نتيجة ن  4,9اجلدول 
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 112  ....................... د  -: نتيجة ن  4,10اجلدول 
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  صوررت الدف

 17  ....................أساس تفكري البحث : 1,1الصورة 
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 رت املالحق دف

 الرتبية والتعليم عن مشرف البحث رسالة التقرير من عميد كلية .1
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