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  حمتويات الرسالة

  أ  .................................  ملخص البحث

  ب...................................إقرار الطلبة 

  ج  ...............................  الشعار واإلهداء

  د  ...............................  حياة الكاتبة  سرية

  ه  ...................................  شكر وتقدير

  و  ...................................  دفرت اجلدوال

  الباب األول

  ١  ......................  خلفية البحث: الفصل األول     

  ٥  ......................  حتقيق البحث: الفصل الثاني     

  ٦  ......................  أغراض البحث: الفصل الثالث    

  ٧  ......................  تفكريأساس ال: الفصل الرابع     

  ٨  ......................  فرضية البحث: الفصل اخلامس  

  ١٣  ......................  ثابقةحوث الالب: الفصل السادس  

  



 

 ز 

  الباب الثاني

 ةقدر لرتقيةاحلائط يف تعليم املفردات العربية  ىاستخدام وسيلة الكلمات عل

 التالميذ على الكتابة

    يةيف تعليم املفردات العرب احلائط ىاستخدام وسيلة الكلمات عل :الفصل األول 

 ١٦  .......................  العربية املفرداتتعليم   . أ

 ١٧....................مفهوم تعليم املفردات العربية .١

 ٢٤  ...................  تعليم املفردات العربيةأمهية  .٢

 ٢٤  ..................   تعليم املفردات العربيةأغراض  .٣

 ٢٥.....................العربيةأهدف تعليم اللغة  .٤

 ٢٧.................احلائط ىالكلمات عل مفهوم وسيلة  . ب

 ٢٧  ......................  مفهوم وسيلة التعليمية .١

 ٣١  ................  احلائط ىلالكلمات ع مفهوم وسيلة .٢

احلائط يف تعليم املفردات  ىالكلمات عل خطوات استخدام وسيلة .٣

 ٣٣  ................................  العربية

  ٣٤  ......  احلائط ىالكلمات عل استخدام وسيلة والعيوب مزايا .٤



 

 ح 

الكتابة التالميذ على ةقدر ترقيةالفصل الثاني      

 ٣٥  .....................  الكتابة مفهوم القدرة على .١

 ٤٤  ....................  منزلة الكتابة يف اللغة العربية .٢

  ٤٥  ...............  الكتابة املؤشرات لقدرة التالميذ على .٣

  الباب الثالث

  طريقة البحث

  ٥٤  ...........  طريقة البحث وأساليب مجع البيانات:الفصل األول   

  ٥٦٠  ...................  البياناتنوع و مصادر :الفصل الثاني  

  ٥٩  ..................... مكان البحث ووقته:الفصل الثالث 

  ٥٩  .....................  أساليب مجع البيانات:الفصل الرابع 

  ٦٢  .......................  البياناتحتليل :الفصل اخلامس
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  الباب الرابع

 ةقدر لرتقيةاحلائط يف تعليم املفردات العربية  ىاستخدام وسيلة الكلمات عل

 التالميذ على الكتابة

مفتاح الفالح الثانوية غيدى باغي مدرسة األوضاع العامة عن : الفصل األول 

  باندونج

 

  74............ . مدرسة مفتاح الفالح الثانوية باندونجتاريخ نشأة .أ

  ٧٢..مفتاح الفالح الثانوية باندونج مدرسةأوضاع املدرسني والتالميذ يف .ب

  ٧٥...........مفتاح الفالح الثانوية باندونج مدرسةالتسهيالت  يف . ج

  ٧٧....مفتاح الفالح الثانوية باندونج مدرسةيف املنهاج تعليم اللغة العربية . ه

قبل  يف تعليم املفردات العربية  واقعية قدرة التالميذكيف  :الفصل الثانى

  ٧٨....................الكلمات على احلائط وسيلة استخدام

يف تعليم  احلائطالكلمات على  استخدام وسيلةتطبيق كيف  :الفصل الثالث

  ٩١..............التالميذ على الكتابة ةقدر لرتقية املفردات العربية



 

 ي 

بعد  يف تعليم املفردات العربيةواقعية قدرة التالميذ كيف  :الفصل الرابع

  ١٠٢....................الكلمات على احلائط استخدام وسيلة

احلائط يف تعليم  ىاستخدام وسيلة الكلمات عل ترقية  كيف :امسالفصل اخل

  ١١٢..............ابةالتالميذ على الكت ةقدر لرتقيةاملفردات العربية 

  الباب اخلامس

 االختتام

  118  ............................  النتائج:الفصل األول

  ١١٩  .........................  االقرتاحات: الفصل الثاني

  ١٢١  ....................................  املراجع

  املالحق
 

 
 




