
 

 أ
 

 حمتويات الرسالة

 ملخص البحث

 ....................................أشعار وإهداء

 ................................بسرية حياة الكاتبة 

 ....................................جشكر وتقدير

 ..................................وحمتويات الرّسالة 

 الباب  األول

 املقدمة

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

 6 .......................... : حتقيق البحث   الثانيالفصل 

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

 8 ........................... فوائد البحث :   الفصل الرابع

 9 .......................... أساس التفكريالفصل اخلامس: 

 14 ........................ فرضية البحثالفصل السادس : 

 15 ........................ الفصل السابع : البحوث املناسبة



 

 ب
 

 الباب الثاني

الرتكيب إتقان الطالب لتحليل األلفاظ حنويا وصرفيا يف درس  ة عن النظري

 ة النصوص العربيةءوعالقته بقدرهتم على قرا

 22 إتقان الطالب لتحليل األلفاظ حنويا وصرفيا يف درس الرتكيبالفصل األول: 

 22 .......................... اإلتقان يف جمال التعليم.أ

 22 ............................ مفهوم اإلتقان   .1

 25 ............................. أنواع اإلتقان   .2

 27 ........................... مؤشرات اإلتقان  .3

 38 ............. كيبحتليل األلفاظ حنويا وصرفيا يف درس الرتب.

 38 ................. حتليل األلفاظ حنويا وصرفيامفهوم   .1

 39 ................ حتليل األلفاظ حنويا وصرفياأغراض   .2

 41 .......مبعهد مفتاح اهلدى اإلسالمي املسرع درس الرتكيب   .3

 42 ........... قدرة الطالب على قراءة النصوص العربيةالفصل الثاني: 

 42 ................................... القدرة.أ

 42 ............................. القدرة. مفهوم 1   



 

 ج
 

 44 .......................... أنواع القدرة ومعنها. 2   

 45 ....................... العوامل املؤثرة يف القدرة. 3   

 45 .......................... ب. قراءة النصوص العربية   

 45 .................... قراءة النصوص العربيةمفهوم .1                 

 49 .................. قراءة النصوص العربية غراض. أ2                 

 51 ............. العوامل املؤثرة يف قراءة النصوص العربية. 3                 

 53 .................. مهارة القراءةاملساعى يف ترقية .4          

 وصرفيا  حنويا  األلفاظ  لتحليل  الطالب  إتقان العالقة  : الفصل الثالث

ة النصوص ءيف درس الرتكيب وقدرهتم على قرا 

 ............................العربية

 

 

56 

 الثالث الباب

 منهج البحث

 58 ..................... الفصل األول : مدخل البحث وطريقه

 58 .............................. مدخل البحث.أ

 58 ............................... ب.طريقة البحث  



 

 د
 

 59 ....................... هالثاني :نوع البحث ومصدرالفصل 

 59 ............................ تعيني أنواع البيانات.أ

 59 ........................... ب.تعيني مصدر البيانات  

 62 ..................... مكان البحث ووزمانهالفصل الثالث : 

 62 .................. مجع بيانات البحثأساليب الفصل الرابع : 

 64 ..................... البحثالفصل اخلامس : حتليل بيانات 

 الرابع  الباب

إتقان الطالب لتحليل األلفاظ حنويا وصرفيا يف درس عن  التجريالتحليل 

 يف الفصل الثاني ة النصوص العربيةءالرتكيب وعالقته بقدرهتم على قرا

 شيأجنور –مبعهدمفتاح اهلدى اإلسالمي املسرع شرياجنانج 

املسرع  ياإلسالم معهدمفتاح اهلدى عنحملة عامة  : الفصل األول

 ..................شيأجنور –شرياجنانج 

 

75  

 75.................املسرع ياإلسالم معهدمفتاح اهلدىة نشأ.أ

 77.............املسرع ياإلسالم معهدمفتاح اهلدىيف  ب.التسهالت  

 78ع.....املسر ياإلسالم معهدمفتاح اهلدىج. عدد املدرسني والطالب يف  



 

 ه
 

 85د. منظمة املعهد...............................   

 درس يف إتقان الطالب لتحليل األلفاظ حنويا وصرفياواقعية  :الثاني الفصل

 ............................الرتكيب

 

88 

 96 ..... ة النصوص العربيةءعلى قراواقعية قدرة الطالب   : الثالث الفصل

 وصرفيا حنويا إتقان الطالب لتحليل األلفاظواقعية العالقة بني    الفصل الرابع:

 النصوص العربية ةءعلى قرا درس الرتكيب وعالقته بقدرهتم يف

 

105 

 اخلامس الباب

 والتوصيات النتائج

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

 116 ........................... قرتاحاتاال: الثاني الفصل

 118 ..................................... املراجع

  املالحق

 

 

 



 

 و
 

 الصورو ولااجلد دفرت

 18...اآلتي تصور الكاتبة البحوث املناسبة يف الرسم البياني :  1. 1 اجلدول

 77.....مفتاح اهلدى اإلسالمي املسرع  التسهيالت ملعهد :   4. 1 اجلدول

  مفتاح اهلدى اإلسالمي املسرع  املدرسون يف معهد  : 4. 2اجلدول 

 .............. ... شيأجنور – شرياجنانج

 

79 

 مفتاح اهلدى اإلسالمي املسرع  عدد الطالب يف معهد  : 4. 3اجلدول 

 .... .... .... ....شيأجنور – شرياجنانج 

 

84 

املسرع  اإلسالمياملنظمة يف معهد مفتاح اهلدى  : 4. 4اجلدول 

 .... .... .... .... شيأجنور – شرياجنانج 

 

86 

 تفصيل النتيجة املعدلة من املتغري السني إتقان الطالب لتحليل  : 4. 5 اجلدول

88...........األلفاظ حنويا وصرفيا يف درس الرتكيب   

 93..............تكوين جدول التوزيع للمتغري السني : 4. 6 اجلدول

 95...................(2x" الرتبيع )2حسال :كا : 4. 7 اجلدول



 

 ز
 

 تفصيل النتيجة املعدلة من املتغري للصاد لقدرة الطالب على  : 4. 8 اجلدول

 97....................العربية قراءة النصوص                  

 101.............السني تكوين جدول التوزيع للمتغري : 4. 9 اجلدول

 103............(x" الرتبيع )2حساب حساب "كا :4. 10 اجلدول

 105..................حساب معاما االرتباط :4. 11 اجلدول

 110.................اختبار استقامة االحندار :4. 12 اجلدول

 13البحث..................... تفكري أساس :  1. 1 الصورة

 

 

 

 

 



 

 ح
 

 دفرت املالحق

 يد كلية الرتبية والتعليم مرسالة التقرير من ع  .1

 من نائب عميد كلية الرتبية والتعليم رسالة استأذن البحث .2

 مفتاح اهلدى اإلسالمي املسرع  من مديراملؤسسة معهد جابة االرسالة   .3

 ”Z“     دفاتر اجلدول  .4

 ”T“جدول توزيع  .5

  Y“ و”X شعرية التجربات للبحث  .6

 مفتاح اهلدى اإلسالمي املسرع  معهد البحث يف شعرية  .7

 املقابلة دليل .8

 Y“ و”X التجربات للبحث  .9

 .املالحظات من املمتحنني10

 صور البحث .11    
 


