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 حمتويات الرسالة

 صورة جتريدية

 التصحيح

 ا ............................ سرية حياة الكاتبة ..

 ب ............................... شكر و تقدير 

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

 الباب األول

 مقدمة

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

 5 ....................... الفصل الثاني     : حتقيق البحث

 6 ...................... أغراض البحث:     الفصل الثالث

 6 ....................... الفصل الرابع      : أساس التفكري

 15 ..................... : فرضية البحث   الفصل اخلامس

 16 .................... الفصل السادس  : خطوات البحث
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 الباب الثاني

 يالعربية باستخدام الكتاب املدرسم اللغة تعلأنشطة التالميذ يف التحليل النظري عن 

درس اللغة  يفهم وعالقته بإجناز ٣١1٢للمنهج الدراسي للسنة  ي باملدخل العلم

 العربية

م اللغة العربية باستخدام الكتاب املدرسى تعلأنشطة التالميذ يف  : الفصل األول

 ٣١1٢باملدخل العلمى للمنهج الدراسي للسنة 

 ٣2..........................أنشطة  مفهوم .أ

 ٢٣.......................... أنشطةأنواع  .ب

 ٢3....................العوامل املؤثرة يف أنشطة  .ج

لمنهج ل ي باملدخل العلم يالعربية باستخدام الكتاب املدرس م اللغةتعل ثاني :الفصل ال

 ٣١1٢الدراسي للسنة 

للمنهج الدراسي ي باملدخل العلم ي املدرسمفهوم الكتاب  .أ

 ٢5...........................٣١1٢للسنة
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للمنهج  ي باملدخل العلم ياستخدام الكتاب املدرسالتعلم ب أغراض .ب

 ٢6.....................٣١1٢الدراسي للسنة 

للمنهج  يباملدخل العلم ياستخدام الكتاب املدرساملؤشرات يف  .ج

 ٢3.....................٣١1٢الدراسي للسنة

للمنهج  يباملدخل العلم ياملدرسشكلة تعليم اللغة العربية باستخدام امل .د

 ٢3....................٣١1٢الدراسي للسنة

 3١...........التالميذ فى درس اللغة العربيةإجناز ثالث : الفصل ال

 3١.........إجناز التالميذ فى درس اللغة العربية  مفهوم .أ

 3 ١ .........إجناز التالميذ فى درس اللغة العربية أنواع .ب

 31 ..إجناز التالميذ فى درس اللغة العربية على العوامل املؤثرة .ج

 3٢......درس اللغة العربية إجناز التالميذ يفاملؤشرات يف  .د
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 العربية باستخدام الكتاب م اللغةتعلأنشطة التالميذ يف  ة بنيعالقال:رابع الفصل ال

اللغة  درس يف همإجنازو٣١1٢للمنهج الدراسي للسنة  يباملدخل العلم ياملدرس

 35.......................................العربية

 الباب الثالث

م اللغة العربية باستخدام الكتاب املدرسى تعلأنشطة التالميذيف  عن واقعىالتحليل ال

درس اللغة  يف هموعالقته بإجناز٣١1٢باملدخل العلمى للمنهج الدراسي للسنة 

  العربية

درسة مفتا  الفال  الثانوية اإلسالمية ييديباغي املة الحلا :الفصل األول  

 33......................باندونج

درسة مفتا  الفال  الثانوية اإلسالمية ييديباغي امل تاريخ و نشأة  .أ

 33...........................باندونج

درسة مفتا  الفال  الثانوية اإلسالمية أحوال املدرسني والتالميذ يف امل .ب

 32.................... ييديباغي باندونج
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اإلسالمية درسة مفتا  الفال  الثانوية تسهيالت التعليم والتعلم يف امل .ج

 5٣.................... ييديباغي باندونج

م اللغة العربية باستخدام الكتاب تعلأنشطة التالميذيف  الفصل الثاني : واقعية

 53....٣١1٢املدرسى باملدخل العلمى للمنهج الدراسي للسنة

 3٢...........جناز التالميذ فى درس اللغة العربيةإ  الفصل الثالث: واقعية

 م اللغة العربية باستخدامتعلأنشطة التالميذيف  الرابع : واقعية العالقة بنيفصل ال

الكتاب املدرسى باملدخل العلمى للمنهج الدراسي للسنة 

 21..............درس اللغة العربية يفهم إجناز و٣١1٢
 

 الباب الرابع

 النتائج و التوصيات

 1١3 .......................... الفصل األول   : النتائج

 1١2 ....................... االقرتاحاتالفصل الثاني  : 

 111 ................................. املرايع

 املالحق


