
 

س  

  حمتويات البحث

    .. ... ... .. .... ... ... .. .... ... ... .. .... ... ... . .. ...... ... ... موضوع البحث     
  أ

 ب .................................................................إقرار الطالب
  ج  ....................................................املوافقة من طرف املشرف 

  د  ..........................................................اعتماد جلنة املناقشة 
  ه  ..................................................................اإلستهالل 

  و  .....................................................................اإلهداء 
  ز  ............................................................... شكرا وعرفان

  ط  ...............................................مستخلص الرسالة باللغة العربية 
  ك  ..........................................ة اإلندونيسية مستخلص الرسالة باللغ

  س  .............................................................حمتويات البحث 
      .. ... .. .... ... ... .. .... ... ... ..... ... ... .. .... ... ... .. .... .فهرس اجلداول 

  ص
    ر.........................................................  فهرس املالحق

  اإلطار العام:  األول الباب
  1  ... .. .... ... ... .. .... ... ... .. ... ... ... ... .. .... ... . ... .. ..... .. مقدمة. أ
  2  ... ... ... .. .... ... ... .. .... ... ... .. .... ... ... . وحتديده    مشكلة البحث  . ب
  3  . .... ... ... .. .... ... ... .. .... ... . .... ... ... .. .. ... ... ... البحث    أسئلة .  ج
  4  ... ... ... .. .... ... ... .. .... ... ... .. .... ... . ... ... .. .....  البحث  أهداف. د
  4  ... ... ... .. .... ... ... .. .... ... ... .. .... ... . .. ... .. ..... .البحث  فروض. ه
  4  . . ... .. .... ... ... .. .... ... ... .. ... ... .. .... ... ... . .... .. ..  البحث  أمهية .و
  6  . ... ... .. .... ... ... .. .... ... ... .. .... ... . . ... ... .. ...... دراسات سابقة.ز



 

ع  

  7  .. ... ... ... .. .... ... ... .. .... ... .... .. .. . .....  التصنيف املنهجي للبحث       .ح
  

  اإلطار النظري :  الثاين الباب
  8  . .. .. .... ... ... .. .... ........ ... . .... ...  املواد التعليمية    : املبحث األول

  8 . ... ... .. .... ..... ... ... .. .... ... ... .. .... ... ... .. .املواد التعليمية مفهوم . 1
  8 . . ... .. .... ... ... ... .. .... ... ... .. .... ... .... . ... ... ....مراحل اإلعداد. 2
  8 . .. ... .... ... ... .. .... ... ... .. ..... ة مصطلحات الدراس أنواع الكتب يف      . 3
  9 . .. ... .. ... ... ... .. .... ... ... .. ... .. ... . ...أسس إعداد الكتاب التعليمي    . 4

  10 ... ... ... . .. .... ... .. .... ... ... ..... .. .... األسس الثقافية واإلجتماعية     .أ  
  11 ..........................) اخلصائص النفسية( األسس السيكولوجية . ب

  12.. . .. ... .... ... ... .. .... ... .. .... ... ... .... .ة األسس اللغوية والتربوي    . ج     
  12    ............................ املهارات اللغوية وتعليمها: املبحث الثاين 

  12 .................................. ...... مهارة اإلستماع تعليم  .1        
  16   .........................................    تعليم مهارة الكالم.2        
  22 ... . ... .. .... ... ... .. .... ... ... .. ..... ... ..  تعليم مهارة القراءة  . 3         
  34 . .. ... ... ... .. .... ... ... .. .... . ... .. ...... ...تعليم مهارة الكتابة  . 4         

  منهجية البحث : الثالث الباب

  38. ... .. ... ... ... ... .. .... .. ... .. .... .... ..... ... .. .   مدخل البحث ونوعه   . أ
  39... ... ... .. .... ... ... .. .... ... ... .. .. .... ... ... . .. ....خطوات البحث  . ب
  39  ..............................................   تمع البحث وعينتهجم.  ج
  39  ... .. ... .. .. .. .... ... ... .. .... ... . .. .... ... ..... ... .. مصادر البيانات .  د



 

ف  

40.... . .. . .. .... ... ... .. .... ... .... ..... ... ... .. .... . أدوات مجع البيانات . ه
  40  .. ... . .. ... ... .. .... ... ... .. ... ... ... .. ..... ... ... .. ... املالحظة - 1   

  41  ... ... .. .... ... ... .. .... ... . . .... .. ... .... .. .... .... ...  الوثائق  - 2     
  41  .. .... ... ... .. .... ... ... .. .... ... . .. ... ... .. ... .. ... ...  املقابلة - 3    
  42 .. .. .... ... ... .. .... ... ... .. .... ... .. .. .... ... .... ... . اإلختبار - 4      
  42 ... ... .. .... ... ... .. .... ... ... .. .... ... .... .. ... ... .. . االستبانة    -5     
  43.. ... .. .... ... ... .. .... ... . ... .. .... ... ... .. .... .... .. خطوات التجربة  . و
  45 .... ... ... .. .... ... ... .. ... . ... ... .  .. .. .... .... .. طريقة حتليل البيانات . ز

  هاومناقشت عرض البيانات وحتليلها: الفصل الرابع 
  47....... .... ... ... .. .... ... ... .. .... ... ... .. عرض البيانا: املبحث األول  

  47  . .... ... ... .. .... ... ... .. .... ... . . ... ... ... ...... ... .... إجراء التطوير .1
  58  .. ... .. .... ... ... .. .... ... ... .. .. . .. .... ..... ... .. املالحظةالنتيجة يف    .2
  59  .. ... .. .... ... ... .. .... ... ... .. ... . ... .. .... ..... ..  النتيجة يف الوثائق     .3
       59  ................................................ ...املقابلةالنتيجة يف .4
  60  . .... ... ... .. .... ... ... .. .... ... ... .. ... ... ... ..  االستبانة   النتيجة يف     .5
  63  .. ... ... .. .... ... ... .. .. ... .. ... ... .. .... ..... ..  النتيجة يف اإلختبار     .6

  79  .. .... ... ... ... . ... ... .. .... ... حتليل البيانات ومناقشتها  : املبحث الثاين   
  79 . .. .... ... .. ... .. .... ... ... .. .... ... ...... .حتليل النتائج من االختبارات   .1
    86........................... فروق متوسطي النتائج من االختبار البعدي      .2 
  88 .. .. .... .... ... ... .. .... ... .... .. ...  مناقشة نتائج البحث   : ملبحث الثالث   ا

  ملخص النتائج والتوصيات واملقترحات: الفصل اخلامس 
  89  .... ... ... .. .... ... ... .. .... ... ... .. .... ... ... .. .   ملخص النتائج   -  أ
  91  .... . .... ... ... .. .... ... ... .. .... ... ... .. .... ... ... ..    التوصيات   -  ب
  91  .... ... ... .. .... ... ... .. .... ... ... .. .... ... ... .. .... .    املقترحات–  ج



 

ص  

  92  .... ... ... .. .... ... ... .. .... ... ... .. .... ... ... .. .... ..  املصادر واملراجع 
  95  .... ... ... .. .... ... ... .. .... ... ... .. .... ... ... .. .... ... ... ..    ملـالحقا

***  

  فهرس اجلداول
  صفحة  البيان  دولاجل  الرقم

يف مجيع ) التطبيقي(برنامج التعليم التجرييب   )1(رقم   -1
  44  املهارات األربع

  )2(رقم   -2
  50  الىت ناهلا الباحث من اخلبريلنتيجة ا  

  53  الىت ناهلا الباحث من اخلبريةلنتيجة ا  )3(رقم   -3
الىت ناهلا الباحث يف املالحظة حبيث لنتيجة ا  )4(رقم   -4

  58   على املؤشرات املكتوبةأن ينظر

  )5(رقم   -5
األجوبة من االستبانة لدى الطلبة حول 

العصر يف تعليم " استخدامها من  كتاب 
  "اللغة العربية فصل الرابع 

61  

  )6(رقم   -6
  النتـائج الدراسية من مهارة اإلستماع

  64 )عينة البحث(ألفراد اجملموعات من الطلبة 

  )7(رقم   -7
  اسية من مهارة الكالمالنتـائج الدر

  66 ) عينة البحث(ألفراد اجملموعات من الطلبة 

  )8(رقم   -8
  النتـائج الدراسية من مهارة القراءة

  68 )عينة البحث(ألفراد اجملموعات من الطلبة 

  )9(رقم   -9
  70  النتـائج الدراسية من مهارة الكتابة  



 

ق  

  )عينة البحث(ألفراد اجملموعات من الطلبة 

 )10(رقم   -10
جدول األدوات يف معيار فعالية املواد 

  73    املتطورة

  74  نتيجة اإلختبار قبلي )11(رقم   -11
  76  نتيجة اإلختبار بعدي )12(رقم   -12
  79 املقارنة من اإلختبار قبلي واإلختبار بعدي )13(رقم   -13

 )14(رقم   -14
داللة الفروق بني متوسطي رتب درجات 

لقبلي والبعدي يف امن نتائج االختبارين 
  مهارة اإلستماع

81  

  )15(رقم   -15
  

داللة الفروق بني متوسطي رتب درجات 
من نتائج االختبارين القبلي والبعدي يف 

  مهارة الكالم
82  

 )16(رقم   -16
داللة الفروق بني متوسطي رتب درجات 
من نتائج االختبارين القبلي والبعدي يف 

  مهارة القراءة
84  

 )17(رقم   -17
اللة الفروق بني متوسطي رتب درجات د

من نتائج االختبارين القبلي والبعدي يف 
  مهارة الكتابة

86  

 )18(رقم   
فروق متوسط النتائج من االختبار البعدي 
بني مهارات األربع لدى أفراد الطلبة يف 

  اجملموعة 
86  
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  فهرس املالحق

  البيـان  املالحق
  تصميم املواد  )1(ملحق 
  خطة التدريس  )2 (ملحق

  املالحظة يف اإلستماعأداة   )3(ملحق 
  املالحظة يف الكالمأداة   )4(ملحق 
  املالحظة يف القراءةأداة   )5(ملحق 
  املالحظة يف الكتابةأداة   )3(ملحق 
  املقابلة  أداة   )7(ملحق 
  أداة اإلستبانة  )8(ملحق 

  )9(ملحق 
م والقـراءة   لإلختبار القبلي يف اإلسـتماع والكـال      أداة  

  والكتابة
  أداة اإلعداد يف تطوير املواد التعليمية  )10(ملحق 
  أداة حتكيم اخلرباء   )11(ملحق 
  السرية الذاتية للخبري  )12(ملحق 
  صور الطلبة يف عمليات اإلختبار القبلي  )13(ملحق 
  صور الطلبة يف عمليات التعليم  )14(ملحق 



 

ش  

  إلختبار البعديصور الطلبة يف عمليات ا  )15(ملحق 
   ت-بيان إحصائي من اختبار    )16(ملحق 
  رسالة بيان البحث من مدرسة اهلدف  )17(ملحق 
  السرية الذاتية للباحث  )19(ملحق 

  
***  

  


