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  البحث محتويات
  

  أ  .........................................................  صفحة املوضوع 
  ب  ..........................................................  توصية املشرف 

  ج  ...............................................................  التصديق 
  د  ................................................................   تجريدال

  و  .................................................................  الشعار 
  ز  ...................................................  كلمة الشكر والتقدير

  ح  ................................................................  إلهداءا 
  ط  ...............................................................  احملتويات 

 
  مقدمة : الباب االول 

  1  ..................................................   خلفية البحث - أ 
 5  .................................................. البحث  اياقض -ب 
 5  .................................................  هداف البحث أ -ج 
 6  ...................................................  البحث  يةأمه - د 
 7  .........................................   املوضوع وحتديدهتوضيح  - ه 
 8  ...................................................  ةدراسة سابق -و 
 9  ...................................................  خطة البحث  -ز 
 
 

  دراسة نظرية :  الباب الثاىن
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 11  ....................................    طريقة اللعب التعليمي: الفصل األول 
  11  ...........................  "صيد القواعد"التعريف عن لعب التعليم  - 1
 11  ...............................  "صيد القواعد"أهداف لعب التعليم  - 2
 12  ..............................  "صيد القواعد"خطوات لعب التعليم  - 3
 12  ..........................."صيد القواعد"مزايا وعيوب لعب التعليم  - 4

 14  ...............................................  تعليم النحو: ين الفصل الثا
  14  ........................................   التعريف عن تعليم النحو - 1
 14  ................................................  تعليم النحو مهيةأ - 2
 15  .............................................   تعليم النحواهداف  - 3
 16  ..............................................  طريقة تعليم النحو  - 4
 16  ..........................................   مشكالت تعليم النحو - 5
  17  ...............................................   تقومي تعليم النحو - 6

   18  .............................................  فروض البحث:الفصل الثالث 
 

   طريقة البحث: الباب الثالث 
  19  ................................................   الطريقة التجريبية - أ 
 19  ....................................................   نوع البحث -ب 
 20  .............................................  جمتمع البحث وعينته -ج 
 21  .............................................  طريقة مجع البيانات - د 
 22  ....................................................   بنود البحث - ه 
 13  ..................................................   حتليل البيانات -و 
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  الدراسة امليدانية: الباب الرابع 
          25    ...  باميكاسن   حملة املدرسة الثانوية اإلسالمية دار العلوم بايوانيار: الفصل األول 

  25    ..................................................   التاريخ املدرسة - أ 
 26  ..................................................   املوقع اجلغرافية - ب 
 27    دار العلوم بيو أنيار  الثانوية اإلسالمية والرؤية والرسالة للمدرسةالشعار  - ج 
 27  ........................................  نو وظفاملذ و يأحوال األسات - د 
 28  .........................................   طالب الفصل الثاينعدد -ه 
 29  ....................................................   لوازم التعليم - و 

  30  .............................................  عرض البيانات:  الفصل الثاين
دار  درسةمب" عدصيد القوا"لنحوية بطريقة لعب التعليم تعليم االعملية  - أ 

  30  ........................   العلوم الثانوية اإلسالمية بيو أنيار باميكاسن
الثانوية اإلسالمية دار العلوم بيو أنيار  درسةمبعملية مجع البيانات  -ب 

 31  ......................................................   باميكاسن
  58  ............................................  حتليل البيانات:  الفصل الثالث

لطالب الفصل  "صيد القواعد"ليم تطبيق لعب التعإجراء التعليم النحوية ب - أ 
  58  ......   بيو أنيار باميكاسن  الثانوية اإلسالمية  دار العلوم رسةالثاين مبد

لرتقية الكفائة النحوية لطالب الفصل " صيد القواعد"فعالية لعب التعليم  - ب 
 58  .......  الثانوية اإلسالمية بيو أنيار باميكاسن  دار العلوم  الثاين مبدرسة

نحوية لطالب لرتقية الكفائة ال" صيد القواعد"لعب التعليم  النتيجة لفعالية - ج 
 63  ..  دار العلوم الثانوية اإلسالمية بيو أنيار باميكاسن الفصل الثاين مبدرسة
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  اإلختتام: الباب اخلامس 
  66  ........................................................   خالصة - أ 
 67  .....................................................   اإلقرتاحات -ب 
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