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الفهرس
 أ ................................................................ الغالف

 د .......................................................... ادلشرفموافقة 

 ه ............................................................... تصديقال

 و .......................................................... األصالة قراراإل

 ز ................................................................. الشعار

 ح ................................................................ اإلىداء

 ي ................................................... كلمة الشكر والتقدير

 م ..................................................... باللغة العربية ملاص

 س ............................................... ندونيسيةباللغة اإل ملاص

 ع ................................................. جنليزيةملاص باللغة اإل

 ف ....................................................... قائمة ادللحقات

 ص ............................................................... الفهرس

٠ .................................................. البا باوأول:مقدمة

 ١ ................................................... خلفية البحث .أ 
 ١٠ .............................................. البحث مشكالت .  
 ١١ ................................................. البحث ىدافأ .ج 



 ق
 

 ١١ ................................................... البحث أمهية .د 
 ١٣ ............................................ صطلحاتتوضي  ادل .ه 
 ١٦ ................................................ البحوث السابقة .و 
 ١٨ .................................................. البحث تنظيم .ز 
 0٠...........................................طاسالنظري بالااوي:اإلالبا

 ٢١ ............................................... مهية اللغة العربيةأ . أ
 ٢٢ ............................ مناقشة حول استادام وسيلة التعليمية .  

 ٢٢ .............................................. مافهم استاد .١
 ٢٣ ........................................ فهم وسيلة التعليمية .٢
 ٢٧ ......................................... نواع وسائل التعليمأ .٣
 ٢٨ ........................................... بطاقة الفرزنواع أ .٤
 ٢٩ ...................................... فوائد تعليم بطاقة الفرز .٥
 ٣٠ ......................................... مناقشة حول بطاقة الفرزج. 

 ٣٠ ............................................ فهم بطاقة الفرز .١
 ٣٣ .................................. خطوات لتعليم بطاقة الفرز .٢
 ٣٥ ......................... مزايا و عيو  عن وسيلة بطاقة الفرز .٣

 ٣٧ ............................................ د. مناقشة حول مفردات
 ٣٧ ............................................ مفهوم ادلفردات .١
 ٣٩ ....................................... مفهوم تعليم ادلفردات .٢
 ٤٢ ............................... ادلسائل اذلمة ىف تعليم ادلردات .٣



 س
 

١١ ........................................ منهجيةالبحثث:البا بالاال

 ٤٤ ........................................... ادلدخل و نوع البحث .أ 
 ٤٥ ................................................. حضور الباحثة .  
 ٤٦ .................................................. مكان البحث .ج 
 ٤٧ ...................................... البيانات و مصادر البيانات .د 
 ٥٠ ............................................. طريقة مجع البيانات .ه 
 ٥٢ ............................................ طريقة حتليل البيانات .و 
 ٥٤ .......................................... تفتيش الصحة البيانات .ز 
 ٦١ ................................................ خطواط البحث .ح 

03..........................................البا بالرابع:وتائجالبحث

 03................................................تقدةمالبياوات .أ
 الصف يف تعليم ادلفردات لدى طال   وسيلة بطاقة الفرزاستادام  .١

 أجونجتولونج  األوىلاحلكومية  اإلسالميةاألول بادلدرسة الثانوية 
 ٦٣ .............................. .م۷٠١٩/٢٠٢٠للعام الدراسى 

استادام وسيلة بطاقة الفرز يف تعليم ادلفردات لدى مشكالت ب .٢
 األوىلاحلكومية  اإلسالميةطال  الصف األول بادلدرسة الثانوية 

 ٦٨ ................  .م۷٠١٩/٢٠٢٠للعام الدراسى  أجونجتولونج 
استادام وسيلة بطاقة الفرز يف تعليم ادلفردات حل  ادلشكالت يف  .٣

احلكومية  اإلسالميةلدى طال  الصف األول بادلدرسة الثانوية 
 ٧٥ ..........  .م۷٠١٩/٢٠٢٠للعام الدراسى  أجونجتولونج  األوىل



 ش
 

 02...............................................تحليلالبياوات . ب
 يف تعليم ادلفردات لدى طال  الصف  الفرزاستادام وسيلة بطاقة  .١

 أجونجتولونج  األوىلاحلكومية  اإلسالميةاألول بادلدرسة الثانوية 
 ٧٩ .............................  .م۷٠١٩/٢٠٢٠للعام الدراسى 

استادام وسيلة بطاقة الفرز يف تعليم ادلفردات لدى مشكالت ب .٢
 األوىلاحلكومية  اإلسالميةطال  الصف األول بادلدرسة الثانوية 

 ٨٢ ................  .م۷٠١٩/٢٠٢٠للعام الدراسى  أجونجتولونج 
استادام وسيلة بطاقة الفرز يف تعليم ادلفردات حل  ادلشكالت يف  .٣

احلكومية  اإلسالميةلدى طال  الصف األول بادلدرسة الثانوية 
 ٨٤ ..........  .م۷٠١٩/٢٠٢٠للعام الدراسى  أجونجتولونج  األوىل

10 ...................................... البا بالخامس:خاتمةالبحث

 ٨٧.......................................................اخلالصة .أ
٨٩....................................................اإلقرتاحات .  
 2٠.....................................................البحثالمراجع


