
 س
 

  فهرس

  أ   .....................................................................  الغالف

  ب ...................................................................... مشرفافقة المو 

  ج  .............................................................................  التصديق

  د  .........................................................................  إقرار

  ه  .......................................................................  الشعار

  و  ..............................................................................  اإلهداء

  ز  ...............................................................  كلمة الشكر و التقدير

  ط  ..............................................................  باللغة العربية  الملخص

  ك  ..........................................................  االندنيسيباللغة   الملخص

  م  ..........................................................  االنجيلزيباللغة   الملخص

 س  ...............................................................................  فهرس

  ر  ......................................................................  قائمة المعلقات

     ١  ........................................................  مقدمة :األول الباب

  ١  ..............................................  خلفية البحث  .أ

 ١١  ..................................................  مسائل البحث  .ب



 ع
 

  ١١  ..................................................  البحث هدافأ  .ت

       ١٢  .....................................................  البحث فوائد  .ث

    ١٣  ............................................  توضيح المصطلحات  .ج

   ١٦  ....................................................  ترتيب البحث  .ح

  ١٧  .....................................................  النظريات الباب الثاني:

 ١٧  ...............................................  تعريف اإلستراتيجية  .أ

  ٢١  ...........................  المناقشة في تعليم قراءة الكتاب التراث  .ب

  ٢٤  ............  أهداف طريقة المناقشة في تعليم قراءة الكتاب التراث  .ت

 ٢٥  ....................  في تعليم قراءة الكتاب التراث المناقشة طريقة  .ث

 ٢٧  ..............  المناقشة في تعليم قراءة الكتاب التراث طريقة مفهوم  .ج

 ٢٨  .........  في تعليم قراءة الكتاب التراث المناقشات طريقة خطوات  .ح

 ٢٩  .............  في تعليم قراءة الكتاب التراث المناقشات طريقة أنواع  .خ

 ٣٦  ........................................  تعليم قراءة الكتاب التراث  .د

  ٣٩  ...................................................  نموذج البحث  .ذ

   ٤٠  ................................................  البحث منهجالباب الثالث:

 ٤٠  .......................................   مدخل البحث و تصميمه  .أ



 ف
 

 ٤١  ....................................................  مكان البحث  .ب

 ٤١  ............................................. الباحثحضور   .ت

 ٤٢  ..................................................  مصادر الحقائق  .ث

 ٤٤  .....................................  طريقة جمع الحقائق وأدواتها  .ج

  ٤٩  ............................................  طريقة تحليل الحقائق  .ح

   ٥١  ............................................  تفتيش صحة الحقائق  .خ

  ٥٣  ..................................................  نتائج البحث:الباب الرابع

 ٥٣  ..................................................  وصف البيانات  .أ

  -المناقشة في تعليم قراءة الكتب استراتيجيات طريقة ياتلمع .١

  - ولونجتالتراث بالمعهد اإلسالمي الّسلفي هداية المبتدئين عونوت 

  ٥٣  ..........................................................  أجونج

  - بالمناقشة في تعليم قراءة الكت استراتيجيات طريقةالصعوبات في  .٢

-ولونج تالتراث بالمعهد اإلسالمي الّسلفي هداية المبتدئين عونوت  

 ٦٢  ..........................................................  أجونج



 ص
 

م المناقشة في تعلي استراتيجيات طريقة الصعوباتالمحاوالت عن  .٣

الكتب التراث بالمعهد اإلسالمي الّسلفي هداية المبتدئين -قراءة 

 ٦٦  .........................................  تولونج أجونج-عونوت 

 ٧٠  .................................  البيانات وتحليلتقديم البيانات   .ب

- لتراثا المناقشة في تعليم قراءة الكتب استراتيجيات طريقة ياتلمع .١

تولونج  -بالمعهد اإلسالمي الّسلفي هداية المبتدئين عونوت

 ٧٠  ..........................................................  أجونج

 -بالمناقشة في تعليم قراءة الكت استراتيجيات طريقةالصعوبات في  .٢

-ولونج تالتراث بالمعهد اإلسالمي الّسلفي هداية المبتدئين عونوت 

 ٧١  ..........................................................  أجونج

م المناقشة في تعلي استراتيجيات طريقة الصعوباتالمحاوالت عن  .٣

الكتب التراث بالمعهد اإلسالمي الّسلفي هداية المبتدئين -قراءة 

 ٧٤  .........................................  تولونج أجونج-عونوت 

 ٧٦  ..................................................  البحث مناقشة  .ت



 ق
 

-لتراثا المناقشة في تعليم قراءة الكتب استراتيجيات طريقة ياتلمع .١

  ٧٦ونجتولونج أج بالمعهد اإلسالمي الّسلفي هداية المبتدئين عونوت

    

 -لكتبا  المناقشة في تعليم قراءة استراتيجيات طريقةالصعوبات في  .٢

ولونج ت -التراث بالمعهد اإلسالمي الّسلفي هداية المبتدئين عونوت

 ٨١  ..........................................................  أجونج

 مالمناقشة في تعلي استراتيجيات طريقة الصعوباتالمحاوالت عن  .٣

ي الّسلفي هداية المبتدئين الكتب التراث بالمعهد اإلسالم-قراءة

 ٧٣  .........................................  تولونج أجونج- عونوت

  ٨٣  ...................................................  :الخاتمة الباب الخامس

 ٨٣  .........................................................  التلخيص  .أ

 ٨٧  .......................................................  االقتراحات  .ب

 ٩١  ....................................................  المراجع  .ت

   ...................................................  المعلقات  .ث

  

 

 



 ر
 

 

 


