
 

 الفهرس

 أ. ......................................................... صفحة الغالف

 ب ........................................................ موافقة ادلشرف 

 ج .................................................... ناقشةادلرللس  موافقة

 و  ........................................................... قرار األصالةإ

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

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

 ط  .................................................. التقدير تلمة الشكر و 

 ك  .............................................................. ادللّخض 

 ف  ................................................................ فهرس 

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

 ٜ  .................................................. خلفية ال حث  .أ 
 ٜ  .................................................. ال حث  أسئلة .ب 
 ٓٔ  ................................................. ال حث  أغراض .ج 



 

 ٔٔ  ................................................... ال حث  فوائد .د 
 ٕٔ  ............................................. توضيح ادلصطلحات .ه 
 ٗٔ  .................................................. تنظيم ال حث  .و 

 ٙٔ  ................................................ الباب الثاين: النظرايت 

  ٙٔ  .....................................................  ادل حث األول .أ 
 ٙٔ  .......................................... طريقة السمعية الشفوية .أ 

 ٙٔ  ................................. طريقة السمعية الشفوية مفهوم .ٔ
 ٛٔ  ............................... طريقة السمعية الشفوية خطوات .ٕ
 ٕٓ  .............................. طريقة السمعية الشفوية خصائص .ٖ
 ٕ٘  ................................. فوية ادلزااي طريقة السمعية الش .ٗ
 ٕ٘  ............................... العيوب طريقة السمعية الشفوية  .٘
 ٕٚ  .........................  تعليم اللغة العربيةفي عملية التخطيط  .ٙ
 ٕٛ  ................................... تعليم اللغة العري ة يف تط يق .ٚ
 ٖ٘  ....................................... تقييم تعليم اللغة العري ة .ٛ

 ٔٗ  ..............................................  قواعد اللغة العربية . ب
 ٔٗ  ....................................  مفهوم قواعد اللغة العربية .ٔ
 ٖٗ  ...................................... انواع قواعد اللغة العربية .ٕ
 ٚٗ  .................................. قواعد اللغة العربية خصائص .ٖ
 ٛٗ  .....................................  تعليم قواعد اللغة العربية .ٗ
 ٕ٘  ............................... اللغة العربيةأىداف تعليم قواعد  .٘

 ٖ٘  ...................................... ال حوث السابقةم حث الثاين :   .ب 
 ٘٘  ....................................... م حث الثالث : مناذج ال حث  .ج 

 ٚ٘  .......................................... هج البحث االباب الثالث: من



 

 ٚ٘. ..................................................  ال حث منهج .أ 
   ٚ٘. ...................................... مدخل وتصميم ال حث  .ٔ

 ٜ٘  .................................................  حضور ال حث .ب 
 ٓٙ  ..................................................  ال حث مكان .ج 
 ٓٙ  .................................................  احلقائقمصادر  .د 
 ٕٙ  ............................................... احلقائق رتع طريقة .ه 
 ٚٙ  ............................................. احلقائق ختليل طريقة .و 
 ٓٚ  ............................................ تفتيش صّحة احلقائق .ز 
 ٖٚ  ................................................  خطوات ال حث .ح 

 ٙٚ  ............................................  احلقائقتقدمي : رابعالباب ال

يف ادلدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية األوىل  ل حثونتائج الحقائق ا .أ 
  ٙٚ ........................................................... ترصلاليك

تعليم ابالطريقة السمعية الشفوية لًتقية تعليم قواعد اللغة العربية الختطيط  .ٔ
  ٙٚ... ......................................األوىل تراصلاليكسة رلمديف ا

تعليم ابالطريقة السمعية الشفوية لًتقية تعليم قواعد اللغة العربية يف ال تنفيذ .ٕ
   ٔٛ............................................ األوىل تراصلاليكسة رلمدا

اللغة العربية يف تعليم ابالطريقة السمعية الشفوية لًتقية تعليم قواعد ال تقييم .ٖ
 ٛٛ...........................................  األوىل تراصلاليكسة رلمدا

 الثاينيف ادلدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية  ل حثونتائج الحقائق ا .ب 
 ٜٗ  ................................................... تولونج أجونج

تعليم ابالطريقة السمعية الشفوية لًتقية تعليم قواعد اللغة الختطيط  .ٔ
 ٜٗ ......................... تولونج أجونج الثاينسة رلمدالعربية يف ا



 

تعليم ابالطريقة السمعية الشفوية لًتقية تعليم قواعد اللغة ال تنفيذ .ٕ
 ٓٓٔ.................. تولونج أجونج الثاينالثانوية سة رلمدالعربية يف ا

تعليم ابالطريقة السمعية الشفوية لًتقية تعليم قواعد اللغة ال تقييم .ٖ
 ٙٓٔ..........................تولونج أجونج الثاينسة رلمدالعربية يف ا

 221 ...................................... البحث مباحثالباب اخلامس: 
 ٖٔٔ ....تراجناليكادلباحثة من ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل  . أ

 ٖٔٔ .............................................. تعليم الختطيط  .ٔ
 ٗٔٔ ............................................... تعليم التنفيذ  .ٕ
 ٕٓٔ ................................................ تعليم التقييم  .ٖ

 211 تولونج أجونج  الثاينادلباحثة من ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  . ب
 ٕٕٔ .............................................. تعليم الختطيط  .ٔ
 ٕٕٔ ............................................... تعليم التنفيذ  .ٕ
 ٜٕٔ ................................................ تعليم التقييم  .ٖ

  211 .............................................. الباب السادس : االختتام
  ٕٖٔ ....................................................... اخلالصة  .ٔ
  ٖٗٔ .................................................... اإلفًتاحات  .ٕ

 211 ............................................................... ادلراجع 
 ٖٙٔ  ......................................  دراسة السابقة من ادلراجع .ٔ
 ٖٛٔ  ................................... العربيةاللغة من الكتب ادلراجع  .ٕ
 ٜٖٔ .........................   اإلندونيسية اللغةمن الكتب ادلراجع  .ٖ

 

 


