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إلختصارا  
المقارنة بين تدريس اللغة العربية باستخدام الكتاب المدرسى وكتاب التدربي                  : ستي خديجة

                     للطالب على إنجاز الطالب في المدرسة المتوسطة منبع الهدى سيداراجا              
دراسة تجريبية لطالب الفصل السابع في المدرسة المتوسطة منبع           ).                      كوننجان

                                                                (                     الهدى سيداراجا كوننجان 

                                                                                                                        
مدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع اهلدى سيداراجا كوننجان يف عملية التعلم والتعليم                                                                         

يستخدم الكتاب املدرسي و كتاب  التدريب للطالب، أماالكتاب املدرسي هي أهم الوسيلة التعلم 
للطالب يف التدريس اللغة العربية، لكي يستطيع أن يساعد الطالب يف قدرة التعلم ويساعد 

وكان كتاب املدرسي يفهم الطالب إىل اللغة العربية أو اللغة . الطالب يف قدرة اللغة العربة
األجنبية وإذا مل يستخدم كتاب املدرسي يف التعليم اللغة العربية فلم يستطيعوا أن يتكلموا اللغة 

أما يستخدم كتاب التدريب للطالب الفصل السابع يف تدريس اللغة العربية ليكمل كتاب . العربية
. املدرسي حىت يفهم الطالب على مهارة الكالم يف التعلم اللغة العربية ويف إكتساب املفردات

كان كتاب التدريب لطالب يستطيع أن يرتفع األنشطة التعلم والتعليم ولكن مل يسيطر الطالب 
 .                                      على احملتوى الدرسي يف التعلم اللغة العربية

                          ملعرفة املقارنة بني تدريس اللغة العربية باستخدام كتاب املدرسى وكتاب التدريب          
يف             (B)ويف الفصل السابع ب  (A)                 للطالب على إجناز الطالب ىف الفصل السابع أ 
.                                                               املدرسة املتوسطة منبع  اهلدى سيداراجا كوننجان  

و التجربة هي طريقة .           للحصول على هدف البحث، يستخدم الباحثة طريقة جتريبية
 التخلص من العوامل للبحث يف عالقة سببية بني العاملني حبيث أبرزمها الباحثة عمدا عن طريق

 Test Post-Test  Control Group Pre-  هي والتصميم يف هذا البحث. املشوسة
         وأما النتيجة اليت تناهلا الباحثة يف هذا البحث هي أن املقارنة بني تدريس اللغة العربية               

   باستخدام الكتاب املدرسى أكرب من باستخدام كتاب التدريب للطالب والدليل على ذلك أن

، ودليل على ذلك ألن النسبة املأوية من ٢٥،٣٢معدل املتغري من نتيجة املتغري السيين هي 
مث وجود املقارنة الداليل بني املتغري السيين و الصادي . ٠٠،٢٣الصادي تقع بني نتيجة  املتغري

هو % ۹٥ يف الداالل ٨٠ tabelلكن  (٨١٨،٢) t hitungألن من اإلمتحان النتيجة 
 t أكرب من  t hitung ٦٧٥،١ > ٨١٨،٢هو   t hitung  <t tabel أنظر ٦٧٥،١

tabel  .Ho مردود و Haمقبول                    .                                                                                                              



 كلمة الشكر
احلمدهلل رّب العاملني، الصالة والسالم على أشرف األنبياء   

وقد إنتهت الكاتبة ىذه . لو وصحبو أمجعنيآ واملرسلني، وعلى
الرسالة بعناية اهلل تعاىل ووجهت الشكر اجلزيل ملن تفضل بذالك 

  : خصوصا إىل 

مدير .  املاجستريفضيلة األستاذ الدكتور احلاج معصوم خمتار،. ١
 . سالمية احلكومية شربونإلاجلامعة شيخ نورجاتى ا

 عميد كلية .املاجستريسيف الدين زىري،  فضيلة الدكتور. ٢
 . سالمية احلكومية شربونإلشيخ نورجاتى االرتبية اجلامعة 

وىى رئيسة . فضيلة الدكتوراندا احلاجة راضية زين الدين، املاجستري. ٣
 . قسم اللغة العربية

 .فضيلة الدكتوراندوس حزم، املاجستري املشرف األول. ٤

 .و ىي ىو املشرفة الثانية.فضيلة مسرعة، املاجستري. ٥

وىو رئيس ىف املدرسة .، املاجستريإميون سوحارمانفضيلة . ٦
 .سالمية منبئ اهلدى سيداراجا كوننجانإلاملتوسطة ا

مجيع املعلمني والطالب الصف السابع ىف املدرسة املتوسطة . ٧
 .سالمية منبئ اهلدى سيداراجا كوننجانإلا



  لقلة معلومات الكاتبة ومعارفها فال شك أن توجد ىف ىذه 
 . الرسالة األخطاء واألغالط وكلها حتت مسؤولية الكاتبة

  وأخريا ترجو الكاتبة اهلل تعاىل أن تكون ىذه الرسالة نافعة 
 . للكاتبة نفسها واجلميع من ينتفع هبا

 .    واهلل املستعان وإليو ترجع األمور

 

  م٢٠١٢ يوليو ٣٠       شربون، 
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 الباب األول
 المقدمة

خلفية البحث.  أ  

 التعلم ىو عملية تغيَت شبو دائم يف" أن  (Nababan)     يف رأي نابابا 

الفرد ال يالحظ مالحظة مباشرة ولكن يستدل عليو من األداء أو  سلوك
يتصوره الفرد وينشأ نتيجة ادلمارسة دلا يظهر يف تغيَت أداء  السلوك الذي

  ".الفرد
، التعلم ىو مزيج منظم من (rameO kilamaH)     عند عمر مهليك 

العناصر مبا يف ذلك اإلنسان، وادلواد وادلعدات والتسهيالت واإلجراءات 
اليت تؤثر على بعضها البعض لتحقيق اذلدف من التعليم، يف ىذه احلالة 

على الرجل ادلشاركة يف نظام التعليم يتكون من الطالب وادلدرسُت 
ادلرافق . الكتب، والسبورة وغَتىا: وغَتىم من ادلوظفُت، وادلواد وتشمل

وتشمل . وادلعدات تتألف من الفصول الدراسية والسمعي البصري
إجراءات للجدول الزمٍت وطريقة إيصال ادلعلومات، والتعلم العملي، 

ويشار إىل عملية تعلم السلوك بطريقة إجيابية . واالمتحانات، وىلم جرا
يف حل ادلشاكل الشخصية، االقتصادية واالجتماعية والسياسية اليت 

 .يواجهها األفراد واجلماعات واجملتمعات

    



 

 

 الفضلى و اإلنعياب كتاب (۱۱ : ۲۰۰۳)لرأى سوديتى .ب

   التدربي للطالب               

   الفضلى كتاب التدربي للطالب كما يلي                                                 : 
يستخدم ادلدرسي كتاب التدريب للطالب لوسائل التعلم                                              . ١      

 اللغة العربية

 لًتتفع النشطة الطالب يف التعليم والتعلم. ۲      

  العيوب كتاب التدربي للطالب كما يلي: 
 السؤال يف كتاب التدريب للطالب ادلائل اإلطراد النغم. ١     

اخلوف ألنو مدرس اليعتمد الوسائل كتاب التدريب للطالب    . ۲     
      الفائدة ألمهية                                                   

الفضلى و اإلنعياب من الكتاب  (۱ : ۲۰۰٦)لرأى كلفى . ج
 المدرسى       

  الفضلى من الكتاب ادلدرسى كما يلي: 
دلساعدة ومعيار التعلم.  ١          

إلستعداد أقدار اللغة. ۲          

 



 

 

  العيوب من الكتاب المدرسى كما يلي:           
كثَتما ال فيها تناسب با البيئة الولد   .  ١         

 وضايق على معرفة مدرس.  ۲       

        أكثر يف ادلدارس أن يعضهم من الطالب يستخدمون كتاب  
التدريب للطالب، ولو إىتم كتاب التدريب للطالب للمواد اإلختصار 

يف , ومعظمها تدريب السؤال و يوجد اليت يصعب فهمها باللغة العربية
, وادلواد ليس ادلناسب بادلنهج لنعرفة, التفسَتات ليس ادلناسب بادلعرفة

إذاكان وكتاب التدريب للطالب الصورة، الصورة ليست اللون احملبوك ال 
إذا ادلقارنة بالكتاب ادلدرسى أكثر دلواد . يفهم الطالب ادلقارنة الصورتو

.                          ادلناىج واللون الصورة، إىل أن الطالب يفهم 
      مدرسة ادلتوسطة منبئ اذلدى سيداراجا كوننجان إحدى من 

يسبابة زلبوك . ادلدرسة الًتبية اليت يستخدم العملية التعليم اللغة العربية
حالة التعلم باللغة العربية الناقص يفرح ألن الناقص إىل االبتكار يف 

االستخدام الوسائل التدريس وسائل اإلعالم ميكن أن حتسن الفكرة من 
األطفال باإلستخدام كتاب ادلدرسى وكتاب التدريب للطالب ىف التعليم 

.    ادلدرسة ادلتوسطة منبئ اذلوى سيداراجا كوننجان يف اإلصلاز الطالب
                                                             

                                          



 

 

اإلصلاز , ( ۳۲۳:١٩٩٥, زلمد علي )    اإلصلاز ىو نتيجة حتققت 
التعليم ىو النتائج اليت حتققت من مقياس معلوم اليت رائج مع األغراض 

بناء على التفسَت . ليعلم قدر التغيَت يف االشخاص الذين تدريسها
حتصل أن نعرف أن ادلدرس باستخدام كتاب ادلدرسى وكتاب التدريب 

ونريد أن نعرف اإلصلازات اليت حتققت يف . للطالب يف تعلم اللغة العربية
وبالتايل .التعلم باستخدام الكتب ادلدرسى وكتاب التدريب للطالب

المقارنة بين تدريس اللغة العربية باستخدام ": كاتب يأخذ عنوان 
" .  الكتاب المدرسى وكتاب التدريب للطالب على إنجاز الطالب

                                                       

فروض البحث. ب  

الكتابة يفرق ادلشكلة من إىل ثالثة ,          يف تركيب فروض البحث
:                                                       وىي ,أجزاء  

تقرير البحث.  ١   

ميدان البحث  .      أ  

.            وأما ميدان البحث فهو مواد تعلم اللغةالعربية  

منهج البحث      .     ب  

          منهج الذى البحث ىو منهجكمي



 

 

نوع البحث.     ج  

        نوع البحث يف ىذا البحث يف ادليدان

تحديد البحث . ٢  

وىي اللغة العربية باستخدام الكتاب ادلدرسي و )أعطى ادلواد .  أ
إىل الطالب الذى مناسب باألغراض  (كتاب التدريب للطالب

 .                                                                                                     الذى يبلغ لكي يف رغبة التدريس اللغة العربية يف الفصل السابع

إىل             (اإلختيار على أ، ب، ج، و د)أعطى التدريب . ۲    
.          الطالب عند التدريس اللغة العربية يف الفصل السابع  

أسئلة البحث . ۳  

:          البحث يعرب ادلشكلة مع األسئلة يلي,      من حتديد البحث
كيف يستخدم الكتاب ادلدرسى يف التدريس اللغة العربية يف       . ( أ

ادلدرسة ادلتوسطة منبع اذلدى سيداراجا  (A)       الفصل السابع أ 
 كوننجن ؟                                                        

كيف يستخدم كتاب التدريب للطالب يف التدريس اللغة          . (ب
ادلدرسة                         (B)       العربية يف الفصل والسابع ب 

      ادلتوسطة منبع اذلدى سيداراجا كوننجان ؟                        



 

 

كيف مقارنة بُت  على كتاب ادلدرسى و الكتاب التديب           . ( ج
(       A)   للطالب على اإلصلازالتدريس الطالب يف الفصل السابع أ 

ادلدرسة ادلتوسطة منبع اذلدى سيداراجا كوننجان ؟    (B)  والسابع ب 
                                                    

أغراض البحث. ج  

:الباحثة ميلك األغراض كما يلي ,     بناء على يعرب ادلشكلة  

دلعرفة يستخدم الكتاب ادلدرسى يف التدريس اللغة العربية يف    . (١    
يف ادلدرسة ادلتوسطة منبع اذلدى   (A)         الفصل السابع أ 

                                            .  سيداراجاكوننجان

دلعرفة يستخدم كتاب التدريب للطالب يف التدريس اللغة        .  (۲   
يف ادلدرسة ادلتوسطة منبع  (B)         العربية يف الفصل السابع ب 

                                      .اذلدى سيداراجا كوننجان

دلعرفة ادلقارنة بُت  على كتاب ادلدرسى وكتاب التدريب                       . (۳ 
والسابع          (A)للطالب على اإلصلاز الطالب ىف الفصل السابع أ 

 .   ادلدرسة ادلتوسطة منبع اذلدى سيداراجا كوننجان  (B)ب 

 

                                  



 

 

األسس التفكيري. د  

ادلقارنة الًتبية ىي التعلم من  : "(A L lednaK) ،        لرأي أ ال كاندل 
النظرية وادلمارسة الًتبية يف الوقت احلاضر كيف يتأثر متنوعة من 

".                                  اخللفيات اليت استمرار لتاريخ الًتبية  

      كتاب التدريب للطالب يشكل الورقة التدريب للطالب يف الفهم 
كتاب التدريب للطالب ىو . (۷۸:١٩٩٣, االزىر)ادلواد التدريس 

ادلواد التعليمية الىت مرتب بطريقة حىت شلكن للطالب لتعلم ادلادة مذكور 
الذى مقصودمع كتاب  (١۹۸۸)أما رأي ضاري و ىنضويو. بنفسو

التدريب للطالب ىو الورقة اليت يستخدام الطالب للمقابض يف 
 . األنشطة اليت الربنامج يف التدريس اللغة العربية

      معٌت الكتاب ادلدرسي نفسها ىو الكتاب ادلنبع حلمل على الظهر 
واليت باستخدام يف كل مدرسة الرمسي , طالفة أنشطة التعليم والتعلم

بناء على ادلعٌت ، ومقال اثنُت من اخلرباء، ادلقارنة الًتبية . وغَت الرمسي
اإلختصار اجملال ادلعرفة شيئ الذى يقرأ بعض النظارية و ادلمارسة فن 
الًتبية يف البالد حتصل النظر ومعرفة واسعة من حول األنشطة الًتبية 

 .لشيئ البالد، يف التاريخ الًتبية البالد من وقت الخر



 

 

إىل البيئة   الدراسية ىي رلموعة ادلواد ادلركبة ترتيبا للحصولوادامل
احلميد  عبد). اليت ميكن للتالميذ أن يتعلموا هبا جيدا

  .(٧١:٢٠٠٨وأصحابو،

 ىي رلموعة من ادلعلومات اليت جيب استيعاهبا الدراسيةادلواد 
 (.١٧١اسكندر وسيد وأصحابو،) .ادلتعلمُت من خالل يفرح التعلم

( ٧١:٢٠٠٨) كما أخذه عبد احلميد وأصحابو (Panen)       وقال فّنُت 
ن ادلواد الدراسية ىي ادلادة الدراسية اليت ألفت منظمة اليت استخدمها إ

فقال بأن ادلواد  (٣:٢٠٠٣)وأما ساجايت . ادلدّرس والتالميذ حُت التعلم
ال إادلقصود بالفريدة يعٍت أهنا ال يستعملها . الدراسية فريدة وسلتصة

وادلقصود بادلختصة يعٍت أن تلك ادلادة . لتالميذ معُت ولدرس معُت
. تؤلف بكيفية خاصة لتالميذ معُت وذلدف معُت وطريقة معينة مناسبة

الدور الكتب ادلدرسى كبَتة جدا يف عملية التعلم ألهنا يرتفع األنشطة 
الطالب يف التدريس و باستخدام يف التدريس اللغة العربية دلساعدة 

الكتب ادلدرسى . ادلدرس لتوجيو الطالب جيد ادلقًتح األنشطة النفسى
التطوير مهارات العملية التدريس يف اللغة العربية ويرتفع األنشطة 

 .الطالب التحسُت النتائج التدريس

 

 



 

 

:                 أما فائدة الكتاب ادلدرسى كما يلى   

دلساعدة ادلدرس يف ترتيب طريقة التدريس. (أ  

جلعلو نافذا الطالب يف عملية التعليم والتعلم                   . (ب  

مساعدة الطالب يف نيل ملحوظة من ادلواد الذي يدريس يف       . (ج
.       ادلدرسة  

مساعدة الطالب يف نيل إعالم من الفكرة اليت يدريس يف         . ( د
.          ادلدرسة  

:    أما فائدة كتاب التدريب للطالب كما يلى ,       جبوارذلك  

دلساعدة ادلدرس يف ترتيب طريقة التدريس. ( أ  

جلعلو نافذا الطالب يف عملية التعلم والتعليم                     . ( ب  

ادلقيض ادلدرس و الطالب ليزيد ادلعلومات من الفكرة من خالل                     . (ج
 األنشطة التدريس   

دلساعدة الطالب للحصول ىامش من ادلواد اليت ميكن               . (د
 .استخالصها من خالل األنشطة التعلم

اإلصلاز  (۳۲۳:١٩٩٥)       لرأي أمحد علي يف قاموس علمياة العصر 
ينجح ليس اإلستخدام الكتب ادلدرسى و .  ىو النتيجة الذى قديبلغ



 

 

كتاب التدريب للطالب تعلق من التعاون ادلدرس والطالب واجملتمع 
 .أوالشخصية ادلنابع التدريس التحقيق تتعاون باألحزاب ادلدرسة

      نتائج التعلم اليت يبلغها الطالب تأثَت العوامل من الطالب أنفسهم 
والعوامل , والعوامل اليت تأيت من خارج نفس الطالب أو يذكرعوامل البيئة

 .اليت تأيت من داخل الطالب أنفسهم ىو عامل يريد  الذى ملك

    وباإلضافة إىل ذلك الشرح، يريد الباحث أن حيليل ورقة التدريب 
للطالب اليت تستعملها ادلدارس صدقا وثباتا، ومقياسها يف الصدق ىو 

 . ىيئة ادلعيار الطنية الًتبوية
 

فرضية البحث.  ه  

:     ينتج فرضية البحث على يلي , بناء على ماسبق يف أسس التفكَت   

ىناك وجود بُت باستخدام من الكتب ادلدرسى وكتاب =  Ha 

       التدريب للطالب مع إصلاز الطالب يف ادلواد الدراسية باللغة العربية 

 oH =  عدم بُت باستخدام من الكتب ادلدرسى وكتاب التدريب للطالب
.         مع إصلاز الطالب يف ادلوادالدراسية باللغة العربية  

     



 

 

خطوات البحث .  و  

:كتابة ىذه الرسالة ال ختلو من اخلطوات فكما يلي   

طريقة البحث      . ١   

.وأما طريقة البحث يف ىذه الرسالة فهي طريقة أمربيك  

الزمرة و المثال. ۲  

الزمرة  .      أ  

الزمرة ىي مجيع  (١٣٠ : ٢٠٠٦)        قال سهرمسي أريكونطا 
والزمرة يف ىذا البحث ىي مجيع طالب الفصل السابع . موضوع البحث

 / ٢٠١١مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية منبع اذلدى سيداراجا كوننجان 
 .  طالبا٤٠وعددىم م،  ٢٠١٢

المثال     .    ب  

       ادلثال ذلذا البحث ىو مجيع طالب يف الفصل السابع يف ادلدرسة 
 ٤٠ م، وعددىم ٢٠١٢ / ٢٠١١منبع اذلدى سيداراجا كوننجان 

الفاعل  إذا كان (١٤٣ : ٢٠٠٦)طالبا كما قال سهر مسي أريكونطا 
ناقصا من مائة فيأخذ للمثال كل عدد الزمرة وإذا كان الفاعل أكثر من 



 

 

أو  % ٢٥ – ٢٠أو  % ١٥ – ١٠مائة فتأخذ الزمرة للمثال حوايل 
     .أكثر

طريقة جمع الحقائق. ۳  

:              طريقة مجع احلقائق باستخدام طريقة البحث على التايل   

طريقة المباشرة.  أ  

        كتاب مجع احلقائق عن طريق ادلالحظةادلباشرة يف موقع البحث 
.   فائدة احلصول على احلقائق اليت صفة بادلوضوعية  

طريقة المقابلة. ب   

مديرنائب وادلعلمُت ,      مقابلة لالتصال مباشرة مع مديرادلدرسة
 . والطالب يف الصفوف ادلدرسةادلتوسطة منبئ اذلدى سيداراجا كوننجان

طريقة اإلستفتاء. ج  

ىو  (الطالب)     إستفتاءىوينشردفتاراألسؤال كتاب على إستجابة 
طريقة اإلستفتاءرائج مع أمل احلقائق مجع مع احلقائق . الفصل السبعة

 .الذي أمل

 

 



 

 

 طريقة اإلمتحان. د

ىو ألة تستخدمها الباحثة دلقياس إصلاز الطالب يف درس اللغة                    
 .العربية

تحليل الحقائق. ٤  

     بعد احلقائق اليت التحليل يف احلقائق أجرى والتحليل اليت تستخدم 
: نطر إىل البحث حييط   

حتليل النوعية ىو وطريقة التحليل باستخدام نتائج االستبيان الذي   . (أ
     ينتشر مث رائج حتليالحلقائق حبيث احلصول على صورة مرضية أساس 

وعادة ىذا التحليل ظاىر يف شكل نسبةمئوية وعرضها يف .      احلدث
                      :         باستخدام الرموز التالية .  شكل جداول

P = F x 100 % 
                                                       N   
 

:  وصف   

  P  =رقم النسبة ادلئوية  

  F = تردد معتدل البحث  

  N  =كثَت األشخاص  



 

 

:الكتاب بطريقة منط مَتان ياليلى ,   وىو ليفسر حاصل  

 يفسر التية ادلئوية
۷١٠٠-%٥% 

۷٥٥- %٤  % 
٥٤ % - %٤٠  

%٠      %۳۹ -  

 حسنة
 يكفى
 ناقصى
 ال حسنة

(   ١۹۹۸:سوحرسيمى أريكونطو)  

طريقة لتحليل احلقائق باستخدام الرموز ويف     , حتليل الكمي ىو.(ب
     شكل اإلستفتاء اليت تيتخد مأداة إحصاء التحليل ادلستخدمة      

ىذاالتحليل ىواجياد يبحث .(rxy)     ىوالتحليل منتوج فًتة إمتيازيتبع 
التنفيذ للتعلم باستخدام      (x)     عن نظرإىل بُت متقلب ادلتغَتات 

, (y)     الكتب ادلدرسى وكتاب التدريب للطالب متقلب وادلتغَت 
:                               إصلاز يدرس الطالب الرموزباستخدام   

NΣ𝑥𝑦 − (Σ𝑥)(Σ𝑦) 

rxy =    𝑁Σ𝑥2 −  (Σ𝑥)2 .   𝑁Σ𝑦2 −  (Σ𝑦)2  

(۲۰۰۳ : ١۹۳,أنس سوجونو)  

 



 

 

:  وصف   

yxr =  معامل االرتباط بُت ادلتغَتاتx و y  

عدد رلموع البنود =  Σx 

عدد رلموع الكلية =  Σy 

عدد درجة رلموع البنود =  Σx
2 

عدد درجة رلموع جدول =  Σy2 

عدد الضرب بُت رلموع البنود رلموع الكلية =  Σxy 

عدد العينة =  N 

   مث الرموز ادلقارنة بُت التدريس باستخدام الكتاب ادلدرسي و كتاب 
:التدريب للطالب، كما يلي   

𝐸    𝑂١   𝑋١     𝑂٢

𝐾    𝑂١   𝑋٢    𝑂٢
 

:البيان   

 – E = فرقة التجربة  

 -K =  فرقة ادلراقبة   



 

 

 – O١ = اإلمتحان التمهيدي

 – O۲ = اإلمتحان الالحقي 

    -1 X =                                               تدريس اللغة العربية باستخدام الكتاب ادلدرسي يف فرقة التجربة 

 -2 X=                          تدريس اللغة العربية باستخدام كتاب التدريب للطالب يف
 فرقة ادلراقبة    

وبعد ذلك مزيد من البحوث كبَت ,       بعد حسباب العالقة
 :وصغَتدرجة على العالقة مع طبعا التالية 

عالقة ضعيفة جدا= ۲٠‚٠- ٠٠‚٠  

عالقة ضعيفة= ٤٠‚٠- ۲٠‚٠  

عالقة معتدل= ٦٠‚٠- ٤٠‚٠  

عالقة قوية= ۸٠‚٠- ٦٠‚٠  

عالقة قوية جدا= ٠٠‚١- ۸٠‚٠  

(   ١۹۹۸:سوحرسيمى أريكونطو)  

 

 



 

 

تنظيم الكتابة. و  

ادلقدمة و  خلفية البحث و فروض البحث و أغراض : الباب األول 
 البحث و األسس التفكَتية و خطوات البحث و تنظيم الكتابة

اسس النظرية و تعرف كتاب ادلدرسى و تعرف الكتاب : الباب الثاين 
التدريب للطالب و اىداف كتاب ادلدراسى و اىداف الكتاب التدريب 

 للطل                         

طريقة البحث و مكان ووقت البحث و طريقة البحث و :الباب الثالث 
تصميم البحث واحلقائق والبينات و تفعيل ادلتغَتات و طريقة مجع 

 احلقائق و أدوات البحث و الفرضية اإلحصائية

حتليل احلقائق ووصف احلقائق و متطلبات اختبار : الباب الرابع 
 الفوضية و اختبار الفرضية و شرح النتائج و حدود ادلشكلة            

خادتة و اإلستنتاج و اإلقًتاحات : الباب اخلامس   
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