
 ف

 الفهرس

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

 د ......................................................... موافقة املشرف 

 ه .................................................... ناقشةاملجملس  موافقة

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

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

 ح  ................................................................اإلهداء 

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

 ل  ......................................................... بالعربيةامللّخض 

 ن  ...................................................... باإلجنليزيةامللّخص 

 س ..................................................... إلندونسيةاامللّخص ب

 ف  ............................................................... فهرس ال

 ث  ......................................................... قائمة امللحقات



 ص

 خ ........................................................... قائمة اجلداول

  1  ................................................. مقدمة الالباب األول: 

 2  ........................................... خلفية البحث  .أ

 9  ............................................. البحث  حتديد .ب

 22  ............................................ مسائل البحث  .ج

 22  ............................................ البحث  غراضأ .د

 23  ............................................... اإلفرتاضيات .ه

 23  .............................................. فوائد البحث  .و

 22  ........................................ توضيح املصطلحات .ز

 21  ............................................. البحث  ترتيب .ح

 14  ................................................ الباب الثاني: النظريات 

 14  ........................................... وصف النظريات .أ

 20  ...........................................  حتفيظ القرآن .1

 20  ..................................تعريف حتفيظ القرآن (أ

 21  ............................. يف حتفيظ القرآن اخلطوات (ب



 ق

 32  .............................. الطريقة يف حتفيظ القرآن (ت

 00  ..............................  مفهوم استيعاب المفردات .0

 33  .................................... تعريف االستيعاب (أ

 32  ....................................... تعليم املفردات (ب

 31  ................................ أسس إختيار املفردات (ت

 30  ....................................... أنواع املفردات (ث

 31  ................................. طريقة تعليم املفردات (ج

 32  ..................................... مفهوم مهارة القراءة .3

 20  ........................................ تعريف القراءة (أ

 22  ......................................... أنواع القراءة (ب

 20  ........................................ مراحل القراءة (ت

 21  ............................ املشكالت يف تعليم القراءة (ث

 21  ............................ اصالح األخطاء يف القراءة (ج

 ومهارة تأثير تحفيظ القرآن على استيعاب المفردات   .0

 01  .................................................. القراءة



 ر

 00  ..........................................  البحوث السابقة .ب

 01  ...........................................  التعريفياطار اإل .ج

 02  ........................................... البحث  اطريقةالباب الثالث: 

 10  .....................................  مدخل البحث ونوعه .أ

 12  ..........................................  متغريات البحث .ب

 12  ...................................  السكان والعينة واملعاينة .ج

 12  .....................................  شبكة أدوات البحث .د

 10  ....................................  تصديق أدوات البحث .ه

 10  ..........................................  مصادر البيانات .و

 12  .....................................  أسلوب مجع البيانات .ز

 12  ............................................ حتليل البيانات .ح

 40  .............................  وتحليلها تقديم نتائج البحث: رابعالباب ال

 40  ............................................ وصف الحقائق .أ

 00  ............................. حملة احلقائق عن نتائج البحث .1

 40  .................................. تحليل إختبار اإلفتراضيات .ب



 ش

 01  ..................................... إختبار أدوات البحث .2

 10  ................................... إختبار متطلبات الفرضية .3

 91  ....................................... إختبار اإلفرتاضيات .2

 120  ......................................... مناقشة البحثالباب الخامس: 

 تأثير تحفيظ القرآن على استيعاب المفردات لدى الطالب  .أ

 لقسم الديني في المدارس الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 120  ........................................... بتولونج أجونج

 203  .................................. املناقشة لإلفرتاضيات .2

 200  ............................ املناقشة الستيعاب املفردات .3

 لقسم تأثير تحفيظ القرآن على مهارة القراءة لدى الطالب  .ب

 الديني في المدارس الثانوية اإلسالمية الحكومية بتولونج 

 121  ................................................... أجونج

تأثير تحفيظ القرآن على استيعاب المفردات ومهارة القراءة لدى  .ت

 لقسم الديني في المدارس الثانوية اإلسالمية الحكومية الطالب 

  121  ........................................... بتولونج أجونج



 ت

 122  ............................................... خاتمةالباب السادس : ال

 209  .......................................................  تلخيصال .2

 220  ..................................................... رتاحات قاإل .3

 110 .............................................................. المراجع 

 223 ............................................ املراجع اللغة األجنبية .2

 222  ......................................... اإلندونسية املراجع اللغة  .3

 220  ........................................ الشبكة الدولية أو الويب .2

 

 

 

 

 

 

 

 




