
 

 د

 قائمة احملتوايت

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

 ب   ....................................................................  إقرار الطالب

 ت  ....................................................................موافقة املشرف

 ث   ................................................................... تقرير املمتحنني

 ج  ................................................................... ملخص البحث

 ح  ....................................................................  كلمة متهيدية

 د   ..................................................................  ائمة احملتوايتق

 ز   .................................................................... قائمة اجلداول

 س  ..................................................................... قائمة الرسوم

 ش      املالحق.....................................................................قائمة 

 الباب األول : املقدمة 

 1  ..................................................... .البحث خلفيةالفصل االول : 

 5  ..................................................... الفصل الثاىن : تعريف املسائل.

 5  ..................................................... البحث. الفصل الثالث: أسئلة

 6  .................................................... بحث.أهداف الالفصل الرابع : 

 6  .................................................... البحث.فوائد الفصل اخلامس : 



 

 د

 7  ................................................. الفصل السادس : تعريف املوضوع.

 7الفصل السابع : فرضية العمل.......................................................    

 عحبث املراج:  الثاين الباب

 8   ............................................... التالميذ نتائج التعلم : لالفصل االو  

 14  ........................................ تعريف مفردات اللغة العربية االفصل الثالث :

 KOKAMI. ..................................................  22طريقة  الثاىن :الفصل 

 26البحث املناسب....................................................     :الفصل الرابع  

   28الفصل اخلامس: الفكر العمل.....................................................      

 الباب الثالث :طريقة البحث

 33  ....................................................... الفصل األول : نوع البحث.

 33  ................................................. .قتهالفصل الثاين : مكان البحث و 

 31  ................................................... الفصل الثالث: موضوع البحث.

 31  .................................................. جراءات البحث.ا: الفصل الرابع  

 35..........................    .....................مجع البياانت تقنياتالفصل اخلامس: 

 37  ............................................... الفصل السادس:طريقة حتللية البحث.

 38  .................................................... األعمالالفصل السابع :. داللة 

 



 

 د

 البحث ةجالباب الرابع : نتي

 39    ...: نتائج البحث.....................................................  الفصل األول

 43 قبل الدورة.................................................................... . أ
 44 ............. .................................................. الدورة األوىل  . ب

  57 ............. .................................................. ة الدورة الثاني  . ج

 65 ............ ................................................ : البحث  الفصل الثاىن
 اخلامتةالباب اخلامس : 

 73 ............ ............................................... : اخلالصة  الفصل األول
 71...............      ........................................ قرتاحات ال: ا  الفصل الثاىن

 املراجع

 



 
 

 ز

 

قائمة اجلداول   

ولاعنوان اجلد صفحة  الرقم : 

 1,4 : اإلجراءاتقبل  اللغة العربية ت قيمة نتائجبياان 04

 1,4 : يف الدورة األوىل للتالميذلقيم اتعلم نتيجة قيمة ت مصطلحا 54

 1,4 : يف الدورة الثانية اللغة العربية ت قيمة نتائجبياان 14

    
 



 
 

 س
 

  قائمة الرسوم

رسومعنوان ال صفحة  الرقم  

 4,4 : احلادي عشر قبل اإلجراء الفصل ميذالتتعلم معاجلة بياانت  ةجينت 43

 4,4 : نشاط املعلم يف الدورة األوىل نتيجةالنسبة املئوية ل 48

 4,3 : نشاط التالميذ يف الدورة األوىل نتيجةت نسبة بياان 50

 4,4 : الدورة األوىلو  قبل الدورة التالميذ يف نتيجة ت نسبةبياان 54

 4,5 : نشاط املدرسة يف الدورة األوىل والدورة الثانية نتيجة ت نسبةبياان 55

 4,6  نشاط التالميذ يف الدورة األوىل والدورة الثانية نتيجةت نسبة بياان 60

 7,4  قبل الدورة  والدورة األوىل والدورة الثانية التالميذ من نتيجةت نسبة بياان 64

 



 
 
 

 ش

املالحق قائمة  
 الرقم  إسم املالحق صفحة
 ١ خمطط التعلم ٧2

 2 ( يف الدورة األوىل للجتماع األولRPPخطة تنفيذ التعلم ) ٨٥

 ٣  ( يف الدورة األوىل للجتماع الثاينRPPخطة تنفيذ التعلم ) ٩0

 ٤  الدورة الثانية للجتماع األول( يف RPPخطة تنفيذ التعلم ) ٩٥

 ٥ الثاين الدورة الثانية للجتماع( يف RPPالتعلم )خطة تنفيذ  ١0١

 ٦ الدورة األوىل للجتماع األولمالحظة نشاط املدرسة يف  ١0٧
 ٧ الدورة األوىل للجتماع الثاينمالحظة نشاط املدرسة يف  ١0٩

 ٨ الدورة الثانية للجتماع األولمالحظة نشاط املدرسة يف  ١١١

 ٩ الدورة الثانية للجتماع الثاينمالحظة نشاط املدرسة يف  ١١٣
 ١0 الدورة األوىل للجتماع األولمالحظة نشاط التالميذ يف  ١١٥
 ۱١ الدورة األوىل للجتماع الثاينمالحظة نشاط التالميذ يف  ١١٧
 ۱2 الدورة الثانية للجتماع األولمالحظة نشاط التالميذ يف  ١١٩
 ۱٣ الثانية للجتماع الثاينالدورة مالحظة نشاط التالميذ يف  ١2١
 ۱٤ للجتماع الثاينالتقييم يف الدورة األوىل  ١2٣
 ۱٥ يف الدورة األوىلمفتاح اجلواب  ١2٧
 ۱٦ للجتماع الثاينالتقييم يف الدورة الثانية  ١2٨
 ۱٧ يف الدورة الثانيةمفتاح اجلواب  ١٣١
الثانيةالدورة يف  الدورة األوىلتوثيق عملية التعلم يف  ١٣2  ۱٨ 
 



 
 
 

 ش

 


	1 cover marna arab.pdf
	2 Keaslian Skripsi.pdf
	3 Pengesahan.pdf
	4 pengesahan.pdf
	5 absrak baru.pdf
	5 KATA PENGANTAR.pdf
	6 DAFTAR ISI BARU.pdf
	7 daftar tabel marna.pdf
	8 daftar ganbar marna.pdf
	9 daftar lampiran marna.pdf
	10 BAB I.pdf
	11 BAB II.pdf
	12 BAB III.pdf
	13 BAB IV.pdf
	14 BAB V.pdf
	14 lampiran 1 silanus.pdf
	15 lampiran 2 RPP.pdf
	16 lampiran 3 hiwar.pdf
	17 Lampiran 4 tarkib 7 asli.pdf
	18 Lampiran 5.pdf
	19 LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU 1.pdf
	20 LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU 2.pdf
	21 LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU 3.pdf
	22 LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU 4 asli.pdf
	23 LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA 1.pdf
	25 LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA 3.pdf
	26 LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA 4.pdf
	27 LAMPIRAN SOAL SIKLUS 1.pdf
	28 LAMPIRAN Kunci jawaban marna.pdf
	29 LAMPIRAN Soal siklus 2 asli.pdf
	30 LAMPIRAN kunci jawaban siklus 2.pdf
	31 LAMPIRAN DOKUMENTASI.pdf
	32 lampiran surat izin penelitian.pdf
	33 lampiran balit bank.pdf
	34.pdf
	35 biodata marna.pdf

