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 حمتويات البحث

  
  أ    ......................................................... صفحة املوضوع

  ب    ............................................................  تقرير املشرف
  ج    ........................................................  تقرير جلنة املناقشة

  د    .............................................................إقرار الطالب
  ه    ..................................................................  الشعار
  و   ..................................................................  اإلهداء

  ز   .....................................................  كلمة الشكر والتقدير
  ط   ..............................................  ملخص البحث باللغة العربية

  ي   ..........................................  ملخص البحث باللغة اإلندونيسية
 ك   ..........................................................  حمتويات البحث

  ١    ....................................................  مقدمة الباب األول
 ١    ...........................................  خلفية البحث .أ 
 ٤    ...........................................البحثأسئلة   .ب 
 ٤    .........................................  أهداف البحث  .ج 
 ٥    ............................................  البحث أمهّية  .د 

  ٦    ............................................  اإلطار النظري  الباب الثاين
 ٦    .........................................  إبتكار املدرسني .أ 

 ٦    ............................  املدرسني املبتكرينمفهوم  .١
 ٨    .........................  املدرسني املبتكرينخصائص  .٢
 ١٢    .........................  إبتكار املدرسعوامل املؤثرة  .٣

 ١٢    ...........................................مهارة القراءة  .ب 



ل 

 ١٢    .......................................  هارةاملمفهوم  .١
 ١٣    ......................................  القراءة مفهوم .٢
 ١٤    ................................  أهداف تعليم القراءة .٣
 ١٥    ...................................  االستعداد للقراءة .٤
 ١٥    ................................. طريقة تعليم القراءة .٥
 ١٦    ........................................  تعليم القراءة .٦

 ١٩    ......................................  السابقة الدراسات  .ج 
  ٢٢    .............................................  مناهج البحث  باب الثالث

 ٢٢    ....................................  نوع ومدخل البحث  .أ 
 ٢٣    ...........................................  صفة البحث  .ب 
 ٢٣    ..........................................  ميدان البحث  .ج 
 ٢٣    ........................................  مصادر البيانات  .د 
 ٢٤    ..........................................أدوات البحث  .ه 
 ٢٤    .....................................  طريقة مجع البيانات  .و 
 ٢٦    ....................................  طريقة حتليل البيانات  .ز 
  ٢٧    ...................................  البياناتاختبار صدق   .ح 

  ٢٨    ....................................  وحتليلها عرض البيانات  الباب الرابع
 ٢٨    ..  الصاحلني رمباج جةالتصوير العام عن املدرسة املتوسطة   .أ 

 ٢٨    .........................................  نبذة تارخيية .١
 ٢٨    .......................................  هوية املدرسة .٢
 ٢٨    ......................................  املوقع اجلغرايف .٣
الصاحلني  جة رؤية ورسالة وأهداف املدسة املتوسطة .٤

 ٢٩    ............................................. رمباج



م 

 ٣٠    .....................................  التنظيمي اهليكل .٥
 ٣١    ...........................  طالبني والدرسامل أحوال .٦
 ٣٤    .......................................  مباين املدرسة .٧

 ٣٦    ..........................................  عرض بيانات  .ب 
قراءة إبتكارات مدرسي اللغة العربية يف ترقية مهارة ال .١

 ٣٦    ..  جة الصاحلني رمباجلطالب باملدرسة املتوسطة لدى ا
 ٤٠    ........................يف مهارة القراءة الطالب إجناز .٢
 يثرة للنجاح و للفشل إبتكارات مدرسالعوامل املؤ .٣

 ٤٥    .  الصاحلني رمباج جة املتوسطةاملدرسة  يف العربية اللغة
 ٤٨    ..........................................  حتليل البيانات  .ج 

ي اللّغة العربية يف املدرسة مدرس حتليل عن إبتكارات .١
 ٤٨    .......................  الصاحلني رمباج جة املتوسطة

 ٥١    ..................  يف مهارة القراءة الطالب حتليل إجناز .٢
 يؤثرة للنجاح و للفشل إبتكارت مدرسالعوامل امل .٣

 ٥٣    .  الصاحلني رمباج جة املتوسطةاملدرسة  يف العربية اللغة
  ٥٧    .....................................................  اخلامتة  الباب اخلامس
 ٥٧    ...........................................  نتائج البحث  .أ 
 ٥٨    .......................................  اقتراحات البحث  .ب 
  ٥٩    ...............................................  اإلختتام  .ج 

 املراجع
 املالحق

  ترمجة البحثة
  
 


