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تعلم تصميم لترقية نتيجة ببنوع العلى السياق العام  و التعلمم تطبيق طريقة التعلي
بتدايية المدرسة اإلباللغة العربية  يمفي تعلالخامس و نشاطهم الصف  في الطالب

 ٦١٠٢/ ٦١٠٢المحمدية أمباربينانجون للسنة الدراسية 

 
 حبث مقدم

 ( يف تعليم اللغة العربيةS-1سرجانا ) درجة على للحصول الشروط أحد إلمتام

 الباحثة:

 يوليانا فرستيكا ديوي

٠٢١٠٢٨٠٢٢٢٢ 

 

 قسم تعليم اللغة العربية

 كلية تعليم اللغات

 جامعة زلمدية يوكياكرتا

٢٢١۷ 
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 إقرار أصالة البحث

 :أدناه أنا ادلوقعة

 يوليانا فرستيكا ديوي:   اإلسم

 ۱۰۲٣۰٨۱۰۰۰٥:  رقم القيد

من شروط النجاح لنيل  بأّن ىذه الرسالة اليت أحضرهتا لتوفري شرط أقر  العنوان
 عنواهنا: لعربية و يف قسم تعليم اللغة ا (S-1) درجة سرجانا

تطبيق طريقة التعليم و التعلم على السياق العام بنوع التصميم لترقية نتيجة 
المدرسة بفي الصف الخامس و نشاطهم في تعليم اللغة العربية  تعلم الطالب

 ٦١٠٢/ ٦١٠٢لسنة الدراسية إلبتدايية محمدية أمباربينانجون لا

داع غريي أو تأليف اآلخر. و إذا أحضرهتا و كتبتها بنفسي و ما زورهتا من إب
ست من حبثي فأنا أحتّمل ادلسؤولية حد مستقال أهّنا من تأليفو و تبني أهّنا فعال لدعى أا

م اللغات يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة على ادلشرف أو على مسؤويّل كلية تعلي
حررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك.  زلّمدية يوكياكرتا.

  

 ٢02٧ مايو ٤يوكياكرتا، 
 الباحثة
 

 يوليانا فرستيكا ديوي
۱۰۲٣۰٨۱۰۰۰٥ 
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 الشعار

 اْلُعْسَر.""يُرِْيُد اهللُ ِبُكُم اْلُيْسَرَوالَ يُرِْيُد ِبُكُم 

 (۱٥٨)البقر: 

“Sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan bagimu, 

Dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu 

(QS. Al-Baqarah: 185) 
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 اإلهداء

 "للجامعة احملبوبة "جامعة زلمدية يوكياكرتا 

  الفاضل احملبوبلوالدي 

 الفاضلة احملبوبة لوالديت 

 احملبوبني أسريت جلميع 

 جلميع األساتيذ واألستاذات الكرام والفضالء 

 جلميع األصدقاء يف قسم تعليم اللغة العربية 

 جلميع األصدقاء يف جامعة زلمدية يوكياكرتا 
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