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 5 ..................................... صياغة املشكلة .2

 5 ........................................... أهداف البحث .ج 
 6 ............................................. البحوث فوائد .د 
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 32 .................................... عملية االستماع .5
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ةقائمة الصور   
 16 ................................... خمطط املركز الوسائل :2.1الصورة 
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 62 ............ : حاصالت االختبار القبلي يف الفصل التجرييب4،1اجلدول 
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 66 ........... الضبطي الفصل يف البعدي ختباراال تحاصال: 2.2 اجلدول
 Indeks Gain ........................ 63اتائج حتليل البيااات : 2.4 اجلدول

للفصل التجرييب والفصل  gain normalisasiحاصل احلساب لبينة : 4.6اجلدول 
 73 ........................................................... يبطالض

 75 .... للفصل التجرييب Pre-test توزيع الطبيعي  الحاصل اختبار : 4.7جلدول 
 76 ... للفصل الضبطي Pre-test توزيع الطبيعي  الحاصل اختبار : 4،8اجلدول 
 78 ................ : خالصة االختبار الطبيعي لالختبار القبلي4،9اجلدول 
 61 ............. القبلي االختبار لبيااات ت اختبار حاصل: 2،01 اجلدول

 64 ...... للفصل التجرييب Post-testالطبيعي  ختباراال حاصل: 4،11اجلدول 
 63 .............. بطيللفصل الض البعدي ختباراال حاصل: 4،12اجلدول 
 62 ............. خالصة االختبار الطبيعي لالختبار البعدي: 4،13اجلدول 
 66 ............ حاصل اختبار ت لبيااات االختبار البعدي :4،14اجلدول 
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  1قائمة  :Kisi-kisi soal 
  2قائمة  :Bentuk soal uji instrument tes 
 3 قائمة  :Kunci jawaban soal uji instrument tes 
 4مة قائ  :Uji validitas 
  5قائمة : Bentuk soal instrument pretes dan postes 
  6قائمة : Kunci Jawaban soal instrument pretes dan postes 
 7 قائمة  :Uji reliabilitas 
 8 قائمة  :Tingkat kesukaran 
 9 قائمة : Data pretes dan postes kelas kontrol 
 10 قائمة  :Data pretes dan postes kelas eksperimen 
 11 قائمة  :Data Interval kelas eksperimen dan kelas kontrol 
 12 قائمة  :Hasil gain kelas kontrol dan Eksperimen 
  13قائمة  :Uji data normalitas kelas control dan eksperimen 
  14قائمة : Uji T pretes dan postest 
  16قائمة  :RPP kelas eksperimen 
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