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 املعلقة األوىل

 اإلرشادات للمقابلة

 إرشادات ادلقابلة يف تكوين مهارة الكالم
 بستان ادلتعلمني اإلسالمي السلفي داووهان بليتار وادلعهد ما هدف تعليم الكالم يف ادلعهد .1

 ؟احلكمة اإلسالمي السلفي الجننكاابن سرعات بليتار
اإلسالمي السلفي داووهان  ادلتعلمنيبستان  مادلادة التعليمة يف تعليم الكالم يف ادلعهد .2

 ؟احلكمة اإلسالمي السلفي الجننكاابن سرعات بليتار بليتار وادلعهد
 اإلسالمي السلفي داووهان بليتار وادلعهد بستان ادلتعلمني مىت عملية الكالم يف ادلعهد .3

 ؟احلكمة اإلسالمي السلفي الجننكاابن سرعات بليتار
اإلسالمي السلفي داووهان  بستان ادلتعلمني الم يف ادلعهداألساتيذ الذين يعلمون الك نم  .4

 ؟احلكمة اإلسالمي السلفي الجننكاابن سرعات بليتار بليتار وادلعهد
اإلسالمي السلفي داووهان  بستان ادلتعلمني كيف تقسيم الطالب يف تعليم الكالم ابدلعهد .5

 ؟تاراحلكمة اإلسالمي السلفي الجننكاابن سرعات بلي بليتار وادلعهد
اإلسالمي السلفي داووهان  بستان ادلتعلمني ما الطريقة ادلستعملة يف تعليم الكالم يف ادلعهد .6

 ؟احلكمة اإلسالمي السلفي الجننكاابن سرعات بليتار بليتار وادلعهد
اإلسالمي السلفي  بستان ادلتعلمني الوسائل ادلستعملة يف تعليم الكالم يف ادلعهدا م .7

 ؟احلكمة اإلسالمي السلفي الجننكاابن سرعات بليتار داووهان بليتار وادلعهد
اإلسالمي السلفي داووهان بليتار  بستان ادلتعلمني كيف ختطيط تعليم الكالم يف ادلعهد .8

 ؟احلكمة اإلسالمي السلفي الجننكاابن سرعات بليتار وادلعهد
السلفي داووهان اإلسالمي  بستان ادلتعلمني ما التقومي ادلستعمل يف تعليم الكالم يف ادلعهد .9

 ؟احلكمة اإلسالمي السلفي الجننكاابن سرعات بليتار بليتار وادلعهد
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اإلسالمي السلفي داووهان  بستان ادلتعلمني كيف عملية تقومي الكالم استماع يف ادلعهد .11
 ؟احلكمة اإلسالمي السلفي الجننكاابن سرعات بليتار بليتار وادلعهد
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 املعلقة الثانية 

 اإلرشادات للوثيقة

اإلسالمي السلفي داووهان بليتار وادلعهد احلكمة مني اتريخ أتسيس ادلعهد بستان ادلتعل .1
 اإلسالمي السلفي الجننكاابن سرعات بليتار.

الوجهة والبعث ادلعهد بستان ادلتعلمني اإلسالمي السلفي داووهان بليتار وادلعهد احلكمة  .2
 الجننكاابن سرعات بليتار.اإلسالمي السلفي 

البياانت عن منهج ادلعهد بستان ادلتعلمني اإلسالمي السلفي داووهان بليتار وادلعهد  .3
 احلكمة اإلسالمي السلفي الجننكاابن سرعات بليتار.

البياانت عن مادة الدرس يف ادلعهد بستان ادلتعلمني اإلسالمي السلفي داووهان بليتار  .4
 السلفي الجننكاابن سرعات بليتار.وادلعهد احلكمة اإلسالمي 

يف ادلعهد بستان ادلتعلمني اإلسالمي السلفي داووهان بليتار  البياانت عن جدوال األساتيذ .5
 وادلعهد احلكمة اإلسالمي السلفي الجننكاابن سرعات بليتار.

البياانت عن أنشطة الطالب يف ادلعهد بستان ادلتعلمني اإلسالمي السلفي داووهان بليتار  .6
 دلعهد احلكمة اإلسالمي السلفي الجننكاابن سرعات بليتار.وا
البياانت عن الوسائل ادلعاضدة يف تطبيق مهارة الكالم يف ادلعهد بستان ادلتعلمني  .7

اإلسالمي السلفي داووهان بليتار وادلعهد احلكمة اإلسالمي السلفي الجننكاابن سرعات 
 بليتار.

بستان ادلتعلمني اإلسالمي السلفي داووهان  الصورة عن تطبيق مهارة الكالم يف ادلعهد .8
 بليتار وادلعهد احلكمة اإلسالمي السلفي الجننكاابن سرعات بليتار.

 

 

 



150 
 

 املعلقة الثالثة

 اإلرشادات للمشاهدة

بستان ادلتعلمني اإلسالمي السلفي داووهان بليتار وادلعهد  لمعهدادلوقع اجلغريف  ل .1
 احلكمة اإلسالمي السلفي الجننكاابن سرعات بليتار.

لطالب يف ادلعهد بستان ادلتعلمني اإلسالمي السلفي داووهان بليتار وادلعهد ا أحوال .2
 احلكمة اإلسالمي السلفي الجننكاابن سرعات بليتار.

ستان ادلتعلمني اإلسالمي السلفي داووهان بليتار وادلعهد يف ادلعهد ب أحوال األساتيذ .3
 احلكمة اإلسالمي السلفي الجننكاابن سرعات بليتار.

يف ادلعهد بستان ادلتعلمني اإلسالمي السلفي  الوسائل ادلعاضدة يف تطبيق مهارة الكالم .4
 داووهان بليتار وادلعهد احلكمة اإلسالمي السلفي الجننكاابن سرعات بليتار.

يف ادلعهد بستان ادلتعلمني اإلسالمي السلفي تطبيق مهارة الكالم شاهدة عن ادل .5
 داووهان بليتار وادلعهد احلكمة اإلسالمي السلفي الجننكاابن سرعات بليتار.
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 املعلقة الرابعة

 طبيق مهارة الكالمالصورة يف ت

بستان  املعهدتطبيق طريقة املباشرة لرتقية مهارة الكالم يف الصورة يف  .أ 
 املتعلمني اإلسالمي السلفي 

 

 
 احملافظة دلقتدر ادلفردات عند التكلم مع األخرين      أنشطة :1الصورة 
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 لتعود الطالب على الكالم التعلم اللغة العربية: أنشطة 2الصورة 

 
 احملاضرة لرتقية محاسة الطالب على الكالم: أنشطة 3الصورة 
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طبيق طريقة املباشرة لرتقية مهارة الكالم يف املعهد احلكمة الصورة يف ت .ب 
 اإلسالمي السلفي 

 

: يقراء األستاذ ادلادة التعليمية ويشرف األستاذ الطالب واحدا فواحدا لتكلم عن هذه 4الصورة 
 ادلادة
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أنشطة اخلطابة لرتقية محاسة الطالب على الكالم  :5الصورة     
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 السرية الذاتية

  أمحد فكري أمرهللا :                 إلسما

 : الرجال  اجلنس                 

  1991مايو  28: بليتار،  مسقط الرأس والتاريخ 

 بليتار.-سرعات-، مارونRT ،11RW 11:  العنوان                 

 : الرتبية القسم                 

 : اللغة العربية  الشعبة                 

 2844134112:  الرقم دفرت القيد        

 : مستوايت الرتبية        

 الرتبية الرمسية       .أ 
  1997قد متت يف بسان األطفال اذلداية، مارون سرعات بليتار يف السنة. 
  2113خترجت من ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية، سيلوكاجانج سرعات بليتار يف السنة. 
  اإلسالمية احلكومية، الجنكاابن سرعات بليتار يف السنة خترجت من ادلدرسة ادلتواسطة

2116 . 
  2119خترجت من ادلدرسة الثانوية  اإلسالمية احلكومية الثاين تولونج أجونج يف السنة. 
  خترجت من اجلامعة اإلسالمية احلكومية سونن أمبيل سوراباي قسم اللغة العربية وأدهبا يف

 .2113السنة 
   إمسها يف الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية  ابجلامعة سجلت  2113يف السنة

 اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج.
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 الرتبية غري رمسية  .ب 
 مدرسة هداية ادلبتدئني" يف ادلعهد دار الرجاء سيلوكاجانج سرعات بليتار  ادلدرسة الدينية"

 (.  2116-1998)سنة 
 د الفاتح ماجنون ساري تولونج أجونج )سنة ادلدرسة الدينية "مهياجة القراء" يف ادلعه

2116-2119  .) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


