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 راادا   ي املحاظةةاإل

 

 التوضيح األحوال احملتاجة للمالحظة لنمرةا
1.  

 

 

2.  

 

3.  

 

 

4.  

 موقع البحث

 

 

يف  سمعية الشفويةالطريقة ال إستخدام
 تعليم مهارة الكالم

اظتتوسطة اظتدرسة  أحوال طالب
تولونج  اإلسالمية "الفتاحية" بويولنجو

 أجونج

اظتتوسطة اظتدرسة أحوال أساتذة 
تولونج  اإلسالمية "الفتاحية" بويولنجو

 أجونج

اظتتوسطة اإلسالمية اظتدرسة يف  .3
تولونج "الفتاحية" بويولنجو 

 أجونج

 يف الفصل .7

 

 مدير كلية اظتعلمني اإلسالمية .1

 

 

 اللغة العربّيةمدرس  .2
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املقابلة اإلراادا   

 
 .اظتدرسة مدير: اظتخرب

 أجونج؟ تولونج يولنجوبو " الفتاحية" اإلسالمية توسطةاظت اظتدرسة أتسيس مىت .3

 تولونج بويولنجو" الفتاحية" اإلسالمية اظتتوسطة اظتدرسة أتسيس اتريخ كيف .7

 ؟ أجونج

 تولونج بويولنجو" الفتاحية" اإلسالمية اظتتوسطة اظتدرسة يف دارساظت أحوال كيف .1

 ؟ أجونج

 تولونج وبويولنج" الفتاحية" اإلسالمية اظتتوسطة اظتدرسة يف الطالب أحوال كيف .2

 أجونج؟

 اظتدرسة يف الشفوية السمعية طريقة ستخدامإب الكالم مهارة تعليم عملية كيف .3

 ؟ أجونج تولونج بويولنجو" الفتاحية" اإلسالمية اظتتوسطة

 

 .العربّية اللغة مدرس: اظتخرب

 رأيكم؟ الكالم مهارة تعليم تعريف كيف .3

 ؟ الكالم مهارة تطبيق كيف .7

 ؟ الكالم مهارة تعليم يف الشفوية سمعيةال الطريقة إستخدام كيف .1

 ؟ الشفوية لسمعيةا الطريقة إستخدام يف اظتستعملة وسائل كيف .2

 ؟ الشفوية السمعية ابلطريقة الكالم مهارة تعليم يف التقومي كيف .3

 ؟يف تعليم مهارة الكالم الطريقة السمعية الشفوية  إستخداميف  ما اظتشكالت .4

 ؟الطريقة السمعية الشفوية يف تعليم مهارة الكالم إستخدامظتشكالت يف ا كيف حلّ  .2
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 .الطالب: اظتخرب

 ؟ رأيكم الكالم مهارة تعليم كيف .3

 ؟ الكالم مهارة تعليم يف اظتدرس تعلم كيف .7

 ؟ الشفوية السمعية ريقةابلط الكالم مهارة تعليم يف اظتدرس تعلم كيف .1

 ؟الشفوية السمعية ابلطريقة الكالم مهارة تعليم يف اظتشكالت ما .2

 الطالب؟ عند اظتشكالت لعالج اطتطوات ما .3
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 اإلراادا   ي الوثيقة
 

 املخرب األاياء احملتاعة للبحث النمارة
1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

اظتتوسطة  اظتدرسة بياانت التاريخ التأسيس
 تولونج اإلسالمية "الفتاحية" بويولنجو

 أجونج

 نظرة اظتستعمالت، واظتستقبالتبياانت ال

اظتتوسطة اإلسالمية "الفتاحية"  اظتدرسة
 أجونج تولونج بويولنجو

اظتتوسطة  اظتدرسةحقائق أحوال أساتذة 
 تولونج اإلسالمية "الفتاحية" بويولنجو

 أجونج

اظتتوسطة  اظتدرسةحقائق أحوال طالب 
 تولونج اإلسالمية "الفتاحية" بويولنجو

 أجونج

 اظتعهد خمطط

 

 

اظتتوسطة  للمدرسة ىيكل التنظيمي
 تولونج اإلسالمية "الفتاحية" بويولنجو

 أجونج

 للمدرسةقسم السكرتري  .3

اظتتوسطة اإلسالمية "الفتاحية" 
 أجونج تولونج بويولنجو

 للمدرسةقسم السكرتري  .7

اظتتوسطة اإلسالمية "الفتاحية" 
 أجونج  تولونج بويولنجو

 للمدرسةقسم السكرتري  .1

توسطة اإلسالمية "الفتاحية" اظت
 أجونج تولونج بويولنجو

 للمدرسةقسم السكرتري  .2

اظتتوسطة اإلسالمية "الفتاحية" 
 أجونج تولونج بويولنجو

 للمدرسةقسم السكرتري  .3

اظتتوسطة اإلسالمية "الفتاحية" 
 أجونج تولونج بويولنجو

 للمدرسةقسم السكرتري  .4

اظتتوسطة اإلسالمية "الفتاحية" 
 أجونج تولونج بويولنجو
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 يناملخرب  الارموز إراادا 

 

 اظتدرسة، كمدير اظتاجسًت شافيع دمحم :ىم .صاشخاأل اربعة البحث يناظتخرب 

 عزيزةو  ،ثامنال الصف يف تلميذك اإلقياء فتح دمحم ،العربية اللغة مدرسك معصوم اجوس

 .الثامن الصف يف كتلميذة اضتسنية

 :التايل النحو على وصفها ميكن السابق البحث يناظتخرب  لرموز كما

 رموز موقف األشتاء النمرة

 ش م يراظتدرسةمد اظتاجسًت شافيع دمحم 1

 م أ العربية اللغة مدرس معصوم اجوس 3

 ف م ثامنال الصف يف تلميذ اإلقياء فتح دمحم 4

 ح ع ثامنال الصف يف تلميذة اضتسنية عزيزة 5
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املقابلة عارض  

 ؟ رأيكم الكالم مهارة تعليم تعريف كيف:   الباحثة

 وبسهولة. العربية اللغة يف اظتكتسبة اظتهارات من واحدة ىي الكالم مهارة:    اظتخرب

استيعاب كثري من اظتفردات.  أن يتمكن الطالب يف العربية اللغة تكالم

 دثوا ابللغة العربية.ألن دون اظتفردات ال يستطيع الطالب ان حي

 ؟ما أىداف تعليم مهارة الكالم:  الباحثة

 . مفهومة و الصحيح النطق مع التواصل على قادرة تكون أن هبدف:  اظتخرب

، وكانوا قادرين على لتكون أكثر نشاطا يف الفص أنطالب التدرب  

  ابللغة العربية جيدا التكالم

 اإلسالمية اظتتوسطة اظتدرسة ذهى يف الكالم مهارة تعليم كيف: الباحثة

 الفتاحية؟

 ىي الفتاحية، اإلسالمية اظتتوسطة اظتدرسة ىذه يف الكالم مهارة تعليم:     اظتخرب

 اللغة تعليم يكون ألن العام، يف العربية اللغة بتعليم خمتلفة تعليمها

 الكالم لتعليم خصوصا احملادثة تعليم يف و. احملادثة تعليم و العربية

 .الفتاحية اإلسالمية اظتتوسطة اظتدرسة لطالب
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   اظتتوسطة اظتدرسة ىذه العربيةيف اللغة تعليم و احملادثة تعليم الوقت مىت:  الباحثة

  ؟ الفتاحية اإلسالمية

 كل يف يعمل الفتاحية اإلسالمية اظتتوسطة اظتدرسة يف احملادثة تعليم:  اظتخرب

 و السبت و اطتامس و ابعالر  اليوم يف السابع للفصل أحياان الصباح،

 يف العربية اللغة لتعليم و. اصتمعة و الثالاثء اليوم يف  الثامن للفصل

 . اطتامس يوم يف الثامن و السابع للفصل مرة، اسبوع كل

  العربية؟ اللغة تعليم يف السمعية الشفوية الطريقة إستخدام كيف: الباحثة   

ردات اظتناسبة عتذه اظتادة اظتراد الطالب اظتف يعطىيف ىذه الطريقة، :    اظتخرب

 امام الصل.واظتمارسة يف  ليحفظاحملادثة النصية  أعطيتغطيتها، مث 

  الكالم؟ مهارة تعليم يف اظتدرس يستخدم الطريقة ما:  الباحثة   

 مباشرة ىم الكالم عن اظتادة يكتبون الطالب بعد احملادثة، طريقة ىي:    اظتخرب

 . أصدقاءىم مع احملادثة

 ؟ الشفوية سمعيةال الطريقة إستخدام يف اظتستعملة وسائل كيف:  احثةالب

 يف ألن البيئة، و السبورة يى الطريقة ىذه يف اظتستخدمة لالوسائ أما: اظتخرب

  التكنولوجية وسائل عندك مل و جديد اظتدرسة ىذه
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 مالكال مهارة تعليم يف الشفوية السمعية الطريقة التقومي إستخدام كيف:  الباحثة

 ؟

 مهارة تعليم يف الشفوية السمعية الطريقة ىذه يف اظتستخدمة ميالتقو  أما:     اظتخرب

طالب الجيب  و أعطى األسئلة وقفا للنص يعين. مباشرة ىو كالمال

 .العربيةابستخدام اللغة 

يف تعليم مهارة  الطريقة السمعية الشفوية إستخدامظتشكالت يف ما ا:  الباحثة

 ؟ ؟امنيف صف الث الكالم

 الكالم مهارة التعيلم عملية اأثناء منو تعاين اليت للمشكالت ابلنسبة أما:       اظتخرب

 قدراهتم مع الطالب تنوعم ىو الشفوية سمعيةال الطريقة ابستخدام

 درسةىناك العديد من الطالب يتخرجون من اظت ،متنوعة وخلفيات

مهارات  قدرة على تعلم اللغة العربية يف ( حتىلمSD) االبتدائية

من اظتفردات حبيث جيدون صعوبة يف تعلم مهارات  أقل تفاىم، الكالم

 كالم.ال

الطريقة السمعية الشفوية يف  ابستخدامظتشكالت يف كيف حّل ا:  الباحثة

 تعليم مهارة الكالم ؟
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 الطريقة ابستخدام عند حتدث اليت اظتشكالت ضتال ابلنسبة أما:  اظتخرب

الطالب ستسة اظتفردات يعطى  لمرة لقاء ك ىف يعين الشفوية السمعية

طلب من رتيع الطالب لتكرار يومث يف االجتماع القادم و  ليحفظ

، يتتبعطالب الذين ال الإذا كان  حفظها يف لقاء السابقة، فردات اليتاظت

مث امام الفصل. أن تضيف حفظ اظتفردات وحفظو يف  اهتم العواقب

امام الفصل ارس يف ودت ومع صديق النص اضتوارطلب الطالب ي

 .ابلتناوب

 

 2116أبريل  21تولونج أجونج، 

 تصديق    

 اظتخرب مدرس اللغة العربية      الباحثة

 

   األستاذ أجوس معصوم     إرما خليفة اظتنورة
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 املقابلة عارض

 ؟ رأيكم الكالم مهارة تعليم كيف:     الباحثة

 حفظا و كريرا اذا سهال ولكن صعوبة، ىي الكالم مهارة تعليم:  التلميد

 السمعية الشفوية  ابستخدامكيف تعليم مهارة الكالم :  الباحثة

دأ التعلم اب يعين الشفوية السمعية الطريقة هبذه الكالم مهارة تعليم:  التلميذ

وفقا للموضوعات اليت يتعني  اظتدرسفهم اظتفردات اليت قدمها ب

قراءة  ن مفهوما،مث أعطيت لنا حديث النص على أن يكو ، دراستها

. ابلتناوب امام الفصلأن ميارس طلب يف  بعد ذلكمرار و حفظها. 

 الدرس مثل ىف بيئة اظتعهد.  منارس حمادثة عندما تكون خارج  عادة

 ؟ الشفوية السمعية ابستخدام الكالم مهارة تعليم يف اظتشكالت ما:  الباحثة

يف تعلم مهارات الكالم،  وبةصعأقل تفاىم من اظتفردات حبيث جيدون :     التلميذ

 عدم وجود الثقة واطتوف من اطتطأ عند نطق أو تكالم يف اللغةو 

 العربية.

 الطالب؟ عند اظتشكالت لعالج اطتطوات ما:  الباحثة
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 على قادرا ىيكون حت كرر ىي اظتشكالت لعالج اطتطوات وأما:  التلميذ

ب الطالب أن جيمث  .أو يشكل بيئة اللغاوية العربية ابللغة التحدث

دتارسوا تكالم اللغة العربية، وليس يف الفصل فقط. جييب أن يكون 

 الطالب التعليل ىف نفسو.

 ؟ الشفوية السمعية ابستخدام الكالم مهارة تعليم يف الفوائد ما:     الباحثة 

مهارة  ميتعليف  ويتم اضتصول على العديد من اظتزااي من قبل الطالب:  التلميذ

 كما(SDاإلبتدائية ) اظتدرسة من أتيت كانت الذين طالبالالكالم. و 

 .العربية اللغة استخدام مع اضتديث على معتادة أصبحت

 

 

 2116 أبريل25 تولونج أجونج، 

 تصديق

 اظتخرب تلميذ يف الصف الثامن                                           الباحثة

 

 ءدمحم فتح اإلقيا      إرما خليفة اظتنّورة
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املقابلة عارض  

  رأيكم الكالم مهارة تعليم كيف:  الباحثة

 . الفهم وسهلة متعة ىي الكالم مهارة تعليم:      التلميذة

 ؟الكالم مهارة تعليم عمليات كيف:  الباحثة

األصقاء  مع ذمعل اضتوارحفظ اظتفردات مث قبل أن يبدأ تعلم مقدما لن:  التلميذة

 واظتمارسة

 الشفوية السمعية ابستخدام الكالم مهارة تعليم يف اظتدرس تعلم كيف:  الباحثة

 ؟

 يعطى أوال الشفوية السمعية الطريقة ابستخدام الكالم مهارة تعلم أن:     التلميذة

 ولكن أعطيت حديث النص على أن يكون مفهوما مث اظتفردات مدرس

ىل ال يهتمام ودملة للطالب ألنتدرس اظتواد إالتعليم عملية ىذة يف أشعر

 .فقط.حىت الطالب غري قادرين على إزالة القدرة يوجد فيو نص حمادثة

 ؟ الشفوية السمعية ابستخدام الكالم مهارة تعليم يف اظتشكالت ما:  الباحثة

 .وعدم التمكن من اظتفردات، وشعور عدم الثقة:  التلميذة

 ؟ الطالب عند اظتشكالت لعالج اطتطوات ما:  اظتخربة
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يقدمو اظتدرس اظترتبطة ابظتشاكل اليت حدثت أثناء التعلم  حل الذي: التلميذة

حىت يتمكن . عملية جتري أن اظتدرس توفري الكثري من دمارسة مفردات

تستخدم لسماع اظتفردات اللغة العربية  الطالب من اظتدرسة اظتتوسطة

وابإلضافة إىل ذلكتأكيد اظتدرسني على وجود شراكة بني  .وتالوتو

ب الذين لديهم القدرة على مساعدة الطالب الطالب، حيث الطال

حىت يتمكن الطالب الذين مل يفهم أن يفهم ألن . الذين مل يستطيعوا

 .اظتعلومات اليت مت اضتصول عليها من صديقو

 2116 أبريل 22تولونج أجونج، 

 تصديق

 

 اظتخربة تلميذة يف الصف السابع                                        الباحثة  

 

 عزيزة اضتسنية                                             إرما خليفة اظتنّورة
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 الصورة الوثيقة
 مدير اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية "الفتاحية"اظتقابلة مع األستاذ دمحم شافيع  ك

 
 2106أبريل  20اطتامس،  دمحم شافيعمع األستاذ  ، اجتماع األول0الصورة 

 تعليم مهارة الكالمعن  دمحمىذه الصورة تبني أّن الباحثة تقابل األستاذ األستاذ 
 

 العربيةمدرس اللغة كأغوس معصوم  اظتقابلة مع األستاذ 

 
 2106أبريل  22اثنني،  أغوس معصوماألستاذ  ، اجتماع الثاين مع2الصورة 

سمعية الطريقة ال ابستخدامعن  أغوس معصومستاذ ىذه الصورة تبني أّن الباحثة تقابل األ
 الشفو
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 لثامنكطالبة يف الصف ا  عزيزة اضتسنيةاظتقابلة مع 

 
 2106أبريل  20عزيزة اضتسنية، اطتامس ، اجتماع الثالث مع 3الصورة 

 ابستخدامتعليم مهارة الكالم عن عزيزة اضتسنية ىذه الصورة تبني أّن الباحثة تقابل         

 سمعية الشفويةال

 ثامنكطالب يف الصف ال  دمحم فتح اإلقياءاظتقابلة مع 

 
 2116أبريل  20طتامس، ادمحم فتح اإلقياءمع  لث، اجتماع الثا4الصورة 

 ابستخدامتعليم مهارة الكالم عن  حسن رفاعي ىذه الصورة تبني أّن الباحثة تقابل

 لسمعية الشفويةا
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 معاملة التعليم للطالب يف مهارة الكالم

 
 2116أبريل  25سام، اجتماع الرابع، اطت5الصورة 

 السمعية الشفوية ابستخدامتعليم مهارة الكالم عن حظ يف الفصل تبني أّن الباحثة تالىذه الصورة 

 

 معاملة التعليم للطالب يف مهارة الكالم

 
 2116أبريل  25امساطت، رابع،اجتماع ال6الصورة 

 ابستخدامتعليم مهارة الكالم عن الجظ يف الفصل ىذه الصورة تبني أّن الباحثة ت

 ةلسمعية الشفويا
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 السرية الذاتية

 

جربون جوى مبدينة  إرما خليفة املنّورة تولد
مائة و  سنة ألف و تسع يف التاريخ سبعة مارس غربية
األوالد يف أسرهتا. اسم  الثانية يني. و ىتسعيو  ربعة

سيطة ة بابوىا سوىندى واسم امها سومنة. نشأت أبسر 
م الدينية, مند الصغري تتعّلم علم ويريب والداهنا عليها بعل

الدين ىف اظتعهد اإلسالمية السالفية "الباركة" يف مدينة 
 .عاوي

 

 إلسالمية "اظتائجة"جربون جوى غربيةظتدرسة اإلبتدائية اوتبداء تربية رشتية اب

 اإلسالمية توسطةيف اظتدرسة اظت ادراسته تمّث واصل 2116و خترج سنة ستت سنوات 

حسنا، حتّب أن تتعّلم اللغة العربية .2119سنة  توختّرج جربون جوى غربية "اظتائجة"
 اإلسالمية يف اظتدرسة الثانوية ادراسته تمّث واصل اإلسالمية اظتتوسطة مند ابظتدرسة

وتواصل اىل اصتامعة . 2102ت سنة ختّرجو "الباركة" يف مدينة عاوي  إلسالميةا
حىت اآلن،  2102اضتكومية تولونج اجونج يف شعبة اللغة العربية مند سنة اإلسالمية 

 وجتلس يف مرحلة ذتانية.

إلسالمية  عهداظتيف وأما عنواهنا يف مدينة جربون جوى غربية، ولكن اآلن تسكن 
جاوى  تولونج أجونجفلوصو كاندانج كدونج وارو " ابلقرية سراج الطالبنيالسلفية "

 قية.الشر 


