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 األوىل  املعلقة
 اإلرشادات للمقابلة

 
يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  تطبيق عملية تدريس اللغة العربية يف ارشادات املقابلة  .أ

 كونري يف الفصل النموذاجي

 ؟يف الفصل النموذاجياللغة العربية عناصر التدريسية تطبيق كيف   .1

 ؟يف الفصل النموذاجيعملية تدريس اللغة العربية حال الطالب يف كيف  .2

 ؟يف الفصل النموذاجييس اللغة العربية عملية تدر ما املشكلة يف  .3

 ؟يف الفصل النموذاجيعملية تدريس اللغة العربية كيف اإلصالح للمشكلة يف  .4

 

يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية تطبيق عملية تدريس اللغة العربية ارشادات املقابلة يف   .ب

 لعامكونري يف الفصل ا

 لعام ؟يف الفصل االلغة العربية كيف تطبيق عناصر التدريسية  .1

 لعام ؟يف الفصل اعملية تدريس اللغة العربية كيف حال الطالب يف  .2

 لعام ؟يف الفصل اعملية تدريس اللغة العربية ما املشكلة يف  .3

 لعام ؟يف الفصل اعملية تدريس اللغة العربية كيف اإلصالح للمشكلة يف  .4
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 املعلقة الثانية

 قةلوثيلاإلرشادات 

 

 ابليتار املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية كونريأتسيس  .1

 وجهة املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية كونري ابليتار و بعثتها و اهدافها .2

يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية كونري يف اللغة العربية  احلقائق عن عملية التدريسة .3

 لعامالفصل االفصل النموذاجي و 
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 املعلقة الثالثة

 الحضةاإلرشادات للم

 

 ابليتاريف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية كونري املوقع  .1

يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  عند عملية التدريسة اللغة العربية احوال الطالب  .2

 لعامالفصل االفصل النموذاجي و كونري يف 

يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  ة التدريسة اللغة العربية احوال املدرس عند عملي .3

 لعامالفصل االفصل النموذاجي و كونري يف 

يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية كونري املالحضة  عند عملية التدريسة اللغة العربية  .4

 لعامالفصل االفصل النموذاجي و يف 
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يف و  الفصل العام للفصل النموذاجي ة العربيةعملية تدريس اللغ عندالصورة 

 املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية كونري ابليتار
 

للفصل النموذاجي يف املدرسة  عملية تدريس اللغة العربيةالصورة يف  .1

 املتوسطة اإلسالمية احلكومية كونري ابليتار

 
 يقراء املدرس السؤل و يكتب الطالب اإلجابة على السبورة مث يناقش معا.              

 

 
يشرح املدرس عن اإلستفهام )ماذا، َمْن، ملن(
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 يقراء املدرس القراءة و يرتمجها

 
 اإلمتحان          

 يقراء املدرس السؤال مباشرة و يكتب الطالب اإلجابة على الكرسة.           
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يف املدرسة املتوسطة للفصل العام  عملية تدريس اللغة العربيةالصورة يف  .2
 اإلسالمية احلكومية كونري ابليتار

 
 يقراء املدرس السؤل و يكتب الطالب اإلجابة على السبورة مث يناقش معا.      

 

 
 يشرح املدرس عن اإلستفهام )ماذا، َمْن، ملن(
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 يقراء املدرس القراءة و يرتجم

 

 
 اإلمتحان          

 يقراء املدرس السؤال مباشرة و يكتب الطالب اإلجابة على الكرسة           
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 السرية الذاتية
 
  ارما نور علمي :                 إلسما

 : املرأة  اجلنس                 
  4994 يوين 47: ابليتار،  مسقط الرأس والتاريخ 
 , ابكوندين , ابليتار. RT  ,30RW 36: شارع ابكاوانتا،  العنوان                 
 : الرتبية القسم                 
 : اللغة العربية  الشعبة                 
 5277467332:  الرقم دفرت القيد        
 : مستوايت الرتبية        

 الرتبية الرمسية       .أ
 4992ت يف روضة األطفال دار السالم ابكوندين ابليتار يف السنة قد مت 
  5336خترجت من املدرسة اإلبتدائية بريوانيدا ابليتار يف السنة 
  خترجت من املدرسة املتواسطة اإلسالمية احلكومية كارانج ساري ابليتار يف السنة

5332  
  كا كانيكارا ابليتار يف السنة خترجت من املدرسة الثانوية  اإلسالمية احلكومية تال

5339 
  خترجت من اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالان مالك إبراهيم ماالنج قسم تعليم

 .5346اللغة العربية يف السنة 
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   قسم تعليم اللغة العربية  –سجلت إمسها يف الدراسات العليا  5346يف السنة
 ابجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج

 


