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  أداة البحث
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  أداة البحث

  نفرا) ٤٨( : للطالبات  المخبر األول

 معهد دار السالم كونتور للبنات الرابع؟ درست يف هذاكم سنة  .١

 كيف إستخدام اللغة يف هذا املعهد؟ .٢

 هل اللغة العربية أسهل من اللغة اإلجنلرييا؟ .٣

 كيف عندك عن نظام إستخدام اللغة كّل يوم؟ .٤

 كيف دور قسم إهياء اللغة على على ترقية كفاءة التكّلم عن اللغة العربية ؟ .٥

اللغة على على ترقية كفاءة التكّلم عن اللغة ما أنشطات اليت عقدت قسم إهياء  .٦

 العربية ؟

 هل األنشطة اللغوية تستطيع أن حتسن اللغة العربية لك؟ .٧

 هل إستخدام اللغة  العربية كّل يوم تسّهلك على فهم املادة الدراسّية؟ .٨

 ما مشاكل اليت وجدت حينما تعّلمت اللغة العربية؟ .٩

  ا املعهد؟ما رأيك على حتسني اللغة العربية يف هذ .١٠
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  نفرا) ٣: لقسم إهياء اللغة (  المخبر الثاني

 درست يف هذا معهد دار السالم كونتور للبنات الرابع؟كم سنة  .١

 ما تعريف قسم إهياء اللغة؟ .٢

 ما هدف على قيام قسم إهياء اللغة؟ .٣

د دار السالم كونتور للبنات عهلطالبات م العربية ما خطواتك على حتسني اللغة .٤

 الرابع؟

 ؟ عهدامل لطلباتما دور قسم اللغة على ترقية كفاءة التكّلم عن اللغة  .٥

 ؟ املعهد لطلباتما طريقة قسم اللغة على ترقية كفاءة التكّلم عن اللغة العربية  .٦

 ما عقيبة ملن تفسد و ال تستخدم اللغة العربية؟ .٧

اللغة  على ترقية كفاءة التكّلم عن ما أنشطات تعليم اللغة العربية من قسم اللغة .٨

 العربية لطلبات املعهد ؟

لطلبات على على ترقية كفاءة التكّلم عن اللغة العربية قسم اللغة ما مشاكل  .٩

  ؟املعهد

كيف ترتيب النظوم ملن ال تستخدم اللغة العربية حنو العضوات و  السنة اخلامسة  .١٠

  و األستاذات؟
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  : لمشرفة قسم اللغة (نفران)  المخبر الثالث

 هذا معهد دار السالم كونتور للبنات الرابع؟خدمت يف كم سنة  .١

 اللغة؟ شرافما تعريف قسم إ .٢

 ما هدف على قيام قسم إشراف اللغة؟ .٣

د دار السالم  عهترقية كفاءة التكّلم عن اللغة العربية لطالبات مما خطواتك على  .٤

 كونتور للبنات الرابع؟

 ؟ عهدامل لطلباتية ما دور قسم اللغة يف على ترقية كفاءة التكّلم عن اللغة العرب .٥

 املعهد لطلباتما طريقة قسم اللغة يف على ترقية كفاءة التكّلم عن اللغة العربية  .٦

 ؟

 ما عقيبة ملن تفسد و ال تستخدم اللغة العربية؟ .٧

على ترقية كفاءة التكّلم عن اللغة ما أنشطات تعليم اللغة العربية من قسم اللغة  .٨

 العربية لطلبات املعهد ؟

 على ترقية كفاءة التكّلم عن اللغة العربيةقسم اللغة اليت توجد ما مشاكل  .٩

  ؟لطلبات املعهد

كيف ترتيب النظوم ملن ال تستخدم اللغة العربية حنو العضوات و  السنة اخلامسة  .١٠

  و األستاذات؟
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  : لمدير معهد دار السالم كونتور(نفرا)  المخبر الرابع

 كونتور للبنات الرابع؟كم سنة خدمت يف هذا معهد دار السالم   .١

 ما تطبيق املنهج الذي يستخدم يف هذا معهد دار السالم كونتور للبنات الرابع؟ .٢

كيف تطوير اللغة العربية الطالبات حالل ختدم يف هذا معهد دار السالم كونتور  .٣

 للبنات الرابع؟

 ما العقاب لألساتيذ و األستاذات ملن ال يستخدم اللغة العربية ؟ .٤

د دار السالم  عهترقية كفاءة التكّلم عن اللغة العربية لطالبات مى ما خطواتك عل .٥

 كونتور للبنات الرابع؟

 ؟ عهدامل لطلباتما دور قسم اللغة على ترقية كفاءة التكّلم عن اللغة العربية  .٦

 ؟ املعهد لطلباتما طريقة قسم اللغة على ترقية كفاءة التكّلم عن اللغة العربية  .٧

على ترقية كفاءة التكّلم عن اللغة  العربية من قسم اللغة ما أنشطات تعليم اللغة .٨

 العربية لطلبات املعهد ؟

لطلبات على ترقية كفاءة التكّلم عن اللغة العربية كفاءة  اليت توجدما مشاكل  .٩

  ؟املعهد

 ما سعيك على حتسني اللغة العربية يف هذا املعهد؟ .١٠
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  نتائج المقابلة

  

  )Iken Wulandari: إيكني ووالنداري (    اإلسم

  : اخلامس ب    من الفصل

 درست يف هذا املعهد أربع سنوات ومخسة أشهر. .١

قسم إهياء اللغة هي إحدى من أنواع قسم منّظمة الطالبات مبعهد دار السالم  .٢

 كونتور للبنات احلرم الرابع

هد وملا عرفنا أننا عندنا اهلدف على قيام قسم اللغة يعين لرتقية اللغة يف هذا املع .٣

لغتني رمسيتني يعين اللغة العربية واللغة اإلجنلزية. وهدف على قيام قسم ترقية 

اللغة لتحعل الطالبات مبعهد دار السالم كونتور للبنات الرابع متعّودا باستخدام 

 اللغة و جتعل اللغة العربية رقّية.

دار السالم كونتور للبنات  خطوايت على حتسني اللغة العربية للطالبات مبعهد  .٤

الرابع يعين  نستطيع أن نعقد األنشطة اللغويةكمثل احملادثة الصباحّية و تشجيع 

 اللغة واملسابقات اللغوية وحنو ذالك.

دور قسم اللغة على ترقية كفاءة التكّلم اللغة يعين كاملالحظات واملدبّرات  .٥

 وقائمة النظوم لرتقية اللغة.

ترقّية التكّلم عن اللغة العربية لطالبات املعهد يعين التنبيه طريقة قسم اللغة على  .٦

ملن ال تستخدم اللغة الرمسّية و إلقاء املفردات اجلديدة والتوجيهات للطالبات 

 وإعطاء العقوبات ملن تتجّوز عن اللغة.
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إعطاء العقوبات كمثل العقاب لتدريب الطالبات والرتبية والتشجيع أّن اللغة  .٧

  ا املعهد.شيئ مهّم يف هذ

 التمثيلة املصراحّية     - .٨

  صناعة اإلنشاء  -

  احملادثة الصباحّية  -

  اإلستماع الغناء األجنبية -

  مشاهدة األفالم -

 ,Mi, ji, to, palena, anu, pi)إتّباع اللهجة الدائرة مثل ( – .٩

kasian  

  يقّصر اللغة العربية -

  التكّسل يف استخدام اللغة العربية  -

  اللغة العربيةإفساد  -

التوجيهات و اإلرشادات من مدير معهد دار السالم كونتور للبنات الرابع ومن هيئة 

  إشراف اللغة.  
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  )Ramla Sudiyana: رمال سوديانا (    اإلسم

  : اخلامس ج  من الفصل

 درست يف هذا املعهد ثالثة السنوات. .١

 ومها اللغة العربية و اللغة اإلجنلزية.يف هذا املعهد تستخدم لغتني  .٢

نعم، ألّن يف هذا املعهد استخدام اللغة العربية أسبوعني و اللغة اإلجنلزية  .٣

 أسبوعني.

 نظام إستخدام اللغة نستطيع أن تكّلم باللغة دئما وحتسن يف تكّلم اللغة. .٤

 قسم اللغة حتفظ الطالب لتكلم باللغة دائما و حتسن يف تكلم باللغة. .٥

 حمادثة صباحي و إلقاء املفردات. .٦

 نعم. أنشطة اللغوية حتسن اللغة العربية. .٧

 إستخدام اللغة العربية تسّهلين على فهم املادة الدراسية. نعم. .٨

 تعلم على قائدة النحو و الصرف. .٩

 إستخدام لغة يف معهد اسبوعني عريب و أسبوعني إجنيليزي. .١٠
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  )Wd. Siti Darlisaسيت دارليسا ( : واأودي    اإلسم

 : اخلامس ب  من الفصل

 درست يف هذا املعهد ثالثة سنوات. .١

 إستخدام اللغة يف هذا املعهد جيد. .٢

 نعم، اللغة العربية أسهل من اللغى اإلجنيليزي. .٣

عندي، نظام إستخدام اللغة يف هذا املعهد ترتقي من قبله ألن الطالبات يشعرن  .٤

 أّن اللغة مهما للحياة.

إستخدم قسم اللغة اللغة العربية كّل أيّامهن، ذلك جعلت الطالبات أن  .٥

 يستخدمن اللغة يف أيّامهم.

عقد قسم اللغة إلحياء اللغة  كأنشطة احملادثة، واملشاهدة وأفالم اللغة وإصالح  .٦

 اللغة وإختيار ملكة اللغة يف الدراسي الثاين والتمثيلة املصراحية وغري ذلك.

 اللغوية حتسن اللغة العربية.نعم، أنشطة  .٧

 نعم، إستخدام اللغة العربية تسّهلين على فهم املادة الدراسية. .٨

 وجدت األسلوب الصعب يف عربه إىل الضمري. .٩

ترتقي اللغة و جيب على قسم اللغة علينا أن نستخدم اللغة يف كّل أيّامنا لكي  .١٠

اللغة اإلندونيسيا. لتزيد األنشطة اللغوية وال تنطق
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 (Ain Aisyah Asbar): عني عائيشة أسبار     اإلسم

  : الرابع ب    الفصل

 درست يف هذا املعهد دار السالم كونتور للبنات احلرم الرابع أربع سنوات. .١

إستخدام اللغة العربية يف هذا املعهد واجب يف كّل يوم ومحل القاموس يف أي  .٢

 رتقاء اللغة.مكان و كّل أنشطة اللغة تستطيع إل

عند اللغة العربية و اللغة اإلجنيليزية سواء إذا عرفنا درس النحو و الصرف  .٣

 وقواعد اإلجنيليزة فسوف سهلة يف فهم اللغة العربية و اللغة اإلجنيليزية.

عندي عن النظام إستخدام اللغة كّل يوم جيدة ألّن إستخدام اللغة تكون لغتتنا  .٤

 غتنا.جيدة وتكون عادات لنا ولنهضة ل

عقدت قسم إهياء اللغة األنشطة اللغوية كاحملادثة الصباحية ووجوب محل  .٥

القاموس يف كّل وقت ومكان ووجوب إستخدام اللغة العربية واإلجنيليزية و غري 

 ذلك.

 أنشطات اليت عقدت قسم إهياء اللغة  و هم: .٦

 احملادثة الصباحية •

 التمثيل املصراحي •

 اإلجنيليزيةاملشاهدة باللغة العربية و اللغة  •

 إمالء الغناء بلغتني •

 مسابقة ملكة اللغة  •

 نعم، األنشطة اللغوية تستطيع أن حتسن اللغة العربية. .٧

 نعم، استخدام اللغة العربية كّل يوم تسهلين على فهم املادة الدراسية. .٨
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مشاكل حينما تعلمت اللغة العلربية وهي:  نقصان فهم النحو و الصرف وأمثلة  .٩

النحو و الصرف لسهولة التكلم باللغة العربية و نعرف قواعد التصريفية ألن 

 اللغة العربية لسهولة يف التكلم باللغة العربية الصحيحة.

رأيي لتحسني اللغة العربية يف هذا املعهد عقدت قسم اللغة مركز اللغة و تعقد  .١٠

ات أنشطة اللغة العربية اجلديدة وإصالح اللغة ما مل تعرف اللغة الصحيحة والكلم

الصحيحة وتعليق املفردات الكثرية يف مكان كاملطبخ و الشركة الطالبات ومقصف 

 ومكتب اإلتصاالت وغري ذلك.
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 (Nadiata Safa Khumairoh): نادياتا سافا مخرية     إلسم

  قسم اللغة املركزي

  

 درست يف هذ املعهد قدرة سنتني و النصف. .١

 املعهد اليت تكون مسؤولية إلقامة النظوم اللغوية بتأكيد و حتكيم. قسم اللغة هي حمركة .٢

 هدف لقيام قسم اللغة يعين ملالحظة و مدبرة لتكلم الطالبات. .٣

خطوايت لرتقية كفاءة التكلم يعين بأداء برنامج اليت تستطيع أن تربز كفاءة الطالبات  .٤

 باستخدام اللغة العربية.

كثري ، تكون مالحظة يعين نواجه على الرتبية يف حتكيم و دور قسم اللغة يف هذا املعهد   .٥

 .تأكيد

طريقة قسم اللغة يعين حنن كالقسم اللغة نعطي مساغة الغنا ومشاهدات األفالم. ووضعت  .٦

قسم اللغة اجلسوسة حلفظ أخوان االئي ال يستخدمن اللغة العربية. و كان اجلسوسة 

 .توجد من الطالبات املعقبة على جتاوز اللغة

العقاب ملن ال تستخدم اللغة يعين نعطي العقاب. العقاب ينقسم إىل ثالثة أقسام يعين  .٧

 خفيف،  متواسط و ثقيل. 
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أنشطاط اللغة يعين نعقد التمثيل املصراحية و املسابقة لصناعة اإلنشائية و مسابقة مساعة  .٨

 الغنا وغري ذلك.

ة و من املدبرات اللغة ال املشكالت يعين كثري من الطالبات يستخدمن احلجات كنداري .٩

 يستخدمن اللغة العربية يف احملادثة، و نقصان املفردات.

يف هذا املعهد " ال اللغة ال معاونة" إذا إستخدام اللغة  بني األستاذات و الطالبات  .١٠

واجب. وإذا من السنة اخلامسة اليت ال يستخدمن اللغة سيعقب من إشراف اللغة.
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  التوثيق

  

  المحادثة اليومية و إصالح اللغة
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  التمثيلية المصراحية
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  البحثية الحيوية البيانات

  : ماليسا دوي فراتيوي علوي      اإلسم

  ١٦٠١٠١٠٢٠٢٩:   ةالطالب هوية رقم

  : طالبة شعبة تدريس اللغة العربية      العمل

  : النساء      اجلنس

  ١٩٩٧مايو  ٠٨ : كينداري،  مكان ووقت امليالد

  : شارع باتيمورا قرية أمبيفوا كوناوي اجلانوبية      العنوان

  ٠٨٥٢٩٨٢٩٢٤٤٥:     منرة احلاتف

  www. Melisaalwi97@gmail.com:     اإللكرتوين الربيد

 

 

 

 


