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ii

مناقشة البحث العلمى:الشأن
ربية جبامعة سونان ميد كلية التفضيلة ع

مبيل االسالمية احلكومية سوراباياأ

تهاالسالم عليكم ورمحة اهللا وبرك
:نرى  أن البحث اجلامعى للطالبة , بعد التفتيش والتصحيح

فريدة مفرحة:االسم 
2205042DO:رقم التسجيل

ارة ىف ترقية مه" كل فرد مدرس"جيايب تطبيق استراتيجية التعليم اإل:املوضوع
سيدوارجا" الفالح"باملدرسة كالم الطالب 

واف للشروط املطلوبة وهي مستعدة الشتراك املناقشة للحصول على الشهادة 
)S.Pd.I (بكلية التربية جامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا.

نرجو ان يقدم هذا البحث العلمي ىف جملس املناقشة ىف اقرب وقت ممكن 
.وشكرا

م عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوالسال

2009يوليو 15سورابايا 
املشرف

)الدكتور حممد نعمان املاجستري(
150227203: رقم التوظيف 
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التصديق

:لقد اجريت املناقشة هلذا البحث العلمي الذي قدمته الطالبة
فريدة مفرحة:االسم

D0225042:رقم التسجيل

ىف " كل فرد مدرس"التعليم اإلجيايب تطبيق استراتيجية :املوضوع
ترقية مهارة كالم الطالب باملدرسة الفالح سيدوارجا

ىف تعليم اللغة S.Pd.Iوقرر جملس املناقشة بنجاحها واا استحقت على درجة 
.العربية بكلية التربية جامعة سونان امبيل االسالمية احلكومة سورابايا

:جلنة املناقشة
)(           احلاج حممد نعمان املاجيسترالرئيس الدوكتور .1
(                )الكاتب حممد توفيق سراج املاجيستر.2
)(       املناقش االول الدكتورندوس علي واىف املاجيستر.3
)( املناقش الثاين عفيف ازهارى املاجيستر.4

2009اكوستوس 19سورابايا،
هذا القراراملوافق على

عميد كلية التربية

الدكتور احلاج نور محيم املاجيستر
19620312991031002:رقم التوظيف
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اإلهداء

:سعادةأهدي هذا البحث العلمي اىل
والدي احملبوبني واحملترمني اللذين ربياين صغريا وادعو اهللا ان يغفر 

ذنوما ويوفقهما ىف علمهما
مربييت ىف الدين الىت قد وهبت ىل الشيخة احلاجة عني الرمحة هي

أنواع املعارف الدينية منذ ان ادرس ىف هذه اجلامعة 
مجيع عائليت الذين حيثون ىف كتابة البحث العلمي
مجيع أساتيذ الذين يعلموين بكل جهد واجتهاد

,cerlin group”lisaخصوصامجيع عائليت ىف املعهد النورية hatul, dina, ila,

uple, cuwik, umi’, de’rin, afif,indah,tupak nia,”الالتى يدفعن ىف شدة ورخاء
الزمالء احملبوبني على مساعدم ىف امتام واكمال هذا البحث العلمي 

جزيل الشكر واياك "ولكن يقرب ىف قليب واقول فضال من الذي يبعد عين
"حيب 
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الشعار

روايسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفّ
)87صالبخاريرواه(
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كلمة الشكر والتقدير

بسم هللا الرمحن الرحيم
على امور الدنيا والدين واحلمد هللا رب العاملني وبه نستعني 

اللهم صل وسلم على سيدنا حممد صالة .ه امجعنيوعلى اله واصحاب
أنال بسرها حفظ القرأن والعمل به وارزقين منه علما منريا وسلم 

. تسليما كثريا
الباحثة ال تستطيع ان تعرب وتصور عن فرحة وسعادة عظيمة أن 

.وىف هذه املناسبة. على متام هذا البحث العلمي
:أهدى جزيلة الشكر وفائق االحترام اىل 

عميد كلية كنور محيح املاجستري احلاجفضيلة األستاذ الدكتور.1
.التربية

ذي يفضل نعمان املاجستري الاحلاجفضيلة األستاذ الدكتور.2
بالتوجيه واإلرشاد واإلشراف لكل صرب وجهد على كتابة هذا 

. البحث العلمي اىل أن امت هذا البحث العلمي
.املعهد النوريةةمديركفضيلة الشيخة احلاجة عني الرمحة .3
.األساتذة واألستاذات ىف املدرسة الفالح سيدوارجا.4
.صغرياوالدي احملبوبني اللذين ربياين.5
.اخوايت باملعهد النورية.6
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وايت ىف برنامج اللغة العربية واحتاد حركة الطلبة إخواين وأخ.7
.املسلمني اإلندونيسني

رجو الباحثة ان جيزيهم اهللا جلّ شأنه ىف اجلزاء والسعادة ىف وت
الدنيا واالخرة ويوفقهم ىف اعماهلم 

.م الطريقواهللا املوفق اىل اقو

2009يوليو 15سورابايا 

فريدة مفرحة
D02205042
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PEDOMAN DOKUMENTASI DI SMP AL-FALAH
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DELTA SARI SIDOARJO

No Buku yang dikehendaki keterangan

1

2

3

4

Sejarah SMP Al falah Sidoarjo

Program SMP Al falah Sidoarjo

Dokumentasi kegiatan SMP Alfalah

Brosur tantang SMP Alfalah

PEDOMAN OBSERVASI DI SMP AL FALAH
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DELTA SARI SIDOARJO

No Aspek yang diamati     4   3    2    1

1. Penerapan strategi
pembelajaran aktif “everyone
is techer here”.

2. Keterampilan berbicara
bahasa arab siswa SMP.

3. Penerapan strategi
pembelajaran aktif “everyone
is teacher here” dalam
meningkatkan keterampilan
berbicara siswa .

Angka 4 : Terlaksana dengan baik
Angka 3 : Terlaksana cukup baik
Angka 2 : Terlaksana  kurang baik
Angka 1 : Tidak terlasana




