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 املبادئ التوجيهية املقابلة 

 شعبة اللغة العربية  ندينيتايالال للطالب تصرف تعّلم اللغة العربية 

 ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى

 :  اخلبري

 : فائدة املقابلة 

 :  إسم 

 :  اجلنس 

 :  العنوان 

ىف اجلامعة اإلسالمية   التايالندينياألجنبيني  لطالب كيف تصّرف تعّلم اللغة العربية ل .1

 احلكومية كندارى

 للمحاضر واحلاضرة  •

 ىف فصلكم ؟ التايالنديني لطالب التعّلم اللغة العربية لشكل تصّرف  كيف  (1

 ىف فصلكم ؟ التايالنديني الطالب كيف تصّرف التعّلم اللغة العربية بني  (2

 عند التعّلم اللغة العربية ىف فصلكم ؟ التايالنديون  الطالب كيف استجابة  (3
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العربية  كيف االسرتاتيجيات اليت استخدمتها لرتقية مهارات التعّلم اللغة  (4

 ؟ التايالنديني لطالب ل

 ىف فصلكم ؟  التايالنديني للطالب كيف موقف التعّلم اللغة العربية  (5

 ىف فصلكم ؟ التايالنديني للطالب كيف مدى محاسك التعّلم اللغة العربية  (6

 على فرصة التعّلم املمنوحة هلم ؟  التايالنديني الطالب كيف مسؤولية  (7

 لصاحب قريب •

أثناء الدراسة   دينيالنايتال الب طل التعّلم اللغة العربية لشكل تصّرف  كيف  (1

 معهم ؟

مبالحظتك ىف   التايالنديني للطالب شكل تصّرف التعّلم اللغة العربية ل كيف  (2

 الفصل أو خارج الفصل؟

مبالحظتك عند عملية التعّلم اللغة  التايالنديون  الطالب كيف استجابة  (3

 العربية ىف الفصل أو خارج الفصل؟

عند عملية التعّلم اللغة  التايالنديني لطالب قف التعّلم اللغة العربية ليف مو  (4

 العربية ىف الفصل ؟

يف التصّرف احلماسي لتعلم  التايالنديني  للطالب ما رأيك كصديق قريب  (5

 اللغة العربية يف الفصل ؟
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 ىف البيت ؟  التايالنديني لطالب كيف تصّرف التعّلم اللغة العربية ل (6
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 املبادئ التوجيهية املقابلة 

 شعبة اللغة العربية التايالنديني  للطالب تصرف تعّلم اللغة العربية 

 ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى

 :  اخلبري

 : الفائدة املقابلة 

 :  إسم 

 :  اجلنس 

 :  العنوان 

ىف اجلامعة اإلسالمية  التايالنديني للطالب كيف عوامل صعوبة تعّلم الّلغة العربّية  .2

 احلكومية كندارى.

 ما الصعوابت اليت تواجهها عند عملية التعلم اللغة العربية؟  (1

 منذ ميت تشعر بصعوبة  تعلم اللغة العربية ؟  (2

 ؟ ما هي العوامل اليت تؤثر على صعوابتك يف تعلم اللغة العربية   (3

 شكل صعوبة التعّلم اللغة العربية مبا تنولت؟  كيف  (4
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 كيف تتغلب على صعوابتك ىف تعلم اللغة العربية ؟   (5

 كيف استجابتك عند تعلم اللغة العربية ىف الفصل ؟   (6

 كيف طريقتك ىف التعّلم اللغة العربية ابللغة اإلندونسية    (7

 هل عندك من خلل وظيفي حسي ؟  (8

كيف تلتقط دروس اللغة العربية من احملاضرين الذين يستخدمون اإلندونيسية    (9

 ىف التعّلم؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

111 
 

 املبادئ التوجيهية املقابلة 

 شعبة اللغة العربية  التايالنديني للطالب تصرف تعّلم اللغة العربية 

 ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى

 :  اخلبري

 : الفائدة املقابلة 

 :  إسم 

 :  اجلنس 

 :  العنوان 

للتغلب على صعوبة تعّلم الّلغة العربّية رئيس شعبة اللغة العربية  كيف حمواالت  .3

 . التايالنديني للطالب 

 ؟  التايالنديني الطالب ما هي مالحظتكم حول استخدام اللغة العربية عند  (1

 ؟  التايالنديني لطالب ما هو ردكم على مستوى تعلم اللغة العربية ل (2

 عند تعلم اللغة العربية؟ التايالنديني الطالب ا رأيكم يف قيود م (3

 ؟  التايالنديني لطالب ما رأيكم يف دور احملاضرين عند تدريس اللغة العربية ل (4
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  التايالنديني ا الطالب كيف مالحظتكم على عملية تعلم اللغة العربية لدى  (5

 ؟

االنتهاء مشرفتكم كيف استجابتكم للصعوابت التعّلم اللغة العربية بعد  (6

 النتهاء من الدراسة؟ 

  الطالب كيف جهودكم للتغلب على صعوابت تعلم اللغة العربية لدى  (7

 ؟  التايالنديني
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 نتائج املقابلة

 مقابلة

 ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى التايالنديني لطالب تصّرف تعّلم اللغة العربية ل

 احملاضر العربية                            املصدر: 

 التايالندتعلم اللغة العربية  الطالب لتحديد كيفية تصرف             املقابالت الغرض: 

 السيدة األستاذة قريظة                                      االسم: 

 النساء                       اجلنس:

 العنوان:

ىف اجلامعة اإلسالمية   دينيتايالنالاألجنبيني  لطالب كيف تصّرف تعّلم اللغة العربية ل  

 احلكومية كندارى

 ىف فصلكم ؟ التايالنديني لطالب شكل تصّرف التعّلم اللغة العربية ل ( كيف 1

العرب العربية يوجد من لديهم خطورة عالية   الطالب تعلم  تصرقيف رأيي أن  حماضرة:

حبيث ميكن رؤيتها أبهنا جادة   التايالندوبعضهم ليسوا جدية قصوى مثبتة من عودهتم إىل 
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وغري جادة يف التعلم ، مث هناك مستوى من اجلدية التدرجيي ليس ذات مرة ، اليت  

ديني للغاية، ميكن رؤيته  الحظتها منذ البداية أن الرتميزي واآلخرون غري مبالني أو غري ج

عندما كان يف منتصف الفصل الدراسي، وإذا كان عدانن   ممن لطفي، ظهرت جديته

قد كان يتصرف بشكل كبري، كانت جديته يف التعلم بطيئة ولكن إذا رأينا من تقدمه نعم 

جيب أن يكون، السهولة اليت أراها من أكثر األشخاص عاطفًيا وهي تسنيم وترميزي  

قت احملدد ولكن ابلنسبة  ينظر إليهم وهم حياولون القيام بعملهم بشكل جيد ويف الو 

 لآلخرين يتم جتاهل العديد من املهام.

 عند التعّلم اللغة العربية ىف فصلكم ؟ التايالنديني الطالب ( كيف استجابة 2

يف الواقع عندما نتحدث عن االهتمام حىت يكون سلوك التعلم جيًدا، ابملعىن  املاضرة:

ك التعلم أقل من احلد األقصى النشط، فهذا يعين أن مصلحتهم جيدة، إذا كان سلو 

فهذا يعين أن االهتمام ابلتعلم منخفض لدرجة أنين الحظت دائًما من مخسة أو ستة  

منهم ، البعض لديهم نوااي تعلم جيدة و البعض اآلخر لديه نوااي منخفضة، هو بسبب  

مالحظايت من األوىل، وهي كيفية دراسة أولئك الذين ليسوا على حق متاما. ومع مرور 

الوقت، سأكون ممتًنا ملالحظة أن القرآن قد بدأ يف أن يكون جيًدا. سبب عدم االهتمام 

 هو اللغة اإلندونيسية اليت مل يتم فهمها جيًدا حىت اآلن ويصعب عليها هضمها. 
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 لطالب( كيف االسرتاتيجيات اليت استخدمتها لرتقية مهارات التعّلم اللغة العربية ل3

 ؟  التايالنديني

اسرتاتيجييت هي أنه يف كل مرة أقوم فيها ابلتدريس أستمر يف إعطائهم متارين،   املاضرة:

ضعفاء يف تعلم اللغة العربية، ما زلت ال   ينيلتايالندالاال الطالب على الرغم من أن 

أتركهم لكنين أستمر يف إعطاء املهام حىت تصبح املهمة حتداًي ابلنسبة هلم لرييدوا املزيد  

لتعلم. ابإلضافة إىل ذلك، فإن االسرتاتيجيات اليت أستخدمها بعيًدا عن يرغب ىف ا

الفصل الدراسي توفر أيًضا دافًعا هلم لتحسني طرق التعلم اخلاصة هبم حىت يكونوا أكثر  

أن يدرسوا مًعا، على سبيل  الطالب نشاطًا ولديهم وعي ابلتعلم. عادة ما أطلب من 

 يف التعلم. اساعدوا بعضهم بعضاملثال، إنشاء جمموعة دراسة حبيث ي

 ىف فصلكم ؟ التايالنديني لطالب ( كيف موقف التعّلم اللغة العربية ل4

: بشكل عام، موقفهم التعليمي هناك جهد يف التعلم ولكن ألن هذا املوقف غري املاضرة

مدعوم ابلقدرات األساسية لديهم حبيث يكون أقل من األمثل. ابلنسبة للعوامل يف 

سنواهتم األوىل من التعلم، بدا أهنم متأخرون يف كثري من األحيان يف متابعة عملييت 

 التعليمية والتعليمية ولكن مع مرور الوقت بدأوا يف حضور الفصول الدراسية ابنتظام.

 ىف فصلكم ؟ التايالنديني لطالب ( كيف مدى محاسك التعّلم اللغة العربية ل5
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حيث إعطاء املهام يقومون ابلعمل على الرغم من أنه ليس  ابلنسبة لردهم، من  املاضرة:

مثاليا، فغالبا ما يكون متأخرا، والعمل ليس مثاليا مبا فيه الكفاية. ويرجع ذلك إىل 

االفتقار إىل الفهم األساسي للغة العربية حىت ال تكون استجاابهتم التعليمية جيدة يف  

 عملية التدريس والتعلم.

 تييالن على فرصة التعّلم املمنوحة هلم ؟ ب الطال( كيف مسؤولية 6

  يني لتايالندا الطالب مسؤوليتهم هي أن هناك شيء منخفض ميكن رؤيته من  املاضرة:

العائدين. لذلك، وفقا ملالحظايت، أعترب أن مسؤولياته كمستفيد من املنحة ال تظهر  

 أقصى قدر من املسؤولية، ألهنا ال تستطيع توفري أقصى قدر من اإلجناز.

الذين  التايالنديني لطالب كيف جهودك للتغلب على صعوابت تعلم اللغة العربية ل(  7

 تقيدهم اللغة بشكل عام؟

، بذلوا جهوًدا خمتلفة، أواًل قبل دخوهلم الكلية، يتم توجيههم إىل   ةاجلامع: من املاضرة

احلرم اجلامعي ، خاصة ابلنسبة للنساء للمراقبة مث لرجاهلم، يتم دعوهتم للبقاء يف منزل 

والدة الربانمج الدراسي حىت ميكن مراقبتهم من حيث تعلمهم وتدريسهم. يف عملية  

شة لتكون قادرة على مساعدة بعضها البعض التعلم، أطلب منك إنشاء جمموعة مناق

 سواء من حيث التعلم أو يف اجلوانب األخرى
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 مقابلة

 ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى التايالنديني للطالب تصّرف تعّلم اللغة العربية 

 العربية  اللغة احملاضر                           املصدر: 

 التايالندتعلم اللغة العربية  الطالب لتحديد كيفية سلوك             املقابالت الغرض: 

 Hasfikinالسيد                                       االسم: 

 ذكر                       اجلنس:

 العنوان:

اإلسالمية  ىف اجلامعة  التايالندينياألجنبيني  لطالب كيف تصّرف تعّلم اللغة العربية ل  

 احلكومية كندارى

 ؟ ىف فصلكم التايالنديني لطالب شكل تصّرف التعّلم اللغة العربية ل كيف ( 1

نفس أو بشكل   التايالنديني لطالب ابلنسبة ألشكال تصرف تعلم اللغة العربية ل املاضر:

الذين تكون خلفياهتم من املدارس العامة أو من املدارس اليت هلا   الطالب عام نفس 

 خلفيات دينية يف دروس اللغة العربية. 
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 ؟ ىف فصلكم التايالنديني لطالب اكيف تصّرف التعّلم اللغة العربية بني ( 2

حىت اآلن يف  التايالنديني الطالب فيما يتعلق بسلوك تعلم اللغة العربية بني املاضر: 

الفصل الدراسي الذي هم فيه، أي أن هناك دعًما متباداًل بينهم يف املساعدة يف أداء 

املهام أو استكمال بعضهم البعض يف أداء املهام اليت حيصلون عليها يف الفصل الذي 

 أقوم بتدريسه.

 يف فصلكم؟ التايالنديني للطالب ( ما الفائدة من تعلم اللغة العربية 3

بتعلم اللغة العربية هو نفس اهتمام التعلم من  التايالنديني بللطالاهتمام املاضر: 

 املدارس العامة ألهنم مل يتقنوا األساسيات اليت ال يفهموهنا على اإلطالق. 

 لطالبكيف االسرتاتيجيات اليت استخدمتها لرتقية مهارات التعّلم اللغة العربية ل(  4

 تايالن؟ ال

ابلنسبة لالسرتاتيجية اليت استخدمتها لتحسني مهارات اللغة العربية، فهم  املاضر: 

أو راجعوا القواعد األساسية للغة العربية، خاصة يف تشكيلها من   تايالديون ال الطالب 

 الكلمات إىل اجلمل ويف فقرات مفهومة.

 ؟ ىف فصلكم التايالنديني للطالب كيف موقف التعّلم اللغة العربية ( 5
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يف صفي من حيث  التايالنديني الطالب ابلنسبة ملوقف تعلم اللغة العربية من املاضر: 

اإلجيابية يف تعلم اللغة العربية ولكن يف اجلوانب السلبية، غالًبا ما يكون الوقت متأخرًا 

 جًدا يف أخذ الدروس اليت مت تدريسها يف الفصل الدراسي الذي حيضرونه. 

 ؟ىف فصلكم  التايالنديني للطالب اللغة العربية كيف مدى محاسك التعّلم ( 6

العرب يف الفصل الدراسي  الطالب ابلنسبة الستجابة تعلم اللغة العربية، فإن املاضر: 

صغريون جًدا ولكن اكتبهم خارج الفصل الدراسي غالًبا ما يطرحون أسئلة حول األشياء  

وهذا موجود خارج الفصل  الرئيسية لتعلم اللغة العربية اليت تعرف كيف نفهم اللغة العربية

مرهقني هو الدراسي ولكن يف الفصل الدراسي جًدا احلد األدىن من العوامل اليت جتعلهم 

 أهنم يشعرون ابلدونية جتاه أصدقائهم الذين يفهمون اللغة العربية. 

 ؟  على فرصة التعّلم املمنوحة هلم التايالنديني الطالب كيف مسؤولية (  7

عن الفرص املتاحة هلم فهي أقل بكثري بسبب  ينيلتايالندا الطالب أما مسؤولية املاضر: 

أتخرهم يف كثري من األحيان يف الفصل وأيًضا يف أداء مهامهم وحىت يف وقت متأخر يف  

 تقدمي أوراقهم. 



 

120 
 

الذين  التايالنديني للطالب كيف جهودك للتغلب على صعوابت تعلم اللغة العربية ( 8

 تقيدهم اللغة بشكل عام؟

 للطالب جهد للتغلب على الصعوابت يف تعلم اللغة العربية املاضر: إن أهم 

هو حتفيزهم على أن اللغة العربية ممتعة وجتعلنا حريصني على التعلم  التايالنديني

واالستمرار يف التعلم والثاين يؤكد ويذكر أن الفهم األساسي للغة العربية هو القواعد انهو 

 األساسية وشروق. 
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 مقابلة

 ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى التايالنديني للطالب تصّرف تعّلم اللغة العربية 

 الطالب شعبة اللغة العربية                            املصدر: 

 التايالندتعلم اللغة العربية  الطالب لتحديد كيفية سلوك             املقابالت الغرض: 

 عارس                          االسم: 

 ذكر                       اجلنس:

 العنوان:

ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية   التايالنديني للطالب كيف تصّرف تعّلم اللغة العربية 

 كندارى

 أثناء الدراسة معهم ؟ التايالنديني للطالب شكل تصّرف التعّلم اللغة العربية  كيف (1

أنفسهم من أربعة أشخاص يتمتعون خبصائص  تايالديونال الطالب : يتكون الطالب

خمتلفة، بعضهم متجاوب وصعب وبعضهم معتدل. ابلنسبة للطارميزي نفسه لديه  

قاعدة عربية قوية جتعل من السهل تعلم اللغة العربية، يف حني أن عدانن بسبب 
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طبيعته اخلجولة واهلادئة وعدم إتقان املفردات اإلندونيسية مقارنة ابآلخرين، لذلك 

من الصعب جًدا فهم املواد اليت يتم تدريسها، يف حني أن لطفي نفسه مدرج يف 

الوسط بسبب عدم االهتمام ابلتعلم يف املدارس السابقة جنبا إىل جنب مع فهم 

 جيد لإلندونيسية حىت يتمكنوا من النهوض لتحسني تعلم اللغة العربية

مبالحظتك ىف الفصل  ندينيالتايال للطالب شكل تصّرف التعّلم اللغة العربية  كيف  (1

 أو خارج الفصل؟

الذين  التايالنديني للطالب : يعتمد شكل سلوك تعلم اللغة العربية الطالب

أالحظهم على طريقة إحضار احملاضر عند التدريس، إذا كان لدى احملاضر  

التدريسي قاعدة تعليمية جيدة مثل كيفية التدريس الفعال لألشخاص الذين 

يتعلمون اإلندونيسية فقط. سيهرب سلوكهم من الدرس إذا مل يفهموا أو يفهموا  

 كيز. الدروس اليت يدرسها احملاضر مثل النوم، وليس الرت 

مبالحظتك عند عملية التعّلم اللغة العربية ىف  التايالنديني الطالب كيف استجابة  (2

 الفصل أو خارج الفصل؟

على احملاضر ، عندما يدخلون   التايالنديني لطالب االطالب: تعتمد استجابة تعلم 

محاس احملاضر لتعليمهم ولكن عندما يسأل احملاضر ولكن إجاابهتم ليست مناسبة  
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دأ احملاضر يف االستسالم يف النهاية، لكنهم يفهمون السؤال فقط ليقولوا حبيث يب

 السؤال الصعب ألنه يعود حسب عوامل اللغة.

عند عملية التعّلم اللغة العربية   التايالنديني للطالب يف موقف التعّلم اللغة العربية  (3

 ىف الفصل ؟

يستمعون عندما يدخلون   أي عندما يفهمون، ابلتأكيد  : موقفهم اخلاص لباالط

ذلك بسبب نقص  م ألول مرة، يفتقر موقفهم إىل الشعور ابمللل أو ما شاهب ةاجلامع

 عوامل الفهم ولكن مع مرور الوقت تبدأ مواقفهم يف النمو والتحسن.

يف التصّرف احلماسي لتعلم اللغة   التايالنديني للطالب ما رأيك كصديق قريب  (4

 العربية يف الفصل ؟

يف التعلم جيب أن يكون هناك  ينيلتايالندا الطالب لنسبة حلماس : ابلباالط

 ألهنم ال يزالون يريدون مواصلة دراستهم حىت النهاية. 

 ىف البيت ؟  التايالنديني للطالب كيف تصّرف التعّلم اللغة العربية  (5

يف البيئة املنزلية، غالًبا ما يسألون األصدقاء   الطالب : ابلنسبة لسلوك تعلم الطالب

عن الغرض من الدرس. لتعلم اللغة العربية يف املنزل أحيااًن ترتفع معنوايهتم وتنخفض 

على سبيل املثال، يف غضون أسبوع، هناك أولئك الذين تعلموا ووافقوا على 
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فاض مرة أخرى،  استخدام اللغة العربية ولكن مع مرور الوقت تبدأ الروح يف االخن

 بعد الشعور ابلكسل.
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 مقابلة

 ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى التايالنديني للطالب تصّرف تعّلم اللغة العربية 

 الطالبة شعبة اللغة العربية                           املصدر: 

 التايالندتعلم اللغة العربية  الطالب لتحديد كيفية سلوك             املقابالت الغرض: 

 حجرى ساري                            االسم: 

 األنساء                       اجلنس:

 العنوان:

ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية   التايالنديني للطالب كيف تصّرف تعّلم اللغة العربية 

 كندارى

أثناء الدراسة معهم  التايالنديني للطالب شكل تصّرف التعّلم اللغة العربية  كيف  (1

 ؟
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عندما يبدأون الكلية غالًبا ما   التايالنديني  للطالب العربية : سلوك تعلم اللغة ةالطالب

يطرحون أسئلة، خاصًة تسنيم سيليمي ألهنم غالًبا ما جيلسون ابلقرب من بعضهم 

 كرر أكثر عن الدروس املوضحة للتو يف الفصللذا اسألين بشكل مت ابعض

مبالحظتك ىف الفصل  التايالنديني للطالب شكل تصّرف التعّلم اللغة العربية  كيف  (2

 أو خارج الفصل؟

عندما يدخلون الكلية ألول  التايالنديني  للطالب : سلوك تعلم اللغة العربية ةالطالب

ألهنم غالًبا ما جيلسون  saelaemeمرة ويسألون يف الغالب ما هو تسليمي 

ابلقرب من بعضهم البعض يف كثري من األحيان يسألونين عن الدروس اليت مت  

 شرحها للتو يف الفصل

مبالحظتك عند عملية التعّلم اللغة العربية ىف  التايالنديني الطالب  كيف استجابة (3

 الفصل أو خارج الفصل؟

عندما تعلموا اللغة العربية كل يوم كان   ند: الحظت استجابة األطفال التايالالطالبة

هناك زايدة منذ البداية التحقوا ابجلامعة حىت هناية هذا الفصل الدراسي، خاصة يف  

 طالب اجلامعات أنفسهم لديهم العديد من التحسينات.

عند عملية التعّلم اللغة العربية   التايالنديني للطالب يف موقف التعّلم اللغة العربية  (4

 ىف الفصل؟
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هو أهنم ليسوا  دينيالتايالن الطالب : إذا كان موقف تعلم اللغة العربية لدى الطالبة

هادئني يف البداية، مثل املروحة هنا وهناك ألهنم ال يعرفون ما يفسره احملاضر ولكن 

 ر الوقت يبدأون يف االستجابة للدرس بشكل جيد. مع مرو 

يف التصّرف احلماسي لتعلم اللغة   التايالنديني للطالب ما رأيك كصديق قريب  (5

 العربية يف الفصل ؟

 الطالب لتعلم اللغة العربية ، وخاصة  يالديون اتال الطالب : متحمسون الطالبة

، تسنيم متحمسة للغاية ألنه عندما تكون هناك كلمات غري مفهومة  يني التايالند

 ، يسأهلا األصدقاء على الفور ويبحثون عن يف القواميس وعلى اإلنرتنت.

 ىف البيت ؟  التايالنديني للطالب كيف تصّرف التعّلم اللغة العربية  (6

يف املنزل أو على منت الطائرة، أشعر  التايالنديني للطالب : سلوك تعلم اللغة الطالبة

بنقص بسبب عدم استخدام اللغة العربية يف املنزل أو على منت الطائرة، على الرغم 

ال يزال غري موجود   التايالندمن أن العيش يف معهد اجلامعة طالب اللغة العربية 

 أيًضا بسبب عدم التطبيق يف احملادثة اليومية . 
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 مقابلة

 ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى التايالنديني للطالب تصّرف تعّلم اللغة العربية 

 د تايالنالالطالب                            املصدر: 

 التايالند  الطالب لتحديد صعوبة تعلم اللغة العربية            املقابالت الغرض: 

 ترميزي                          االسم: 

 ذكر                       اجلنس:

 العنوان:

ىف اجلامعة اإلسالمية   التايالنديني للطالب كيف عوامل صعوبة تعّلم الّلغة العربّية 

 احلكومية كندارى.

 ما الصعوابت اليت تواجهها عند عملية التعلم اللغة العربية؟  (1

اإلندونيسية  : ال أفهم اللغة اإلندونيسية، لذا يصعب حفظ املفردات ألن الطالب

ية إىل العربية متصلة لتايالند ية خمتلفتان، ولكن إذا كانت املفردات من التايالندواال

 ببعضها، لذا جيب أن نكون أواًل إندونيسيني ذكيني والعربية ميكن أن تكون 
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 منذ ميت تشعر بصعوبة  تعلم اللغة العربية ؟  (2

ألنين جيب أن أدرس اإلندونيسية مرة أخرى حىت  ة: ابدأ بدخول اجلامعالطالب

 أفهم شرح احملاضر عند التدريس يف الفصل

 ما هي العوامل اليت تؤثر على صعوابتك يف تعلم اللغة العربية ؟   (3

: العوامل اليت تؤثر على صعوابت التعلم اخلاصة يب هي أواًل من حيث الطالب

ية واستخدام اللغة العربية عند اللغة وتفسريات احملاضر اليت تكون سريعة للغا

التدريس ونقص املفردات العربية واالفتقار إىل اللغة العربية األساسية وهي حنو  

 وشروف. 

 شكل صعوبة التعّلم اللغة العربية مبا تنولت؟  كيف  (4

: ابلنسبة لشكل الصعوابت اليت أواجهها، يستخدم احملاضر أسلوب الطالب

 تدريس اللغة العربية بشكل خاطئ. 

 كيف تتغلب على صعوابتك ىف تعلم اللغة العربية ؟   (5

: ابلنسبة للطريقة اليت أتغلب فيها على صعوابيت، أي قراءة الكتب العربية  الطالب

وسؤال األصدقاء عن الدروس اليت مل يتم فهمها بعد وتسجيل تفسريات احملاضرين 

 وفتح القواميس واستعارة الكتب العربية يف املكتبة. 

 كيف استجابتك عند تعلم اللغة العربية ىف الفصل ؟   (6
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: ردي عندما يكون يف الفصل يعتمد على الطريقة اليت يعلم هبا احملاضر  الطالب

إذا كان احملاضر متحمًسا، سنكون أيًضا متحمسني لتعلم اللغة مث  ،اللغة العربية

 العربية

 ة؟كيف طريقتك ىف التعّلم اللغة العربية ابللغة اإلندونسي   (7

: عن طريق تسجيل اللغة العربية إذا مل يتم فهمها، يتم ترمجتها إىل الطالب

 اإلندونيسية. 

 هل عندك من خلل وظيفي حسي ؟  (8

 : احلمد هلل، ليس لدي ضعف يف الوظائف احلسية أو مشاكل صحية. الطالب

كيف تلتقط دروس اللغة العربية من احملاضرين الذين يستخدمون اإلندونيسية ىف     (9

 م؟التعلّ 

: كما أوضحت أعاله، أستخدم طريقة التسجيل عندما يشرح احملاضر  الطالب

وأحيااًن عندما أشرحها، عادة ما تكون سريعة لذا أقوم بتسجيلها   وخاصة احملاضر

 حىت ميكن طلب التفسريات اليت ال تفهم مباشرة إىل األصدقاء. 
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 مقابلة

 ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى التايالنديني للطالب تصّرف تعّلم اللغة العربية 

 د الطالبة اتيالن                           املصدر: 

 التايالند  الطالب لتحديد صعوبة تعلم اللغة العربية             املقابالت الغرض: 

 سنيمت                          االسم: 

 األنساء                       اجلنس:

 العنوان:

ىف اجلامعة اإلسالمية   التايالنديني للطالب كيف عوامل صعوبة تعّلم الّلغة العربّية 

 احلكومية كندارى.

 ما الصعوابت اليت تواجهها عند عملية التعلم اللغة العربية؟  (1

املادة  : شرح احملاضر سريع جدا واستخدام اللغة العربية مستمر عند شرح ةالطالب

 حبيث ال يعرف معىن الفهم
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 منذ ميت تشعر بصعوبة  تعلم اللغة العربية ؟  (2

: ابلنسبة للبداية، بدأت أجد صعوبة يف تعلم اللغة العربية عند دخول ةالطالب

 الفصل الثالث.

 ما هي العوامل اليت تؤثر على صعوابتك يف تعلم اللغة العربية ؟   (3

 : عدم إتقان املفردات العربيةةالطالب

 شكل صعوبة التعّلم اللغة العربية مبا تنولت؟  كيف  (4

 : شرح احملاضر السريع، عدم وجود مفردات اللغة العربية الطالبة

 كيف تتغلب على صعوابتك ىف تعلم اللغة العربية ؟   (5

: طريقي هو البحث بشكل متكرر على اإلنرتنت، اسأل أصدقائي عن بةالطال

 الدروس اليت يتم شرحها، سجل تفسري احملاضر عند التدريس. 

 كيف استجابتك عند تعلم اللغة العربية ىف الفصل ؟   (6

: كانت ردي يف الفصل جيدة ولكن كان من الصعب فهم تفسري احملاضر  الطالبة

 أما ردي فسألت احملاضر عن الشرح.لذلك سألت صديقي مرة أخرى. 

 كيف طريقتك ىف التعّلم اللغة العربية ابللغة اإلندونسية    (7

: إذا تعلمت اللغة العربية إذا مل أفهمها فسوف ترتمجها مباشرة إىل الطالبة

 . لتايالنداال
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 هل عندك من خلل وظيفي حسي ؟  (8

احلسية ومشاكل صحية  : احلمد هلل، مل يكن لدي اضطراب يف الوظائف الطالبة

 تسببت يف صعوابت يف تعلم اللغة العربية.

كيف تلتقط دروس اللغة العربية من احملاضرين الذين يستخدمون اإلندونيسية ىف     (9

 التعّلم؟

: يف رأيي، عندما يقوم احملاضرون بتدريس اللغة العربية ابستخدام اللغة الطالبة

جلون تفسريات احملاضرين أو بتسجيل فهم القليل وأحيااًن يس أ اإلندونيسية، فإىن

 احملاضرين أثناء التدريس. 
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 مقابلة

 ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى التايالنديني للطالب تصّرف تعّلم اللغة العربية 

 د تايالنالالطالب                            املصدر: 

 التايالند  الطالب لتحديد صعوبة تعلم اللغة العربية             املقابالت الغرض: 

 لطفى                          االسم: 

 ذكر                       اجلنس:

 العنوان:

ىف اجلامعة اإلسالمية   التايالنديني للطالب كيف عوامل صعوبة تعّلم الّلغة العربّية 

 احلكومية كندارى.

 ما الصعوابت اليت تواجهها عند عملية التعلم اللغة العربية؟  (1

: عندما جئت ألول مرة، مل أفهم اللغة اإلندونيسية مث عندما نظرت إىل الطالب

كان األمر خمتلًفا ، لذلك    لتايالندالوراء يف الكتب العربية اإلندونيسية والعربية اال

 كان علي أن أدرس مرة أخرى.
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 بة  تعلم اللغة العربية ؟منذ ميت تشعر بصعو   (2

: لقد واجهت صعوبة يف تعلم اللغة العربية لفرتة طويلة ألنين يف الواقع مل الطالب

 أكن مهتًما ابلعربية وأخذت اللغة العربية ألنين مت اختياري من احلرم اجلامعي.

 ما هي العوامل اليت تؤثر على صعوابتك يف تعلم اللغة العربية ؟   (3

ات العربية واإلندونيسية، كان من الصعب صنع املفردات : نقص املفردالطالب

 فقط تعلمت العربية ةاجلامع العربية ألنه يف

 شكل صعوبة التعّلم اللغة العربية مبا تنولت؟  كيف  (4

: أما ابلنسبة يل، إذا مل أفهم العربية، أخشى أن أسأل احملاضرين ألن الطالب

احملاضرين رهيبون أو خميفون خاصة إذا كانت لغتنا ليست جيدة، خوفا من أن  

تكون خمطئا يف السؤال. أما ابلنسبة لطريقة احملاضر، إذا كانت ابلنسبة يل غري 

 أخرى حىت نفهم الدرس.  فيجب أن يكرر احملاضر مرة مناسبة حبيث ال يفهمها 

 كيف تتغلب على صعوابتك ىف تعلم اللغة العربية ؟   (5

: كيف أتغلب على صعوابت التعلم اخلاصة يب، أي أنه جيب علي إتقان  الطالب

اللغة اإلندونيسية أكثر بسؤال األصدقاء وقراءة الكتب العربية ومشاهدة مقاطع 

حول األصدقاء الذين لديهم شغف    الفيديو العربية، مث إذا كانت البيئة نفسها تدور

 ابللغة العربية، فنحن أيًضا أكثر محاًسا لتعلم اللغة العربية يالحظ مفردات جديدة.
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 كيف استجابتك عند تعلم اللغة العربية ىف الفصل ؟   (6

: ردي عندما كنت يف الصف كان قلة احلماس ولكن ذلك يعتمد على الطالب

 س اللغة العربية. احملاضر مرة أخرى كيفية محله يف تدري

 كيف طريقتك ىف التعّلم اللغة العربية ابللغة اإلندونسية    (7

واحبث أيًضا عن  : كن أصغر وأضف املزيد من املفردات اإلندونيسيةالطالب

 اإلندونيسية إىل العربية لتكون أصغر. 

 هل عندك من خلل وظيفي حسي ؟  (8

احلسية أو مشاكل صحية : احلمد هلل، ليس لدي اضطراب يف الوظائف الطالب

 أخرى.

كيف تلتقط دروس اللغة العربية من احملاضرين الذين يستخدمون اإلندونيسية ىف     (9

 التعّلم؟

 : طريقي هو تسجيل تفسري احملاضرالطالب
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 مقابلة

 ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى التايالنديني للطالب تصّرف تعّلم اللغة العربية 

 د تايالنالالطالب                            املصدر: 

 التايالند  الطالب  تعلم اللغة العربيةصعوبة لتحديد             املقابالت الغرض: 

 عدانن                           االسم: 

 ذكر                       اجلنس:

 العنوان:

ىف اجلامعة اإلسالمية   التايالنديني للطالب كيف عوامل صعوبة تعّلم الّلغة العربّية 

 احلكومية كندارى.

 ما الصعوابت اليت تواجهها عند عملية التعلم اللغة العربية؟  (1

 : من الصعب فهم تفسري احملاضر بسبب نقص عوامل اللغةالطالب

 منذ ميت تشعر بصعوبة  تعلم اللغة العربية ؟  (2
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: ابلنسبة لصعوابت اللغة العربية اليت أشعر أهنا بدأت من املدرسة إىل الطالب

 جانب لغة أقل

 ما هي العوامل اليت تؤثر على صعوابتك يف تعلم اللغة العربية ؟   (3

طريقة : صعب الفهم، نقص املفردات العربية واإلندونيسية، يؤثر على الطالب

 تدريس احملاضرين 

 شكل صعوبة التعّلم اللغة العربية مبا تنولت؟  كيف  (4

: ابلنسبة لصعوبة الصعوبة اليت واجهتها كانت الطريقة اليت ال يستطيع الطالب

 يف الفصل. الطالب احملاضر أن يتكيف هبا مع 

 كيف تتغلب على صعوابتك ىف تعلم اللغة العربية ؟   (5

 : تدوين املالحظات على الدروس اليت مل يتم فهمها بعد واسأل صديقالطالب

 كيف استجابتك عند تعلم اللغة العربية ىف الفصل ؟   (6

: أما ردي عندما يعلم احملاضر أنين أستمع فقط ولكن أحيااًن ال أفهم شرح الطالب

 احملاضر 

 ك ىف التعّلم اللغة العربية ابللغة اإلندونسية كيف طريقت   (7

: إذا تعلمت بنفسي اللغة العربية، فإن استخدام اللغة اإلندونيسية أمر الطالب

 صعب بسبب عدم فهمي لإلندونيسية 
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 هل عندك من خلل وظيفي حسي ؟  (8

 :  ابلنسبة لضعف وظيفة حواس احلمد هلل ، ال شيءالطالب

ة من احملاضرين الذين يستخدمون اإلندونيسية ىف  كيف تلتقط دروس اللغة العربي   (9

 التعّلم؟

 : بتسجيل احملاضرين عند التدريس. الطالب
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 مقابلة

 ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى التايالنديني للطالب تصّرف تعّلم اللغة العربية 

 احملاضر العربية                            املصدر: 

 حماوالت رئيس شعبة للتغلب على صعوبة تعلم اللغة العربية  لتحديد املقابالت الغرض:

 :  السيد عبد العزيز   االسم

 ذكر  :  اجلنس

 العنوان:

 للطالب للتغلب على صعوبة تعّلم الّلغة العربّية رئيس شعبة اللغة العربية  كيف حمواالت  

   التايالنديني

 ؟  التايالنديني الطالب ما هي مالحظتكم حول استخدام اللغة العربية عند 

، أي أن استخدام اللغة العربية ال  التايالنديني  للطالب : وفقا ملالحظيت املاضر

يزال غري موجود، خاصة على أساس يومي ال يزال سائًدا يف استخدام اإلندونيسية  

 ل اليومي جيًدا أو اثبًتا. خاصة مع اللغة احمللية، إذا مل يكن التفاع
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 ؟  التايالنديني للطالب ما هو ردكم على مستوى تعلم اللغة العربية  (1

: مجيعهم لديهم إمكانيات ومواهب ولكن جيب أن تؤخذ خلفيتهم يف املاضر

االعتبار عند تعلم اللغة العربية واحلمد هلل أهنم جادين يف القدرة على التكيف مع 

 أصدقائهم يف إندونيسيا 

 عند تعلم اللغة العربية؟ دينيالتايالن الطالب رأيكم يف قيود  ما (2

لديهم ابلتأكيد عقباهتم اخلاصة يف التعلم،  الطالب : يف رأيي أن مجيع املاضر

التايالن الذين ليسوا عموًما من إندونيسيا، فهم ابلتأكيد  الطالب خاصة يف 

 انتج عن اللغة اليت يشغلوهنا.   ميشعرون مبزيد من العقبات يف تعلم اللغة العربية ألهن

 ؟  التايالنديني للطالب ما رأيكم يف دور احملاضرين عند تدريس اللغة العربية  (3

أن يكون األمر مثل ذلك  : إذا أرجعنا التدريس لكل حماضر، ولكن جيباملاضر

الذي جيب أن يكون احملاضرين التدريسيني قادرين على تعديل قدرات األطفال 

، ألننا نتوقع حًقا أن ينيتايالندلا الطالب ومن الصعب إىل حد ما التكيف مع 

يستخدم احملاضرون اللغة العربية عند تعلم اللغة العربية كمقدمة. ولكن لتوضيح  

 .لطالب مرتوك للمحاضر حول كيفية فهم اللغة العربية لالدرس، فاألمر 

 ؟  التايالنديني الطالب كيف مالحظتكم على عملية تعلم اللغة العربية لدى  (4

 : أعتقد أنه جيد مبا يكفي أو معيار املاضر
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كيف استجابتكم للصعوابت التعّلم اللغة العربية بعد االنتهاء مشرفتكم النتهاء  (5

 من الدراسة؟

اك ابلفعل اختالفات يف اخللفيات اخلاصة هبم وهناك بعض الناس  : هناملاضر

حبيث حيتاجون إىل توجيه وتوجيه مكثف على بعض هؤالء الذين هم دون املتوسط 

األشخاص وهناك أيًضا أولئك الذين هم جيدون وال يزالون حباجة إىل التوجيه  

 كتابة أكمل دراسته. والتوجيه والتحفيز للحفاظ على روحهم بشكل خاص يف  

 الطالب  كيف جهودكم للتغلب على صعوابت تعلم اللغة العربية لدى (6

 ؟  التايالنديني

 التايالنديني  للطالب : اخلطوات أو اجلهود للتغلب على صعوابت التعلم املاضر

توفر أواًل الدافع ألن لديهم القدرة على تعلم اللغة العربية، فمن املستحسن أن 

 من إتقان اللغة العربية يف املفردات أو املفردات وكذلك يكون لديهم الكثري

القواعد العربية األساسية بعد التحسني يف القويد. استدعاء بعضهما البعض 

 . ابستخدام اللغة العربية حىت ال يتم فصل املفردات احملفوظة
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