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املقابلة دليلة  

 د يف تعلم مهارة كتابة اللغة العربية يف الفصل الثامن ىاإلستماع طريقة اإلمالء“

 "يةونوباجل كوانوينويّة احلكومّية األوىل  اردرسة الثامل

 مردّرسة الّلغة العربية:   خمرب

 :  إسم

 :  جونس

  م مهارة كتابةيف تعل   ىطريقة اإلمالء اإلستماعبعليم عملية الت   ملعرفة:    غرض

 يةونوباجل كوانوينوي ة احلكومي ة األوىل  اردرسة الثد املالفصل الثامن  اللغة العربية يف

 الكتابة ابللغة العربية وما هو الغرض؟ ةما هو الوصف العام لتعلم مهار  .1

 ؟ردرسةها امل عردتقوم هبا أو ت ، ما هي مهارات الكتابة اليتيف التخطيط للتعلم .2

يف تعلم مهارات الكتابة ابللغة  ىستماعإلا اإلمالء عملية تردريس طريقة كيف .3

  العربية؟

 ؟ روطين  بشكل  ىستماعإلا اإلمالء طريقة ةتم تونفيذتهل  .4

 ؟التعلم طريقة اإلمالء اإلستماعى بسالسةهل عملية  .5

 حتسني كتابة الطالب؟ ىستماعإلااإلمالء هل تستطيع طريقة  .6

 يف ىتعليم طريقة اإلمالء اإلستماعس يف املردر   يواجههاالىت  راقيلالع ملعرفة:  غرض
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  كوانوينوي ة احلكومي ة األوىل  اردرسة الثامل د م مهارة كتابة اللغة العربية يف الفصل الثامنتعل  

 يةونوباجل

م يف تعل   ىتعليم طريقة اإلمالء اإلستماعس يف املردر   يواجههاالىت  راقيلالعما هي  .1

 مهارة كتابة اللغة العربية

 لتحسني مهاراهتم يف الكتابة؟ يبذهلا املردر سما هي اجلهود اليت  .2

  على كتابة اللغة العربيةلتالميذ أقل قردرة ا بالعوامل اليت تسب   ملعرفة : غرض

 ىطريقة اإلمالء اإلستماع ابستعمال

، فما هي العوامل اليت صعبة للطالب؟ إذا كان األمر كذلكهل اللغة العربية  .1

 تسبب ذلك؟

 أقل قردرة التالميذ على كتابة اللغة العربية ابستعمال بالعوامل اليت تسب  ما هي  .2

 ىاإلستماع طريقة اإلمالء
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 املقابلة دليلة

 د يف تعلم مهارة كتابة اللغة العربية يف الفصل الثامن ىاإلستماعطريقة اإلمالء“

 "يةونوباجل كوانوينويّة احلكومّية األوىل  اردرسة الثامل

 الطاّلب:   خمرب

 :  إسم

 :  جونس

م مهارة كتابة يف تعل   ىطريقة اإلمالء اإلستماعبعليم عملية الت   ملعرفة:   غرض

 يةونوباجل كوانوينوي ة احلكومي ة األوىل  اردرسة الثد املاللغة العربية يف الفصل الثامن 

 ؟م مهارة كتابة اللغة العربيةيف تعل   ىطريقة اإلمالء اإلستماعبعليم عملية الت  كيف  .1

 ؟روطين  بشكل  ىستماعإلا اإلمالء هل يتم تونفيذ طريقة .2

أقل قردرة التالميذ على كتابة اللغة العربية  بالعوامل اليت تسب   ملعرفة :  غرض

 ىابستعمال طريقة اإلمالء اإلستماع

 هل أنت سعيرد ابلردروس العربية؟ ما هو السبب اخلاص بك؟ .1

هل الكتابة العربية هي مهارة صعبة يف اللغة العربية؟ إذا كان األمر كذلك ،   .2

 ملاذا؟

 تعلم مهارات الكتابة العربية؟ما هي املشاكل اليت تواجهها يف  .3
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تسهل عليك حتسني مهاراتك يف الكتابة ابللغة  ىستماعإلااإلمالء هل طريقة   .4

 العربية؟

ما هي العوامل اليت جتعلك غري قادر على كتابة اللغة العربية ابستخردام طريقة  .5

 ؟ىستماعإلااإلمالء 

 العربية؟ما هي طرقك أو جهودك لتحسني مهاراتك يف الكتابة ابللغة  .6
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 املقابلة دليلة

 د يف تعلم مهارة كتابة اللغة العربية يف الفصل الثامن ىاإلستماع طريقة اإلمالء“

 "يةونوباجل كوانوينويّة احلكومّية األوىل  اردرسة الثامل

 ة الّلغة العربيةمردّرس:   خمرب

 عائشة أمحرد :  إسم

 الونساء :  جونس

 الموميا كونردا قرية:   عونوان

ملعرفة عملية الت عليم بطريقة اإلمالء اإلستماعى يف تعل م مهارة  :        غرض

 اجلونوبية كوانوياملردرسة الثانوي ة احلكومي ة األوىل   دكتابة اللغة العربية يف الفصل الثامن 

 الكتابة ابللغة العربية وما هو الغرض؟ ةما هو الوصف العام لتعلم مهار  .1

يفتقرون إىل  نالطالب ما زالو  هممعظم. والتردريب مريال تزال حباجة إىل الترد

 اللغة العربية، ألهنم غري معتادين 

 ؟ردر سةامل تقوم هبا أو تعرد هايف التخطيط للتعلم، ما هي مهارات الكتابة اليت  .2

حبيث يكون األطفال  مالءاإل خطط تونفيذ التعلم، و وسائل تعلم املردر سةإعرداد 

 متحمسني وغري ملل يف تعلم اللغة العربية



102 
 

 
 

يف تعلم مهارات الكتابة ابللغة  ىستماعإلا اإلمالء عملية تردريس طريقة كيف .3

  العربية؟

اجلمل أو  املردر سةقرأ ت :يعىن  لطالبل طريقة اإلمالء اإلستماعىب تردريسعملية 

 ةاجلمل املردر سةسأل ت ث   .اجلمللغرض عن ا موجزا معالونص حسب احلاجة 

دفرت توفري لالطالب  املردر سة ث  أتمر .الونحو و الصرفيف ذلك شرح  والصعبة 

يكتبون الطالب اجلمل أو  و اتثالث مر   اجلملة املردر سةقرأ تث تهم مالحظ

 تعيرد، قراءة مجيع اجلمل أو الونصانتهاء  بعرد  تهمدفرت مالحظ الونص  على

 يتحق قون، و ئص من البرداية إىل الونهاية ببطقراءة مجيع اجلمل أو الون املردر سة

  ث  جتمع املردر سة دفرت مالحظة الطالب لتحق ق كتابتهم، كتابتهمالطالب  

 ؟روطين  بشكل  ىستماعإلا اإلمالء طريقة ةتم تونفيذتهل  .4

املردرسة الثانوي ة احلكومي ة األوىل  تتم عملية التردريس لطريقة اإلمالء اإلستماعى يف 

، وال يتم ظروف اليت حتردث يف الفصل الردراسيمبرونة وفًقا لل اجلونوبية كوانوي

دة اليت مت إعردادها ألنه يتم تعرديلها وفًقا للما روطين  تونفيذ هذه الطريقة بشكل 

 أضعاف التطبيق 2، أي خالل شهر حىت والتخطيط هلا

 ؟بسالسةاإلمالء اإلستماعى هل عملية التعلم طريقة  .5
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تسري بسالسة ووفق خطة التعلم اليت مت  اإلمالء اإلستماعىعملية تردريس طريقة 

 ردر سةإعردادها من قبل امل

 حتسني كتابة الطالب؟ ىستماعإلااإلمالء هل تستطيع طريقة  .6

ألهنم فقط   كثري من األحيان يف املمارسةولكن يونبغي أن يكون يف ,نعم ميكن

 يفتقرون إىل التعود وحرده

  يف ىتعليم طريقة اإلمالء اإلستماعس يف املردر   يواجههاالىت  راقيلالع ملعرفة:  غرض

نوي ة احلكومي ة األوىل  اردرسة الثامل د اللغة العربية يف الفصل الثامن م مهارة كتابة تعل  

  كوانوي

 يةونوباجل

م يف تعل   ىتعليم طريقة اإلمالء اإلستماعس يف املردر   يواجههاالىت  راقيلالعما هي  .1

 مهارة كتابة اللغة العربية

ال يزال الطالب كثريين غري جادين، وال يزال هوناك الكثريون الذين ال يعرفون  

 كيفية ربط اجلملة العربية عونردما يقرأ املعلم القليل مونهم فقط ميكن نسخهم فقط

 لتحسني مهاراهتم يف الكتابة؟ يبذهلا املردر سما هي اجلهود اليت  .2

مضاعفة وسائل اإلعالم التعليمية اليت تتوافق مع املوضوع وتكون مقرتنة مع 

 طريقة موناسبة للطالب للتمتع التعلم وعردم الشعور ابمللل
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 أقل قردرة التالميذ على كتابة اللغة العربية  بالعوامل اليت تسب   ملعرفة :  غرض

 ىاإلستماعطريقة اإلمالء  ابستعمال

هل اللغة العربية صعبة للطالب؟ إذا كان األمر كذلك ، فما هي العوامل اليت  .1

 تسبب ذلك؟

 ألن الطالب ما زالوا غري مهتمني ومازالوا يفتقرون إىل الكتابة العربية ,نعم

 أقل قردرة التالميذ على كتابة اللغة العربية ابستعمال بالعوامل اليت تسب  ما هي  .2

 ؟ىاإلستماع طريقة اإلمالء

 الكتابة العربية ترتيبومن الصعب . مل يتم التعود عليها بعرد

 نشطون جرداً يف تعلم اللغة العربية؟ دهل مجيع طالب الصف الثامن  .3

اهنم حباجة اىل الوقت فقط للتعرف  دالصف الثامن  ووعاء متحمس جردا نعم

مجيع الطالب يف الصف  على أنفسهم لتعلم كتابة اللغة العربية مع األسلوب

نشطون جردًا وعاطفيون يف تعلم مهارات الكتابة العربية ابستخردام  دالثامن 

ولكن قيمتها ال تزال أقل أو أقل من املتوسط ألن درس  اإلمالءطريقة متابعة 

اللغة العربية العام هو درس صعب للطالب، حيث دروسهم اجلرديردة يف اللغة 

العامل . يةونوباجل كوانوينوي ة احلكومي ة األوىل  االث ردرسةاملالعربية عونرد القبول يف 

اإلمالء األقل ضغطًا لردى الطالب يف كتابة اللغة العربية ابستخردام طريقة 
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هو أهنم غري معتادين على كتابة اللغة العربية واندرًا ما يكررون يف  ىاإلستماع

 املونزل
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 املقابلة دليلة

 د يف تعلم مهارة كتابة اللغة العربية يف الفصل الثامن ىاإلستماعطريقة اإلمالء“

 "يةونوباجل كوانوينويّة احلكومّية األوىل  اردرسة الثامل

 الطاّلب:   خمرب

  (Adelia Pramesti) أديليا برامسيت :  إسم

 الونساء :  جونس

 قرية المبوزا:   عونوان

م مهارة كتابة يف تعل   ىطريقة اإلمالء اإلستماعبعليم عملية الت   ملعرفة:   غرض

 يةونوباجل كوانوينوي ة احلكومي ة األوىل  اردرسة الثد املاللغة العربية يف الفصل الثامن 

 ؟م مهارة كتابة اللغة العربيةيف تعل   ىطريقة اإلمالء اإلستماعبعليم عملية الت  كيف  .1

ء شرح يف البرداية أوضح املعلم جوهر اجلملة أو الونص الذي جيب قراءته أثونا 

طالب ك، ث قرأ املعلم بضع كلمات، ث حنن  ونحوى و صرفعض التفسريات املتعلقة بـب

، وبعرد كل االنتهاء مرات 3موجهون لكتابتها يف دفاتران اخلاصة، قرأ املعلم الكلمة بقردر 

، يف حني أن ردوء دون تكرارها أو التوقف عونهاسيقرأ املعلم مرة أخرى اجلملة اليت قرأها هب

اجلملة من البرداية إىل الونهاية رأيت الكتابة اليت كتبتها للتحقق من وجود املعلم كرر 

 أخطاء يف كتاابيت
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 ؟روطين  بشكل  ىستماعإلا اإلمالء طريقةهل يتم تونفيذ  .2

ألنونا ال نزال نتعلم  روطين  ال يتم بشكل  ىستماعإلا اإلمالءأعرف أن طريقة  

 العربية عملية جتري اللغة مواد أخرى عونرد تعلم

أقل قردرة التالميذ على كتابة اللغة العربية  بالعوامل اليت تسب   ملعرفة :  غرض

 طريقة اإلمالء اإلستماع ابستعمال

 هل أنت سعيرد ابلردروس العربية؟ ما هو السبب اخلاص بك؟ .1

نوي ة اردرسة الثاملوالسبب هو، ألنن طالب من . أان مهتم جردا يف هذا الردرس 

أشعر أن هذا الردرس يف الواقع جيب أن تيكوين أكثر،  يةونوباجل كوانوياحلكومي ة األوىل  

إىل جانب إضافة إىل العلم لردي، وميكونن أيضا أن نفهم معىن الصياغة يف القرآن بفضل 

 هذا الردرس العريب

هل الكتابة العربية هي مهارة صعبة يف اللغة العربية؟ إذا كان األمر كذلك ،  .2

 ملاذا؟

، لذلك فإن درس اللغة العربية اإلبتردائي ةمردرسة ال، السبب هو أنن كونت من  

 وكيفية احلصول عليه مل يعرد غريبا ابلونسبة يل

 ما هي املشاكل اليت تواجهها يف تعلم مهارات الكتابة العربية؟ .3
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أان ال سريع مبا فيه الكفاية لكتابة العربية، وأان اندرا ما أكرر الكتابة العربية يف  

 املونزل

تسهل عليك حتسني مهاراتك يف الكتابة ابللغة  ىستماعإلااإلمالء هل طريقة  .4

 العربية؟

لذا، أعتقرد . نعم، ألنونا كطالب غري قادرين على اختيار املواد اليت سونتعلمها 

 .أن مهارايت يف الكتابة العربية آخذة يف التزايرد عن طريق الصردفة

تخردام طريقة ما هي العوامل اليت جتعلك غري قادر على كتابة اللغة العربية ابس .5

 ؟ىستماعإلااإلمالء 

بونفس الونطق، أحياان أشعر أن الكلمة  اة اليت تبردو ي  ئاجكثريا ما أمسع حروف اهل 

 غري واضحة، مل أفهم بعرد حترديرد احلروف الطويلة أو القصرية ردر سةاليت يتحردث هبا امل

 ما هي طرقك أو جهودك لتحسني مهاراتك يف الكتابة ابللغة العربية؟ .6

سأحاول تردريب املزيرد من املغامرات مرة أخرى، وزايدة املفردات العربية اليت  

 .اللغة العربية الذي مت شرحه عونردما كونت يف املردرسة درسأملكها، وسأحاول تكرار 
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 املقابلة دليلة

 د يف تعلم مهارة كتابة اللغة العربية يف الفصل الثامن ىاإلستماعطريقة اإلمالء“

 "يةونوباجل كوانوينويّة احلكومّية األوىل  اردرسة الثامل

 الطاّلب:   خمرب

  عزيز أديتيا :  إسم

 الرجل :  جونس

 قرية مورومي:   عونوان

م مهارة كتابة يف تعل   ىطريقة اإلمالء اإلستماعبعليم عملية الت   ملعرفة:   غرض

 يةونوباجل كوانوينوي ة احلكومي ة األوىل  اردرسة الثد املالفصل الثامن  اللغة العربية يف

 ؟م مهارة كتابة اللغة العربيةيف تعل   ىطريقة اإلمالء اإلستماعبعليم عملية الت  كيف  .1

ء شرح يف البرداية أوضح املعلم جوهر اجلملة أو الونص الذي جيب قراءته أثونا 

لونا، ث قرأ املعلم بضع كلمات، ث حنن طالب  ونحوى و صرفبعض التفسريات املتعلقة بـ

، وبعرد كل االنتهاء مرات3موجهون لكتابتها يف دفاتران اخلاصة، قرأ املعلم الكلمة بقردر 

، يف حني أن ردوء دون تكرارها أو التوقف عونهاسيقرأ املعلم مرة أخرى اجلملة اليت قرأها هب

لكتابة اليت كتبتها للتحقق من وجود املعلم كرر اجلملة من البرداية إىل الونهاية رأيت ا

 أخطاء يف كتاابيت
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 ؟روطين  بشكل  ىستماعإلا اإلمالء طريقةهل يتم تونفيذ  .2

ال تزال هوناك  يف الشهر ألن مر تني ىستماعإلا اإلمالءعملية التعلم لطريقة  

هذا كما هو احلال عونردما  ىستماعإلا اإلمالءبعض املواد العربية اليت ال تستخردم طريقة 

 . تكون مادة مهارات القراءة

أقل قردرة التالميذ على كتابة اللغة العربية  بالعوامل اليت تسب   ملعرفة :  غرض

 ىابستعمال طريقة اإلمالء اإلستماع

 هل أنت سعيرد ابلردروس العربية؟ ما هو السبب اخلاص بك؟ .1

نوي ة اردرسة الثاملوالسبب هو، ألنن طالب من . أان أحب دروس اللغة العربية 

أشعر أن هذا الردرس يف الواقع جيب أن تيكوين أفضل  يةونوباجل كوانوياحلكومي ة األوىل  

 معىن الصياغة يف القرآن بفضل هذا الردرس العريب يف الفهمحىت اآلن، أستطيع أيضا 

 ، ملاذا؟لغة العربية؟ إذا كان األمر كذلكصعبة يف الهل الكتابة العربية هي مهارة  .2

 نعم، ألنن تعلمت درس اللغة العربية عونرد القبول يف هذا الونظام 

 ما هي املشاكل اليت تواجهها يف تعلم مهارات الكتابة العربية؟ .3

كتابة اللغة العربية، واندرا أكرر الكتابة العربية يف املونزل وأيضا ىف  أان ال أسرع  

 كتابة اللغة العربية صعبة جرداألن  
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تسهل عليك حتسني مهاراتك يف الكتابة ابللغة  ىستماعإلااإلمالء هل طريقة  .4

 العربية؟

بردأت أحب دروس اللغة  تسهلن ىف كتابة و ىستماعإلا ءطريقة إمالبنعم،  

 العربية وخاصة يف وقت كتابة العربية

ما هي العوامل اليت جتعلك غري قادر على كتابة اللغة العربية ابستخردام طريقة  .5

 ؟ىستماعإلااإلمالء 

هجائي ة أحياان أكتب عالمة ألنن أخلط لوضع عالمات الرتقيم على احلروف  

عونردما جيب أن تكون كسرة، كثريا ما أمسع احلروف احلجية اليت تبردو متاما   الرتقيم فته

 .شعر أن الكلمة اليت يتحردث هبا املعلم ليست واضحةكونطق، وأحياان أ

 ما هي طرقك أو جهودك لتحسني مهاراتك يف الكتابة ابللغة العربية؟ .6

تردربت على كتابة الكتابة العربية عونردما كونت يف املونزل، وأان ريلت خطاابت  

 اليت بردت مشاهبة جائي ةاهل
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 املقابلة دليلة

 د يف تعلم مهارة كتابة اللغة العربية يف الفصل الثامن ىاإلستماعطريقة اإلمالء“

 "يةونوباجل كوانوينويّة احلكومّية األوىل  اردرسة الثامل

 الطاّلب:   خمرب

 دييب بوهانرداايين :  إسم

 الونساء :  جونس

 كونرداقرية اليبو،  :   عونوان

م مهارة كتابة يف تعل   ىطريقة اإلمالء اإلستماعبعليم عملية الت   ملعرفة:   غرض

 يةونوباجل كوانوينوي ة احلكومي ة األوىل  اردرسة الثد املاللغة العربية يف الفصل الثامن 

 ؟م مهارة كتابة اللغة العربيةيف تعل   ىطريقة اإلمالء اإلستماعبعليم عملية الت  كيف  .1

 و تشرح تشرح املردر سة الكلمة الصعبة معونها ,ردر سة الكتابة إليوناامل أتمرقبل  

 ردر سةقرأ املتكلمة أو كلمتني للطالب، ث   ردر سةقرأ املت من الونحو و الصرف ث  القواعرد 

ثالث مر ات بعردها تستمر  إىل الكلمة التالية حىت انتهاء اجلملثم  جتمع تكرارًا حىت 

 .املردر سة دفرت مالحظة الطالب لتحق ق كتابتهم

 ؟روطين  بشكل  ىستماعإلا اإلمالء طريقةهل يتم تونفيذ  .2
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علمون وفقا ت ردر سةابنتظام ألن امل ىستماعإلا اإلمالءيتم تونفيذ طريقة التعلم  

 للمواد اليت مت إعردادها يف كل اجتماع

أقل قردرة التالميذ على كتابة اللغة العربية  بالعوامل اليت تسب   ملعرفة :  غرض

 ىابستعمال طريقة اإلمالء اإلستماع

 ما هو السبب اخلاص بك؟ هل أنت سعيرد ابلردروس العربية؟ .1

إذا كان هذا يفسر أنه . مولعا جردا، وعادة ما يعتمرد على املعلم الذي أوضح 

 .من السهل أن نفهم، فإنه ميكن أن جتعل الطالب مثل الردرس لالتصال

هل الكتابة العربية هي مهارة صعبة يف اللغة العربية؟ إذا كان األمر كذلك ،   .2

 ملاذا؟

لذا تعلمت دي إمتس اجلرديردة الردرس، . أتعلم اللغة العربيةنعم، ألنه عونردما ال  

 .وكتبت أيضاً اللغة العربية اليت ال ميكن أن تكون أصل كتاابت خمتلفة ث معاين خمتلفة

 ما هي املشاكل اليت تواجهها يف تعلم مهارات الكتابة العربية؟ .3

كتابة مل أمتكن من  . مل أمتكن من كتابة اللغة العربية بشكل جيرد وصحيح 

 .الكتابة العربية بسرعة

تسهل عليك حتسني مهاراتك يف الكتابة ابللغة  ىستماعإلااإلمالء هل طريقة   .4

 العربية؟
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نعم، إذا حاولونا أن نتعلم جبردية، فسونتمكن من كتابة اللغة العربية ابستخردام  

 .، ألن كل ذلك حيتاج إىل عمليةىستماعإلااإلمالء طريقة 

ما هي العوامل اليت جتعلك غري قادر على كتابة اللغة العربية ابستخردام طريقة  .5

 ؟ىستماعإلااإلمالء 

أان أقل طالقة .ية أن الونطق هو نفسه تقريبائجال أستطيع التمييز بني احلروف اهل 

أحياان ال أستطيع أن أمسع بوضوح نطق اجلمل أو احلروف اليت يقرأها .يف املفردات العربية

 .اللغة العربيةمردرس 

 ما هي طرقك أو جهودك لتحسني مهاراتك يف الكتابة ابللغة العربية؟ .6

مضاعفة املفردات . تعرف على نفسك للحفاظ على تعلم املزيرد من املغامرة 

 .تعرف على نفسك بعردم االستسالم واليأس. العربية
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 املقابلة دليلة

 د يف تعلم مهارة كتابة اللغة العربية يف الفصل الثامن ىاإلستماعطريقة اإلمالء“

 "يةونوباجل كوانوينويّة احلكومّية األوىل  اردرسة الثامل

 الطاّلب:   خمرب

 حسونةإيرا نور   :  إسم

 الونساء :  جونس

 قرية مورومي:   عونوان

م مهارة كتابة يف تعل   ىطريقة اإلمالء اإلستماعبعليم عملية الت   ملعرفة:   غرض

 يةونوباجل كوانوينوي ة احلكومي ة األوىل  اردرسة الثد املاللغة العربية يف الفصل الثامن 

 ؟م مهارة كتابة اللغة العربيةيف تعل   ىطريقة اإلمالء اإلستماعبعليم عملية الت  كيف  .1

من  الونحو و الصرفشرح و ت األو لمن  ونص  المل أو اجلاملردر سة قرأ تيف البرداية  

. ردفرت مالحظيتاليف  قوهلاأستمع أواًل وأكتب  و ،الكلمة بعضقرأ املردر سة تاجلمل ث 

من األو ل إىل اآلخر ببطئ و أان  قراءةال انتهاء بعرد. مرات ثالثلة اجلم املردر سة تعيرد

 .موجه لونظر كتابيت لتصحيح إن كانت فيها اخلطئ

 ؟روطين  بشكل  ىستماعإلا اإلمالء طريقةهل يتم تونفيذ  .2
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تونفيذة عملية تردريس بطريقة اإلمالء اإلستماعى مر تني ىف شهر ألن  ما  

استحردمت املردر سة طريقة اإلمالء اإلستماعى ىف بعض موادع درس الل غة العربي ة كمثل 

 .املادة من مهارة القراءة

أقل قردرة التالميذ على كتابة اللغة  بالعوامل اليت تسبّ  ملعرفة:   غرض

 ىطريقة اإلمالء اإلستماعالعربية ابستعمال 

 هل أنت سعيرد ابلردروس العربية؟ ما هو السبب اخلاص بك؟ .1

نوي ة اردرسة الثامليف  ةوالسبب هو أنن طالب. نعم، أحب دروس اللغة العربية 

وجيب أن أاتبع الردرس لكي أكون سهلة الفهم  يةونوباجل كوانوياحلكومي ة األوىل  

 .للمحتوايت الواردة يف القرآن

هل الكتابة العربية هي مهارة صعبة يف اللغة العربية؟ إذا كان األمر كذلك ،   .2

 ملاذا؟

ال أتعلم  اإلبتردائي ة ردرسةملاعونردما كونت يف  أعتقرد أن اللغة العربية صعبة، ألن 

 يةونوباجل كوانوينوي ة احلكومي ة األوىل  اردرسة الثاملاللغة العربية، تعلمتها عونرد الردخول يف 

 املشاكل اليت تواجهها يف تعلم مهارات الكتابة العربية؟ما هي  .3
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أان ال أجيرد الكتابة ابللغة  .أان أقل اجيرد يف كتابة اللغة العربية بشكل جيرد 

 ىف الفتحاندرًا  .مل أمتكن من كتابة اللغة العربية بسرعة .اإلمالءالعربية ابستخردام طريقة 

 .الكتب واندراً أكرر كتاابيت العربية يف املونزل ويف الفصول الردراسية

حتسني مهاراتك يف الكتابة ابللغة  ك ىفتسهل ىستماعإلااإلمالء هل طريقة   .4

 العربية؟

 ةعلى معرفة الكتابقادرُت  و هجائي ةف و نعم، ألنن أستطيع التمييز بني حر  

 .ة و الطويلةالعربية القصري 

ما هي العوامل اليت جتعلك غري قادر على كتابة اللغة العربية ابستخردام طريقة  .5

 ؟ىستماعإلااإلمالء 

 اقوهلتلست واضحا لسماع ما  .أان غري ُمَفو د يف العرديرد من املفردات العربية 

ال . أان غالبا ما أكون خمطئا وال ميكن التمييز بني احلروف طويلة وقصرية. ردر سةامل

 .أكتب العربية بشكل جيردأستطيع أن 

 ما هي طرقك أو جهودك لتحسني مهاراتك يف الكتابة ابللغة العربية؟ .6

مضاعفة نطق  .لتعلم اللغة العربية بشكل أكثر قوة يمن خالل تعريف نفس 

 .تكرار الردروس اليت مت تردريسها .املفردات العربية
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