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 دليلة المقابلة

  ٦تحليل عوامل الصعوبة في قراءة النصوص العربية في المدرسة العالية العامة 

  كنداري  

  : مدّرسة الّلغة العربية    مخبر

 Hj.Nurcayang,S.Ag:    إسم

012    :jln.dr sutomo btn bukit anugrah indah blok a/2   

 العربية وما هو الغرض؟ النصوص  لقراءةا ةما هو الوصف العام لتعلم مهار  .١

 عدتقوم ا أو تاليت  القراءة النصوص العربيةيف التخطيط للتعلم، ما هي مهارات  .٢

 ؟درسةها امل

 ؟  القراءة النصوص العربيةعملية تدريس يف تعلم مهارات  كيف .٣

  ؟بسالسة القراءة النصوص العربيةم مهارات يهل عملية التعل .٤

 ؟القراءة النصوص العربيةتعلم مهارات س يف املدرّ  يواجههاالىت  راقيلالعما هي  .٥

  لتحسني مهارام يف القراءة النصوص العربية؟ يبذهلا املدّرسما هي اجلهود اليت  .٦

ما هي العوامل اليت  صعبة للطالب؟ إذا كان األمر كذلك، هل اللغة العربية  .٧

 تسبب ذلك؟
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  دليلة المقابلة

  ٦تحليل عوامل الصعوبة في قراءة النصوص العربية في المدرسة العالية العامة 

  كنداري  

  : الطّالب    مخبر

  :    إسم

  :    جنس

 ؟اللغة العربية مهارة القراءةم عليم يف تعلّ عملية التّ كيف  .١

 هل أنت سعيد بالدروس العربية؟ ما هو السبب اخلاص بك؟  .٢

هي مهارة صعبة يف اللغة العربية؟ إذا كان األمر   القراءة النصوص العربيةهل  .٣

 كذلك ، ملاذا؟

 ؟القراءة النصوص العربية ما هي املشاكل اليت تواجهها يف تعلم مهارات  .٤

 ؟ القراءة النصوص العربيةما هي طرقك أو جهودك لتحسني مهاراتك يف  .٥
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  دليلة المقابلة

  ٦تحليل عوامل الصعوبة في قراءة النصوص العربية في المدرسة العالية العامة 

  كنداري  

  : مدّرسة الّلغة العربية    مخبر

  Nur Cayang S,Ag:     إسم

  : النساء    جنس

  فنغولك : قرية    عنوان

 وما هو الغرض؟؟القراءة النصوص العربية  ةهو الوصف العام لتعلم مهار ما  .١

يفتقرون إىل  نالطالب ما زالو  هموالتدريب. معظم مريال تزال حباجة إىل التد

 اللغة العربية، ألم غري معتادين 

يف التخطيط للتعلم، ما هي مهارات القراءة النصوص العربية اليت تقوم ا أو تعد  .٢

 ؟دّرسةها امل

حبيث يكون األطفال  ميإعداد املدّرسة خطط تنفيذ التعلم، و وسائل تعل

 متحمسني وغري ملل يف تعلم اللغة العربية

 عملية تدريس يف تعلم مهارات القراءة النصوص العربية باللغة العربية؟  كيف .٣
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 يف مرتني اءةالقر  مهارة تدريس يتم يعىن : لطالبل اللغة العربية تدريسعملية 

 املراد املادة بفتح املعلم ويوجه ، التعلم املعلم فيها يدخل مرة كل يف األسبوع

 ، ذلك بعد الطالب على تطبيقها مث أوالً  بقراءا املعلم يرشد مث ، تدريسها

 قرأها مث أوالً  الالتينية. احلروف املعلم يكتب املسلمني غري للطالب وبالنسبة

 .املسلمني غري الطالب

 ؟بسالسة النصوص العربيةالقراءة م يالتعلهل عملية  .٤

تسري بسالسة ووفق خطة التعلم اليت  النصوص العربيةالقراءة م يعملية التعل

 دّرسةمت إعدادها من قبل امل

 ؟تعليم مهارة القراءة اللغة العربيةس يف املدرّ  يواجههاالىت  راقيلالعما هي  .٥

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

 كيفية ربط اجلملة العربية عندما يقرأ املعلم القليل منهم فقط ميكن نسخهم فقط

 لتحسني مهارام يف القراءة النصوص العربية؟ يبذهلا املدّرسما هي اجلهود اليت  .٦

مضاعفة وسائل اإلعالم التعليمية اليت تتوافق مع املوضوع وتكون مقرتنة مع 

  مناسبة للطالب للتمتع التعلم وعدم الشعور باملللطريقة 

هل اللغة العربية صعبة للطالب؟ إذا كان األمر كذلك ، فما هي العوامل اليت  .٧

 تسبب ذلك؟
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القراءة النصوص ألن الطالب ما زالوا غري مهتمني ومازالوا يفتقرون إىل  ,نعم

 العربية العربية

 

  المقابلة دليلة

  ٦تحليل عوامل الصعوبة في قراءة النصوص العربية في المدرسة العالية العامة 

  كنداري

  : الطّالب    مخبر

  (Fadhilla Mutminna) :    إسم

  : النساء    جنس

  فنغولكقرية :     عنوان

اللغة  مهارة القراءةم يف تعلّ  ىطريقة اإلمالء اإلستماعبعليم عملية التّ كيف  .١

 ؟العربية

ء شرح املعلم جوهر اجلملة أو النص الذي جيب قراءته أثنا يف البداية أوضح  

طالب ك، مث قرأ املعلم بضع كلمات، مث حنن  نحوى و صرفبعض التفسريات املتعلقة بـ

، وبعد كل االنتهاء مرات ٣موجهون لكتابتها يف دفاترنا اخلاصة، قرأ املعلم الكلمة بقدر 
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 يف حني أن ء دون تكرارها أو التوقف عنهادو سيقرأ املعلم مرة أخرى اجلملة اليت قرأها ،

اليت كتبتها للتحقق  القراءة النصوص العربيةاملعلم كرر اجلملة من البداية إىل النهاية رأيت 

 من وجود أخطاء يف كتابايت

 هل أنت سعيد بالدروس العربية؟ ما هو السبب اخلاص بك؟ .٢

نويّة ادرسة الثاملأنا مهتم جدا يف هذا الدرس. والسبب هو، ألنين طالب من   

أشعر أن هذا الدرس يف الواقع جيب أن تيكوين أكثر،  يةنوباجل كوناوياحلكومّية األوىل  

إىل جانب إضافة إىل العلم لدي، وميكنين أيضا أن نفهم معىن الصياغة يف القرآن بفضل 

 هذا الدرس العريب

العربية هي مهارة صعبة يف اللغة العربية؟ إذا كان  ة النصوص العربيةالقراءهل  .٣

 األمر كذلك ، ملاذا؟

، لذلك فإن درس اللغة العربية اإلبتدائّيةال، السبب هو أنين كنت من مدرسة   

 وكيفية احلصول عليه مل يعد غريبا بالنسبة يل

 العربية؟ العربية القراءة النصوصما هي املشاكل اليت تواجهها يف تعلم مهارات  .٤

القراءة النصوص أنا ال سريع مبا فيه الكفاية لكتابة العربية، وأنا نادرا ما أكرر   

 العربية يف املنزل العربية
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باللغة  القراءة النصوص العربيةما هي طرقك أو جهودك لتحسني مهاراتك يف  .٥

 العربية؟

دات العربية اليت سأحاول تدريب املزيد من املغامرات مرة أخرى، وزيادة املفر   

  اللغة العربية الذي مت شرحه عندما كنت يف املدرسة. درسأملكها، وسأحاول تكرار 
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  المقابلة دليلة

  ٦تحليل عوامل الصعوبة في قراءة النصوص العربية في المدرسة العالية العامة 

  كنداري  

  : الطّالب    مخبر

  (Rendi Purwanto) :    إسم

  : الرجل    جنس

  فنغولكقرية :     عنوان

اللغة  مهارة القراءةم يف تعلّ  ىطريقة اإلمالء اإلستماعبعليم عملية التّ كيف  .١

 ؟العربية

ء شرح يف البداية أوضح املعلم جوهر اجلملة أو النص الذي جيب قراءته أثنا  

لنا، مث قرأ املعلم بضع كلمات، مث حنن طالب  نحوى و صرفبعض التفسريات املتعلقة بـ

، وبعد كل االنتهاء مرات٣موجهون لكتابتها يف دفاترنا اخلاصة، قرأ املعلم الكلمة بقدر 

 يف حني أن دوء دون تكرارها أو التوقف عنهاسيقرأ املعلم مرة أخرى اجلملة اليت قرأها ،

اليت كتبتها للتحقق  لقراءة النصوص العربيةااملعلم كرر اجلملة من البداية إىل النهاية رأيت 

 من وجود أخطاء يف كتابايت

 هل أنت سعيد بالدروس العربية؟ ما هو السبب اخلاص بك؟ .٢
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نويّة ادرسة الثاملأنا أحب دروس اللغة العربية. والسبب هو، ألنين طالب من   

أشعر أن هذا الدرس يف الواقع جيب أن تيكوين أفضل  يةنوباجل كوناوياحلكومّية األوىل  

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

لغة العربية؟ إذا كان العربية هي مهارة صعبة يف ال القراءة النصوص العربيةهل  .٣

 ، ملاذا؟األمر كذلك

 القبول يف هذا النظام نعم، ألنين تعلمت درس اللغة العربية عند  

 العربية؟ القراءة النصوص العربيةما هي املشاكل اليت تواجهها يف تعلم مهارات  .٤

العربية  القراءة النصوص العربيةكتابة اللغة العربية، ونادرا أكرر ىف  أنا ال أسرع  

 يف املنزل وأيضا ألن كتابة اللغة العربية صعبة جدا

باللغة  القراءة النصوص العربيةاتك يف ما هي طرقك أو جهودك لتحسني مهار  .٥

 العربية؟

العربية عندما كنت يف املنزل، وأنا  القراءة النصوص العربيةتدربت على كتابة   

  اليت بدت مشاة جائّيةريلت خطابات اهل
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  المقابلة دليلة

  ٦تحليل عوامل الصعوبة في قراءة النصوص العربية في المدرسة العالية العامة 

  كنداري  

  : الطّالب    مخبر

  (Hilda Ayu Lesatri):     إسم

  : النساء    جنس

  كوندا،  فنغولكقرية :     عنوان

مهارة م يف تعلّ  ىطريقة اإلمالء اإلستماعبعليم عملية التّ  : ملعرفة    غرض

  يةنوباجل كوناوينويّة احلكومّية األوىل  ادرسة الثد املاللغة العربية يف الفصل الثامن  القراءة

اللغة  ءة مهارة القرام يف تعلّ  ىطريقة اإلمالء اإلستماعبعليم التّ عملية كيف  .١

 ؟العربية

تشرح املدّرسة الكلمة الصعبة  دّرسة القراءة النصوص العربية إلينا,امل تأمرقبل   

كلمة أو كلمتني للطالب، مث   دّرسةقرأ املت من النحو و الصرف مثّ القواعد  و تشرح معنها

ثالث مرّات بعدها تستمّر إىل الكلمة التالية حىت انتهاء اجلملثّم تكراراً حىت  دّرسةقرأ املت

 .جتمع املدّرسة دفرت مالحظة الطالب لتحّقق كتابتهم

 هل أنت سعيد بالدروس العربية؟ ما هو السبب اخلاص بك؟ .٢
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مولعا جدا، وعادة ما يعتمد على املعلم الذي أوضح. إذا كان هذا يفسر أنه   

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

العربية هي مهارة صعبة يف اللغة العربية؟ إذا كان  القراءة النصوص العربيةهل  .٣

 األمر كذلك ، ملاذا؟

نعم، ألنه عندما ال أتعلم اللغة العربية. لذا تعلمت دي إمتس اجلديدة الدرس،   

 كن أن تكون أصل كتابات خمتلفة مث معاين خمتلفة.وكتبت أيضاً اللغة العربية اليت ال مي

 العربية؟ القراءة النصوص العربيةما هي املشاكل اليت تواجهها يف تعلم مهارات  .٤

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

 العربية بسرعة. القراءة النصوص العربية

باللغة  القراءة النصوص العربيةما هي طرقك أو جهودك لتحسني مهاراتك يف  .٥

 العربية؟

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

  العربية. تعرف على نفسك بعدم االستسالم واليأس.
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  المقابلة دليلة

  : الطّالب    مخبر

 (Anggi Safitri):     إسم

  النساء:     جنس

  : فنغولك    عنوان

اللغة  مهارة القراءةم يف تعلّ  ىطريقة اإلمالء اإلستماعبعليم عملية التّ كيف  .١

 ؟العربية

من  النحو و الصرفشرح و ت األّولمن  نصّ المل أو اجلاملدّرسة قرأ تيف البداية   

دفرت مالحظيت. اليف  قوهلاأستمع أوًال وأكتب  و ،الكلمة بعضقرأ املدّرسة تاجلمل مث 

من األّول إىل اآلخر ببطئ و أنا  قراءةال انتهاء مرات. بعد ثالثلة اجلم املدّرسة تعيد

 موجه لنظر كتابيت لتصحيح إن كانت فيها اخلطئ.

 هل أنت سعيد بالدروس العربية؟ ما هو السبب اخلاص بك؟ .٢

نويّة ادرسة الثامليف  ةنعم، أحب دروس اللغة العربية. والسبب هو أنين طالب  

وجيب أن أتابع الدرس لكي أكون سهلة الفهم  يةنوباجل كوناوياحلكومّية األوىل  

 للمحتويات الواردة يف القرآن.
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العربية هي مهارة صعبة يف اللغة العربية؟ إذا كان  القراءة النصوص العربيةهل  .٣

 األمر كذلك ، ملاذا؟

ال أتعلم  اإلبتدائّية ةدرسملاعندما كنت يف  أعتقد أن اللغة العربية صعبة، ألن  

 يةنوباجل كوناوينويّة احلكومّية األوىل  ادرسة الثاملاللغة العربية، تعلمتها عند الدخول يف 

 العربية؟ القراءة النصوص العربيةما هي املشاكل اليت تواجهها يف تعلم مهارات  .٤

النصوص القراءة أنا ال أجيد  أنا أقل اجيد يف كتابة اللغة العربية بشكل جيد.  

 مل أمتكن من كتابة اللغة العربية بسرعة. .اإلمالءباللغة العربية باستخدام طريقة  العربية

 الكتب ونادراً أكرر كتابايت العربية يف املنزل ويف الفصول الدراسية. ىف الفتحنادراً 

باللغة  القراءة النصوص العربيةما هي طرقك أو جهودك لتحسني مهاراتك يف  .٥

 العربية؟

مضاعفة نطق  لتعلم اللغة العربية بشكل أكثر قوة. يخالل تعريف نفسمن   

  تكرار الدروس اليت مت تدريسها. املفردات العربية.
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  قائمة السيّرة الحياة

 ذاتية النفس .١

 صالحة سفيرة:        اسم   . أ

 ١٩٩٩ مايوا ١٥, كنداري:   مكان وتاريخ امليالد  . ب

 النساء :      جنس  . ت

 : غري املتزوجني    حالة اإلجتماعية  . ث

 اإلسالم :      الدين  . ج

 د ٧مدينة كنداري,كمارايا الرقم شارع  :      العنوان  . ح

 ٠٨٢٢٥٥٤٠٠٦٢٢:     رقم اهلاتف  . خ

 solehaidentity@gmail.com:    الربيد اإللكرتوين  . د

     بيانات الوالدين .٢
 حممد أسعف لطيف :    أمساء أب  . أ

 - :     الوظيف  . ب
 : اإلسالم      الدين  . ت
 فتموت:     أمساء أم  . ث
 ربة البيت :     الوظيف  . ج
 اإلسالم:       الدين  . ح

 تاريخ التعليم .٣
 -  :  رياض االطفال  . أ

 كنداري  ١١العامة : مدرسة اإلبتدائية     املدرسة اإلبتدائية  . ب
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 ٤ : معهد دارالسالم كونتور للبنات  املدرسة الثانوية و العالية  . ت
 الخبرة التنظيمية والمشاركة في األنشطة

 اخلربة التنظيمية )١
 معهد دارالسالم كونتور للبنات احلرام جلنة الشهر الرمضانيف  إلعالمقسم ا  . أ

١ 
 ٤ معهد دارالسالم كونتور للبنات احلراميف منظمة الطالبة  قسم اللغة املركزي  . ب
 معهد دارالسالم كونتور للبنات احلراميف منظمة الطالبة قسم اإلعالم املركزي   . ت

٤ 
 املشاركة يف النشاط )٢

 ٤ معهد دارالسالم كونتور للبنات احلرامرئيسة احلفلة السنة   . أ
 ٤ معهد دارالسالم كونتور للبنات احلرام رخص الدائرةأعضاء   . ب
 وحدة مشرفة من معسكر القوارب النسائية  . ت
 مشرفة من معسكر الفضاء اجلوي اإلندونيسي  . ث
متابعة تدريب املوظفني على رسم خرائط وحتديث محولة سكان التعداد   . ج

 صاءات املركزية كينداريوكالة اإلح ٢٠٢٠ويلكرسات 
 حضور احللقة الدراسية الوطنية "وظيفة التعليم يف إنكار التطرف"  . ح
بعد تنفيذ الثقافة األكادميية والطالبية للجامغة اإلسالمية الكينداري "تنشيط   . خ

 نزاهة العلم والقومية اإلسالمية والطالبية.
 طالبة كأفضل  )KMD(اختاذ األساسية املتقدمة دورة تدريبية الكشفية   . د
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معهد دارالسالم كونتور شارك يف احللقة الدراسية "علم النفس التدريب" يف   . ذ
 ١ للبنات احلرام

-BMW (BRAINMASTERحضور الندوة التحفيزية والتدريبية   . ر

MIRACLES-WEALTH ("يدلبناء روح احلياة، إىل النجاح ا" 
سرة من بعد مجعية احملادثات الوطنية رفض احلرة "إنقاذ جيل الشباب واأل  . ز

  االرتباط احلر"
    م ٢٠٢٠ أكتوبر من ١٤، كنداري    

  املؤلفة              

  

  صالحة سفيرة         

١٦٠١٠١  


