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 8في الكتاب اللغة العربية الفصل  مادة عربية
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 نتائج المالحظة

 اخطاء النطق الحروف اسم الطالب رقم
 

 لفظ

 أيرا ايرا سينلى  .2
 

   ع    تنطق 
 ء

 دئتتعد          

 

ز  تنطق   ىب   ز يذىب          ي ذ  

 باحاس           صباحا ص تنطق   س   ةاكلي  .0

 

 توحا        اختو خ تنطق ق 

 

 مدىا        احمد ح تنطق ق 

   ليمةى       حليمة 
 - - -  فردا فرجت اهلل  .0

 ائشةئ        عائشة ع تنطق ء  بوترم ازيفى  .4

   ةئالسا         الساعة

 دئب        بعد  

 هككالدة         ككالد  ة تنطق ق 

 البيت   وربة البيت      رب

 غمطب       مطبخ خ تنطق غ 
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 يارةشبا ال  با السيارة    س تنطق ش  بوترم ىستويت  .5

 يدشسيد         

 

 ىبز يذىب        ي ذ تنطق  ز 

 ع  تنطق ء  رزكي اكليا 6

 

  ح تنطق ق

 دئت          تعد

  ليمةى         حليمة

 

  - - موتيارا سلمى 7

  - - سلسبيلة ريفكىى 8

 ع تنطق ء  سوجي كالندارم 9

 

 ذ تنطق ز

 

 خ تنطق ق

 

  مالنائا          اعمالنا
 

 اكرز ي         يذاكر
 

 توىاختو          ا
 

 ليمةى         حليمة
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 ح  تنطق ق

 

  صليحة 22
 
 
 

 
 
 

 ع تنطق ء

 

 

 ذ تنطق ز

 

 

 ح تنطق ق

 ةئالسا         الساعة
 ةئالسابعة         الساب

 مة        حلمةيحل
 ئشة       عئشةاع
 لده     وولدهاوو 
 
 

 ىبز يذىب           ي

 

 

 ليمةى         حليمة

 اىصباحا         صبا

 

  شلسا انيسا بوترم 22
 

 

- - 

أ تنطق  كحيوين 20  ع  

 

 س تنطق ش

 دئب            بعد

 

 ةئالشا        الساعة

 



81 

 

 

 ح تنطق ق

 

 سنىحسن         

  ديفا أيفا تِت 35
 
 

  ذ تنطق  ز

 

 

 ح تنطق ق

 خ تنطق ق

 

 اكرز ي         يذاكر

 ىبز يذىب           ي

 سنى  حسن       

 ليمةى         حليمة

 توىاختو          ا

 - - - زىرة 36

  غايب 37
 
 
 
 

 

 ح تنطق ق
  ع   غ تنطق  

 

 سنى    حسن       

 رؽعيستغرؽ        يست

  سرم انديٍت 38
 
 

   خ تنطق ق 

 ا ع  تنطق 

 توىاختو          ا 

 ةئالسا         الساعة

 



82 

 

  سرم مارم باغيستو 31
 

  ع تنطق ء  
   

   ذ تنطق ز
 ح تنطق ق

 
 ث تنطق  س 

 دئب           بعد

 اكرز ي      يذاكر

 اىباص           صباحا

 ستمكث        تمك

   مغفرة اٟتكمة 31
- 
   

 

- 

 - - - بوبوت ياٝتُت 31

 تبوغمكتبو          م ؾ تنطق غ  حجرة فيربيانيت  42

 سدسة دسةاس

  زاسكيا مغرياين يوسف 43

 

 

- - 

       تنطق  ق  يوسنيتا 44
 ح

خ      تنطق ق  
 

          ذ تنطق ز
 

 اىصباحا       صبا

 ومطب        مطبخ

 ىابز الالذىاب     

 ص تنطق ز  أرـك رمضن 00
 

 اىصباحا         صبا

 رىتذاكر           تزا
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 ؾ تنطق ق
   ر تنطق ؿ

 ؿفطور           فطو 

 ش تنطق  س   ككالف دارم 04
 ع  تنطق ء

 
 ذ  تنطق ز

 

 ةسعائ         عائشة

 مالنائا          اعمالنا

 ىبز يذىب           ي

 ذ تنطق  ز  ريكا مياليت  05
 

 خ تنطق ق

 اكرز تتذاكر             

 توىاختو             ا

 سو          درسوو در 

06  
 بوطرم طيطيات

 
 
 
 

       
 ح تنطق   ع

  
 ة تنطق ق

 
 

ر  تنطق  ؿ  

 

 اعباص          صباحا

 هككالدككالدة            

 البيت ورب ربة البيت   

 فطور            فطو

  ميلى اغرياين 07
 

 ع تنطق ك
       

 خ ق تنطق
 ز ذ   تنطق

 مالناك اعمالنا         ا

 توىاختو              ا

 اكرز يذاكر            ي

  ناذٌن 08  
 

 ء ع  تنطق
 

 ةثعائ           عائشة

 ىابز الالذىاب         
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 ز ذ تنطق 
 ق خ   تنطق
 ق ح  تنطق

 توىاختو            ا

 ليمةى         حليمة

 - -  دكم سابوطرم 09

 - -  ديٌت 02

 8للطالب الفصل  جدول تصنيفية اخطاء نطق الحروف

 (1017أغستص  15-37)

 

 إرشادات للمقابالت

بالمدرسة  الثانوية دار المخلصين   8 الفصل البطدى لمقابالت الإرشادات  .7

 رياكند

نص قراءة يف  نطق اٟتركؼأخطاء اشكاؿ كيف :  2أ. ا١تشكلة البحث 

با١تدرسة  الثانوية دار ا١تخلصُت   8 لفصللدل الطالب االعربية  اللغة

 رماكند

 االجابة األسئلة رقم

2 

 
منذ مىت تعرؼ أك تلقيت دركسنا يف اللغة 

  العربية ؟
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ما ىي ا١تشاكل اليت تواجهك عند تعلم  0
  القراءة / قراءة النصوص العربية؟مهارة 

0 

ىل توجد أية صعوبات تواجهك عند قراءة 

النصوص العربية ، يف حالة كجود أية 

 صعوبات ؟
 

4 

ماذا عن نطق اٟتركؼ ، ىل كاجهت 

صعوبات كأخطاء يف نطق اٟتركؼ / 

 اٟتركؼ ا٢تجائية عند قراءة النصوص العربية؟

إذا كاف األمر كذلك فما ىي اٟتركؼ 

 ا٢تجائية ك١تاذا؟

 

 

        : ما العوامل اليت تسبب يف أخطاء نطق اٟتركؼ يف0ا١تشكلة البحث ب.

  با١تدرسة  الثانوية دار ا١تخلصُت 8قراءة نص اللغة العربية للطالب الفصل 

 كندارم ؟
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 اإلجابة األسئلة  رقم

 ما رأيك يف تعلم اللغة العربية؟ 2
 

0 

عند قراءة  ىل توجد مشكلة يف نطق اٟتركؼ

النص العريب ، كإذا كاف األمر كذلك فما ىي 

 العوامل ا١تسامهة؟

 

0 

ما رأيك يف ا١تعلمُت الذين يقوموف بتدريس اللغة 

با١تدرسة  الثانوية دار  8الفصل  العربية يف

 ؟  كندارم  ا١تخلصُت

 

4 
كيف يقـو ا١تدرس بالتدريس يف نشاط قراءة 

 النصوص العربية داخل الفصل؟

 

  كيف تطورؾ يف قراءة القرآف؟ 5
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األخطاء : كيف اٞتهود اليت يبذ٢تا ا١تعلم يف حل ا١تشكالت على 0ا١تشكلة البحثج. 

با١تدرسة  الثانوية دار  8الفصل لدل طالب نطق اٟتركؼ يف قراءة نص اللغة العربية 

 ؟  كندارم  ا١تخلصُت

 اإلجابة األسئلة  رقم

2 

لتقليل حدكث  ما ىي اٞتهود اليت بذلتموىا   

األخطاء يف قراءة النصوص العربية ، خاصة يف 

 ذكر اٟتركؼ ا٢تجائية؟
 

ما ىو شكل اىتماـ ا١تدرسة بتحسُت القدرة على   0
  قراءة القرآف؟

؟ 0   ىل يوجد جدكؿ منتظم للدراسة كل يـو

4 
 كيف ىي عملية تعلم قراءة القرآف 

  

خارج  ىل يوجد جدكؿ زمٍت لتعلم اللغة العربية  5
  ا١تدرسة / دركس الكوخ؟

6  

عند قراءة النصوص العربية يف الفصل ، ىل 

يوٓتك ا١تدرسوف أك أصدقاؤؾ أك يصححونك 

 عندما ترتكب أخطاء يف قراءة النصوص العربية؟
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7  

ما نوع التوبيخ كالتصحيحات اليت تتلقاىا من 

ا١تعلمُت كالطالب عندما يكوف لديك خطأ يف 

 العريب؟قراءة النص 
 

 

بالمدرسة  الثانوية   8مدرسة اللغة العربية في الفصل لإرشادات المقابالت  .1

 كنداريدار المخلصين  

األخطاء نطق اٟتركؼ يف قراءة نص اللغة كيف اشكاؿ : 2ا١تشكلة البحث  أ.

 ؟ كندارمبا١تدرسة  الثانوية دار ا١تخلصُت   8الفصل لدل الطالب العربية 

 اإلجابة األسئلة  رقم

2 
ما ىي ا١تعوقات اليت تواجهك عند تعلم اللغة 

  ؟ 8الفصل العربية يف 

0 

ىل ما زالت ىناؾ أخطاء متكررة يرتكبها 

مهارات لغوية خاصة يف مهارة  4الطالب يف 

 القرعة؟

 

 



89 

 

0 
ىل توجد مشكلة يف فئة نطق اٟتركؼ عند  

             قراءة نص عريب؟

4 
 

اٟتركؼ العربية ما ىي أشكاؿ األخطاء يف نطق 

 ؟ 8الفصل  للطالب الذين تقابلهم يف

 

 

 

        : ما العوامل اليت تسبب يف أخطاء نطق اٟتركؼ يف0ا١تشكلة البحث ب.

ب با١تدرسة  الثانوية دار  8الفصل لدل طالب قراءة نص اللغة العربية 

 كندارم ؟  ا١تخلصُت

 اإلجابة األسئلة  رقم

2 

ا١تدرسة تدعم تعلم اللغة ىل البنية التحتية يف 

العربية ، كخاصة يف مهارة القراءة / مهارات قراءة 

 الطالب؟
 

0 

فيما يتعلق بأخطاء إنذار الطالب عند قراءة 

النصوص العربية ، برأيك ، ما ىي العوامل اليت 

 تؤثر على ىذه األخطاء؟
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على يف حل ا١تشكالت اٞتهود اليت يبذ٢تا ا١تعلم كيف :0ا١تشكلة البحث

با١تدرسة   8الفصل  الباللغة العربية للطيف قراءة نص  نطق اٟتركؼاألخطاء 

 ؟  رماكند  الثانوية دار ا١تخلصُت

 اإلجابة األسئلة رقم

3 

ما االستعدادات اليت قمت هبا قبل البدء يف تعلم 

  اللغة العربية؟

4 

ما ىي الطريقة اليت تستخدمها يف تعليم كتعلم  

  الفصل؟اللغة العربية يف 

5 

ما ىي تقنيات التعلم اليت تقـو هبا يف تعلم اللغة 

  العربية كخاصة يف مهارات القراءة؟

6 

فيما يتعلق بالتقييم ، سيديت ، ىل تقومُت دائمنا 

  بإجراء تقييم يف ّناية كل درس؟

7 
إذا كانت ىناؾ مشاكل يف قراءة الطالب ، فما  
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ىي اٞتهود أك النصائح اليت قمت هبا للتغلب على 

أك تقليل األخطاء يف نطق اٟتركؼ يف قراءة 

 ؟لدل الطالب النصوص العربية 

 

 

 رياكندالمدرسة الثانوية دار المخلصين  مدير ل لمقابالتاإرشادات  .3

 اإلجابة األسئلة رقم

3 

فيما يتعلق بتعلم اللغة العربية ، ما ىو شعورؾ  

ا١تواد العربية على مستول الًتٚتة  حياؿ كجود

ا١تدرسة  الثانوية دار ا١تخلصُت   اآللية ، خاصة يف

 ؟ كندارم

 

0 
ىل يوجد برنامج خاص من ا١تدرسة يعطى لتعلم 

  ؟ اللغة العربية

0 

ىل ىناؾ اىتماـ خاص من ا١تدرسة بالقدرة على 

قراءة القرآف لدل طالب ا١تدارس الثانوية دار 

 ؟ ا١تخلصُت
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4 
بشكل عاـ ، ما الذم تتوقعو األـ كمدير لقدرات 

  الطالب يف اللغة العربية؟

5 
بالنسبة للمرافق كالبنية التحتية ، سيديت ، ىل ىي 

  مناسبة لتعلم اللغة العربية كا١تختربات كغَتىا؟

  

 
6 

ا١تدرسة  الثانوية دار  ما ىي العقبات اليت تواجهها

 ؟  كندارما١تخلصُت  

7 

، كيف ىي اٞتهود أك التقدير الذم حىت اآلف 

بذلتو ا١تدرسة يف دعم ٧تاح تعلم اللغة األجنبية 

 ؟ كندارما١تدرسة  الثانوية دار ا١تخلصُت   يف
 

8 
برأيك ، بعد بذؿ ىذه اٞتهود ، ىل حدث تغيَت 

  يف نتائج تعلم اللغة العربية؟

ىل ديكن تصنيف تعلم اللغة العربية على أنو   9  
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 ناجح أـ ال؟

 

22 

ما ىي اٞتهود ا١تبذكلة لتقليل األخطاء اليت ٖتدث 

غالبنا يف تعلم اللغة العربية ، خاصة يف مهارات 

 القراءة؟
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 نتائج المقابالت 

 كنداريالمدرسة  الثانوية دار المخلصين  تتائج المقابلة لمدير  .7

 : كىليلي ا١تاجسًتاسم

 كندارما١تدرسة  الثانوية دار ا١تخلصُت  ١تدير : غرفة االمكان

 0202غستص ا 05: التارخ

 

فيما يتعلق بتعلم اللغة العربية ، ما ىو شعورؾ حياؿ كجود ا١تواد العربية على : الباحثة

  ؟ كندارما١تدرسة  الثانوية دار ا١تخلصُت  مستول الًتٚتة اآللية ، خاصة يف 

: اللغة العربية ىي لغة ترتبط ارتباطنا مباشرنا بالقرآف ، لذا كمؤسسة مدير المدرسة

ا بل إّنا ملزمة بتعلم اللغة العربية ألنو كيف ديكن  تعليمية إسالمية ، أعتقد أّنا مهمة جدن

 للطالب فهم القرآف إذا كانت لغة التدريس ىي مل يعرؼ بعد من قبل الطالب 

 ١تدرسة يعطى لتعلم اللغة العربية ؟ىل يوجد برنامج خاص من ا: الباحثة 
: بصرؼ النظر عن كونو مادة كاردة يف ا١تنهج ألف الًتٚتة اآللية مدرجة   مدير المدرسة

 .يف بيئة مدرسة داخلية ، فإف أحد الدركس يف الكوخ ىو تعميق اللغة العربية
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طالب ىل ىناؾ اىتماـ خاص من ا١تدرسة بالقدرة على قراءة القرآف لدل  الباحثة:

 ا١تدارس الثانوية دار ا١تخلصُت ؟

 .٨تن قلقوف للغاية بشأف قدرة الطالب على قراءة القرآف .نعم بالتأكيد:  مديرالمدرسة

يشمل شكل اىتمامنا إجراء أنشطة ما قبل ا١تدرسة قبل الدخوؿ يف التعلم حىت الفصل 

العلم الديٍت ، الدراسي ١تدة أسبوع كاحد كالذم يكوف فيو على كجو التحديد لتعميق 

باإلضافة إىل جدكؿ  .كخاصة القرآف كتالكة األساسيات كيتضمن تعميق اٟتركؼ الكبَتة

 منتظم لتعلم قراءة القرآف كل يـو 

 بشكل عاـ ، ما الذم تتوقعو األـ كمدير لقدرات الطالب يف اللغة العربية؟: الباحثة

الطالب يف اللغة العربية ىو ما تتوقعو ا١تدارس أك ا١تدارس من قدرات   مدير المدرسة:

بصرؼ النظر عن كوّنا خريطة  .أف الطالب دائمنا حيسنوف فهمهم الستخداـ اللغة العربية

درس يف ا١تدارس ، ديكن أيضنا استخدامها كلغة حيث ستكوف ىناؾ حاجة إليها الحقنا 

 .كفقنا ١تهنتهم

مناسبة لتعلم اللغة العربية  بالنسبة للمرافق كالبنية التحتية ، سيديت ، ىل ىي  الباحثة:

       كا١تختربات كغَتىا؟
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بالنسبة للبنية التحتية يف مدرستنا مثالن ، أحدىا معمل لغات ، لكن ال  :مدير المدرسة 

  .يوجد معمل لغات حىت اآلف

 ؟  كندارما١تدرسة  الثانوية دار ا١تخلصُت  ما ىي العقبات اليت تواجهها : الباحثة

إذا كانت اللغة العربية ، فهذا يعٍت أف ا١تعايَت احملددة تتوافق مع خلفيتو   مدير المدرسة:

 .التعليمية ، أم أنو جيب أف يكوف خريج اللغة العربية

حىت اآلف  كيف ىي اٞتهود أك التقدير الذم بذلتو ا١تدرسة يف دعم ٧تاح   الباحثة:  

 ؟ كندارما١تدرسة  الثانوية دار ا١تخلصُت  تعلم اللغة األجنبية يف 

للجهد ، ٨تن من ا١تدرسة نعد معلمُت يف ٣تاؿ الدراسة يتناسبوف مع   مدير المدرسة:

٣تاؿ الدراسة مع ا٠تلفية التعليمية ا١تناسبة ، كيف ىذه اٟتالة خرجيو برنامج دراسة اللغة 

 ثانينا ، نقـو دائمنا بتحسُت معرفة القراءة كالكتابة يف البيئة ا١تدرسية سواء يف .العربية

  .الغرفة أك على اٞتدراف كنعتاد على قراءة سور القرآف قبل بدء الدركس

 برأيك ، بعد بذؿ ىذه اٞتهود ، ىل حدث تغيَت يف نتائج تعلم اللغة العربية؟ الباحثة:  

التغيَت األكثر كضوحنا ىو كيفية زيادة اىتماـ الطالب بتعلم اللغة  :مدير المدرسة

الطالب كا١تعلمُت سعداء ، فهذا تقدـ ، فهدؼ ا١تدرسة ىو عندما نالحظ أف  .العربية

جعل األطفاؿ حيبوف اللغة العربية أكالن ، كسنتابع يف ا١تستقبل فيما يتعلق بالقيم األكادديية 

 .كتعود الطالب على تطبيق اللغة العربية
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 ىل ديكن تصنيف تعلم اللغة العربية على أنو ناجح أـ ال؟ الباحثة:    

ال يزاؿ ىذا يف عملية التعلم ، خاصة كأف معظم خرجيي ا١تدارس  المدرسة:مدير 

، كلكن 7للصف  االبتدائية يدخلوف ، يبدأ التعلم من أساس ٥تتلف عن خرجيي معهد

، فإّنم بدأكا يف فهم الكثَت عن تعلم اللغة   9كالصف 8 عندما يكونوف يف الصف 

العاـ ، أعتقد أف الفهم ا١تتعلق بتعلم  كمع ذلك ، بالنسبة للصف الثامن ىذا .العربية

ا مثل الصف  يف السنوات السابقة ، كذلك ألف تعلمهم  8 اللغة العربية ليس جيدن

 COVID-19 األساسي للغة العربية يف الصف السابع مل يتم تعظيمو كىو ٤تدكد بسبب

  .جائحة

يف تعلم اللغة العربية ، ما ىي اٞتهود ا١تبذكلة لتقليل األخطاء اليت ٖتدث غالبنا  الباحثة:

 خاصة يف مهارات القراءة؟

جيب أف تقرأ ّتد كجيب أف تتبع الساعات اإللزامية من دراسة القرآف  :مدير المدرسة

 كفق ٣تموعات القراءة ا١تقررة
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بالمدرسة  الثانوية دار   8مدرسة اللغة العربية في الفصل لتتائج المقابلة   .1

 كنداريالمخلصين  

 النساء  ا١تاجسًت: خَت اسم

   8اللغة العربية يف الفصل  درسة: غرفة ا١تالمكان

 0202اغسطص  04: التارخ

 ؟ :ما االستعدادات اليت قمت هبا قبل البدء يف تعلم اللغة العربية الباحثة

التحضَت الذم أقـو بو للتدريس أك لعملية التعلم ىو بالطبع كجود  :مدرسة اللغة العربية
 خطة درس كىي التصميم األكيل لإلعداد للتعلم 

مهارات لغوية خاصة  4ىل ما زالت ىناؾ أخطاء متكررة يرتكبها الطالب يف  : الباحثة 

 يف مهارة القرعة

 فنعم ، ال يزاؿ نعم يف كثَت من األحيا:  مدرسة اللغة العربية

 ىل توجد مشكلة يف فئة نطق الطالب عند قراءة النص العريب؟: الباحثة

إذا كانت ىناؾ أحرؼ تشبو اٟتركؼ ا٢تجائية مث تأثرت بلهجة : مدرسة اللغة العربية

قبيلتهم ، فإّنا تؤثر عليهم أيضنا ، لذا فهي غنية ، على سبيل ا١تثاؿ ، ينطقوف اٟترؼ 

 )س(  ىو اللهجة اإلقليمية اليت تؤثرالذم جيب أف يكوف اٟترؼ) ث ( يصبح 
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ما ىي أشكاؿ األخطاء يف نطق اٟتركؼ العربية للطالب الذين تقابلهم يف :  الباحثة

 ؟ ب 8الفصل 

عندما يتعلق األمر بأخطاء القراءة ، فإف معظم األطفاؿ خيطئوف  مدرسة اللغة العربية:

طق ، كىي اٟترؼ )ح( يقرأ يف نطق اٟتركؼ ، نعم فهي تشبو اٟتركؼ اليت ٢تا نفس الن

 )ق( ، كاٟترؼ )ذ( يقرأ )ز( اٟترؼ )خ( يقرء )ق( كغَتىا من اٟتركؼ ا٢تجائية ا١تماثلة 

 ما ىي برأيك العوامل اليت تؤثر على ىذه األخطاء؟ :الباحثة

: من ا١تفًتض أيضنا أف تؤثر القدرة على قراءة القرآف على ما إذا  مدرسة اللغة العربية

على قراءة ، على سبيل ا١تثاؿ ، فهذا أكثر صعوبة ألّنم ال ديتلكوف نغمة كانوا جددنا 

حىت اآلف  رٔتا يكوف السبب القاتل ىو أنو بالنسبة ١تن ىم اقرأ ، ألّنم يريدكف فقط أف 

يتعلموا الفرؽ.اٟتركؼ متشاهبة ، مث يتم إعادهتا إىل شكل نصي ، ٦تا يعٍت أف النص 

ا أيضنا ، لذا فهو خيتلف عما كنا ليس فقط األحرؼ ا١تتشاهبة ، كل كن التنغيم مهم جدن

ا بالفعل  نقرأه النصوص العربية من خالؿ قراءة القرآف على الرغم من أنو قد يكوف جيدن

يف تالكة األحرؼ ا٠تضراء ، كلكن إذا كاف يف نص عريب فعليو أف يتطابق مع التنغيم 

  .ا١تطلوب يف السورة أك الدرس يف ذلك اليـو
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كجود مشاكل يف قراءة الطالب ، ما ىي اٞتهود أك النصائح اليت  يف حالة :ةالباحث

 اٗتذهتا للتغلب على أك تقليل األخطاء يف نطق األحرؼ يف قراءة النص العريب للطالب؟

: أحاكؿ االنتباه عند إدخاؿ مادة القراءة بإعطاء الطالب فرصة مدرسة اللغة العربية

 كما أشرح عواقب األخطاء يف نطق اللغة العربية ،  .القراءة أكثر من الطالب اآلخرين

 اليت تستخدمها يف تدريس اللغة العربية كتعلمها داخل الفصل؟ ما ىي الطريقة الباحثة:

عادة ما أستخدـ الطريقة ا١تستخدمة بشكل عاـ كىي طريقة  :مدرسة اللغة العربية

 احملاضرة يف الفصل عند تقدًن ا١تادة كالتجميع كالعمل على أسئلة عشوائية

اليت تستخدمها يف تعلم اللغة العربية كخاصة يف مهارات  ما ىي تقنيات التعلم:  الباحثة

 القراءة ؟

 : األسلوب ىو تقسيمها إىل عدة ٣تموعات مث أقرأىا أكالن مث أتابعها مدرسة اللغة العربية

يتعلق بالتقييم ، سيديت ، ىل تقومُت دائمنا بإجراء تقييم يف ّناية كل  فيما: الباحثة

 درس؟

عادة إذا كانت متوافقة مع ا١تهارات اليت مت تدريسها يف ذلك اليـو : مدرسة اللغة العربية

 لفور ، فسيتم تقييمها على ا

: ىل مرافق البنية التحتية يف ا١تدرسة تدعم تعلم اللغة العربية ، خاصة يف مهارة  الباحثة  

 القراءة / مهارات قراءة الطالب؟
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: أعتقد أف القراءة تتم ألف القراءة تتطلب كتبنا كليس فقط ا١تعلم مدرسة اللغة العربية

أف ذلك ال يتناسب مع  الذم حيمل الكتاب كلكن ىناؾ بعض الطالب على الرغم من

لذلك ،  .عدد الطالب ، لذلك قمت بتقسيمهم إىل عدة ٣تموعات لرؤية نص القراءة

ليس فقط االستماع كلكن أيضنا رؤية نص القراءة يف نفس الوقت ، أعطيت أكالن مثاالن مث  

ا  .كرركه أثناء النظر إىل النص ا١توجود أمامهم لالستخداـ ا١تعملي ، فهو ليس نشطنا جدن

ألنو مدمج ىنا ، كلكن إذا كاف من ا١تمكن استخداـ معمل كمبيوتر ١تعمل اللغة ، 

  .فسنستخدمو

 عند كجود خطأ صويت يف قراءة النص العريب؟ كيف يتم التصحيح  : الباحثة

: إذا قرأت التصحيح ، فعليك أف تنظر إىل اٟتركؼ حقنا مث تعتاد مدرسة اللغة العربية

 يف األحرؼ ا١تتشاهبةعلى الفم لنطق االختالفات 
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بالمدرسة  الثانوية دار المخلصين    8الفصل  طالب لنتائج المقابلة  ا .3

 كنداري

 الباحثة #األسئلة

 منذ مىت عرفت أك تلقيت دركسنا يف اللغة العربية؟ .2

 ىل تستمتع بتعلم اللغة العربية؟ .0

 ما رأيك يف تعلم اللغة العربية؟ .0

 تعلم اللغة العربية؟ ما ىي ا١تشاكل اليت تواجهك عند .4

 ما ىي ا١تشاكل اليت تواجهك عند تعلم مهارة القراءة / قراءة النصوص العربية؟  .5

ىل توجد مشكلة يف نطق اٟتركؼ عند قراءة النص العريب ، كإذا كاف األمر   .6

 كذلك فما ىي العوامل ا١تسامهة؟ 

  ىل كاجهت صعوبة يف تعلم اللغة العربية إذا كانت ىناؾ أية صعوبات؟  .7

ىل توجد أية صعوبات تواجهك عند قراءة النصوص العربية يف حالة كجود أية  .8

 صعوبات؟

ماذا عن نطق اٟتركؼ ، ىل كاجهت صعوبات كأخطاء يف نطق اٟتركؼ /  .9

اٟتركؼ ا٢تجائية عند قراءة النصوص العربية؟ إذا كاف األمر كذلك فما ىي 

 اٟتركؼ ا٢تجائية ك١تاذا؟ 
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ىا للحد من حدكث أخطاء يف قراءة النصوص ما ىي اٞتهود اليت بذلتمو   .22

 العربية ، خاصة يف ذكر اٟتركؼ ا٢تجائية؟ 

من يساعدؾ عندما ٕتد صعوبة يف قراءة النصوص العربية يف الفصل أك  .22

 يف الفصل؟ إذا حصلت على مساعدة ، ما ىو شكل ا١تساعدة ا١تقدمة؟ 

 ب 8صل الفما رأيك يف ا١تعلم الذم يقـو بتدريس اللغة العربية يف  .20

كيف يقـو ا١تدرسوف بتدريس أنشطة قراءة النص باللغة العربية يف  .20

 الفصل؟ 

عند قراءة نصوص عربية يف الفصل ، ىل يوٓتك مدرسك أك أصدقاؤؾ  .24

 أك يصححونك عندما ترتكب أخطاء يف قراءة النصوص العربية؟ 

ما نوع التوبيخ كالتصحيحات اليت تتلقاىا من ا١تعلمُت كالطالب عندما   .25

 وف لديك خطأ يف قراءة النص العريب؟ يك

 ىل يوجد نشاط لقراءة القرآف قبل بدء الدراسة؟  .26

 ما ىو تطورؾ يف قراءة القرآف؟  .27

؟  .28  ىل ىناؾ جدكؿ منتظم للقرآف كل يـو

 ما ىو شكل اىتماـ ا١تدرسة بتحسُت القدرة على قراءة القرآف؟  .29

 الفصل؟كيف ىي عملية التعلم ا٠تاصة بك لقراءة القرآف خارج  .02
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  8#اإلجابة الطالب الفصل 

 حةيصلإلسم: 

  8الفصل يف : المكان

 0202اغسطص  05: التارخ

 7عندم الفصل  .2

 نعم .0

مع تعلم اللغة العربية ، أعرؼ بعض , كلكن جدنا صعوبة دركس اللغة العربية  .0

 ا١تفردات أك األفعاؿ باللغة العربية

الداخلية ، كيف بعض األحياف حيب أف يكوف ٥تطئنا عند قراءة ا١تفردات / األفعاؿ  .4

 ال يزاؿ من الصعب التمييز بُت القراءة كالقراءة

 خيطئ أحياننا يف القراءة كيصعب التمييز بُت القراءة كالقراءة .5

 نعم ، ألّنا ال تزاؿ ا١ترة األكىل اليت نتعلم فيها مفردات أك أفعاؿ باللغة العربية .6

 الصعب التمييز بُت القراءة كالقراءةنعم قراءة خاطئة أك قراءة خاطئة كال يزاؿ من  .7

 نعم ، يصعب التمييز بُت القراءة كالقراءة .8

 نعم ، ط ألنٍت ما زلت ال أجيد تعلم اٟتركؼ األّتدية .9

 تعلم تالكة القرآف ّتدية كجدية .22
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 ا١تعلم بإعطاء اإلجابة الصحيحة كالصحيحة .22

ا ألنو يف الشرح ديكنٍت .20      رأيي يف مدرس اللغة العربية ىو أنو جيد جدن

بسهولة كسهولة فهم ا١تادة كإعطائها ، كطريقة التدريس ىي أيضنا أف ا١تعلم 

 سيكرر ا١تادة حىت نفهمها

شرح ا١تعلم بالتفصيل كبوضوح شديد ، لذلك كاف من السهل علّي أف  .20

 أفهم

 ال ، ا١تعلمُت فقط .24
 يشرح ا١تعلم بوضوح شديد كيعطي اإلجابة الصحيحة .25
 ال .26
ا١تزيد من قوانُت التجويد كأفضل نطق أنا أفضل من ذم قبل كأعرؼ  .27

 للحركؼ
 ىناؾ .28
ا ، كأف ينفصل عن الذين جييدكف القراءة  .29 إف مهو ىو أف يتعلم القرآف جيدن

 بالفعل كالذين ال يزالوف ال يتقنوف
أكالن نفصل بُت األذكياء كيقرأكف القرآف كالذين ال جييدكف القراءة ، مث  .02

  .نعلمهم ّتدية حىت ٧تيد التالكة
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 جرةحإلسم: 

  ب  8الفصل يف : المكان

 0202اغسطص  05: التارخ

  دخلت يف ا١تدرسة الثانوية (2

 نعم (0

 جيد. ألف دركس اللغة العربية ديكن أف تزيد معرفيت باللغة العربية   (0

 أجد صعوبة يف قراءة النصوص اللغوية   (4

 ٥تارج اٟتركؼ(ال أجيد نطق اٟتركؼ العربية بطالقة )ال أجيد    (5

ىناؾ حركؼ تبدك متشاهبة على سبيل ا١تثاؿ ك ا كلست حقنا قادرنا  موجود ألف  (6

 على ٘تييز اٟتركؼ ك

 ال جييد اللغة العربية بطالقة -يصعب ٘تييز اٟتركؼ ك  - :نعم ، الصعوبات ىي (7

 نعم ، ال أستطيع التمييز بُت قراءة النص العريب كالقرآف   (8

 رغم من اختالؼ قراءهتمانعم ، اٟترفاف ك "ا" ألّنما يبدكاف متشاهبُت بال   (9

 من خالؿ ٦تارسة رسائل   (22

 مدرس لغة عربية. شرح ا١تعلم جيدا حىت فهمت (22
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مدرس اللغة العربية الذم يُدرس فتيات الصف الثامن يُدرس بطريقة منضبطة    (20

 للغاية ، كيتأكد ا١تعلم من اىتماـ طالبو عن كثب

ا كيوبخ عند كجود أخطاء يف قراءة أك    (20  نطق اٟتركؼا١تعلم يعلم جيدن

 نعم (24

 التكلم بأدب كعدـ التكلم بقسوة   (25

 ال شيء   (26

 (18 .أعرؼ الكثَت عن التجويد مثل اإلخفاء كاإلزىار كغَتىا   (27

 ىناؾ  (28

 باالستمرار يف تعليم طالبو  (29

ا كنودع اٟتفظ دائمنا بعد صالة الفجر  (02  ندرس جيدن
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 غوالفإلسم: 

  ب  8الفصل يف : المكان

 0202اغسطص  04: التارخ

 

  7لت يف الفصل منذ دخ .2

 نعم  .0

 حسب ما يتم تعلمو يف ا١تدرسة   .0

 مشاكل حوؿ النص كصعوبة   .4

 ا٠تطأ عند قراءة اللغة العربية .5

 السبب التالكة   .6

 رسائل اٟتجيو كالتجويد   .7

 صعوبة التمييز بُت القراءة كالقراءة .8

 نعم ، ض ألنٍت ما زلت ال أجيد تعلم اٟتركؼ ا١تاكرك .9

 ّتدية كجديةتعلم تالكة القرآف    .22

 يعطي ا١تعلم اإلجابة الصحيحة كالصحيحة   .22
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ا ألنو يف الشرح ديكنٍت بسهولة كفهم    .20 رأيي يف مدرس اللغة العربية جيد جدن

 ا١تواد ا١تعطاة كطريقة التدريس أيضنا ، سيكرر ا١تعلم ا١تادة حىت نفهمها

 يشرح ا١تعلم بالتفصيل كبشكل كاضح ، لذا يسهل علي فهمو   .20

 ا١تعلموف فقطليس    .24

 يشرح ا١تعلم بوضوح شديد كيعطي اإلجابة الصحيحة   .25

 ال .26

 أنا أفضل من ذم قبل كأعرؼ قوانُت التجويد أكثر كنطق أفضل اٟتركؼ   .27

 ىناؾ  .28

ا كمنفصالن عن أكلئك الذين جييدكف القرآف    .29 يتم تعليم اىتمامو أف يكوف جيدن

 بالفعل كليسوا بطالقة

ألذكياء بالفعل كنقرأ القرآف عن أكلئك الذين بادئ ذم بدء ، ٨تن نفصل بُت ا   .02

  .ال جييدكف الكالـ مث نعلمهم ّتدية حىت نصبح أذكياء
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 بويب  إلسم:

  ب  8الفصل يف : المكان

 اغسطص 00: التارخ

 

 منذ دخوؿ ا١تدرسة الداخلية ألكؿ مرة .2

 نعم ، أشعر بالسعادة .0

 فصلنا أيضناجيد كبعد أف نعرؼ اللغة العربية ، نقـو بتدريس  .0

 ا١تشكلة اليت ال نفهمها كال نفهمها .4

أشعر بقلق شديد كأفتقر إىل الًتكيز عندما يُطلب مٍت قراءة النصوص العربية ،  .5

 لذلك غالبنا ما أفهمها بشكل خاطئ

نعم ، ألننا نقرأ باللغة العربية ، نستمر يف الكتابة ، مث أحياننا يتأخر أحدىم كال  .6

 يتأخر أحد يف الكتابة

 ، ىناؾ شيء مثل الكتابة باللغة العربيةنعم  .7

 ال شيء .8

 ، من الطبيعي أف نقوؿ إننا يف بعض األحياف ٥تطئوف قلقلة مثل حرؼ .9

 أقرأىا باستمرار حىت أحفظها .22
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 زميل يل يساعدين يف تعلم اللغة العربية ، مثلما يساعدين يف حفظها .22

 نوع كحسن طريقة التدريس .20

 تكوف قراءتنا جيدة كصحيحةيطلب منا عادة أف نتبع حركات فمو حىت  .20

 نعم يشًتكاف يف التوبيخ كالتصحيح .24

٦تممم ، كما يركف قراءتنا ، على سبيل ا١تثاؿ نقرأ سورة التُت كصحح أصدقائي  .25

 كمعلمي أيهما خاطئ كأيهما صحيح

 ىناؾ .26

 اٟتمد هلل خَت كأنا أجيد قراءة القرآف .27

 ىناؾ .28

 كساىلجيب أف نتابع ٚتيع األنشطة يف ا١تدرسة حىت ال نصبح   .29

عملية قراءة القرآف خارج الفصل الدراسي جيدة كجيدة حىت ّندأ عند قراءة  .02

 القرآف 
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 سوجي  إلسم:

  ب  8الفصل يف : المكان

 اغسطص 00: التارخ

 7يف الفصل   .2

 نعم .0

 اللغة العربية صعبة لكٍت أحبها   .0

 أحياننا أجد صعوبة يف اٟتفظ   .4

 صعب جدا لكٍت أحاكؿ باستمرار  .5

 أحياننا أجد صعوبة يف نطق اٟتركؼ ألنٍت ال أركز  .6

 نعم ، بسبب قلة الًتكيز   .7

 قلة الًتكيز ألف أصدقائي مزعجوف .8

 نعم أجد صعوبة يف التمييز بُت اٟترؼ ا  .9

 الًتكيز  .22

 يساعدين أصدقائي يف نطق اٟتركؼ   .22

 جيد ككيف يعلم طالبو أنو صادؽ حقا يف تعليم طالبو   .20

 جيد كا١تعلم يعيد اٟتديث .20
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 نعم   .24

يوٓتٍت أستاذم أك أصدقائي كثَتنا عندما أذكر اٟتركؼ ا٢تجائية ا٠تطأ    .25

 كالتوبيخ ببطء كبلطف كليس بوقاحة

 نعم عند بدء الدرس   .26
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 نعم   .28
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ا يف القراءة حىت اآلف ، لكٍت سأحاكؿ دائمنا القياـ بذلك   .02 أنا لست جيدن

 .اقرأىا

 

 نادم يا  إلسم:

  ب  8الفصل يف : المكان

 اغسطص 04: التارخ

 7الفصل منذ  .2

 نعم ، سعيد .0

 أستطيع التعرؼ على األفعاؿ باللغة العربية .0
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 ىناؾ بعض ا١توضوعات اليت ال يتم فهمها بشكل أقل  .4

 كيف تقرأه .5

 نعم .6

 يف كثَت من األحياف ، بُت اٟتركؼ ك .7

 نعم ، كىي اٟتركؼ ك .8

 من الصعب نطق اٟتركؼ كىي اٟتركؼ ك .9

 حاكؿ دائمنا أف تكوف قادرنا على قراءة القرآف بطالقة .22

 ا١تعلمُت ككبار السن .22

 أنا سعيد ألف طريقة التدريس كاضحة .20

 اٟتركؼا١تخارج  تعليم  .20

 نعم .24

 ٖتسُت القراءة .25

 ال .26

 اٟتمد هلل كاف يتقن بعض الشيء ، قبل أف ال أعرؼ  .27

   يوجد أحيانان أخطاء / أخطاء يف الفهم كال يزاؿ من الصعب  بأحرؼ .28

 التمييز بُت القرآف كاالختالؼ
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 بعد كل صالة ا١تغرب كالظهر .29

 السنًتم تعلم تالكة القرآف. سانًتم يعلم كل منهما اآلخر .02

 ريكا مياليت  إلسم:ا

  ب  8الفصل يف : المكان

 اغسطص 04: التارخ

 منذ دخلت  ا١تدرسة الثانوية .2

 سعيد جدا .0

 علمتٍت دركس اللغة العربية عد الساعات باللغة العربية   .0

 ا١تشكلة تكمن يف قراءتو .4

أخطأت أحياننا يف القراءة / أخطأت يف القراءة كال يزاؿ من الصعب    .5

 التمييز بُت القرآف كاالختالؼ

 اليت نتعلم فيها مفردات / أفعاؿ عربيةنعم ، ألّنا ا١ترة األكىل    .6

ال أركز على االنتباه عندما يقرأ ا١تعلم النص العريب ألف صديقي يصدر  .7

 ضوضاء

 نعم ، اٟترفاف ط ض ، ألنٍت ما زلت ال أجيد تعلم األّتدية  .8

 تعلم تالكة القرآف ّتدية كجدية  .9
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 يعطي ا١تعلم اإلجابة الصحيحة   .22

ا ألنو يف الشرح ديكنٍت بسهولة رأيي يف مدرس اللغة العربية ج   .22 يد جدن

كسهولة فهم ا١تادة ا١تقدمة ، كالطريقة اليت يعلمها هبا ، كما أف ا١تعلم 

 سيكرر ا١تادة حىت نفهمها

 يشرح ا١تعلم شرحنا تفصيلينا ككاضحنا للغاية ، لذلك يسهل علي فهمو .20

 ال ، ا١تعلمُت فقط  .20
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 بشكل أفضل

 ىناؾ .27

قلقو ىو أنو يتعلم حقان قراءة القرآف بشكل جيد كفصلو عن أكلئك   .28

 الذين جييدكف التالكة بالفعل كال يزالوف غَت متقنُت

جييده مث نعلمو ّتدية قبل كل شيء ، نفصل بُت من قرأ القرآف كمن ال  .29

 .حىت ٧تيد التالكة

 ساسكيا ما٧ترياين  إلسم:
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  ب  8الفصل يف : المكان

 اغسطص 04: التارخ

 7دخلت يف اليصل منذ  .2
 نعم ، سعيد جد .0

 اللغة العربية صعبة أحياننا ، كأحياننا تكوف سهلة .0
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 نعم .9
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 ال .25
 جيد جدا .26
 ال .27
 جيد جدا .28
 أنا أٖتسن  .29

 



118 
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