
LAMPIRAN I: INSTRUMEN PENELITIAN 

  PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Data tentang sejarah berdirinya Madrasah Aliyah Negeri 2 Model 

Banjarmasin. 

2. Data visi dan misi serta tujuan Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Banjarmasin 

3. Data tentang letak, luas, dan batas wilayah Madrasah Aliyah Negeri 2 Model 

Banjarmasin Perangkat bahasa Arab (program tahunan, semester, serta 

silabus dan RPP) 

4. Jadwal mengajar pendidikan dan struktur organisasi sekolah. 

5. Keadaan tenaga pendidik, siswa dan staf TU (jumlah, jabatan, dan latar 

belakang pendidikan) 

6. Struktur organisasi Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Banjarmasin 

7. Denah lokal Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Banjarmasin. 

8. Dokumen tentang sarana dan prasarana yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 

2 Model Banjarmasin. 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Untuk Kepala Sekolah di MAN 2 Model Banjarmasin 

1. Sebelum menjadi kepala sekolah disini, apakah Ibu pernah menjadi kepala 

sekolah di sekolah lain ? 

2. Jika pernah, berapa lama Ibu menjabat ? 

3. Berapa kali dalam satu semester Ibu mengadakan rapat koordinasi dalam 

rangka melakukan kontrol atau pengawasan terhadap kegiatan disekolah 

ini ? 

4. Apakah Ibu pernah/sering mengadakan pengawasan terhadap guru-guru 

yang sedang melaksanakan tugas mengajar, khususnya guru bahasa Arab ? 

 



B. Untuk Staf Tata Usaha di MAN 2 Model Banjarmasin 

1. Siapa saja yang pernah menjabat sebagai kepala sekolah di MAN 2 Model 

Banjarmasin ? 

2. Berapa jumlah tenaga pengajar yang ada di MAN 2 Model Banjarmasin ? 

3. Berapa jumlah semua siswa di MAN 2 Model Banjarmasin ? 

4. Berapa jumlah kelasnya di MAN 2 Model Banjarmasin ? 

C. Untuk Guru Bahasa Arab di MAN 2 Model Banjarmasin 

1. Apa pendidikan terakhir yang bapak/ibu miliki? 

2. Berapa lama sudah bapak/ibu menjadi seorang guru? 

3. Berapa lama sudah bapak/ibu mengajar bahasa Arab? 

4. Apakah sebelum mengajar disekolah ini, bapak/ibu pernah mengajar 

disekolah lain ? 

5. Ketika mengajar apakah bapak/ibu menggunakan buku paket/LKS 

seadanya atau bapak/ibu berinovasi mencari materi dibuku lain ? 

6. Apakah bapak/ibu aktif dalam MGMP (Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran) ?  

7. Persiapan seperti apa yang bapak/ibu lakukan ketika hendak mengajar ? 

8. Bagaimana menurut bapak/ibu kemampuan siswa secara umum pada 

pembelajaran bahasa Arab ? 

9. Menurut bapak/ibu, bagaimana strategi belajar siswa khususnya siswa-

siswa yang berprestasi ? 

10. Menurut bapak/ibu, apa saja faktor penghambat kemajuan belajar bahasa 

Arab ? 



11. Apakah bapak/ibu selalu membuat rpp sebelum mengajar? 

D. Untuk Siswa 

1. Kamu lulusan dari ? 

2. Sejak kapan belajar bahasa arab ? 

3. Menurut kamu belajar bahasa arab itu seperti apa ?  

Apakah menyenangkan atau sulit dipahami. 

4. Prestasi apa saja yang pernah diraih khususnya dalam bidang bahasa arab 

? 

5. Ketika belajar bahasa arab strategi seperti apa yang digunakan sehingga 

belajar bahasa arabnya menjadi mudah dipahami ? 

6. Apakah ada kegiatan diluar untuk belajar tambahan bahasa arab ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN II :WAWANCARA SISWA 

 ص يق )الفصل العاشر(دم  زل. 

من نتائج ادلقابالت توصلت الباحث إىل أنو أثناء دراستو للطالب م.ص يق ىو 
 .شخص معروف بإصلازاتو يف اللغة العربية

 :سباشياً مع ىذا، أجرى الباحث مقابالت مع الطالب على النحو التايل

استخ م التعلم يف الفصل ادلعرفة أو استخ م الذاكرة كثَتًا، كيف تفعل ىل , السؤال
 .ذلك

 الثانوية اإلسالمية احلكومية رسة ادل مل تستخ م ادلعرفة أبً ا عن  ال راسة يفاإلجابة,
 .السابق كنت أيًضا خريج م رسة دار اذلجرة اإلسالمية ال اخلية  الندموذجيةالثانية 

تتعلم أثناء العدمل على السؤال عن ما مت تصحيحو من  ىل سبق لك أن كنت, السؤال
 .قبل ادلعلم، مت إخبارك بتصحيح األخطاء يف ادلهدمة

ادلعلم بتصحيح نتائج مهدمتو، قال ادلعلم بعناية أكرب، ىذا اجلزء من   لق  قام, اإلجابة
 .السطر ال يزال خاطًئا

عليك حفظ ادلفرودات،  ىل تعتق  أن تعلم استخ ام اإلدياءات ديكن أن يسهل السؤال،
 .والسبب ىو السبب

أي وقت مضى استخ ام حركات اإلدياءات، أعتق  أن احلفظ باستخ ام  من اإلجابة،
 .حركات اإلدياءات أمر سهل وأعتق  أن حفظها بسرعة

ىل تت رب غالًبا على نطق الكلدمات باللغة العربية، حول ع د ادلرات اليت   السؤال،
 .اًدا على إرادتك أو يف أوقات فراغكسبارسها يومًيا أو اعتدم

 .غالًبا ما سبارس النطق أيًضا، وأحيانًا ديكن أن تقضي الوقت بنفسك أيًضا اإلجابة،



السؤال،كيف تفعل إذا كنت تقرأ ىناك جزء مهم، ماذا جيب أن تفعل حىت ديكن تذكر 
 .ىذا الشيء ادلهم

 وينها يف كتاب أو وضع خط على الورق أو ت سبت اإلجابةعليها أو ت وينها, اإلجابة
 .ربتها خط بع  تكراره

  إذا كتب ادلعلم على السبورة إذا قرأت وقرأت أوالً، احتفظ بنفسو دبا كتبو السؤال،
 .أو انتظر حىت يشرح ادلعلم السبباألستاذ 

إذا كان ادلعلم يكتب على السبورة، فسوف أكتب أيًضا حىت ينتهي من الكتابة  اإلجابة،
 .تم شرح ذلك ألنٍت أفهم بشكل أفضل عن ما يتم شرح ذلكوانتظر حىت ي

إذا كان ىناك وسيط تعليدمي معطى لك، فهل يسهل عليك فهم التعلم  برأيك  السؤال،
 .مقارنة بوسائل الت ريس غَت ادلعطاة، دلاذا

أعتق  أنو نفس الشيء، ألنٍت تعلدمتو دون استخ ام ادلزي  من الوسائط، واحلدم   اإلجابة،
 .يع أن أفهمهلل أستط

 كيف ديكنك أن زبتتم إذا كنت تقرأ ىناك أشياء مهدمة .. سبت السؤال،

 .على الورق أو يف كتاب، ووضع خط ربتها بع  القراءة وتكرارىا ت وينها اإلجابة،

ىل سبق لكقدمت بتشبيو مجلة يف تعلم اللغة العربية، قدمت بربط اجلدملة  أن  السؤال،
 .تشبيوبشيء آخر، كيف ديكنك إجراء 

دفًت مالحظات عادي  ,اإلجابة،مل تقم أبً ا بإجراء تشبيو للجدمل، على سبيل ادلثال
 .ومذكرات ذلدما معاين سلتلفة ولكن كالمها كتاب

إذا سأل ادلعلم عن التعلم أثناء ال راسة يف الفصل، مث نسيت مث تفتح الكتاب   ,السؤال
 وفهم زلتويات الكتاب الذي سبتبسرعة لتتذكر ما إذا كنت هبذه الطريقة ديكنك تذكر 



أنو من ادلدمتع أن يتم طرح أسئلة عفوية إذا مل تتدمكن من اإلجابةتعٍت  أعتق  اإلجابة،
 .العالمة اليت ال أفهدمها

إذا كنت يف تعلم اللغة العربية ي رس البعض منكم ال يزال ال يفهم ويفكر يف  السؤال،
 .ا تتم دراستو، دلاذارسم خريطة، ىل هبذه الطريقة ديكنك فهم زلتوى م

السابقلم خيطر ببايل أن أقوم بعدمل خريطة حلفظها بسرعة، ألنٍت قابلت  يف اإلجابة،
ص يًقا ذكًيا، والطريقة اليت حيفظ هبا كانت عن طريق رسم اخلرائط، لذلك تابعتها حىت 

 .اآلن، واحلدم  هلل أنٍت حفظتها بسرعة

تها، فهل سبق لك أن حفظت اجلدملة إذا كنت تري  حفظ أو تذكر مجلة تعلدم السؤال،
 .جبدملة يتم حفظها، فهل هبذه الطريقة ربفظ بسرعة أو تتذكر اجلدملة اليت تعلدمتها سابًقا

مرة واح ة عن  حفظ البناء مع اجلدملة صدمم أجنا صحح، مودوف، متصل، , اإلجابة
 .أجواف، نقيس

 تذكر ادلعٌت الذي مث ,ىل نسيت ادلعٌت يف اللغة العربية، على سبيل ادلثال ,السؤال
 .استخ متو يف إدياءات اجلس  مثل الي ين أو الق مُت

 .ال تفعل ذلك أبً ا اإلجابة،

إذا كان ادلعلم يشرح ال رس، فهل تشاى  أو تستدمع فقط إىل ما يشرح ادلعلم  السؤال،
 .أمام الفصل

 .تفضل االستدماع ألنو بالنسبة يل تعظيم احًتام ادلعلدمُت اإلجابة،

ل تتعلم ىناك لتجدميع نشاط تعليدمي، عادة ما ىو نوع النشاط التعليدمي ى السؤال،
 .الذي تنظدمو

 .ال تقم أبً ا بًتتيب األنشطة يف وقت التعلم اإلجابة،



يف درس اللغة العربية أسبوعًيا، كم مرة قدمت أنت أو معلدمك بتقييم عدملية   السؤال،
 .الت ريس والتعلم

ء سنقوم بتقييدمو، ولكن إذا مل تفهم، فال زبجل ادل رس أنو إذا فهدمت كل شي ,اإلجابة
 .من السؤال أولئك الذين يفهدمون، فال تكن خبياًل يف الت ريس أص قاء ال يفهدمون

ىل شعرت بالرضا أثناء ال راسة، مت احلصول على الرضا من أي شيء أثناء   السؤال،
 .ال راسة يف الفصل

 .أحصل على طريقة ج ي ة للتعلمل ي، الرضا الذي أشعر بو ىو عن ما  اإلجابة،

 .كم مرة ابتسدمت فيها لنفسك ألنك شعرت بالرضا أثناء ال راسة يف الفصل السؤال،

 .غالًبا ال أعرف كم مرة اإلجابة،

عادة ما تكون ىناك أشياء مضحكة يف الفصل، برأيك، عادة ما ىي األشياء  السؤال،
 ون مرًحا ألن ىناك أشياء ادلضحكة يف ذلك الفصل اليت ذبعلك أنت وأص قاؤك يب

 .مضحكة

 .عن ما أوضح ادلعلم أن ىناك طالبًا مل يفهدموا، كان بعضهم نائدمُت اإلجابة،

 .يظهر وجو مشوش  السؤال،

 .مل يظهر وجو مرتبك اإلجابة،

 .ع م االلتفات إىل ادلعلم السؤال،

 .مل ينتبو قط ألنو مريض,اإلجابة

 .مناقشة التعلمالتح ث مع الزمالء خارج   السؤال،

 .اإلجابة،مل تفعل ذلك



 .تظهر الالمباالة أو الالمباالة  ,السؤال

 .أب ا اإلجابة،

 .كم مرة تناقش مع زمالئك يف الفصل يف اليوم أثناء تعلم اللغة العربية السؤال،

 .ديكن أن تصل إىل مرتُت اإلجابة،

 .فصلكم مرة ساع ت ص يًقا ل يو صعوبة يف تعلم اللغة يف ال السؤال،

 .غالًبا أيًضا، أشرح حىت يفهدمها األص قاء اإلجابة،

كم مرة عادة، إذا كنت ال تفهم تعلم اللغة، اطلب من زميل أو ص يق آخر   السؤال،
 .ادلساع ة

تكثَت من األحيان ولكن أري  فقط التأك  شلا إذا كنت اإلجابة بشكل  اإلجابة، يف
 .صحيح أم ال

على أعلى ال رجات مقابل ما فعلتو، ىل ستثٍت  إذا كان ىناك ص يق حصل  السؤال،
 .عليو

 .أنا متحدمس فقط كيف ديكنٍت أن أكون مثلو أيًضا أحصل على درجات عالية اإلجابة،

 كم مرة عادة تبتهج بص يق أثناء التعلم، السؤال،

 .أبً ا، ال أحب التشجيع على أشياء من ىذا القبيل اإلجابة،

 . ما تستدمر يف مقاطعتهم أثناء التعلم. سبتكم مرة تزعج أص قاءك عن السؤال،

 .غالًبا عن ما ينام ص يق اإلجابة،

من ادلقابلة أعاله، تن رج طريقة التعلم اخلاصة بو يف فئات الذاكرة، وادلعرفية، وما 
وراء ادلعرفية، والعاطفة اإلجيابية واالجتدماعية. يركز ىؤالء الطالب يف الغالب على اإلدراك 



في. غالًبا ما استخ م وقتو يف احلفظ بطرق سلتصرة وملخصة. دبعرفة اإلجيايب والعاط
اسًتاتيجيات التعلم مثل ىذه، غالًبا ما يساع  أص قائو عن ما يكونون يف ورطة، واألمر 

 .ادلؤك  ىو أن روحو االجتدماعية جي ة جً ا

 شر(اعالأنور فهدمي )الفصل احلادي . ٢

عليها أثناء دراستو لطالب ي عى أنور من نتائج مقابلة بيلييت اليت مت احلصول 
 .فهدمي ىو شخص معروف بإصلازاتو يف اللغة العربية

 :سباشياً مع ىذا، أجرى الباحث مقابالت مع الطالب على النحو التايل

ىل تعلدمك يف الفصل يستخ م ادلعرفة أو يستخ م الذاكرة كثَتًا، كيف تفعل   السؤال،
 .ذلك

ذلك الوقت، فق  ال تستخ م الذاكرة ألن معظم ادلواد إذا سبت دراستها يف  إلجابة،ا
باستثناء تذكر ادلادة اليت كانت يف م رسة الوالية مث باستخ ام اخلربات ادلعرفية  ج ي ة،
 .السابقة

ىل سبق لك أن درست أثناء العدمل على مشكلة عن ما مت تصحيحها من قبل  السؤال،
 .ادلعلم، طُلب منك تصحيح األخطاء يف ادلهدمة

 .أي وقت مضى فعلت ىذا اخلطأ كثَتا اإلجابة، من

ىل تعتق  أن تعلم استخ ام اإلدياءات ديكن أن يسهل عليك حفظ ادلفرودات،  سؤال،ال
 .والسبب يف ذلك

ع م استخ ام اإلدياءات ىو أشبو بالتخيل أنٍت عادة ما أحفظ ادلعٌت  إن اإلجابة،
 .والًتمجة باستثناء رؤية الناس ديشون



ىل تت رب غالًبا على نطق الكلدمات العربية، كم مرة سبارسها يومًيا أو بناًء على   سؤال،ال
 .إرادتك أو يف وقت فراغك

 .نادرة أيًضا ألن الوقت ق  حان للدمهدمة يف ادل رسة كثَتًا اإلجابة،

سؤال،كيف تفعل إذا كنت تقرأ ىناك جزء مهم، فدماذا تفعل حىت ديكن تذكر ىذا ال
  .الشيء ادلهم

 .عادة سأقرأه حىت أحفظو ة،اإلجاب

إذا كتب ادلعلم على السبورة إذا كنت تقرأ وتقرأ أوالً، احتفظ بنفسو بفهم ما    سؤال،ال
 .أو انتظر حىت يشرح ادلعلم السبب األستاذ كتبو

 .عادًة ما أنتظر م رس الطوارئ األول اجل ي  الذي أفهدمو اإلجابة،

ى لك، فدمن األسهل عليك فهم التعلم برأيكإذا كان ىناك وسيط تعليدمي معط سؤال،ال
 .مقارنًة بسبب ع م إعطائو وسائل تعليدمية

 .أنا أفضل اإلعالم ألنو أكثر متعة اإلجابة،

 .كيف ديكنك أن تستنتج إذا كان ىناك شيء مهم عن ما تقرأ سؤال،ال

 .القراءة حىت يتم حفظها استدمر يف اإلجابة،

تعلم اللغة العربية، وربطت اجلدملة بأشياء ىل سبق لك أن قدمت بتشبيو مجلة يف  سؤال،ال
 .أخرى، كيف تشاهبها

 .أبً ا ألنك ال تعرف كيفية عدمل تشبيو اإلجابة،



إذا كان ادل رس يسأل عن التعلم أثناء ال راسة يف الفصل، فإنك تنسى مث تفتح  سؤال،ال
 .ابالكتاب بسرعة لتتذكر ما إذا كان ديكنك هبذه الطريقة تذكر وفهم زلتويات الكت

إذا كنت ق  درستها لفًتة من الوقت، فيدمكنك فتح الكتاب على الفور، ولكن  اإلجابة،
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إذا كنت ت رس اللغة العربية ي رس البعض منكم ال يزال بعضكم ال يفهم  سؤال،ال
 .ويفكر يف رسم خريطة، ىل هبذه الطريقة ديكنك فهم زلتوى ما تتم دراستو، دلاذا

 .ال تقم أبً ا بعدمل رسم باستخ ام الذاكرة فقط اإلجابة،

سبق لك أن حفظت اجلدملة  إذا كنت تري  حفظ أو تذكر مجلة تعلدمتها، فهل سؤال،ال
 .جبدملة يتم حفظها، فهل هبذه الطريقة ربفظ بسرعة أو تتذكر اجلدملة اليت تعلدمتها سابًقا

 .مطلًقا، فقط أتبع ادلعلم  اإلجابة،مل أقم باختصار االختصار اخلاص يب

إذا كان ادلعلم يشرح ال رس، فهل تشاى  أو تستدمع فقط إىل ما يشرح ادلعلم   سؤال،ال
 .لفصلأمام ا

 .سأستدمع وأستدمع إىل ما يشرحو أستاذي اإلجابة،

ىل تقوم بًتتيب نشاط تعليدمي، وعادة ما نوع  أنت يف عدملية التعلم ىل  السؤال،
 .األنشطة التعليدمية اليت

 .أنظم أي أنشطة أثناء ال رس تنظدمها اإلجابة،مل

تقييم عدملية يف درس اللغة العربية أسبوعًيا، كم مرة قدمت أنت أو معلدمك ب سؤال،ال
 .الت ريس والتعلم

 .مي كل فصل على ح ةقو ت اإلجابة،



ىل شعرت بالرضا أثناء ال راسة، مت احلصول على الرضا من أي شيء أثناء  سؤال،ال
 .ال راسة يف الفصل

 .أنا شخصياً أشعر بع م الرضا ألن ال راسة تعطلت بسبب األنشطة الع ي ة اإلجابة،

 .لنفسك ألنك شعرت بالرضا أثناء ال راسة يف الفصلكم مرة ابتسدمت فيها  سؤال،ال

 .ابتسم غالًبا بسبب الفكاىة يف الفصل اإلجابة،

عادة ما تكون ىناك أشياء مضحكة يف الفصل، برأيك، عادة ما ىي األشياء  سؤال،ال
ادلضحكة يف ذلك الفصل اليت ذبعلك أنت وأص قاؤك يب ون مرًحا ألن ىناك أشياء 

 .مضحكة

 .وعادة ما يكون ادلعلم الذي ديزح يف الصف تاإلجابة، سب

 ُتظهر وجو االرتباك تتم اليت, السؤال

 .نادرًا ما يكون ىناك مادة ال تفهدمها اإلجابة،

 ال تويل اىتدماما للدمعلم  سؤال،ال

 .ال هتتم أب ا ما مل ي عوك ص يق لل ردشة اإلجابة،

 تتح ث مع التح ث مع الزمالء خارج ال راسة سبت السؤال،

 .نادرًا مااألص قاء ما مل تكن ىناك أشياء مهدمة إلجابة،ا

 .إظهار الالمباالة أو الالمباالة سؤال،ال

 .أنا أب ا اإلجابة،



 .كم مرة تناقش مع زمالئك يف الفصل يف يوم واح  خالل دروس اللغة العربية سؤال،ال

 .نادراً ما تتح ث، الكثَت من الصدمت اإلجابة،

 .ص يًقا ل يو صعوبة يف تعلم اللغة أثناء وجوده يف الفصلسؤال،كم مرة ساع ت ال

 .غالًبا إذا مل يفهم األص قاء، فسوف يأتون لطرح األسئلة اإلجابة،

كم مرة عادة، إذا كنت ال تفهم تعلم اللغة، اطلب من زميل أو ص يق آخر  سؤال،ال
 .ادلساع ة

 .يكثَت من األحيان إذا مل أفهم سأطلب من أص قائ يف اإلجابة،

إذا كان ىناك ص يق حصل على أعلى ال رجات مقابل ما فعلتو، ىل ستثٍت  سؤال،ال
 .عليو

  .أنا فخور للتو رأيت ص يًقا ذا قيدمة عالية اإلجابة،

 .سؤال،كم مرة تصرخ عادة يف وجو ص يق أثناء التعلمال

 .أب ا اإلجابة،

تزعج  لتعلم،كم مرة تزعج أص قاءك عن ما تستدمر يف مقاطعتهم أثناء ا سؤال،ال
 .األص قاء

 .مأبً ا ما مل يزعج األص قاء أوالً  اإلجابة،

هبا،  من ادلقابلة أعاله، كدما نعلم، ىذا الطالب قوي يف حفظ الطريقة اليت يتعلم
وعادة ما يستخ م الذاكرة، ويتخيل، وغالًبا ما يكون صامًتا. إنو ال حيب االختالط أو 

لم اللغة العربية، غالًبا ما جيري مناقشات مع ال ردشة مع أص قائو. عن ما يب أ يف تع



أص قائو حول األشياء ادلهدمة اليت يعتق  أهنا حباجة للدمناقشة وليس تلك من خارج 
ادلناقشة. عن ما ُسئل ىذا الطالب عن كيفية ربول اسًتاتيجية التعلم إىل ادلزي  من الذاكرة 

الًبا ما يركز ىؤالء الطالب على متابعة وادلعرفة والعاطفة اإلجيابية، واليت وفًقا للباحثُت غ
 التعل

 شر(اعالىومايرو )الفصل احلادي . ٣

من نتائج مقابالت الباحث، تبُت أنو أثناء دراستو لطالبة ت عى ُُحَّتو كانت 
شخًصا معروفًا بإصلازاتو اجلي ة يف اللغة العربية، حيث كانت االسًتاتيجية اليت 

والتفاؤل، حاول ىذا الطالب أن جيته  يف ادلدمارسة. استخ مها ىي احملاولة والصالة 
قم بتحسُت سلرجات احلروف إذا كانت ىناك قراءات غَت صحيحة، واصل الصالة 
وكن متفائالً، وكن متفائاًل إذا حصلت على بطل، وكن شلتًنا، وإذا خسرت، أصلحو 

 .مرة أخرى حىت تصبح بطالً 

 :طالب على النحو التايلسباشياً مع ىذا، أجرى الباحث مقابالت مع ال

ىل تعلدمك يف الفصل يستخ م ادلعرفة أو يستخ م الذاكرة كثَتًا، كيف تفعل  سؤال،ال
 ذلك

سبق لك استخ ام معرفتك السابقة يف م رسة تسناوية نيجري اليت مل تفهدمها  اإلجابة،
 .عن  تعلم اللغة العربية، أثناء وجودك يف ادل رسة ب أت علياء صلري يف الفهم

ىل سبق لك أن درست أثناء العدمل على مشكلة عن ما مت تصحيحها من قبل  سؤال،ال
 .ادلعلم، طُلب منك تصحيح األخطاء يف ادلهدمة

 .كان ىناك خطأ ما جيب تصحيحو كثَتًا اإلجابة،



ىل تعتق  أن تعلم استخ ام لغة اإلشارة ديكن أن يسهل عليك حفظ  سؤال،ال
 .ادلفرودات، والسبب ىو السبب

 .ال تستخ م لغة اإلشارة أبً ا يف احلفظ بة،اإلجا

 ىل تت رب غالًبا على نطق الكلدمات باللغة العربية، حول ع د ادلرات اليت السؤال،
 .سبارسها يومًيا أو اعتدماًدا على إرادتك أو أثناء وقت فراغك

 .غالًبا ما يتم حفظها ولكن تنتظر حىت حيفظها ادلعلم اجل ي  اإلجابة،

ىذا  عل إذا كنت تقرأ ىناك جزء مهم، فدماذا جيب أن تفعل حىت يتذكركيف تف سؤال،ال
 .الشيء ادلهم

ىل وج ت شيًئا مهدًما سأفهدمو، ومل أحصل على شيء مهم، على سبيل اإلجابة, 
 .ادلثال، عن  تالوة القرآن يف الًتمجة ىناك كلدمة مهدمة أج  معناىا

 أوالً، احتفظ بنفسهدما كتبوإذا كتب ادلعلم على السبورة إذا قرأت وقرأت  سؤال،ال

  أو انتظر حىت يشرح ادلعلم سبب يفهم ما كتبواألستاذ 

 .اعتدماًدا على ادلادة أيًضا ولكن ال يزال يفهم نفسو يفضل أن فهدمو ،اإلجابة

برأيك إذا كان ىناك وسيلة تعليدمية معطاة لك، فهل يسهل عليك فهم التعلم , سؤالال
 .دلاذا ,مقارنة بع م إعطاء وسائل الت ريس

تفضل الت ريس ألنو سهل التعلم، مثل الق رة على مشاى ة الرسوم ادلتحركة  اإلجابة،
 .باللغة العربية

 كيف ديكنك أن تستنتج إذا كنت تقرأ ىناك أشياء مهدمة سبت سؤال،ال

 .وتلخيصها وتسطَتىا ,اإلجابة



اجلدملة بشيء  ىل سبق لك مقارنة مجلة يف تعلم اللغة العربية، لق  ربطت ىذه سؤال،ال
 .آخر، كيف ديكنك مقارنةىا باإلجابة

شلا يعٍت أن ادلكتبة تشبو مكتبة   ادلكتبة سبق لك مقارنة مجلة على سبيل ادلثال ،اإلجابة
 .ادل رسة

إذا سألك ادلعلم عن التعلم أثناء ال راسة يف الفصل مث نسيت مث تفتح الكتاب  سؤال،ال
لطريقة تذكر وفهم زلتويات الكتاب الذي بسرعة لتتذكر ما إذا كان ديكنك هبذه ا

 سبتالفور

 . أجب على ون فتح الكتاب مرة أخرى زلرًجا لَتاه األص قاء اإلجابة،

إذا كنت يف تعلم اللغة العربية ي رس البعض منكم ال يزال ال يفهم ويفكر يف  سؤال،ال
 .دلاذا رسم خريطة، ىل هبذه الطريقة ديكنك فهم زلتوى ما تتم دراستو، 

 .لق  تعلدمت من خالل رسم اخلرائط اخلاصة بك، ادللونة حبيث تكون مجيلة ،إلجابةا

إذا كنت تري  حفظ أو تذكر مجلة تعلدمتها، فهل سبق لك أن حفظت  سؤال،ال
 .اجلدملةهبذه الطريقة حفظت بسرعة أو تذكرت اجلدملة اليت تعلدمتها سابًقا

 فوظة فهل أنيتجبدملة زل حفظت يف أي وقت بطريقة سلتصرة مثل اإلجابة،

إذا كان ادل رس يشرح ال رس، ىل تكتفي دبشاى ة أو االستدماع إىل ما يشرح , سؤالال
 .ادلعلم أمام الفصل

عادة ما تنتبو حىت تفهم، إذا مل تفهم، استدمر يف االنتباه بإذن اهلل، فهناك  اإلجابة،
 .بركات



النشاط التعليدمي الذي ىل تتعلم ىناك لتجدميع نشاط تعليدمي، عادًة ما نوع  السؤال،
 .تقوم بًتتيبو

 .،ال تنظم األنشطة أبً ا أثناء ال رس. يف درس اللغة العربية يف األسبوعاإلجابة

 سؤال،كم مرة قدمت أنت أو م رسك بتقييم عدملية الت ريس والتعلمال

كانت ىناك ثالث مرات يف األسبوع لتعلم اللغة العربية، وكان التقييم مرة  اإلجابة،
 .فقطواح ة 

ىل شعرت من قبل بالرضا أثناء ال راسة، مت احلصول على الرضا من أي شيء  سؤال،ال
 .أثناء ال راسة يف الفصل.سبق لك أن شعرت بالرضا

ىلفي اللغة العربية، والرضا عن ما ربصل على درجات عالية، ديكنك فهم  اإلجابة،
 .ومشاركة التفاىم مع األص قاء

 .نك تشعر بالرضا عن  ال راسة يف الفصلسؤال،كم مرة تبتسم لنفسك ألال

 .ولكن نسيت كم مرةاإلجابة, 

عادة ما يكون يف الفصل أشياء مضحكة، ىل عادة ما تكون أشياء مضحكة  سؤال،ال
 .مهدما كانت يف الفصل ذبعلك أنت وأص قاؤك يب يون ادلتعة ألن ىناك أشياء مضحكة

دلضحكُت يف كثَت من األحيان الطبيعة ديكن أن تكون شخصية األص قاء ا اإلجابة،
 .مضحكة يف الفصل ال راسي

 يظهر وجو االرتباك سؤال،ال

 .ردبا إذا كان أح ىم ال يفهم اإلجابة،



 .يلتفت إىل ادلعلم مل سؤال،ال

 .ص يق لل ردشة دعاين ،اإلجابة

 التح ث مع الزمالء خارج مناقشة ال راسة سبت ،لسؤالا

  ع م القيام هبذامطلًقا اإلجابة،

 إظهار الالمباالة أو الالمباالة السؤال،

 .اإلجابة،مل تفعل ذلك أبً ا

  .سؤال،كم ع د ادلرات اليت تناقش فيها مع زمالئك يف اليوم خالل دروس اللغة العربيةال

 .غالًبا يف كل درس سبت عنها،, اإلجابة

 .كم مرة ساع ت ص يًقا ل يو صعوبة يف تعلم اللغة يف الفصل سؤال،ال

 .بالتأكي  حىت يفهم األص قاء اإلجابة،

كم ع د ادلرات اليت تفعلها عادة، إذا كنت ال تفهم تعلم اللغة، اطلب من  سؤال،ال
 .زميل يف الفصل أو ص يق آخر ادلساع ة

 .كثَت من األحيان إذا مل أفهم سأطلب من ص يق يف اإلجابة،

 ل ستثٍت عليوإذا كان ىناك ص يق حصل على أعلى ال رجات دلا تفعلو، فه سؤال،ال

إذا كان ىناك ص يق حصل على درجات عالية، فأنا أم حها بع  ذلك , اإلجابة
 .أجعلها حافزي كيف ديكنٍت أن أكون ىكذا

 .كم ع د ادلرات اليت تصرخ فيها عادة على ص يق أثناء التعلم سؤال،ال



 .ىل سبق لك أن ىتفت لص يق على مزاحو اإلجابة،

 .إذا واصلت مقاطعتهم أثناء التعلمكم مرة تزعج أص قائك  سؤال،ال

 .غالًبا ما تزعج األص قاء ولكن خارج ادلناقشة فقط اإلجابة،

من ادلقابلة أعاله، ركز ىذا الطالب على اسًتاتيجيات التعلم االجتدماعي، وطرح 
األسئلة عن ما مل يفهدموا وق م تفسَتات ألص قائهم الذين مل يفهدموا، وب أوا دائدًما 

ادلناقشة وخارج ادلناقشة. استدمع دائدًما إىل ما يشرحو ادلعلم حىت لو مل يفهدمو زلادثة يف 
 .ويفعلو أحيانًا

 شر(اعالأُح  سيويت )الفصل احلادي . ٤

من نتائج ادلقابالت، وج  الباحثون أنو أثناء دراستو لطالب ي عى أُح  السيويت  
 .كان معروفًا بإصلازه يف رلال اللغة العربية

 :ا، أجرى الباحث مقابالت مع الطالب على النحو التايلسباشًيا مع ىذ

ىل استخ م التعلم يف الفصل ادلعرفة أو استخ م الكثَت من الذاكرة، كيف  سؤال،ال
 .فعلت ذلك

مثل ذلك، إذا كان ىناك درس م رسي يف م رسة آية نيجري ال يفهم،  اإلجاب،
 .فسوف أتذكر الوقت دروس يف م رستو ال ولة التسناوية

ىل سبق لك أن كنت تتعلم أثناء العدمل على مشكلة ما عن ما مت تصحيحها  سؤال،ال
 .من قبل ادلعلم، طُلب منك تصحيح األخطاء يف ادلهدمة

 .ىل سبق لك القيام بذلك وطلبت تصحيح اخلطأ اإلجابة،



ىل تعتق  أن تعلم استخ ام حركات اإلدياءات ديكن أن يسهل عليك حفظ  سؤال،ال
 .بب ىو السببادلفرودات، والس

 .اإلدياءات ال تفعل ذلك أبً ا اإلجابة،

ىل تت رب غالًبا على نطق الكلدمات باللغة العربية، حول ع د ادلرات اليت   سؤال،ال
 .سبارسها يومًيا أو اعتدماًدا على إرادتك أو أثناء وقت فراغك

تكون  اإلجابة،ال يوج  ج ول زمٍت للحفظ على األقل يف وقت الفراغ فقط، غالًبا ما
 .ىناك مهام من ادلعلم عادةً 

سؤال، كيف تفعل إذا كنت تقرأ ىناك أجزاء مهدمة، فدماذا تفعل حىت ديكن تذكر ال
 .األشياء ادلهدمة

سأالحظ بالتأكي  ما إذا كانت ىناك أشياء مهدمة. من ادلهم إضافة البصَتة  اإلجابة،
 .والتسطَت أيًضا

 ت وقرأت أوالً، احتفظ بنفسو دبا كتبوإذا كتب ادلعلم على السبورة إذا قرأ سؤال،ال

 .أو انتظر حىت يشرح ادلعلم السبباألستاذ 

 .قبل أن يشرح ادلعلم، أفهدمها أوالً، بع  أن يشرح جروو، سيكون الفهم أقوى اإلجابة،

برأيكإذا كان ىناك وسيط تعليدمي معطى لك، فهل يسهل عليك فهم التعلم   السؤال،
 .ادلعطاة، دلاذامقارنة بوسائل الت ريس غَت 

ذبعل الوسائط األمر أسهل، وسرعان ما تفهم ال رس يف اختيار الوسائط ألهنا  اإلجابة،
 .شلتعة، وخاصة وسائط العرض

 كيف ديكنك أن زبتتم إذا كنت تقرأ ىناك أشياء مهدمة جيب   السؤال،



 .وتسطَتىا وتذكرىا ,اإلجابة

العربية، لق  ربطت اجلدملة بشيء ىل سبق لك أن قارنت مجلة يف تعلم اللغة   السؤال،
 .آخر، كيف ديكنك إجراء تشبيو

 .اإلجابة،مل تقم أبً ا بإجراء مقارنة يف تعلم اللغة العربية

إذا كان ادل رس يسأل عن التعلم أثناء ال راسة يف الفصل، فإنك تنسى مث تفتح  سؤال،ال
 .زلتويات الكتابالكتاب بسرعة لتتذكر ما إذا كان ديكنك هبذه الطريقة تذكر وفهم 

أب ا ولكن نادرا ما عُت أيضا، يف الواقع إذا عينت نيسا أجب فقط ألنو كان  اإلجابة،
 .يفهم أوال وتذكر ال رس السابق

إذا كنت ت رس اللغة العربية، ال يزال البعض منكم ال يفهم ويفكر يف رسم  سؤال،ال
 .اذاخريطة، ىل هبذه الطريقة ديكنك فهم زلتوى ما تتم دراستو، دل

 .ال تقم أبً ا بعدمل اخلرائط اخلاصة بك اإلجابة،

إذا كنت تري  حفظ أو تذكر مجلة تعلدمتها، فهل سبق لك أن حفظت اجلدملة  سؤال،ال
 .جبدملة زلفوظة، فهل هبذه الطريقة ديكنك حفظ اجلدملة اليت تعلدمتها مسبًقا أو تذكرىا

 .اإلجابة،ال زبتصر الكلدمات أيًضا حلفظ نفسها

ل أنت يف أي أنشطة التعلم ذبدميع نشاط التعلم، وعادة نوع من أنشطة التعلم ى السؤال،
 ذادل ,ال تقوم بًتتيب

 .اإلجابة،مل يفعل ذلك

يف درس اللغة العربية يف األسبوع، كم مرة قدمت أنت أو معلدمك بتقييم عدملية   السؤال،
 .الت ريس والتعلم



 .مت تقييدمها على األقل اإلجابة،

بالرضا أثناء ال راسة، مت احلصول على الرضا من أي شيء أثناء شعرت  ىل  سؤال،ال
 .ال راسة يف الفصل

ىل شعرت بالرضا أثناء ال راسة، على سبيل ادلثال ىناك درس ج ي  ال أعرفو،  اإلجابة،
 .أتعلم أنو أفهدمو بسرعة

 سؤال،كم مرة ابتسدمت فيها لنفسك ألنك شعرت بالرضا أثناء ال راسة يف الفصلال

غالًبا ما تبتسم لنفسك، على سبيل ادلثال، مثل الرضا عن التعلم مرتُت يف  ة،اإلجاب
 .األسبوع، جيب أن تكون ىناك ابتسامات

عادة ما تكون ىناك أشياء مضحكة يف الفصل، برأيك، عادة ما ىي األشياء   سؤال،ال
ك ادلضحكة يف ذلك الفصل واليت عادة ما ذبعلك أنت وأص قاؤك يب ون مرًحا ألن ىنا

 .أشياء مضحكة سبت

أبً ا مضحك من نفسو، ىناك م رس فقط جيعل جو الفصل ال راسي  اإلجابة،
 .مضحًكا

 .ُيظهر وجًها مشوًشا سؤال،ال

 .اإلجابة،مل ُيظهر وجًها مرتبًكا، عادًة ألنو مل يفهم ادلادة التعليدمية

 .سؤال، ع م االلتفات إىل ادلعلمال

بً ا، عادًة ألن األص قاء غالًبا ما ديزحون أثناء ع م االلتفات إىل ادلعلم أ اإلجابة،
  ال روس

 .التح ث مع الزمالء خارج مناقشة ال راسة سبت ،السؤال



لق  رب ثت أيًضا خارج ادلناقشة، وعادة ما تتذكر أشياء غريبة، حىت دعاىا  اإلجابة،
 .األص قاء للتح ث

 .تظهر الالمباالة أو الالمباالة سبت السؤال,

 .تفعل ذلكاإلجابة،مل 

 .سؤال،كم مرة تناقش مع زمالئك يف الفصل يف اليوم أثناء تعلم اللغة العربيةال

 .أجريت مناقشة مع زمالئي حول تعلم اللغة العربية لق  اإلجابة،

 .كم مرة ساع ت ص يًقا جي  صعوبة يف تعلم اللغة أثناء التواج  يف الفصل سؤال،ال

إذا كنت ال تفهم، على األقل مرتُت أو ثالث  دبجرد أن سألٍت أح  األص قاء اإلجابة،
 .مرات يف اليوم

سؤال،كم مرة عادة إذا كنت ال تفهم تعلم اللغة، ىل تطلب ادلساع ة من زميل أو ال
 .ص يق آخر

لق  سألت أيًضا ص يًقا إذا مل أفهم، ولكن مع األص قاء فقط، إذا كان مع  اإلجابة،
 .ادلعلم فقط فقط باخلجل

كان ىناك ص يق حصل على أعلى ال رجات مقابل ما فعلتو، ىل ستثٍت إذا   سؤال،ال
 .عليو

رأيت أيًضا أص قاء ل يهم درجات عالية، يشعرون بالغَتة من  ردا على ذلك،,ثاإلجابة
 .األص قاء، لكن احلس  ىو فقط من أجل ربفيزي

 .سؤال،كم مرة تصرخ يف العادة على ص يق أثناء التعلمال



 .ً ا يف ص يقال تصرخ أب اإلجابة،

 ،كم مرة تفعل إذا كانت ب عة ص يق ربافظ على أعصابك يف وقت التعلمالسؤال

اإلجابة،ال تكون جاىاًل أبً ا ولكن خارج الت ريس األكثر جهاًل إذا كان ىناك مهدمة 
 .مجاعية

من ادلقابلة أعاله اليت وج ىا احملققون أثناء ادلقابلة، فإن اسًتاتيجيات تعلم 
إىل الذاكرة، اإلدراك، ما وراء ادلعريف اإلجيابية والسلبية العاطفية الطالب تنجذب 

واالجتدماعية. ومع ذلك، فإن اسًتاتيجية تعلم الطالب ىذه ىي األكثر انتشارًا يف 
اسًتاتيجيات التعلم ادلعريف وما وراء ادلعريف، واليت غالًبا ما يستدمع إليها ىؤالء الطالب 

ادلعلم أمام ىذا الطالب، فإنو غالًبا ما يستدمع أو يستدمع وحيفظوهنا يف التعلم. إذا شرح 
إىل ما مت شرحو، وإذا مل يفهم أو ال يعرف، فإنو حيفظ على الفور ما مل يكن يعرفو من 
قبل ويفهدمو. يتدمتع ىذا الطالب بروح اجتدماعية كبَتة، وغالًبا ما يناقش أص قاءه الذين 

 . التعلممت تضدمينهم يف ادلناقشة أو خارج ادلناقشة يف

 (شراعالىيكل وداد )الفصل احلادي . ۵

من نتائج ادلقابالت توصل الباحث إىل أنو أثناء دراستو لطالب ي عى ىيكل وداد 
 .ىو شخص معروف بإصلازاتو يف رلال اللغة العربية

 :سباشًيا مع ىذا، أجرى الباحثون مقابالت مع الطالب على النحو التايل

 الفصل ادلعرفة أو استخ م الذاكرة كثَتًا، وكيف تفعل ىل استخ م التعلم يف سؤال،ال
 ذلك

ألنو يف ادلاضي، عن ما كنت يف ادل رسة اإلع ادية يف م رسة داخلية، كنت ق   اإلجابة،
 .، فييل ماضي ومضوري ومص ر وغَتىمصارف، هنو تعلدمت



ىل سبق لك أن درست عن ما صحح ادلعلم، طُلب منك تصحيح األخطاء يف   سؤال،ال
 .دلهدمة سبتا

 .اإلجابة،مل تفعل ذلك أبً ا

 .ىل تعتق  أن تعلم استخ ام اإلدياءات ديكن أن يسهل عليك حفظ ادلفرودات  سؤال،ال

 ىل سبق لك أن فعلت ذلك، على سبيل ادلثال، سبسك بي يك بشعر عريب اإلجابة،

اليت سبارسها ىل غالًبا ما سبارس نطق الكلدمات باللغة العربية، حول ع د ادلرات   سؤال،ال
 .فيها يومًيا أو وفًقا إلرادتك أو أثناء وقت فراغك

 .يف يوم واح  ال يهم اإلجابة،

كيف ستفعل إذا كنت تقرأ ىناك أجزاء مهدمة، ما الذي جيب عليك فعلو حىت  السؤال،
 .ديكن تذكر األشياء ادلهدمة

 .أو ربتها خط أو إعادة كتابتها وتذكرىا اإلجابة،

علم يكتب على السبورة إذا كنت تقرأ وتقرأ األول يستدمر يف فهم إذا كان ادل السؤال،
 أو تنتظر حىت يشرح ادلعلم سبب األستاذ نفسو ما كتبو

 يفضل عادًة االستدماع إليو أوالً لفهدمو، إذا مل يفهم انتظارادلعلم نفسو اإلجابة،

األسهل  برأيك، إذا كانت ىناك وسيلة تعليدمية تُعطى لك ، فهل تفهم أنو من ،السؤال
 فهم التعلم مقارنًة بع م توفَت وسائل الت ريس

تفضل وسائط الت ريس ألن شخًصا ما يعلم بشكل مباشر لذلك إذا كنت ال  اإلجابة،
 .تفهم، فقط اسأل



 سؤال،كيف ديكنك أن تستنتج إذا كان ىناك أشياء مهدمة سبتعن ما تقرأال

قلم سبييز أو ديكن تسطَتىا وإذا كان ىناك شيء مهم، فسأضع عالمة عليو ب اإلجابة،
 .بقلم رصاص

ىل سبق لك أن قدمت بتشبيو مجلة يف تعلم اللغة العربية، قدمت بربط اجلدملة   السؤال،
 بشيء آخر، كيف تشاهبها

 .اإلجابة،مل تشبو مجلة أبً ا

إذا سألك ادلعلم عن التعلم أثناء ال راسة يف الفصل مث نسيت مث تفتح الكتاب   سؤال،ال
 ر ما إذا كان ديكنك هبذه الطريقة تذكر وفهم زلتويات الكتاب الذي سبتبسرعة لتتذك

إذا مت تعيُت ادلعلم لللدمة إذا مل أفهم حىت لو كنت تقرأ بسرعة، فلن تتدمكن من  اإلجابة،
ذلك، ولكن إذا فهدمت ، فدما عليك سوى فتحو لفًتة من الوقت ديكنك ذلك على 

 .الفور

لعربية ي رس البعض منكم ال يزال ال يفهم ويفكر يف إذا كنت يف تعلم اللغة ا  سؤال،ال
 رسم خريطة، ىل هبذه الطريقة ديكنك فهم زلتوى ما تتم دراستو، دلاذا

 .ال تفعل ذلك أبً ا اإلجابة،

إذا كنت تري  حفظ أو تذكر مجلة تعلدمتها، فهل سبق لك أن حفظت اجلدملة  سؤال،ال
بسرعة أو تذكرت اجلدملة اليت  جبدملة يتم حفظها، سواء كنت هبذه الطريقة حفظت

 .تعلدمتها سابًقا

 .دلأبً ا تفعلها اإلجابة،



إذا كان ادلعلم يشرح ال رس، فهل تشاى  أو تستدمع فقط إىل ما يشرح ادلعلم   سؤال،ال
 .أمام الفصل

 .ما أفعلو ىو االستدمرار يف االستدماع إىل ما شرحو ادلعلم اإلجابة،

ىل تتعلم ىناك لًتتيب نشاط تعليدمي، وعادة ما يكون نوع نشاط التعلم الذي   سؤال،ال
 .تنظدمو

 .اإلجابة،مل يتم ترتيب أي أنشطة

يف درس عريب أسبوعًيا، كم مرة قدمت أنت أو معلدمك بتقييم عدملية الت ريس   سؤال،ال
 والتعلم، وسبوتقييدمها

 يوًما, ة واح ةيف تعلم اللغة العربية يف أسبوع واح  فقط مر  اإلجابة،

بالرضا أثناء ال راسة، مت احلصول على الرضا من أي وقتالتعلم يف  ىل شعرت  سؤال،ال
 الفصل

عن  قراءة قصة يف كتاب عريب ، كانت ىناك ع ة مجل ال تعرف ادلعٌت، بع   اإلجابة،
 .البحث يف القاموس حصلت عليها أخَتًا، وىذا ىو الرضا الذي أشعر بو

 ابتسدمت لنفسك ألنك شعرت بالرضا أثناء التعلدمفي الفصلكم مرة  سؤال،ال

 .ابتسم  ديكن أن تصل االبتسامة إىل ثالث مرات يف اليوم اإلجابة،

عادة ما تكون ىناك أشياء مضحكة يف الفصل، يف رأيك، عادة ما ىي األشياء   سؤال،ال
ألن ىناك ادلضحكة يف ذلك الفصل اليت ذبعلك أنت وأص قائك عادًة أنت تظهر ادلرح 

 .. أشياء مضحكة

 ال تعرف ما ىو ادلضحك ولكن دائدما تضحك معا األص قاء, اإلجابة



 تظهر وجو االرتباك  ،لسؤالا

 .اإلجابة،مل أفهم أبً ا ادلادة اليت يتم ت ريسها

 ع م االلتفات إىل ادلعلم سؤال،ال

 .ولكن نادراً ما رب ث فقط إىل األص قاء اإلجابة،

 مالئي خارج نقاش التعلمالتح ث مع ز   ،لسؤالا

 أبً ا ولكن ليس يف كثَت من األحيان سبت اإلجابة،

 دلهذامطلًقا على األسئلة، يظهر الالمباالة أو الالمباالة،, اإلجابة

 لعربيةاللغة ا كم مرة تناقش مع زمالئي يف يوم واح  أثناء تعلم لسؤال،ا

 .مت مرتُت فقط اإلجابة،

 ل يو صعوبة يف تعلم اللغة أثناء وجوده يف الفصلكم مرة ساع ت ص يًقا  سؤال،ال

 .ال أعرف ع د ادلرات، ولكن عادة ما يأيت الع ي  من األص قاء لطرح األسئلة اإلجابة،

كم مرة عادة، إذا كنت ال تفهم تعلم اللغة، اطلب من زميل أو ص يق آخر  سؤال،ال
 .ادلساع ة

 .اءحىت ثالث مرات تطلب ادلساع ة من األص ق اإلجابة،

 .إذا كان ىناك ص يق حصل على أعلى ال رجات دلا تفعلو، فهل ستثٍت عليو  سؤال،ال

 .ويستخ م كحافز للحصول على أعلى ال رجات اإلجابة،

 كم ع د ادلرات التيعادة لص يق أثناء التعلم سؤال،ال



 .هتتف فيهاال تصرخ أبً ا على شخص ما اإلجابة،

 أص قائك وتستدمر يف إزعاجهم أثناء ال رس كم مرة تفعل إذا كنت تلعب مع سؤال،ال

 .ال تغش على األص قاء أبً ا اإلجابة،

شلا حصل عليو الباحث ىذا الطالب ىناك اسًتاتيجيتان للتعلم، ومها الذاكرة وما وراء 
 ادلعريف، ولكن الذاكرة ىي ادلسيطرة ألنو غالًبا ما يستخ م ذاكرتو
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