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 جدول املقابلة

 مع رئيس املدرسة: فجري النور السرجاان الرتبوي

 االبتدائية اإلسالمية احلكومية بفاسري؟ 1هذا برئيس مدرسة س: 

 ج: نعم. صدقا.

 س: ما امسك الكامل اي رئيس؟

 ج: فجري النور سرجاان الرتبوي

 سنة حتاول هذه املدرسة اي رئيس؟س: كم 

 2020مايو سنة  1ج: مل يتم واحد سنة، أحاول من 

 س: هذه املدرسة بنيت من مىت اي رئيس؟

 .1994ج: هذه املدرسة بنيت للحكومي من 

 س: كادت عشرون سنة اي رئيس؟

 ج: طبعا

 س: كيف بناية موظفني املدرسة اي رئيس؟

درسة، وجلنة املدرسة، ومدرس منهجي ومدرس تالميذي، ج: بناية موظفني املدرسة من رئيس امل
 وموظف املرافق العامة، ومدرسو الصفوف واملادة املعينة.

 س: من رأيك، كيف حالة املرافق العامة يف هذه املدرسة؟



ج: من رأيي حالة املرافق الغامة يف هذه املدرسة حسنة ألن كل الصف بنيت بدون خشب. ومهما ذلك 
 ن داخل الطلبة يف كل سنة يزيدنقل يف الصفوف أل

 س: يف هذه املدرسة زايدة التعليم خاصة من هذه املدرسة اي رئيس؟

خصوصا ولكن ألن حالة الوابء ال تعمل. منها: كرة القدم وكرة  الربانمج الزايديج: يف هذه املدرسة 
 الرئيسة وتنس املكتب واحلبشي والرقصة وجوقة وقراءة القرآن وفن اخلط.

 اجلرموز منها اي رئيس؟ س: ميكن

 .الربانمج الزايديج: اجلرموز من التعليم الواجب غري 

 س: من رأيك، كيف التعليم يف حالة الوابء اي رئيس؟

ج: حنن جنب تعليم االفرتاضي، ألن االفرتاضي املعلمون خيتارون الوسائل للتعليم من الواتساب والويب 
لتلقي بينهم والطلبة. ألن ذلك االستعمال ال ميكن فيجوز واآلخر. ولكن ما ينبغي علهم استعمال زوم ل

 ابلواتساب فقط

 س: هل يف التعليم االفرتاضي حىت اآلن وجدان التالقي مباشرة مرة أو اثنيا؟

 ج: للتالقي مباشرة غري موجود، والتعليم االفرتاضي متاما.

 اي رئيس؟ س: ما ميزات ومشكالت من التعليم االفرتاضي يف مجيع املادة من رأيك

ج: املشكالت كثرية جدا، منها إرشاد الطلبة ألن بغري مباشرة، ميكن كثري الطلبة يعمل الوظائف غري 
منفرد ولكن يعاون ابلوالدين، ال ننظر عن عمليتهم يف الوظائف وننذر عليهم فقط. مليزات التعليم 



ات التواصل ييسر لنا يف االفرتاضي هو نعمل يف أي مكان ال وجوب احلضور إىل املدرسة، ألن شبك
 عمل لتعليم الطلبة.

 مع موظف اإلدارة

 س: ما امسك الكامل اي موظفة؟

 ج: امسي الكامل هيلنا واروهلولو

 يف حالة الوابء، كم عدد الطلبة من هذه املدرسة اي موظفة؟ 2020/2021س: هذه السنة 

 طلبة. 787ج: هو 

 درسة؟س: وكم عدد مجيع املدرسني واملوظفني من هذه امل

 شخصا كامال، واحد يعلم يف اجلامعة لنتيجة درجة اجمليستري 50ج: 

 س: كم عدد مدرس لتعليم اللغة العربية اي موظفة؟

 شخص. 2ج: 

 س: هل مها حكومي أم غري حكومي اي موظفة؟

 ج: مها مدرستان غري حكومي.

 س: من رأيك، كيف حالة املرافق العامة من هذه املدرسة اي موظفة؟

 د هلل، حسنا من قدمي.ج: احلم

 االبتدائية اإلسالمية احلكومية بفاسري اي موظفة؟ 1س: منذ مىت عملن ملوظفة مدرسة 



 .2004/2005ج: من سنة 

 س: علمت مبعلمة نور فقط، من الواحدة؟

 ج: هي معلمة محريى. هي متكن أخذ الصفوف األدىن. 

 س: طبعا فأسأل معلمة األوىل إلعطاء االتصال مبعلمة الثانية اي موظفة. 

 : نور فجرييت السرجاان الرتبوي1مع معلمة 

 س: ما امسك الكامل اي معلمة؟

 ج: نور فجرييت السرجاان الرتبوي

 س: منذ مىت علمت يف هذه املدرسة اي معلمة؟

 .2010 ، وعلمت اللغة العربية من سنة2007ج: من آخر السنة 

 س: من أين اخلروج اي معلمة؟

 ج: من مدرسة عالية إبن رشدي بتناه فريوك فقط كلية الرتبية والتعليم قسم تربية الدينية

 س: قبل الوابء ما الوسائل التعليمية استعملت اي معلمة؟

 ج: أحياان بطاقة وقرطاس الصورة واألغنية

 ابالفرتاضي متاما؟س: هل علمت تعليم اللغة العربية يف حالة الوابء 

 ج: نعم.

 س: هل علمت تعليم اللغة العربية يف حالة الوابء ابلواتساب؟



 ج: نعم

 س: هل استعملت التخطيط قبل حالة الوابء وفيها؟

 ج: نعم

 س: قبل الوابء ما الطريقة التعليمية استعملت اي معلمة؟

 ج: منها قواعد والرتمجة ومسعية شفوية واألغنية معا.

 الوابء ما الطريقة التعليمية استعملت اي معلمة؟س: يف حالة 

 ج: الطريقة التعليمية يف حالة الوابء هي طريقة القواعد و الرتمجة

 س: علمت يف حالة الوابء متاما ابالفرتاضي اي معلمة؟

 ج: علمت يف حالة الوابء متاما ابالفرتاضي.

 س: ما الوسائل التعليمية يف حالة الوابء استعملت اي معلمة؟

 ج: الوتساب والويب واليوتوب

 س: هل استعملت الوسائل التقليدية يف تعليم اللغة العربية يف حالة الوابء؟

 ج: مرة واحدة بقرطاس والقلم يف جعل أول الفيديو

 س: ما األجهزة التواصلية استعملت يف تعليم اللغة العربية يف حالة الوابء اي معلمة؟

 ج: اهلاتف واحلاسوب.

 ات واملشكالت من التعليم االفرتاضي؟س: ما امليز 



ج: ميزاته كثرة تعليم التيكنولوجيا واستعماله أكمل ومشكالته نقص التعليم ألن الطلبة متكن أخذ معاونة 
 من الوالدين.

 : سيدة محرية الزهراء 2مع معلمة 

 س: ما امسك الكامل اي معلمة؟

 ج: سييت محرية الزهراء السرجاان الرتبوي

 أي الصفوف اي معلمة؟س: علمت يف 

 .3 2 1ج: علمت يف الصف 

 الصف اي معلمة؟ 12س: هل مجيعهم 

 الصف. 5فيه  3الصف، يف الصف  13ج: ال مجيعهم 

 س: منذ مىت علمت اللغة العربية اي معلمة؟

 شهر. قبل هذه املادة أان علمت مادة الفقه والعقيدة 6ج: علمت اللغة العربية 

 يف حالة الوابء ابالفرتاضي متاما اي معلمة؟ س: هل تعليم اللغة العربية

 ج: نعم.

 س: ما الطريقة التعليمية املستعملة يف حالة الوابء؟

 ج:الطريقة التعليمية يف حالة الوابء هي طريقة العرض. 

 س: ما الوسائل التعليمية املستعملة يف تعليم اللغة العربية يف حالة الوابء؟



 يب )دريف(ج: منها الواتساب واليوتوب والو 

 س: ما األجهزة التواصلية لتعليم اللغة العربية يف حالة الوابء؟

 ج: اهلاتف واحلاسوب

 س: ما امليزات واملشكالت يف تعليم اللغة العربية يف حالة الوابء؟

ج: املشكالت متكن الصعوبة الستعداد املواد للتعليم االفرتاضي والتعليم االفرتاضي ال يظهر على صدق 
 ئف يف حالة الوابء. وامليزات من رأيي غري وجود.عمل الوظا

 : أذكياء حنيفا6مع الطالبة من الصف 

 س: ما امسك الكامل اي طالبة؟

 ج: أذكياء حنيفا

 س: من أي الصف؟

 د 6ج: أان من الصف 

 من علم اللغة العربية؟ 5و 4س: يف الصف 

 1علمها معلمة  5ج: يف الصف السادس علمها مدرس الصف ويف الصف 

 س: خرجت من جملس القرآن منذ مىت؟

 4ج: خرجت من جملس القرآن من الصف 

 علمتك كثريا ابلقواعد والرتمجة وفيها أيضا الغىن قبل الوابء؟ 1س: هل معلمة 



 ج: نعم

 علمتك استعملت وسيلة البطاقة، الصورة، واألغنية قبل الوابء؟ 1س: هل معلمة 

 لت األغنيةج: ال بوسيلة البطاقة والصورة ولكن استعم

 يف حالة الوابء بوسيلة اليوتوب؟ 1س: هل علمت معلمة 

 ج: نعم

 علمت املادة كثريا من الواتساب يف حالة الوابء؟  1س: هل معلمة 

 ج: نعم

 بوسيلة زوم يف حالة الوابء؟ 1س: هل علمت معلمة 

 ج: نعم ولكن ال يعمل حبسن فال يستعمل به مرة أخرى

 التعليم االفرتاضي؟ س: ما امليزات واملشكالت يف

ج: امليزات منها نبحث عن األجوبة يف الشبكة. واملشكالت املادة يف التعليم االفرتاضي ال تعمل كثريا 
 يف إعطاء املفاهيم إىل الطلبة
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