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 تعليم اللغة العربية  املقابلة عن دليل 
 يف املعهد شبه املعهد السلفي واخللفي

 
املدرسة رشيدية خالدية وزوجة مؤسس املعهد روضة  دليل املقابلة مع مدير   -أ

 الطالبي 
 ؟ هذه املعهد عن اترخيية حملة كيف -1
 يف تعليم اللغة العربية يف املعهد؟  ما أهداف الرئيسية -2
 كيف تنسيق كل العناصر املؤثرة يف تعليم اللغة العربية؟ -3
 هل خطط املعلمون قبل عملية التعليم؟ -4
 ؟والثاىن ما أهداف تعليم اللغة العربية للتلميذات الفصل األول -5

 
 دليل املقابلة مع مدرسي اللغة العربية  -ب

 اللغة العربية داخل الفصل؟ م ساعة متاحة عملية تعليم ك -1
 ما الكتاب املستخدم يف تقدي املادة؟  -2
 كيف خطوات تعليم اللغة العربية يف الفصل؟  -3
 ما الطريقة املستخدمة عند التعليم؟  -4
 ما الوسائل املستخدمة عند التعليم؟  -5
 كيف كانت عملية تقومي تعليم اللغة العربية؟  -6
 ما األساليب املستخدمة عند التقومي؟ -7
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 مسؤول منظمة الطلبة يف املسكن دليل املقابلة مع -ج
 كيف تنسيق مسؤول منظمة الطلبة لرتقية ال  -1
 ما براجمهم وكيف خططة تنفيذ الربامج؟  -2
 ما اللغة املستخدمة عند اتصال الطلبة اليومية يف املعهد؟ -3
 ما الداعم املوجودة لرتقية مهارة اللغة للطلبة املوجودة يف املعهد؟ -4

 
 الواثئق دليل 

 املعهد. رخيية عن حملة ات -1
 .ل املعلمني والتلميذات واملوظفنيأحوا -2
 تحضري أو إعداد الدرس.ال و  تعليمخطة ال -3
 واثئق اإلجنازات. -4
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