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 كیفیة قراءة أسئلة المقابلة وتسجیلھا

 تعلیمات لُمجري المقابلة: 
 ]إذا كانتا مختلفتین[: 7وھي مقدمة بین أقواس وبخط مائل، كما في العنصر رقم 

 
 األسئلة التي ستطرح على الطالب:

 الطالب.ھذه األسئلة مرقّمة وینبغي قراءتھا على 
  

 تسجیل إجابات الطالب: 
) في ھذه الصفحة. یرجى كتابة اإلجابات بخط واضح وعدم 6) و2في بعض األحیان، یجب تسجیل إجابة الطالب في سطر أو فراغ محدد، كما في

ینبغي عدم قراءة ھذه األسئلة على ) أنثى أم ذكر. 1اختصارھا. أحیانًا سیلزم على مجري المقابلة وضع دائرة على إحدى الخیارات المعطاة، كما في 
 الطالب. انظر القسم التالي لمزید من المعلومات حول تسجیل اإلجابات:

 

 المعلومات الشخصیة واللغویة

 
 أنثى    ذكر . النوع:   1
 

       .  أ. ما ھو اسمك األول؟2

       ب. ما ھو اسم عائلتك؟      

       .  أ. ما ھو عمرك؟3

 انقر ھنا إلدخال التاریخ. ب. ما ھو تاریخ میالدك؟     

       . ما ھي الدولة التي ولدت فیھا؟4

       ] ما ھي الدولة التي نشأت فیھا؟إذا كانتا مختلفتین. [5

       . ما ھي المدینة أو البلدة أو القریة التي نشأت فیھا؟6

       . ما ھي أول لغة تعلمتھا في منزلك عندما كنت طفًال؟7

       .  أ. ما ھي اللغات األخرى التي تعلمتھا، إن وجدت؟8

       ب. أي اللغات تكون مرتاًحا أكثر الستخدامھا؟     

       . ما ھي اللغة (اللغات) التي تعلمتھا في المدرسة؟9
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 أسئلة تمھیدیة

 
 

 المدرسة؟. ما الذي تفعلھ عندما ال تكون في 1

 

 

 

 

 . ما الذي یعجبك بشأن الحیاة في دولة جدیدة/أو في المكان الذي تعیش فیھ حالیًا؟2
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 : الخلفیة العائلیة والمنزلیة1المعیار 

 
 تسجیل إجابات الطالب: 

اإلجابة (اإلجابات) التي قدمھا الطالب، مع وضع عالمة اسأل كل سؤال دون طرح استفسارات إضافیة للحصول على إجابات. ثم ضع عالمة على 
على "أخرى" إذا لم تظھر إجابة المشارك تحت سؤال ما. إذا لم یجب الطالب على سؤال معین، یمكنك استخدام االستفسارات لمساعدة الطالب 

 على إعطاء إجابة.
 

 أود أن أسألك بعض األسئلة عن عائلتك ومنزلك.

 المة على كل ما ینطبق][ضع ع. مع من تعیش؟ 1
 

 / خال (أخوال) عّم (أعمام) خالة (خاالت) /عمة (عّمات)  أخ/أخت (أخوة)  األب  األم 

 ____________________أخرى __________ جد (أجداد)  /الخالابن (ابناء) العم 
 

 ال أعلم ال    نعم      [ضع عالمة على إجابة واحدة]اإلنجلیزیة؟   حالیًا.  أ. ھل یتحدث أي ممن تعیش معھم 2
 

 ال أعلم ال    نعم       ضع عالمة على إجابة واحدة]ب. ھل یتحدثون بلغتك؟ [     

      .  أ. من بین األشخاص الذین تعیش معھم حالیًا، من ھو األعلى من حیث المستوى التعلیمي؟    3

 المدرسة الثانویة       المدرسة االبتدائیة           [ضع عالمة على إجابة واحدة]ب. وما ھو أعلى مستوى تعلیمي حققھ؟       

 ال أعلم             الدراسات العلیا  الكلیة/الجامعة                                                                           

       . ما ھي اللغة التي تتحدث بھا مع والدیك/األوصیاء علیك؟4

 ال نعم[ضع عالمة على إجابة واحدة]     .  أ. ھل كنت تعمل في دولتك األم؟ 5

      نوع العمل الذي كنت تقوم بھ؟   ھو ب.  ما     

 ال   نعم     [ضع عالمة على إجابة واحدة].  أ. ھل تعمل حالیًا؟ 6

      نوع العمل الذي تقوم بھ؟  ھو ما .  [إذا كانت اإلجابة بنعم]ب     

      ج. كم ساعة تعمل في األسبوع؟               

 ال    نعم      على إجابة واحدة][ضع عالمة المدرسیة؟   واجباتك. ھل یوجد في منزلك من یمكنھ مساعدتك على أداء 7
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 : التاریخ التعلیمي2المعیار 

 
 : الطالبتسجیل إجابات 

"عندما  ابدأ قائًال "عندما كنت..." واذكر النطاق العمري األول أدناه. ثم واصل بعد ذلك طرح جمیع األسئلة في ذلك الصف. ثم ابدأ مجدًدا بقول
 كنت..." وأعط النطاق العمري التالي ومجدًدا اطرح جمیع األسئلة في الصف. اكتب إجابات الطالب بخط واضح في المربع المتاح دون استخدام

 اختصارات. استمر بھذه الطریقة حتى تصل إلى العمر الحالي للطالب.
 

 اآلن أود أن أسألك بعض األسئلة عن تجربتك مع الدراسة حتى ھذا العام.
 .سأكرر بعض األسئلة لكل عام قضیتھ في المدرسة

 

الصف 
 الدراسي

 عندما 
 كنت. . .

في أي دولة كنت 
 تعیش حینھا؟

ھل ذھبت إلى 
المدرسة لمعظم 
 العام الدراسي؟

المدة ھي ما 
التي قضیتھا 
 في المدرسة؟

ھل كانت 
المدرسة تقع 
في مدینة أم 

 بلدة؟

ما ھي اللغة 
(اللغات) التي 

كانت تعطى بھا 
 الدروس؟

ھل تلقیت 
التعلیم خارج 
المدرسة ذلك 

 العام؟

  17-18       

  16-17       

  15-16       

  14-15       

  13-14       

  12-13       

  11-12       

  10-11       

  9-10       

  8-9       

  7-8       

  6-7       

  5-6       
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 __________    دخلت الروضة في دولتك؟ كم كان عمرك عندما
 

 __________ [إذا لم یدخل الروضة] كم كان عمرك عندما بدأت الصف الدراسي األول؟ 
 

 معلومات إضافیة:
 
 
 
 
 

 اآلن سأطرح علیك أسئلة حول مدرستك في دولتك األم.
 

 دولتك؟. أخبرني عن تجاربك في المدرسة. كیف كان یومك الدراسي النموذجي في 1
 
 

   
 

 
 . ما الذي تشعر أنك كنت تُحسن القیام بھ في المدرسة؟2

 
 
 
 
 

 . ماذا كانت مادتك الدراسیة المفضلة؟3
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 : ممارسة اللغة وتعلم القراءة والكتابة3المعیار 

 
 تسجیل إجابات الطالب: 

استفسارات إضافیة للحصول على إجابات. ثم ضع دائرة على اإلجابة (اإلجابات) التي قدمھا الطالب، مع وضع عالمة اسأل كل سؤال دون طرح 
على "أخرى" إذا لم تظھر إجابة المشارك تحت سؤال ما. إذا لم یجب الطالب على سؤال معین، یمكنك استخدام االستفسارات لمساعدة الطالب 

 على إعطاء إجابة.
 

 علیك بعض األسئلة حول اللغة (اللغات) التي تستخدمھا حالیًا. اآلن سأطرح
 

 ال  نعم    [ضع عالمة على إجابة واحدة]ھل تحب القراءة في وقت فراغك؟  أ. .1
 

  [ضع عالمة على كل ما ینطبق]ما الذي تقرؤه؟  [إذا كانت اإلجابة بنعم] ب.
 

 أخرى  حف  مجالت مصورة (كومیكس)  كتب  مجالت 
 

 ] ضع عالمة على كل ما ینطبقالموضوعات التي تحب القراءة عنھا؟ [ھي ما  [إذا كانت اإلجابة بنعم]ج. 
 

 األخبار  الترفیھ  الموسیقى  الموضة  الریاضة 

 أخرى  األلغاز  الخیال العلمي 
 

  [ضع عالمة على كل ما ینطبق]اللغة (اللغات) التي تقرأ بھا؟ ھي ما [إذا كانت اإلجابة بنعم]  د.
 

 أخرى   اللغة اإلنجلیزیة   اللغة األساسیة 
 

 ال  نعم   [ضع عالمة على إجابة واحدة]ھل تحب الكتابة في وقت فراغك؟  أ. .2
 

  [ضع عالمة على كل ما ینطبق]ما الذي تحب كتابتھ؟  [إذا كانت اإلجابة بنعم] ب.
 

 كلمات أغاني موسیقیة  كلمات أغاني موسیقیة  خطابات  رسائل برید إلكتروني  الشعر 

 یومیات  صدقاءلأل رسائل قصیرة  تقاریر  رسائل قصیرة للعائلة  قصص 
 

  [ضع عالمة على كل ما ینطبق]اللغة (اللغات) التي تكتب بھا؟  ھي ما [إذا كانت اإلجابة بنعم] ج.
 

 أخرى  اللغة اإلنجلیزیة   اللغة األساسیة 
 
 
 
 

  المدرسة.  خارجاألنشطة األخرى التي تمارسھا  بعضاآلن سأسألك عن 
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 اللغة (اللغات) التي تستخدمھا؟ ھي عندما تتحدث مع أصدقائك شخصیًا أو على الھاتف، ما  .3
 [ضع عالمة على كل ما ینطبق]

 
 أخرى    اللغة اإلنجلیزیة  اللغة األساسیة  

 ھل تستخدم: أ: .4
 
 ال شيء مما سبق    الھاتف  ألعاب الفیدیو  أجھزة الكمبیوتر  اإلنترنت   

 (ضع عالمة على كل ما ینطبق)

 

   (ضع عالمة على كل ما ینطبق)اللغة (اللغات) التي تستخدمھا؟ ھي ما  اإلجابة بنعم][إذا كانت  ب.

 أخرى  اإلنجلیزیةاللغة   اللغة األساسیة  

 
 ال  نعم  ]  [ضع عالمة على إجابة واحدةھل تشاھد التلیفیزیون؟  أ. .5
  

  اللغة اإلنجلیزیة  اللغة األساسیة  [ضع عالمة على كل ما ینطبق]؟ بأي لغة[إذا كانت اإلجابة بنعم]  ب.
 
 أخرى  
  

 ال  نعم  ][ضع عالمة على إجابة واحدةخلویًا أو ھاتفًا ذكیًا؟ ھل تستخدم ھاتفًا  .6
  

 ال  نعم ھل تستخدم ھاتفك الذكي/الخلوي للبحث على اإلنترنت؟  أ. .7
 

  اللغة اإلنجلیزیة  اللغة األساسیة  ) (ضع عالمة على كل ما ینطبق؟ بأي لغة[إذا كانت اإلجابة بنعم]  ب.
 
   أخرى  
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 : أسئلة أخرى4 المعیار

 
 ما ھي المھنة التي تود العمل بھا في المستقبل؟ ما الذي تخطط لفعلھ بعد انتھائك من الدراسة؟ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 : أسئلة خاصة باألداء5المعیار 

 
 (سیتم تطویر تعلیمات لھذا المجال.)

 
 

 خریطة للعالم وتحدید موقع دولتھ األم وعاصمتھا.. اطلب من الطالب النظر إلى مجسم كرة أرضیة أو 1
 

  تعلیقات:
 

 
 
 

 .  اطلب من الطالب إخبارك بالوقت من ساعة تناظریة2
 

 تعلیقات:
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 شكًرا جزیًال على مشاركتك!
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