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األلمانية اللغة على ذاتي حليلت  
 

 
 نجاح أو الفشلاألساس لل إن اللغة األلمانية هي

 !في مدرستنا المواد الدراسية في معظم
 

 !المدرسة فقط في اليكون لغةال وتعلم
 

 ! فقط  اللغة ال يمكن تالشيها أو إيقافها من خالل الحصص الدراسية في خطيرة عيوب
 

 :التالية يطرح على نفسه األسئلة ينبغي للمرء أن  الذاتي وللحصول على التحليل
 :؟ويةاللغ / تحصيالتىأدائي من موقع درجاتىأين 

 
 .معينة بنوع خاصال درجةال يفي بمتطلبات إذا كان األداء - امتياز()   1
 .األداء كافة متطلبات إذا تم استيفاء - ( جداجيد )  2
 .المتطلبات يلبي بشكل عام إذا كان األداء  - )جيد (  3
 .المتطلبات يلبي ال يزال ولكن على العموم عجز في األداء،  إذا كان هناك  - مقبول() 4
متاحة  األساسية الضرورية المعرفة نفإ ولكن مع ذلك يفي بالمتطلبات ال عندما يكون األداء - (ضعيف) 5

 ./ القريبالمنظور المشكلة في المستقبل حل يمكنولديه 
أوجه  بحيث أن غير مكتملةساسيات متطلبات و حتى األال لم يتفق األداء مع إذا -( ضعيف جدا ) 6

 ./ القريب المستقبل المنظور القصور ليس لها حل في

 

على  ةيالتال سئلةاأل يوعليك أن تطرح  !للعمل حاجة متزايدة، فهناك  بين مقبول وضعيف جدا   اللغوي كان األداءإذا 

 :نفسك

 
يةوالموهبة اللغ  

 
؟         لغويا ةموهوبهل أنا   

الفرنسية؟(        / اإلنجليزية / ) العربية  فى لغات أخرى متشابهة صعوباتهل لدى   
؟        منظمةأفكر بطريقة هل   

  ؟أعبر عن أفكارى شفويا وكتابياهل بإمكانى أن 
 

 الحصص الدراسية
 

 ؟ باهتمام فى الحصص الدراسيةهل أنتبه • 

 ؟فعالة  فى الحصص الدراسية رك بطريقة تهل اش• 

 ؟الحصص الدراسية  فقط باللغة األلمانيةهل أتحدث فى • 

 ؟األدوات الالزمةهل أحضر دائما • 

 ؟باجتهادهل أعمل • 
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والتنظيم الذاتي لعمل المستقلا  
 

 ؟  مكان هادئ  للعملهل لدي في المنزل • 
 ؟بتركيزفي المنزل  العملهل يمكنني • 

  • ؟مكان ثابت وساعات  ثابتة للعملهل لدى فى المنزل 
  • على المدى الطويل؟ خطة دراسيةهل لدى 
  • ؟منتظم ودقيقواجباتي المنزلية بشكل هل أقوم بتأدية 
  • ؟بنفسى اجباتي المنزلية وأؤدى هل 
  • الكلمات الجديدة ؟لتدوين  دفتر للمفرداتهل لدى 
  • اللغوية؟ ئيأخطافى  القواعدأثناءها  أراجعو  بتصويب األخطاءهل أقوم بانتظام 
  • على سبيل المثال الهوايات التى تستغرق وقتا طويال(؟ ؟فى الوقت المناسب أولوياتيهل أضع( 

 
 

(المساعدة الذاتية) الحصص الدراسية خارج   
 

 ة؟) على سبيل المثال مع زميالتى وإذا أتيحت نتظمخارج الحصص الدراسية باللغة األلمانية بصفة م هل أتحدث

 الفرصة مع أفراد أسرتى؟(
  ؟(امجانى تحميال -الين  نأووكتب من المكتبة، استعيرة كتب باللغة األلمانية ) نتظمبصفة م أقرأهل 

 د ألمانية على اإلنترنت؟ائجر بصفة منتظمة هل أقرأ 

 األخبار ومجال هل أشاهد( ـال ت علي ننا بصفة منتظمة التلفاز األلمانى Deutsche Welle ؟) 

 على سبيل المثال التلفاز األلمانى  هل أشاهد ( بصفة منتظمة أفالما ألمانية, DVDs )واإلنترنت؟ 

 والراديو على اإلنترنت؟( بصفة منتظمة اللغة األلمانية ) كتب مسموعة هل أسمع 

 

 (عن طريق اآلخرينخارج الحصص الدراسية ) المساعدة 
 

  ؟بمساعدتى مدرسون مؤهلونهل يقوم 

  ؟زميالت مجتهداتهل أعمل بصفة منتظمة مع 

  إذا كان ذلك فى إستطاعتهم؟ المساعدة من أفراد األسرةهل أطلب 

  فى محيط ناطق باللغة األلمانية؟ أجازة تقوم اللغة األلمانيةهل أنضى 

  ؟(تخدم اللغة األلمانية ) على سبيل المثال دورات صيفية عن طريق معهد جوته دوراتهل أشترك فى 

 
 

فقد عرفتى مايجب عليِك  أن تفعليه. وإذا كان لديك استفسارات أخرى   " ال ـ "عزيزتى الطالبة إذا كانت إجابتك أكثرها ب
 اسألى المدرسين ) ليس فقط فيما يخص اللغة األلمانية( ووالديك.
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