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مستلخص البحث

األول لة الصفمنهج مادة تعليم مهارة القراءة مبرح،٢٠١٤،علينا بدر الدين بالي
رسالة ). حبث وصفي حتليلي(سنغافورة الثانوي مبدرسة االرشاد اإلسىالمية

جبامعة موالنا مالك كلية الدراسات العلياقسم تعليم اللغة العربيةماجستري، 
لوبس، الدكتور تركيس : هيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، املشرف األولرابإ

.الدكتور بكري خبيت: املشرف الثاين

. منهج مادة تعليم مهارة القراءة مبرحلة الصف األول الثانوي : الكلمات المفتاحية

مهارة القراءة هي إحدى املهارات األساسية من مهارة االستماع ومهارة الكالم 
ا عند تعلم لغة أجنبية  ، وأصبحت مهارة ومهارة الكتابة اليت جدير بالطالب استيعا

القراءة مهارة ضرورية ألن الطالب الذي جييد هذا املهارة جدير أن يكشف املوروث 
. الثقايف يف النصوص والكتب 

ذه املهارة ، وخالل تعليم الباحث  ومن هذا املنطلق اهتمت مدرسة االىشاد 
يعانون رحلة الصف األول الثانوي الحظ الباحث أن طلبة الصف األول الثانويامليف 

م للنصوص العربية والسيما إذا كانت هذه النصوص جمردة من  من الصعوبات أثناء قراء
ومن هنا قام الباحث باجراء حبث عن هذه املشكلة ، حيث أعد الباحث . الشكل التام 

.حبث وصفي حتليلي
ونتائج هذا البحث يدل أن منهج مادة تعليم مهارة القراءة ملرحلة الصف األول 

نوي مبدرسة االرشاد االسالمية منهج جيد وفعال ، حيث أن منهج مادة تعليم مهارة الثا
الكتاب املقرر بعنوان كتاب اللغة ) ١: القراءة يف هذه املرحلة تعتمد على ثالثة أشياء

) ٣كراسة مهارة القراءة والتطبيقات النحوية، )٢العربية مبدارس االسالمية السنغافورية 
.املتداولة اليوميةكتيب اللغة العربية
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ABSTRAK

Alaina Baderuddin Balli, 2014. Kurikulum Panduan Mengajar Kemahiran
Membaca Peringkat Menengah Satu di Sekolah Menengah Al-Irsyad Al-
Islamiah Singapura (penyelidikan deskriptif dan analisis). Tesis
Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang. Pembimbing 1) Dr. H. Torkis Lubis, 2) Dr. Bakhrie Bukhaet, MA

Kata Kunci: Kurikulum, Kemahiran Membaca.

Kemahiran membaca merupakan salah satu kemahiran asas bagi
mendengar, bertutur dan menulis dimana pelajar perlu menguasainya apabila
mempelajari bahasa asing.  Ianya adalah sesuatu keperluan kerana pelajar yang
fasih  membaca akan dapat memahami warisan-warisan budaya didalam teks dan
buku-buku tersebut.

Berdasarkan perspektif ini, madrasah harus memberikan tumpuan kepada
kemahiran membaca.  Melalui pengalaman penyelidik didalam mengajar Bahasa
Arab di peringkat Menengah satu,  beliau mendapati bahawa pelajar-pelajar
tersebut mengalami kesukaran membaca teks Arab, terutamanya jika ayat-ayat ini
tidak ada tanda baris. Oleh itu, penyelidik menjalankan penyelidikan bagi masalah
ini dari sudut penyelidikan deskriptif dan analisis untuk ijazah sarjana.

Penyelidikan ini akan melalui proses perancangan berikut:
Penyelidik membahagikan kajian beliau kepada dua bab. Bab pertama menyentuh
mengenai rangka kerja umum kajian sebelum ini.  Manakala didalam bab kedua,
ianya mengenai rangka kerja teori. Penyelidik akan mengakhiri penyelidikannya
dengan hasil, rekomendasi dan cadangan berserta dengan lampiran.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kurikulum pembelajaran bahasa
Arab di Madrasah al Irsyad sudah memenuhi standar yng diinginkan dan yang
telah ditetapkan, kurikulum ini bersandarkan pada penggunaan buku: 1) buku
bahasa Arab yang ditetapkan untuk Madrasah di Singapura, 2) Buku latihan
membaca dan praktek nahwu, dan 3) buku bahasa Arabb sehari-hari.
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ABSTRACT

Alaina Baderuddin Balli 2013/2014 Curriculum Guiding Materials in Teaching
Reading skills for Secondary One in Madrsah Al-Irsyad Al-Islamiah
Singapore (descriptive and analysis research). Master's thesis, Department
of Arabic Studies, School of Graduate Studies, State Islamic University of
Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: (1) Dr . Torkis Lubis, (2) Dr.
Bakrie Bukhaet, MA.

Keywords: Curriculum Guiding Materials in Teaching Reading Skills for
Secondary One

Reading skills is one of the basic skills for listening, speaking and writing

that students need to master when learning a foreign language.  It is a necessary

skill for students who are proficient in reading so that they will be able to

understand the cultural heritage through the texts and books.

Based on this perspective, Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiah will be

focusing on acquiring the reading skills.  Through the researcher’s experience in

teaching the Arabic language at secondary one level, he found that students have

difficulty in reading the text, especially if there are no vowel signs on the

sentences in the text.  Thus, the researcher conducted a research on this problem

using the descriptive and analytical research method.

This research is divided into two chapters. The first chapter deals with the

general framework of the previous studies.   The second chapter discusses the

theoretical framework.  This research ends with a presentation of the results of the

research, recommendations and proposals as well as attachments.
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إهداء
: وأخص بالذكر هنا 

والداي الكرميان والذان ربياين أحسن تربية ، وما وصلت إىل ما وصلت إليه اآلن 
. إى بفضل اهللا أوال مث بفضل الوالدين الكرميني

زوجيت وشريكيت حيايت وأم أوالدي أقول هلا جزاك اهللا عين خريا ولن أنسى 
أفضالك ومجائلك فأنا واهللا ال اسنيع أن أرد لك كل هذه اجلمائل إال بالدعاء إىل اهللا 

. لك ياحبيبيت

أساتذيت الفضالء من املرحلة االبتدايئة إىل مرحلة اجلامعية ، وإىل مشرف رساليت 
. توركش حفظه  اهللا املاجستري الدكتور

زمالءي وأصدقاين يف العمل وباألخص األستاذ أزهري يعقوب واملعلم السيد 
. رمحة وغريمها 

أقول للجميع شكرا جزيال 



ط

شعار

خلق الذي رك باسم اقرأ
علق من سان خلق
كرم ك ور اقرأ
بالقلم علم الذي
علم لم ما سان )٥-١: العلق(علم



ي

تقديرشكر و

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف ، بسم اهللا الرمحن الرحيم
.األنبياء واملرسلني وعلى آله وأصحابه أمجعني، وبعد

يسر الباحث إنتهاء كتابة هذه الرسالة العلمية للماجستري، وهنا يريد الباحث أن 
ملن قد ساهم وساعده على  يقدم من صميم قلبه العميق أجزل الشكر و أمثن التقدير 

:كتابة هذه الرسالة، وهم 
موالنا مالك إبراهيم جامعة مديرموجيا راهرجو، املاجسترييسور الدكتور احلاج وفالرب .١

.مباالنجاحلومية اإلسالمية 
والدكتور احلاج الدكتور احلاج مهيمن، املاجستري مدير الدراسات العلياالربفيسور .٢

موالنا مالك ستري رئيس قسم تعليم اللغة العربية جامعة ، املاجولدانا ورغاديناتا
.مباالنجاحلومية اإلسالمية إبراهيم 

بكري خبيت والدكتور. صفته املشرف األول، املاجستري بالدكتور تركيس لوبيس.٣
أرشداه وأشرفا عليهالباحث و وجها، املاجستري بصفته املشرف الثاين، اللذان بابكر

.بكل اهتمام وصرب وحكمة يف كتابة هذه الرسالة
الدكتور شهداء والدكتور عبد احلميد ، اللذان سامها بشكل مباشر يف تسهيل إقاميت .٤

.سنغافورة يف هذه الديار الكرميةوإقامة زمالئي الوافدين من 
ق الدكاترة واملعلمون يف هذه اجلامعة املوقرة أتوجه للجميع بالشكر اجلزيل من أعما.٥

قليب على حسن معاملتهم يل طيلة فرتة دراسيت يف هذه اجلامعة ، وبفضل اهللا أوال 
ومث بفضلهم متكنت من إمتام هذه الرسالة املتواضعة ، وأسأل اهللا عزوجل أن تكون 

نافعة ومفيدة



ك

كون رسالة املاجستري هذه ن تكون أعماهلم مقبولة ومثابة، وتاهللا أهذا، وأسأل
.للعباد والبالد، آمنينافعة ومفيدة 

.م٢٠١٤، سبتمرب سنغافورة
الباحث،

عالينا بدر الدين بايل
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الفصل األول
اإلطار العام

مقدمة. أ
احلمدهللا الذي أنزل القرآن باللغة العربية وجعلها لغة املؤمنني يف اجلنة ، ووّفق 

التعلمها وتعليمها  أبناء آالف البشر يف شتـى بقاع املعمورة ، وجعلها لغة فخر يفتخر 
يف اجلنان عند رب الرمحة املسلمني، كيف ال وهي لغة القرآن ولغة خري األنام ولغة األبرار

، وأفصح من نطق بالضاد ، والرمحةوالصالة والسالم على أشرف خلق اهللا. ن والغفرا
نبينا حممد ، واملبعوث رمحة للعرب والعجم والثقلني من اجلن واإلنس ، املهداة إىل العاملني 

ب رسول اهللا الذين هم صفوة خلق اهللا وأصحاوعلى آله األطهار وأصحابه األخيار 
.رضي اهللا عنهم

مما ال جمال للشك فيه أن اللغة العربية من اللغات املهمة واحلية يف حياة اإلنسان 
يستطيع أن يقرأ و يفهم كتاب ربّه أي القرآن الكرمي ، وباللغة املسلم ، ألن باللغة العربية 

. العربية يستطيع أن يفهم مقاصد دينه وشريعته 
ا ري االسالمية لدان االسالمية بل وحىت البلدان غالتكاد جتد بلد من الب إال و

ل على إن دة مبا ذلك اللغة العربية ، فهذا مدرسة أو معهد أو مركز لتدريس العلوم العربي
لدى نفوس البشرية عامة شيء فإمنا يدل على املنزلة العالية واملكانة املرموقة للغة العربية 

. خاصة واملسلمني 
واستقر فيها وبلدي سنغافورة من البلدان اآلسيوية اليت دخلها االسالم قدميا ، 

ن األسر والعائالت العربية وخاصة تلك العائالت اليت حضرت وأتت من حضرموت ، م
العائالت اليت استقرت هنا يف سنغافورة عائلة السقاف وعائلة اجلنيد وغريمها من 

.الت املشهورة واملعروفة يف اليمنالعائ
قد لعبت هذه العائالت دورا بارزا وفّعاال يف نشر تعاليم االسالم ونشر اللغة العربية بني

مية سالدارس اإلالعائالت املهم ، حيث شّيدت هذه منأبناء هذا البلد وخباصة املسلمني
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، الواسعة هلـذا الغرضسالمية و العربية ، فأوقفت األراضي واليت تعىن بتدريس العلوم اإل
من املدارس االسالمية . سني األكفاء لكي يقوموا مبهة التدريس خري قيام وجلبت املدر 

، سالميةد اإليد ومدرسة السقاف وأيضا مدرسة اإلرشااملعروفة يف هذا البلد مدرسة اجلن
فهذه املدارس تعىن بتدريس املواد الدينية باللغة العربية وبطبيعة احلال ويف املقام األمسى 

.هلذه املدارس أال وهو تدريس اللغة العربية 
صة مدرسة فمادة اللغة العربية من املواد األساسية والرئيسية هلذه املدارس وخبا

رشاد اهتماما بالغا ملادة العربية حيث جلبت اهتمت مدرسة اإلسالمية ، فقداإلرشاد اإل
املناهجاملدرسني األكفاء ، واخلرباء املتمكون يف جمال تدريس اللغة العربية ، واستخدمت 

رشاد من ثة وماذلك إال لكي يتمكن طلبة اإلالتعليمية الفّعالة ، القدمية منها واحلدي
. ة لدى طلبة هذه املدرسة املوقرةوالنفيسوالتمكن من اللغة العربية الغالية التعمق والتفوق 

هارة القراءة أي ملالتعليم ركز على هذا اجلانب وهو منهجيوالباحث هي هذا البحث
الدارس يستلزم على نوية ، للغة العربية مهارات أربعالقراءة باللغة العربية يف املرحلة الثا
، وهي مهارة ه املهارات األربعيتمكنوا من هذأنللغة العربية وخباصة الناطقني بغريها

. القراءة ومهارة الكالم ومهارة الفهم ومهارة االستماع أو السماع 
، حيث تطرق يف والباحث يف بـحثه قد ركز على مهارة القراءة يف املرحلة الثانوية

هلذه املهارة من ناحية وصفها وتوضيحها ومدى فعاليتها دراسته عن املنهج التعليمي
. هذه املرحلة يف تنمية هذه املهارة لدى طلبةها وتأثري 

بصفة موسعة يف طّيات رسالته ، وسوف يقوم الباحث يف دراسة هذا املنهج
تعليم من اهللا واملسامهة يف تطوير منهج والباحث بعمله هذا ال يرجو إال الثواب واألجر 

عان واهلادي إىل الصراط رشاد واهللا املستاملرحلة الثانوية ملدرسة اإلمهارة القراءة يف 
. املستقيم
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: مشكلة البحث 
ية ، وجد انو رشاد ملرحلة الثملادة اللغة العربية يف مدرسة اإلالباحث من خالل مالحظة

من األمور الصعبة على طلبة الصف األول الباحث أن مهارة قراءة النصوص غري املشكلة
تمكن لبية يـجد الصعوبة من الدرسة اإلرشاد ، حيث وجد الباحث أن األغالثانوي مب
ال يتقن قراءة النصوص أن الطالب ، فيجد الباحثالنصوصمهارة قراءة واكتساب

لة يساهم يف حل هذه املشكوالباحث من خالل هذا البحثصحيح ،قان الباإلت
. وإيـجاد احللول املناسبة لذلك 

: أسئلة البحث 
ت عن هذه الباحث بوضع أسئلة وتساؤالورة أعاله قام كإنطالقا من املشكلة املذ 

املشكلة وهي كما يلي 

يف الصف األول مهارة قراءة النصوصاملنهج ملادةمبه يف تعليةملعمولالكيفيةاما- ١
اإلسالميةيف مدرسة اإلرشادالثانوي 

يف مرحلة مهارة قراءة النصوصادة ملليم تعالمنهج يفعيوبالو ميزاتاملما - ٢
.الصف األول الثانوي يف مدرسة اإلرشاد اإلسالمية 

يف مرحلة الصف م مهارة قراءة النصوصتعليادة ملنهج املما املقرتحات لتطوير- ٣
.ثانوي يف مدرسة اإلرشاد اإلسالمية لاألول ا
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: البـحث أهداف
:لبحث من خالل النقاط التاليةاتكمن أهداف

مرحلة يفمهارة قراءة النصوص مادة نهج املعمولة يف تعليم ممعرفة الكيفية - ١
. ومن مث تقوميه اإلسالميةمدرسة اإلرشادالصف األول الثانوي يف 

يف مرحلة الصف مهارة قراءة النصوصمادة م تعليلنهجاململعرفة مميزات وعيوب -أ
.األول الثانوي يف مدرسة اإلرشاد اإلسالمية

يف مهارة قراءة النصوص مادة م تعليلنهج املاملقرتحات و التوصيات لتطويرتقدمي- ٣
.الصف األول الثانوي يف مدرسة اإلرشاد اإلسالمية 

البـحث :  مسلمات

: من خالل نقطتني 

اكتساب مهارة القراءة يف مرحلة الصف األول الثانوي يساهم يف ارتقاء مستوى - ١
. قراءة ال وفهمها يف املراحل املتقدمة

األداء اجليد يف عملية التعليم يؤدي إىل حتسن مستوى مهارة الطلبة يف قراءة - ٢
. النصوص 
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: أهـمية البحـث 
: تكمن أمهية البحث من إطارين اثنني 

اإلطار النظري 

ةمهارة قراءتعليمادةملنهجاملباحث يتوصل إىل حتسني وتطويربالبحث الذي يقوم به ال
تعليم مهارة القراءة يف لدى الطلبة ، واستيفاء اإلكمال املواد التعليمية يف النصوص

. سالمية مدرسة اإلرشاد اإل

اإلطار التطبيقي 

التعليمية يف تعليم مهارة قراءةاملنفعة للمدرسة وذلك من ناحية استيفاء النقائص للمواد 

. حصول املنفعة للطالب وذلك من ناحية متكن الطالب من القراءة الصحيحة 

سني أدائه التعليمي يف مدرسة حصول املنفعة للمعلم وذلك من ناحية املسامهة يف حت
. سالمية اإلرشاد اإل

حدود البحث  
: تتضمن هذه الفقرة من ثالث نقاط وهي كالتايل 

تعليم مهارة قراءة ادةملاملنهجعنيف حبثهتناول الباحث : ةاحلدود املوضوعي- ١
وذلك أن يف سنغافورةمبرحلة الصف األول الثانوييف مدرسة اإلرشادالنصوص 

. مهارة القراءة يف هذه املرحلة مهمة إلكتساب مهارة القراءة يف املراحل املتقدمة
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تعليم مهارة قراءة النصوصمادةعلىالباحث يف حبثه يركز : ةاحلدود الزماني- ٢
. م٢٠١٣للعام الدراسي 

،طلبة الصف األول الثانوي يف مدرسة اإلرشاد اإلسالمية : ةاحلدود املكاني- ٣
م يف بداية املرحلة الثانوية  م اللغوية أل و حيتاجون إىل جرعات إضافية لتقوية مهار

. وباخلصوص مهارة القراءة

مصطلحات البحث : 

فهم رموز املصطلحات للتسهيل على القراء عدد منيستخدم الباحث يف هذا البحث 
وهي كما يلي . البحث 

هو طريق حنو أهداف مـحدودة يف خطة العمل وبرنامج تربية ليؤديه : منهج- ١
.املعلم يف املدرسة  

احملتوى العلمي الذي يرغب املعلم يف تقدميه للطلبة بغرض حتقيق هي : مادة - ٢
أهداف تعليمية أو مهارية أو وجدانية أي هي يعين املادة املضمون الذي يتعلمه 

. الطلبة يف علم ما 
. ملية نقل وتوصيل املعلومات من املعلم إىل املتعلم ع: تعليم - ٣
. هي اليت جتعل املرء متمكنا وجميدا لشيء إجادة تامة : مهارة - ٤
عملية لغوية مكونة من حروف وكلمات يعتمد على الصوت ومن مث : القراءة - ٥

. ث يتوصل إىل فهم املراد ـيـحيقوم الذهن بتحليله ب
وهي واحدة من ست مدارس ١٩٤٧أسست يف عام : مدرسة اإلرشاد - ٦

ا  إسالمية يف دولة سنغافورة وتقع يف منطقة برادل يف سنغافورة ويبلغ عدد طال
. طالب وطالبة ملرحلة اإلبتدائية والثانوية ١٣٠٠
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: الدراسات السابقة 
قام ول أو الوحيد الذيمل يكن األتعليم مهارة القراءةمادةمنهجالباحث يف حبثه عن

ال باحثون كثر اذ . العمل بطبيعة احلال فقد سبقه إىل هذا ا

من ضمن الدراسات السابقة اليت أجريت يف هذا النطاق واليت سامهت يف تنمية مهارة 
: القراءة كما يلي 

العربية يف قامت الباحثة نور ديانا عارفة بدراسة عن منهج تعليم اللغة : الدراسة األوىل 
لنيل املاجستري من ) دراسة وصفية حتليلية تقوميية ( مراكز اللغة باملعاهد اإلسالمية مبادورا 

١. م٢٠١٠جامعة موالنا ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية لعام 

بـحثها معرفة األهداف وأنواع احملتويات والطرق املستخدمة حيث ذكرت أن من أهداف 
. لطلبة املعهد املصنفني لغري الناطقني باللغة العربية ومامدى مالئمة املنهج

تعليم اللغة العربية يف معهد جامعة ن بدراسة عن مادةقام الباحث عرفا: الدراسة الثانية 
) تقوميية لطريقة التدريس ووسائلهدراسة(دين اإلسالمية احلكومية جباميب سلطان سيف ال

٢. م ٢٠١١براهيم اإلسالمية احلكومية لعام لنيل املاجستري من جامعة موالنا ملك إ

وذكر يف بـحثه أن من ضمن أهداف بـحثه معرفة وتقومي الطريقة املستخدمة لتعليم اللغة 
. العربية يف معهد جامعة سلطان سيف الدين 

قام الباحث عبد سعيد بدراسة عن منهج اللغة العربية مبدرسة رحامنية : الدراسة الثالثة 
لنيل املاجستري ) دراسة تقوميية ( املتوسطة اإلسالمية مبينور مراجنني دماك جاوا الوسطى 

٣. م ٢٠٠٨من جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية لعام 

٢٠١٠إبراهيم لعام رسالة ماجستري للباحثة نور ديانا عارفة من جامغة موالنا ملك١
٢٠١١رسالة ماجستري للباحث عرفان من جامعة موالنا ملك إبراهيم لعام ٢
م٢٠٠٨رسالة ماجستري للباحث عبد سعيد من جامعة موالنا ملك إبراهيم لعام ٣
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ف البحث ومنهجية البحث وكذلك النتائج اليت توصل أهداوذكر الباحث يف رسالته 
. إليها الباحث يف حبثه 

: أوجه التشابه بني البحوث السابقة والبحث الذي يقوم به الباحث ما يلي 

لغة العربية دراسة وصفية حتليليةتعليم المادةمنهج دراسة - ١

ة العربية تعليم اللغت والتوصيات لإلرتقاء مبستوى مادةتقدمي املقرتحا- ٢

ود الزمانية وهي املرحلة الصف األول الثانوياحلد- ٣

:أوجه الفروق 

العربية وهذا البحث ركز البحوث السابقة ركزت على دراسة متهج تعليم اللغة- ١
تعليم مهارة القراءة على مادة

البحوث السابقة جمتمع البحث طلبة املرحلة الثانوية عامة وهذا البحث جمتمع - ٢
البحث طلبة الصف األول الثانوي خاصة 

ال أي منهج تعليم اللغة العربية مبا يف ذلك فهذه مناذج للبحوث السابقة يف هذا ا
ال فجزى اهللا فهذه قطرة يفمهارة القراءة،تعليم حبر من البحوث والدراسات يف هذا ا

الباحثني خري اجلزاء ملسامهتهم لإلرتقاء مبستوى تعليم اللغة العربية يف البالد اإلسالمية 
. وباألخص بالد جنوب شرق آسيا 



الفصل الثاني
اإلطار النظري

: يتضمن من ثالث نقاط وهي كما يلي : المبحث األول 
: النقطة األولى 

كانت صناعة التعليم يف املاضي تقوم على أساس أن يتخرج املعلم على يد : التمهيد 
شيخه فبعد أن يتقن علوم اليت يدرسها على يد أستاذه أو أساتذته املتعددون يعقد له 
امتحان ومن اجتاز االمتحان أعطي إجازة بذلك وهه االجازة تيتيح له حق االنفراد 

له حق اجللوس على كرسي جبواره للتدريس ، كما تتيحجيلس بعمود من أعمدة املسجد 
وحسب املعلم أن يتقن ماجته . يف وضع يسمح له برؤية تالميذه وامساع صوته إليهم 

معاهد إلعداد املعلمني ، يتخرج فيها من ومل توجد يف املاضي . العلمية ويتمكن منها 
١أنواعها نتاج العصر احلديث،يريد أن يتمهن مبهنة التعليم ، فهذه املعاهد على اختالف 

وهذه املعاهد تعد املعلم ليكون ناجحا يف مهنة التعليم ، ومن العوامل املساعدة على 
جناح املعلم يف مهنته املنهج الصحيح الفّعال ، فاملدرس البد أن يكون له منهجا يسري 

املعهد الذي يدرس ، وهذا املنهج البد أن يكون من األمور اليت تقرره املدرسة أو عليه 
ز بل حىت ليت تدرس يف مدرسة أو معهد أو مركفلكل مادة من املواد ا. فيها املعلم 

م أو احملاضر يف تعليمه اجلامعة البد أن يكون هناك منهج تعليم ومبوجبه يسري املعل
. للمادة

ناجح فمادة اللغة العربية من املواد اليت البد أن تكون هلا منهج تعليم واضح وفّعال و 
. لكي يعطي املنفعة للمعلم واملتعلم معا 

٥تعليم اللغة العربية للدكتور حممد عيد القادر أمحد الطبعة األوىل صـطرق ١



: النقطة الثانية 

ويقال أيضا منهاج هو تعليم اللغة العربية ، كلمة منهج الشق األول من عبارة منهج مادة
والنهج . ومنه منهاج الدراسة ، ومناهج التعليم وحنومها . ح واخلطة املرسومة الطريق الواض

جا أي وضح أيضا هو الطريق املستقيم  ج الطريق  وج ، ويقال  الواضح ومجعه 
ج الطريق أي بني وسلكه  ج أمره كما يقال  ومعظم معاجم .واستبان ، ويقال أيضا 

٢.اللغة تدور يف دائرة هذه التعريفات ملادة املنهج اللغوية 

أمامي عواض: للمنهج أمهية مبكان فقد سئل أحد السياسني رأيه يف مستقبل أمة ، فقال 
اهج الدراسية يف حياة ـمستقبلها ، فهذا يوضح أمهية املننبئكم بمناهجها يف الدراسة ، أ

٣. الشعوب 

: للمنهج أسس وهي كما يلي 

.حتديد األغراض اليت يتجه إليها التعليم - ١
. اختيار املوضوعات واخلربات التعليمية اليت حتقق األعراض - ٢
ربات للوقوف على مدى حتقق األغراض ، ولتعديل هذه تقومي نتائج هذه اخل- ٣

. املناهج يف ضوء التجارب والتطبيق 

٩٠املنهج يف اللغة العربية للدكتور علي إمساعيل حممد مكتبة وهبة صـ ٢
٣٥املوجه الفين ملدرسي اللغة  العربية لعبد العليم إبراهيم دار املعارف مبصر الطبعة العاشرو صـ ٣



: النقطة الثالثة 

الشق الثاين من عبارة منهج تعليم اللغة الغربية كلمة لغة ، فقد عرف العلماء اللغوييني 
ا أصوات يعرب كل قوم عن أغراضهم  . اللغة بأ

. استعمال رموز صوتية مقطعية يعرب مبقتضاها عن الفكر وعرفها بعضهم بقوله بأن اللغة
ويف ضوء التعريفات الكثرية عن اللغة خنلص إىل القول إن مفهوم اللغة مفهوم شامل 
وواسع اليقتصر على اللغة املنطوقة بل يشمل املكتوب أيضا واإلشارات واإلمياءات 

٤. والتعبريات الوجهية اليت تصاحب عادة سلوك الكالم 

أحد علماء اللغة وهي  ) ماكس مولر ( ود لغات العامل إىل أصول ثالثة كما قسمه تع
: كما يلي 

اهلندية األوروبية - ١
السامية احلامية - ٢
الطورانية - ٣

ال أن اللغة العربية هي إحدى اللغات السامية احلية وخالصة القول  وخيتلف . يف هذا ا
بعضهم أنه يف هلجة قلب اجلزيرة يف جند الباحثون حول موضوع أصل العربية ، إذ يرى 

ومن املتفق عليه أن لغات العرب القدمية كانت متباينة وهي على الرغم من . واليمامة 
:تعددها وتباينها ترجع إىل لغتني أصليتني وهي 

.لغة اجلنوب وهي لغة القحطانييني - ١
. لغة الشمال وهي لغة العدنانيني - ٢

٢١٣و صـ ٩يف طرائق تدريس اللغة العربية  حملمود أمحد السيد الطبعة الثانية صـ ٤



ج تعليم اللغة العربية هو خطة وبرنامج لتقدم الرتبية واخلالصة يف هذا املبحث أن منه
. والتعليم ، وهذا لتحقق األهداف الرتبية والتعليم وأيضا لرتقية اجلودة املتعلم 

: خمسة نقاط وهي كما يلي يتضمن هذا المبحث : المبحث الثاني 
التمهيد - ١
مفهوم القراءة - ٢
ا- ٣ أهداف نعلم القراءة ومهار
أنواع القراءة - ٤
طرق تدريس القراءة - ٥

. تعد القراءة أهم مادة من املواد الدراسية لصلتها بكل مادة أخرى : النقطة األولى 
والتلميذ الذي يتفوق فيها يتفوق يف املواد األخرى يف مجيع مراجل التعليم وال يستطيع 

راءة ، التلميذ أن يتقدم يف أية مادة من املواد إال إذا استطاع السيطرة على مهارات الق
. وهي أعظم وسيلة موصلة إىل الغاية املطلوبة من تعلم اللغة 

ا كانت أول ما نطق به  ا شرفا أ ا على اخللق ، وكفى  والقراءة أكرب نعمة أنعم اهللا 
.٦) اقرأ باسم ربك الذي خلق ( كما يف قوله تعاىل ٥احلق ونزل على رسوله الكرمي 

ا إجياد تعريف القراءة: النقطة الثانية  فهي مأخوذة من قرأ يقرأ قراءة وهي عملية يراد 
ا عملية ٧.الصلة بني لغة الكالم والرموز الكالمية  ) نفسية لغوية(ويعرف القراءة أيضا بأ

يقوم القارئ بواسطتها باعادة بناء معىن عرب عنه الكاتب يف صورة رموز مكتوبة 

١٠٧طرق تعلم اللغة العربية  للدكتور حممد عيد القادر أمحد الطبعة األوىل صـ ٥
سورة العلق آية  األوىل٦
٥٧املوجه الفين صـ ٧



ستخالص معىن من رمز مكتوب أو هي والقراءة يف ضوء ذلك هي عملية إ) األلفاظ(
٨. أداة اتصال فكري بني القارئ و الكاتب من خالل الرمز املكتوب 

ففي . ختالف املراحل التعليمية أهداف القراءة ختتلف األهداف بإ:النقطة الثالثة 
بتدائية ، أن يكتسب التلميذ القدرة على القراءة اجلهرية حبيث ينطق الكلمات املرحلة اإل

و االطالع وأيضا أن ينمو ميله إىل القراءة. ا صحيحا ويؤدي املعىن أداء حسنا نطق
. إذا وقف عند هذا احلد من التعلم األمية على القراءة احلرة فال يرتد إىلحبيث يقبل

أن يقرأ التلميذ قراءة يتوافر فيها عنصرا السرعة املناسبة ) املتوسطة ( ويف املرحلة الثانوية 
يح مع التدرج فيها تبعا للنمو، وأن ينمو ميل التلميذ إىل القراءة ويزداد الصحوالفهم 

ا حيث يدفعه هذا إىل االتصال مبا يالئمه وينفعه من الكتب واملطبوعات  شغفه 
. وخباصة يف أوقات الفراغ 

أن تنمو قدرة التلميذ على القراءة وسرعته فيها  وفهم) الثانوية ( ويف املرحلة العالية 
املقروء فهما واسعا ومتييوه بني األفكار اجلوهرية والعرضية فيه ، وتكوينه لألحكام عليه ، 
وانتفاعه به يف حياته العلمية وأن تزداد قدرة التلميذ على البحث وتقصي املسائل 

٩. واالنتفاع باملكتبة والفهارس واستخدامه املراجع 

٣١٩لثانية صـ يف طرائق تدريس اللغة العربية حملمد أمحد السيد الطبعة ا٨
١٣٠طرق تعلم اللغة العربية صـ ٩



: للقراءة مهارات وهي كالتايل 

وتشمل القدرة على تفسري األشكال التوضيحية  : عاب ستيمهارة اإل- ١
.كاخلرائط ، اجلداول ، القوائم ، املخططات ، وحنوها 

تنويع السرعة يف القراءة وفق الغرض وطبيعة : مهارة مجع املعلومات وتضم - ٢
. املادة واملستوى القرائي واستخدام أجزاء الكتاب 

مهارة الدراسة وتقسم إىل دراسة املعلومات وتذكرها ، والقدرة على تنظيم - ٣
١٠. املعلومات 

أنواع القراءة وهي على نوعني :النقطة الرابعة 

قراءة صامتة - ١
قراءة جهرية - ٢

، وتصور األلفاظ فالقراءة الصامتة تعتمد على العني يف النظر إىل احلروف والكلمات 
. وفهم معانيها ذهنيا دون إخراج صوت مسموع ، أو مههمه ، أو حتريك الشفتني 

ا األساسية الفهم  والقراءة الصامتة مهارة أساسية جيب أن يتعلمها التلميذ ، ومن مقوما
واالستيعاب 

ز تشمل على ما تتطلبه القراءة الصامتة ، من تعرف تصري للرمو : والقراءة اجلهرية 
ا ومعانيها ، وتزيد عليها التعبري الشفوي عن هذه  الكتابية ، وإدراك عقلي ملدلوال
ا وتفسري األفكار واالتفعاالت اليت حتتوي  امللوالت واملعاين بنطق الكلمات واجلهر 

١١. عليها املادة 

١١٩تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق للدكتور حسن شحاته الطبعة الثانية صـ ١٠
٧٥طرائق تعليم اللغة العربية  صـ ١١



:طرق تدريس القراءة يتلخص بإحدى ثالث طرق وهي كما يلي :النقطة الخامسة 

وهي من أقدم الطرائق ، وهذه الطريقة تبدأ من انكتساب : الرتكيبية الطريقة- ١
.احلروف مث املقاطع مث قراءة الكلمات مث قراءة اجلمل 

وهذه الطريقة تيدأ بتقدمي اجلملة ومن مث تقرأ : الطريقة التحليلية أو الكلية - ٢
ها اجلملة كاملة واليتطرق املعلم إلىل جتزأته إلىل حروف ومث كلمات وماش ا

. اجلملة كاملة بل مباشرة يطلب بقراءة

ا : الطريقة املختلطة أو التوفيقية - ٣ وهي أن جتمع بني التحليل والرتكيب إذ إ
تبدأ باجلمل مث حتلل اجلمل إىل الكلمات اليت تشتمل عليها ، وحتلل 

، وأخريا حتلل املقاطع إىل احلروف الكلمات إىل املقاطع اليت تتألف منها 
١٢. ة منها املكون

وخالصة القول أنه التوجد طريقة سلمت كل السالمة من النقد أو حققت أغراضها  
كاملة ومن املسلم به أن عماد الطريقة إمنا هو املدرس ، فالطريقة اجليدة سيئة يف يد 

. املدرس غري الصاحل 

ا من العيوب سيوالطريقة السيئة  ١٣.تطيع املدرس املاهر تغطية ما 

٣٤٩تدريس اللغة العربية بتصرف صـ ليف طرائق١٢
٧٧املوجه الفين صـ ١٣



1

فصل الثالثال
منهـجية البـحث

.منهجية البحث ومدخله :النقطة األولى
يسري الباحث يف بـحثه بـمنهجية املنهج الوصفي وهو أحد التصنيفات اليت وضعها 

:هويتين ، وهذا املنهج يتضمن أشكاال كثرية وهي 

املسح - ١

) العينة ( دراسة احلالة - ٢

وهي دراسة تتبعية ملراحل معينة من النمو (وصف املستمر على مدى فرتة طويلةال- ٣
) أو التطور 

يالبحث املكتيب والوثائق- ٤

وبإختصار أن هذا املنهج يعتمد على جتميع احلقائق واملعلومات ، مث مقارنتها وحتليلها 
١. وتفسريها للوصول إىل التعميمات 

أما مدخل البحث فهو املدخل الكيفي ألن الباحث يف حبثه يقوم بعرض ووصف وحتليل 
ابىن عليها البحث واملعلومات ومن مث حتليلها والتوصل إىل النتائج واحلقائق اليتالبيانات 

 .

مجتمع البحث وعينته : النقطة الثانية 
سة مبدر الثانويةبية وطلبة الصف األول جمتمع هذ البحث يتكون من معلمي اللغة العر 

وأمام ، ٢٠١٣لعام اإلرشاد اإلسالمية يف سنغافورة ويكون الرتكيز على السنة الدراسية

٢٣٤أصول البحث العلمي ومناهجه للدكتور أمحد بدر الناشر وكالة املطبوعات الكويت صـ ١
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م يف بداية املرحلة الثانوية و حيتاجون الثانويعينة البحث فهي طلبة الصف األول  ، أل
م اللغوية وباخلصوص مهارة القراءة . إىل جرعات إضافية لتقوية مهار

متغيرات البحث : النقطة الثالثة 

: كما يلي وهييصل إليها هي املتغري املستقلمتغريات البحث اليت يستطيع البحث أن 

تعليم مهارة القراءة يف مادةاملقررة من منهجوهي األهداف : األهداف - ١
. مدرسة اإلرشاد االسالمية 

تعليم اللغة العربية الكتب واملوضوعات املقررة من مادةوهي : احملتوى - ٢
, وخباصة مهارة القراءة يف مدرسة اإلرشاد االسالمية 

أي طريقة تعليم اليت استخدمتها معلمي اللغة يف عملية تعليم : الطريقة - ٣
.القراءة يف مدرسة اإلرشاد االسالمية مهارة 

جترى إختبارات للطلبة للتعرف على مستوى التحصيلي : التقومي واإلختبار - ٤
. للطلبة 

مصادر البيانات : النقطة الرابعة 
:لباحث البيانات من املصادر البشرية وهييأخذ ا

.نائبة مدير مدرسة اإلرشاد االسالمية - ١
.رئيس قسم اللغة العربية والدراسات االسالمية مبدرسة اإلرشاد االسالمية - ٢
ا اللغة العربية يف مدرسة اإلرشاد االسالمية معلمو - ٣
. طلبة الصف األول الثانوي مبدرسة اإلرشاد االسالمية - ٤

: ومن املصادر الوثائقية وهي 
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. الكتاب املقرر - ١
.الوثائق املرتبط بالبحث - ٢

أدوات جمع البيانات : النقطة الخامسة 
: األدوات املستخدمة يف البحث جلمع البيانات تكون كاآليت 

فالباحث يعد . وهي احملاورة مبقصود معني ) . Interview(املقابلة - ١
كرئيس القسم األسئلة املعلقة بالبحث وتوجه إىل األشخاص املعنيني بالبحث  

، كمعرفة كيفية األداء لغرض احلصول على البيانات املتعلقة بالبحثمثال
التعليمي للمعلم، ومدى مالئمتها للطلبة، ومعرفة اهلدف من وضع املنهج، 

. ومدى مالئمتها ملرحلة الصف األول الثانوي وحنوها
ا الباحث حىت تكون مقابلته فّعالة  ، واخلطوة اهلامة اليت جيب أن يقوم 

واخلطوة الثانية أن ٢.يسعى للحصول على ثقة وتعاون املستجيب هي أن 
للمقابلة ) Detailed outlin(يعد الباحث مقدما ختطيطا مفصال 

بكاملها ، وهذا التخطيط ينبغي أن يتضمن قائمة باألسئلة اليت يوجهها 
٣. على أن ختتار كلمات هذه األسئلة بدقة وحتديد شديدين . الباحث 

ملالحظة املباشرة وسيلة هامة من وسائل مجع البيانات وذلك ا: املالحظة - ٢
ويقوم الباحث مبالحظة ٤.ألمها تساهم اسهاما أساسيا يف البحث الوصفي

ا  سلوك معني من خالل اتصاله مباشرة باألشخاص أو األشياء اليت يدرسو
من املالحظة واليت ويقوم الباحث بتدوين وتسجيل البيانات املتحصلة . 

٣٥١أصول البحث  صـ ٢
٣٥١نفس المصدر صـ٣
٣٥٤نفس المصدر صـ ٤
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اتتعلق ، وكيفية األداء بأنشطة الطلبة يف عملية تعليم اللغة العربية واكتسا
.التعليمي للمعلم وما مدى استيعاب الطلبة هلا

، وعملية ل عملية التعليم والتعلم املباشروتقام هذه املالحظة من خال
املالحظة لتجري حنو احلقائق املنظورة فحسب بل حنو احلقائق املسموعة 

. يضا واحملسوسة أ

البيانات ق وجتميع وهي أداة للحصول على احلقائ: يان االستبانة أو االستب- ٣
ويعتمد االستبيان على إعداد . عن الظروف واألساليب القائمة بالفعل 

٥. جمموعة من األسئلة ترسل لعدد كبري نسبيا من أفراد جمتمع البحث 

العلم والتلميذ يف مدرسة اإلرشاد ويكون املستهدف من هذه األسئلة 
االسالمية ، وحتتوي األسئلة على مدى جودة األهداف واحملتوى والطريقة 

. املستخدمة يف تعليم مهارة القراءة 

أساليب تحليل البيانات : النقطة السادسة 

: لتحليل البيانات تكون كاآليت األسلوب املتبع

حيتوي على عملية تصنيف البيانات ) تصنيف البيانات ( عرض البيانات - ١
ة حبيث ال توضع  حيث تصنف البيانات مع بعضها متجانسة و متشا

موعة  ويتبع يف التصنيف نظاما . مفردة واحدة يف عدة أماكن من نفس ا
منطقيا من العام إىل اخلاص أو العكس ، ويتبع نظام التدريج يف عملية 

٣٤٧أصول البحث صـ ٥
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ويكون التصنيف شامال ملختلف . نيف من األقسام أو الفئات العرضية التص
معة  ٦.اإلستجابات املوجودة والبيانات ا

ويتم بصورة كيفية والتحليل الكيفي وهو الرتكيز يف معاجلة حتليل البيانات - ٢
ة واألحداث اجلارية سواء كان يف املاضي أو احلاضر ، وحتليل يقعاالتجارب الو 

بتفصيل البيانات املناسبة بناحية البيانات الكيفية هو البحث وصفية يبدأ 
بعضها وبعض اآلخر مث اإلتيان بالشرح وإعطاء معىن املعلومات يف كل بعض 

بينانات وال يكتفي يف حتليل ال. من الناحية والعالقة بني الناحية واألخرى 
ليل الكيفي أو الوصف بالتحليل الكمي فحسب بل البد أن يصاحبه التح

الكيفي الذي يربز ما وراء األرقام من مربرات وماهلا من دالالت ، وأن 
عملية التفسري قد تفتح الباب واسعا أمام االجتهادات الذاتية واالنطباعات 

٧.الشخصية 

)البحث ( مراحل تنفيذ الدراسة : قطة السابعة نال
لة مع األشخاص يقوم الباحث يف املقام األول بإجراء مقابتتكون مراحل تنفيذ البحث 

، ويليه رئيس ويأيت يف املقام األول نائبة مدير مدرسة اإلرشاد االسالمية املعنيني بالبحث 
لبة ، ويليه معلمي اللغة العربية ، ويليه مجع من طقسم اللغة العربية والدراسات االسالمية 

عدها مبرحلة املالحظات حيث يقوم الباحث مبالحظة ويعقب بــــالصف األول الثانوي ، 
عملية التدريس لبعض معلمي اللغة العربية يف املدرسة وذلك بعد أخذ اإلذن من 

٣٦٧أصول ابحث صـ ٦
البحث العلمي  مفھومھ أدواتھ أسالیبھ للمؤلفین د ذوقان د عبد الرحمن عدس د كاید عید الحق دار أسامة للنشر والتوزیع صـ ٧

١٨٢



6

ويعقب بعد هذه املرحلة مرحلة إعداد االستبيان وتوزيعها . املسئولني وأيضا من املعلم 
ويأيت بعد هذا كله مرحلة توثيق املعلومات والبيانات ومجعها على املعنيني بالبحث ،

ء النتائج والتوصيات ويأيت مرحلة التقومي والتحليل وإعطا. وتصنيفها وتبويبها 
.واملقرتحات



الفصل الرابع
عرض البيانات تحليال ومناقشة

لمحة موجزة عن المدرسة : المبحث األول 

املوقع اجلعرايف - ١
تاريخ املدرسة - ٢
املنهج الدراسي و توزيع حصص املواد الدراسية - ٣
حالة املعلمني و املتعلمني - ٤
تعليم مهارة القراءة العربية يف هذه املدرسة - ٥
املواد الدراسية لتعليم مهارة القراءة العربية   - ٦

الموقع الجغرافي

مع االسالمي السنغافوري ٢٧٧تقع مدرسة االرشاد االسالمية يف  شارع برادل يف ا
. يف تو فايو 

تاريخ المدرسة 

. مرت مدرسة االرشاد بعدة مراحل 

فقد أنشئت مدرسة االرشاد االسالمية يف قرية صغرية تسمى قرية  : املرحلة األوىل 
ا جمموعة من طلبة العلم الشرعي والذي   كوري يف شارع بوكيت تيماه ، حيث أنشأ
كان على رأسهم الشيخ األستاذ إدريس والذي أصبح فيما بعد مديرا يف هذه 

وهذه املرحلة كانت يف عام . االرشادوكانت تسمى يف تلك املرحلة مبعهد. املدرسة 
. ١٩٩١واستمرت حىت عام ١٩٤٧



انتقل معهد االرشاد من قرية كوري إىل . ١٩٩٦إىل ١٩٩١من : املرحلة الثانية 
مكانه اجلديد يف شارع ودالند كمفوس وغري االسم من معهد االرشاد إىل مدرسة 

لة االبتدائية ، وتدرس فيها االرشاد االسالمية وأصبحت مدرسة نظامية وضمت املرح
ومن . إضافة إىل املواد الدينية املواد العلمية ، وكانت الدراسة فيها يف الفرتة الصباحية 

. مدراء يف هذه الفرتة األستاذ جزائر مجعة 

انتقلت مدرسة االرشاد االسالمية يف هذه . ٢٠٠٨إىل ١٩٩٦من : املرحلة الثالثة 
ا يف شارع  ودالند كمفوس إىل شارع وينست تيد يف نيوتن ، املرحلة من مكا

اشرتكت وضمت يف هذه الفرتة مرحليت اإلبتدائية والثانوية ، ويف هذه الفرتة أيضا 
) PSLE( طلبة الصف السادس اإلبتدائي يف اإلختبار الوطين العمومي املسمى 

ومن مدراء هذه الفرتة األستاذ . بصفة رمسية ومعرتفة من وزارة التعليم يف السنغافورة 
. فطريس بكارام والذي أصبح الحقا مفيت الديار السنغافورية 

, ٢٠١٤إىل وقتنا احلاضر ٢٠٠٩هذه املرحلة ابتدأت يف أول عام : املرحلة الرابعة 
ا يف شارع وينست مع وانتقلت املدرسة من مكا تيد إىل املكان احلايل يف ا

االسالمي السنغافوري يف شارع برادل ، وأصبحت مدرسة االرشاد االسالمية واحدة 
من املدارس الرائدة و املتميزة يف هذا البلد ، وأصبحت منوذجا للمدارس املتطورة  

ي للمرحلة اإلبتدائية يف جنوب شرق أسيا ، ومديرها احلايل السيد هشام سنيف والذ
. ٢٠٠٨تقلد منصبه آواخر عام 



المنهج الدراسي 

املواد املنهج الدراسي يف مدرسة االرشاد االسالمية يف املرحلة الثانوية يتكون من 
الدينية حيث تدرس كل املواد الدينية من اللغة العربية والقران والتفسري واحلديث 

رك الطلبة يف االختبار ومصطلحه والتوحيد والفرائض ، والصف الرابع الثانوي سيشا
. امتحان شهادة الصف الرابع الثانوي ) STE( العمومي هلذه املرحلة املسمى 

واملواد العلمية وتدرس مادة اللغة االجنليزية و الفيزياء والكيمياء وجغرافيا ومادة اللغة 
، وسيشارك طلبة الصف اخلامس الثانوي يف االختبارات املاليوية ومادة الرياضيات 

وهو اختبار أقرته وزارة التعليم يف سنغافورة جلميع ) O( لوطنية العمومية املسى ا
طلبة الثانوية يف السنة األخرية من املرحلة الثانوية جلميع املدارس احلكومية واالسالمية 

. على حد سواء 

حالة أعضاء هيئة التدريس 

معلما ومعلمة ، يف املواد ١٨يتكون أعضاء هيئة التدريس يف املرحلة الثانوية من 
. معلما ومعلمة ١١معلما ومعلمة ، ويف املواد العلمية هناك ٧الدينية هناك 

ليم مهارة القراءة في المدرسة تع

تعلم مهارة القراءة من الصف األول الثانوي إىل الصف الرابع الثانوي ، و تضاف 
ىل الكتاب املقرر الكراسات يف مهارة القراءة للصف األول والثاين الثانوي تقوية إ

ويف الصف الثالث والرابع الثانوي يكون الرتكيز على الفهم . وإضافية للكتاب املقرر 
. أكثر ويكون الرتكيز على القواعد النحوية وعلى فهم النصوص 



المواد الدراسية لتعليم مهارة القراءة 

: ن من تتكو 

أربع جملدات ) اللغة العربية للمدارس االسالمية السنغافورية ( الكتاب املقرر –١

ثالثة أجزاء ) مهارة القراءة والتطبيقات النحوية ( الكراسات اإلضافية –٢

. جزءان ) اللغة العربية املتداولة ( الكتيب اللغوي _ ٣



عرض البيانات ومناقشة تلك البيانات : املبحث الثاين 

البيانات من املقابلة –أ 

يستخدم الباحث املقابالت ملعرفة آراء اآلخرين حول مدى فعالية مادة تعليم مهارة 
.القراءة للصف األول الثانوي مبدرسة االرشاد االسالمية 

:وكانت املقابلة اليت أجريت مع 

نائبة املدير ملدرسة االرشاد - ١
رئيس قسم اللغة العربية والدراسات االسالمية - ٢
معلموا اللغة العربية مبدرسة االرشاد االسالمية - ٣
. طلبة الصف األول الثانوي - ٤

دم الباحث هذه الطريقة لكشف احلقائق و البيانات املتعلقة ملادة تعليم مهارة ستخوي
القراءة و نظام تقوميها مبا يتناسب مع متطلبات مدرسة القراءة لتنمية مادة تعليم مهارة

. االرشاد االسالمية 

وقام الباحث بتقسيم األشخاص املعنيني إلجراء املقابلة إىل فئتني ، فئة ألف وفئة باء ، 
قسم اللغة العربية ومعلموا اللغة العربية مبدرسة ففئة ألف فهي فئة نائبة املدير ورئيس 

شاد ، والفئة الثانية فهم طلبة الصف األول الثانوي مبدرسة االر االرشاد االسالمية
. االسالمية 

)أ(البيانات من املقابلة مع فئة - ١

قدم الباحث يف تنفيذ املقابلة حول مادة تعليم مهارة القراءة للصف األول الثانوي بتوجيه 
: ، وهي كالتايل جمموعة من األسئلة إىل هذه الفئة 



)أ(يت وجهت إىل املعنيني من فئة منوذج األسئلة ال

ما هو اهلدف من تعلم مهارة القراءة ١س

هل يف رأيك أن تعلم مهارة القراءة البد أن تكون مقدمة على تعلم املهارات ٢س
ملاذا ) االستماع-الكالم-الكتابة(األخرى 

هل ترى أن مادة تعليم مهارة القراءة جذابة للطلبة ٣س

مادة مهارة القراءة ي اللغة العربية من ى تعامل معلمكيف تر ٤س

ملاذا / دة تعليم مهارة القراءة متكاملة هل املعلومات املوجودة يف ما٥س

كيف ترى عملية تعليم املدرس ملادة مهارة القراءة متيل إىل السهولة أم إىل التعقيد٦س

يف رأيك هل مواد تعليم مهارة القراءة على مستوى كفاءة املدرس ٧س

يف رأيك هل مواد تعليم مهارة القراءة مالئمة ملستوى الطلبة ٨س

تعليم مهارة القراءة مالئمة يف رأيك هل النصوص يف مادة ٩س

هل النصوص هلا اتصال باملادة التعليمية ١٠س

كيف ترى مستوى النصوص املقروءة ١١س

) هلا ارتباط بالواقع(هل ترى أن النصوص املقروءة هلا مصداقية ١٢س

هل مقاس احلروف يف النصوص مناسبة ١٣س

هل ترى أن الصور املرافقة للنصوص جذابة للطلبة ١٤س

هل الغالف اخلارجي للكتاب جذابة وملفتة للنظر ١٥س



: اآلتية ابلة على النقاطوحصل الباحث بعد املق

: القراءة مهارة–١

توصل الباحث إىل أن األشخاص ) أ(من خالل جمريات املقابلة مع املعنيني من فئة 
الذين أجريت معهم هذا اللقاء ذكروا أن اهلدف من تعلم مهارة القراءة يف هذه املرحلة 

ومن باب التمهيد واإلعداد ملا أي الصف األول الثانوي هي وسيلة لتقوية مهارة القراءة 
وخصوصا قراءة الكتب بعده من املراحل املتقدمة واليت تكون القراءة أكثر استعماال 

ويرى املعنيون أيضا أن مهارة القراءة ليست مقدمة . الدينية والنصوص األدبية وحنوها 
كيز ألن طلبة على املهارات اللغوية األخرى يف هذه املرحلة وإمنا من باب االهتمام والرت 

هذه املرحلة عندما كانوا يف الصفوف االبتدائية كان الرتكيز أكثر على مهارة الكالم 
واالستماع ، وأيضا من باب التأسي بالرسول صلى اهللا عليه وسلم حيث تعلم أول شيء 

، وأيضا لتعويد الطلبة على أساليب القراءة العربية الصحيحة اقرأ كما ذكر يف سورة العلق 
.احية الوقفات والنربات الصوتية وحنوها من ن

: مادة مهارة القراءة للصف األول الثانوي –٢

الباحث يف هذه النقطة قد ركز على عدة جوانب وهي كاآليت 

توصل الباحث إىل أن املعنيني ذكروا أن النصوص املوضوعة يف جانب حمتوى مادة القراءة 
هولة ومناسبة هلذه املرحلة أي الصف األول الثانوي السادة تعليم مهارة القراءة متيل إىلم

وأيضا النصوص هلا ارتباط بالواقع ولكن قد ال حتقق اهلدف املنشود وهي تقوية مهارة 
ال نصوص أخرى القراءة لطلبة الصف األول الثانوي ولذا هم يعين املعنيون اقرتحوا بإدخ

وأيضا رأو أن مفردات . صوص مساندة وإضافية ملا هو موجودمن خارج املقرر كن



النصوص املوضوعة تزيد وتنمي بنك املفردات لدى الطلبة مما قد يستفيدون منها يف كتابة 
. اإلنشاء وحنوها مستقبال 

جانب التصميم والشكل الداخلي ملادة مهارة تعليم القراءة توصل الباحث من خالل 
اللقاء مع املعنيني وجد املعنيون أن تصميم الكتاب والشكل الداخلي للكتاب غري جذابة 

ا تفتقد إىل األلوان الزاهية  ا وإن كانت مرتبطة باملوضوع إال أ . ، والصور املختارة وأ

: مهارة القراءة معلمو مادة–٣

توصل الباحث من خالل املقابلة أن معلمي مادة تعليم مهارة القراءة لديهم الكفاءة 
والقدرة على تعليم هذه املادة إال أنه يالحظ أن بعض معلمي املادة ليس له طريقة 
مدروسة لتعليم هذه املادة مما قد يسبب لعدم متكنه من حتقيق اهلدف من وضع مادة 

. ورأو أن األنسب لتعليم هذه املادة معلم اللغة املتخصص . ة القراءة تعليم مهار 

: كيفية تعليم مادة مهارة القراءة –٤

توصل الباحث من خالل املقابلة أن مجيع املعنيني أمجعوا على أن معلمي املادة البد أن 
ينبعي للمعلم أن يدرس حسب ما خطة تدريس متكاملة ومدروسة وال تكون عندهم

على ورأو أن يكون هناك مراقبة لعملية التعليم من قبل رئيس القسم . وكيف اتفق اتفق 
.فرتتني فرتة الفصل الدراسي األول وفرتة الفصل الدراسي الثاين 



:كالتايل ) أ(املقابلة مع فئة حتليل

: و التوصيات و التعليقات التاليةنتائج املقابلة هذه املقرتحاتخالل من الباحث وصل ت

املادة التعلمية جيدة ومناسبة بفهم الطلبة - ١
التعليمية مشوقا وجذابا ينبغي أي يكون أسلوب عرض املادة - ٢
ضرورة استخدام الوسائل احلديثة يف عرض املادة التعليمية - ٣
املدرس يف تعليمه كتاب اللغة العربية يعتمد على الكتاب املقرر من قبل - ٤

درسة امل
أكثر الطلبة ليست عندهم قدرة أولية يف اللغة العربية ولديهم مشكالت  - ٥

كبرية يف القراءة وفهم ما قرءوه من النصوص العربية 
عدم توفر املصادر األخرى املساعدة يف تنمية مهارة القراءة وعدم كفاية - ٦

الوسائل التعليمية اجليدة 
اية عملية - ٧ التعليم نادر التقومي بعد انتهاء أو يف 

وبناء على هذا توصل الباحث أن مادة تعليم مهارة القراءة يف الصف األول الثانوي 
حتتاج إىل شيء من التطوير ليكون ذا فاعلية ملستوى التعليمي لدى الطلبة واالرتقاء إىل 

غة العربية للصف األول الثانوياملستوى الكفاءة املنشودة يف مادة تعليم مهارة القراءة الل

واستيعاب الطلبة يف قراءة اللغة العربية موافقة للموضوع ونطق بعض األصوات العربية 
.نطقا صحيحا وسليما وكذلك يف الرتاكيب البسيطة

واستطاعة الطلبة انتقاء الفكرة الرئيسية من القراءة إىل نطق األصوات العربية وكذلك يف 
اليت تتعلق بعنوان الدرس الرتاكيب البسيطة 



عة الطلبة يف تكوين الكلمات إىل اجلملة الصحيحة يف قراءة اللغة العربية مجلة واستطا
مفيدة 

) ب(البيانات من املقابلة مع فئة –٢

قام الباحث بإجراء مقابلة مع جمموعة من طلبة الصف األول الثانوي مبدرسة االرشاد 
: ربية وهي كاآليت املتعلقة مبادة تعليم اللغة العوذلك عن طرح جمموعة من األسئلة

منوذج األسئلة اليت وجهت إىل هذه الفئة 

ملاذا / ربية هل حتب اللغة الع١س

ملاذا / أية واحدة من املهارات اللغوية األربعة متيل إليها أكثر ٢س

كيف ترى طريقة املدرس عندما يدرس مهارة القراءة ٣س

كيف ترى تعامل املدرس مع الطلبة يف الفصل ٤س

هل تعتقد أن معاملة املدرس جيعل الطلبة حيبون أو يرغبون عن اللغة العربية ٥س

هل يقوم املدرس بتقييم الطلبة ٦س

مىت يقوم املدرس بالتقييم ٧س

ملاذا / هل التقييم املباشر أجدى أم التقييم الالحق ٨س

: وبعد أن مت الباحث من هذه املقابلة استخلص ما يلي 

يرغبون عن الدروس اللغة العربية أن بعض الطلبة - ١
م ال يفهمون أكثرها غير - ٢ بون عنها أل



يشعرون بامللل ألن عملية التعليم جترى على الطريقة التقليدية وهي املدرس - ٣
يقرأ والطلبة يسمع ومن مث يرددون بعد قراءة املدرس ومن احلني واحلني يقوم 

املدرس برتمجة بعض الفقرات أو املفردات 
املعلمني يتشددون يف املعاملة مع الطلبة مما جيعلهم ينفرون من هناك بعض- ٤

املادة لشدة املدرس 
ال يقوم املدرس بالتقييم املباشر يف أثناء الدرس وإمنا يقوم بذلك عند أوقات - ٥

اإلختبارات 

إليه الباحث من البيانات يقر الباحث على أن على معلمي اللغة توصلماوبناء على
العربية أن جيدوا وسيلة لكي جيعلوا من درس اللغة العربية درسا مشوقا وجاذبا للطلبة 
وذلك من خالل عدم التقييد بالطريقة التقليدية بل عليهم أن يبتكروا الطرق املستحدثة  

نت مثل املواقع التواصل اإلجتماعي فيشبوك كالتعليم عن طريق استخدام الشبكة اإلنرت 
. وتويرت وحنوها 

بعملية التقومي والتقييم الفوري ، فهذه العملية مهمة وأيضا على املدرس واملعلم القيام
وهي جزء نافع يف التعلم و التعليم وهي مقياس ملدى جناح املعلم يف عملية توصيل 

. عاب املتعلم ملا قد علمه املعلم املعلومة للمتعلم ، ومقياس ملدى فهم واستي

ال وبناء عليه يوصي الباحث  ووجد الباحث قصورا من قبل بعض املعلمني يف هذا ا
. معلم اللغة العربية بعدم إمهال هذا اجلانب من عملية التعليم 

البيانات من املالحظة –ب 



ن خالل ما نشاهده املالحظة هي الوسيلة املستخدمة يف االكتساب خلربات ومعلومات م
أونسمع عنه أو بعبارة أخرى هي حصر االنتباه حنو شيء ما للتعريف عليه وفهمه وهي 

. وسيلة هامة من وسائل مجع البيانات يف البحوث العلمية 

يستخدم الباحث طريقة املالحظة للحصول على البيانات اليت تتعلق بكتابة خطة 
نمية مهارة القراءة ، واالتصال بني املعلم املساعدة يف تالتدريس للمعلم، واألنشطة 

و الطلبة أنفسهم ، والطريقة املستخدمة فيه و مشاركة الطلبة يف عملية تعليم القراءة 
.لتنمية فهم األفكار الرئيسية ، وفهم األفكار التفصيلية 

باإلطالع على خطة التدريس السنوي ، وخطة ولتنفيذ هذه املالحظة قام الباحث
.ريس الألسبوعي للمدرس التد

: الفصل توصل الباحث إىل ما يلي ومن خالل عملية املالحظة امليداين يف

. نقاط ركز الباحث على ثالث

خطة التدريس ومدى مطابقتها لعملية التدريس من قبل املعلم - ١
كفاءة املدرس وحسن إدارته ملادة التعليم - ٢
م للمعلومات املقدمة من قبل املعلم - ٣ مدى فهم الطلبة واستيعا



)صورة عن عملية التدريس يف االرشاد ( 

مدرسة اإلرشاد اإلسالمیة

MADRASAH AL-IRSYAD AL-ISLAMIAH

PELAN MENGAJAR

Nama Guru : Alaina Baderuddin Balli

Kelas : Menengah 1 Andalusia

Tarikh : ٧/١١/٢٠١٣

Masa : ٩١٥إلى ٨٤٥من 

Subjek : اللغة العربیة 

Topik : ke mahiran membaca (text) ) خالق الفاضلةاأل(مھارة القراءة 

Pengetahuan Sedia Ada (Prior Knowledge)

a) معرفة الحروف والمفردات  menggenal huruf dan perkataan
b) عبارات فھم بعض المفردات وبعض ال Fham sejumlah perkataan dan ayat

Objektif Pembelajaran:

Pelajar dapat:

a) القدرة على القراءة  mampu membaca



b) الجدیدة القدرة على فھم معاني بعض المفردات والعبارات dapat memahami maksud sejumlah
perkatan dan ayat

Alat Bantu Mengajar:

5 السبورة

5 اللغةكتاب 

5 األوراق للكتابة

5 وغیرھا حسب الحاجة

Prosedur Pengajaran:

Jangkamasa Aktiviti Bahan/Komen

5 minit

Pengenalan

1 عنوان الدرس في السبورة   كتابة

شرح وتوضیح معنى عنوان الدرس.2

3. النقاش مع الطالب بصورة موجزة 

الكتاب المقرر            

10 minit

10 minit

Pembangunan

توزیع الفصل إلى مجموعات صغیرة .١

2. المدرس یقرأ الدرس والطلبة ینصتون

3. المدرس یقرأ الدرس والطلبة یرددون بعد قراءتھ

4. یطلب المدرس من المجموعة بقراءة النص

٥.یقوم المدرس بشرح الفقرة األولى من النص  

5 minit

Penutup

1. التأكد من استیعاب الطلبة لما سبق شرحھ بالنقاش الموجھ

بالواجب المنزلي



من مالحظة عملية تعليم املدرس يف الفصل البيانات

االفتتاح –١

يبدأ تدريسه بإفشاء السالم وقراءة الدعاء - ١
يشجع املدرس طالبه يف التعليم ويدفعهم لتعلم اللغة العربية وحيمسهم - ٢
يوضح املدرس أهداف تعلم مهارة القراءة - ٣
يوضح القوانني عن اخلطوات التعليمية يف تعليم مهارة القراءة - ٤

احملتوى –٢

يبني املدرس التصميم الدراسي للمادة املدروسة واالسرتاجية املتبعة يف تدريس - ١
ذلك املدة

يرشد املدرس طالبه يف تنفيذ تلك االسرتاجية - ٢
كل واحد من الطلبة ويطلب منهم قراءته ومن مث يعطي املدرس النص إىل- ٣

مناقشة معاين مفرداته
ال للطلبة لألسئلة قي- ٤ وم املدرس بتلخيص املادة املدروسه ويعطي ا
يعطي املدرس التدريبات من املادة املدروسة من مهارة القراءة - ٥



االختتام –٣

اختبار مصغرا عن املادة املدروسة يعطي املدرس- ١
رس التدريبات املقدمة من الطلبة يصحح املد- ٢
خيتم تدريسه بقراءة الدعاء والقاء السالم - ٣

الفصل عملية التدريس املدرس يفالبيانات من مالحظةحتليل 

ملعد هلذا الغىرض توصل إىل بعد قيام الباحث بتدوين هذه املالحظات يف اجلدول ا
: مايلي

املدروسة تارة باللغة العربية وتارة باللغة الحظ الباحث أيضا أن املدرس يشرح املادة 
املاليوية ، ويف شرح املفردات يذكر املدرس املفردات املختارة من النص ويذكر أضداد 

ويقوم باستخدام تلك املفردات يف مجل املفردات ، ادفات تلك تلك املفردات وكذلك مر 
. وء مفيدة تكون مقاربة للنص مما يساعد الطلبة على فهم النص املقر 

ووجد الباحث يف مالحظته لعملية التدريس أن املدرس قد استخدم وسائل التعليم 
فوا ( املعروفة مثل البطاقات و القاموس املزدانة بالصور والسبورة و الشرائح االكرتونية 

) .فوين 

ووجد الباحث أيضا أن املدرس قد قام بالنشاطات الفردية واجلماعية يف بعض فرتات 
. الدرس 

جية املدرس يف تدريس املادة املدروسة تيالبيانات من مالحظة الطلبة عن فعالية اسرتا



م السرتاجية املدرس من خالل النقاط اآلتية : قام الباحث مبالحظة الطلبة ومدى استيعا

ابداء االهتمام - ١
التفاعل طيلة فرتات الدرس - ٢
املشاركة إما بطرح األسئلة أو بردة الفعل - ٣
كفاءة الطلبة يف مهارة القراءة بروز وظهور  - ٤
الشعور باالرتياح من اسرتاجية املدرس - ٥
الرغبة والدافع يف تعلم املادة املدروسة - ٦
التجاوب مع متطلبات اسرتاجية التعليم للمادة املدروسة - ٧
التعامل اجليد والتعاون مع املدرس طيلة فرتات التعليم - ٨
طلبة يف أثناء سري عملية التعليم التعامل اجليد والتعاون امللحوظ فيما بني ال- ٩

حتليل البيانات من مالحظة الطلبة يف أثناء عملية العليم يف الفصل 

قراءة يف الفصل الحظ من خالل مالحظة الباحث  لعملية تدريس املعلم ملادة مهارة ال
. علمه هلم املعلم ، والحظ تفاعلهم مع تدريس املعلمدون اهتمامهم مبا يأن الطلبة يب

، والحظ أن الطلبة عندهم والحظ وجود بعض من الطلبة هلم مهارة جيدة يف القراءة
.عور باالرتياح من طريقة تدريس املعلم ش

البيانات من االستبيانات أو االستبانة –ج 

: اآلتية فئات اليت ستشملها االستبيان إىلقسم الباحث العينة

فئة نائبة املدير ورئيس قسم اللغة العربية - ١



فئة معلمي اللغة العربية مبدرسة االرشاد االسالمية - ٢
فئة طلبة الصف األول الثانوي - ٣

. ملعنينيقام الباحث بتوزيع استمارات االستبيانات على اقد و 

حتليل البيانات املتحصلة من االستبيانات 

ورة آنفا وكانت  انات من الفئات املذكمن االستبيقام الباحث بتحليل البيانات املتحصلة
: كما يلي

ومعلمي اللغة حتليل بيانات االستبانة من فئة نائبة املدير ورئيس قسم اللغة العربية –١
. العربية 

: توصل الباحث إىل ما يلي 



الھدف األساسي لوضع مادة مھارة القراءة التقویة المھارات اللغویة األخرى اكتساب مھارة القراءة مقدمة على 
0.0% 0.0%
0.0% 37.5%
37.5% 37.5%
62.5% 25.0%

وبنسبة . يوافق جدا على هذا٦٢.٥%بنسبة 
. يوافق على هذا ٣٧.٥%

بني من يوافق على أن ٣٧.٥%بنسبة متساوية 
اكتساب مهارة القراءة مقدمة ، وبني من يوافق 

. يوافق جدا على هذا ٢٥%وبنسبة . نوعا ما 

0.0% 0.0%

37.5%

62.5%

0.0%
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60.0%
70.0%
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المعلمة/مادة مھارة القراءة على مستوى كفاءة المعلم المادة المقررة على مستوى قدرة الطلبة 
0.0% 12.5%
25.0% 0.0%
37.5% 50.0%
37.5% 37.5%

هناك من يوافق جدا على أن املادة ٣٧.٥%
املعلمة وبنسبة /القراءة على مستوى كفاءة املعلم

. نوعا ما يوافق على هذا أي بني وبني ٢٥%

يوافق على أن املادة املقررة على مستوى ٥٠%
يوافق جدا على ٣٧.٥%قدرة الطلبة وبنسبة 

. اليوافق على هذا١٢.٥%و. هذا 
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المادة المقررة مالئمة لطلبة الصف األول الثانوي  النصوص الموضوعة سھلة ومبسطة 
0.0% 0.0%
0.0% 12.5%
50.0% 25.0%
50.0% 62.5%

بني من يوافق جدا ٥٠%هناك تساوي يف النسبة 
وبني من يوافق على أن املادة مالمة لطلبة الصف 

. األول الثانوي

يوافق جدا على أن ٦٢.٥%بنسبة مرتفعة 
يوافق ٢٥%و. النصوص املوضوعة سهلة ومبسطة

. نوعا ما يوافق أي بني وبني ١٢.٥%و. 
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النصوص الموضوعة مرتبطة بالبیئة  الصور الموجودة جذابة 
0.0% 0.0%
0.0% 25.0%
0.0% 25.0%
100.0% 50.0%

يوافق جدا على أن ١٠٠%الكل وبنسبة 
م  النصوص املوضوعة يربط الطلبة بالبيئة احمليطة 

يرى أن الصور جذابة ويوافق جدا ٥٠%بنسبة 
بني من يوافق وبني من يوافق ٢٥%و. على هذا 

. نوعا ما على هذا 
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الصور مرتبطة بالموضوع
الطلبة یستفیدون من مادة مھارة القراءة في تنمیة المھارت الغویة 

األخرى 
0.0% 0.0%
0.0% 12.5%
25.0% 37.5%
75.0% 50.0%

يرى ويوافق جدا على أن الصور مرتبطة ٧٥%
. يوافق على هذا ٢٥%وبنسبة . باملوضوع 

يوافق جدا على أن الطلبة يستفيدون من ٥٠%
. مادة مهارة القراءة لتنمية املهارات الغوية األخرى 

نوعا ما يوافق ١٢.٥%ز. يوافق ٣٧.٥%و
. على هذا 
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معلمة اللغة /األصلح لتدریس مادة مھارة القراءة معلم یعرف الھدف األساسي لتعلیم مھارة القراءة المعلمة/المعلم
0.0% 0.0%
25.0% 25.0%
25.0% 25.0%
50.0% 50.0%

يرى ويوافق جدا على أن األصلح ٥٠%
وبنسبة . لتدريس مهارة القراءة معلم اللغة 

هناك من يوافق على هذا وهناك من ٢٥%
. يوافق نوعا ما على هذا

املعلمة يعرف /يوافق جدا على أن املعلم٥٠%
٢٥%و. اهلدف األساسي لتعليم مهارة القراءة 

. بني من يوافق وبني من يوافق نوعا ما على هذا 
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المعلمة في التدریس محبب لدى الطلبة /أسلوب المعلم
المعلمة عدم االعتماد على الطریقة التقلیدیة بل البد من /المعلم

التنوع 
0.0% 12.5%
12.5% 0.0%
50.0% 0.0%
37.5% 87.5%

املعلمة يف /يوافق على أن أسلوب املعلم٥٠%
. التدريس جيعل املادة حمببة لدى الطلبة 

نوعا ما يوافق ١٢.٥%و. يوافق جدا٣٧.٥%و
.أي بني وبني 

يوافق جدا على أن املعلم ٨٧.٥%بنسبة مرتفعة 
وبنسبة ضئيلة . البد أن ينوع يف أسلوب التعليم

. اليوافق على هذا١٢.٥%
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مادة التعلیم البد من تطویرھا 
12.5%
12.5%
37.5%
37.5%

هناك من يوافق جدا وهناك من ٣٧.٥%بنسبة 
و . يوافق على أن املادة البد من التطوير 

. نوعا ما يوافق على هذا ١٢.٥%

.حتليل بيانات االستبانة من فئة طلبة الصف األول الثانوي –٢

12.5% 12.5%

37.5% 37.5%
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40.0%

1 2 3 4



: توصل الباحث إىل ما يلي 

في تقویة مادة مھارة القراءة في الصف األول الثانوي تساھم
.مھارة القراءة 

.تصمیم الكتاب والصور المختارة جذابة 

3.2% 9.7%
29.0% 41.9%
48.4% 25.8%
19.4% 22.6%

من الذين مشلهم االستبيان ٤٨.٤%بنسبة 
موافقون على أن مادة مهارة القراءة تساهم يف 
تقوية املهارة لدى طلبة الصف األول الثانوي ، 

١٩.٤%وبنسبة . وهذا القسم ميثل األغلبية 
يرى أن املسامهة ٢٩%وبنسبة . موافقون جدا 

٣.٢%والقليل وبنسبة . بني وبني أي متوسط
.  غري موافقني يتحفظون مبعىن

يرى أن تصميم ٤١.٩%بنسبة كبرية تقدر بنسبة 
ا جذابة بني وبني  الكتاب والصور من ناحية أ

ا ليست جذابة مبا فيه الكفاية  أي متوسط مبعىن أ
موافقون ٢٥.٨%وبنسبة . أي نوعا ما جذابة 

وبنسبة . على أن التصميم والصور جذابة 
تصميم والصور موافقون جدا على أن ال٢٢.٦%

ال يوافقون على ٩.٧%وبنسبة ضئيلىة . جذابة 
.جاذبية التصميم والصور

. لنصوص الموضوعة سھلة ومبسطة  .النصوص الموضوعة متدرجة من ناحیة الطول والقصر 
6.5% 6.5%
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58.1% 41.9%
32.3% 41.9%
3.2% 9.7%

٥٨.١%األغلبية ممن مشلهم االستبيان وبنسبة 
يرى أن النصوص املوضوعة يف مادة مهارة القراءة 

للصف األول الثانوي من ناحية السهولة بني 
وبني أي متوسط مبعىن أن تلك النصوص نوعا ما 

موافقون على أن ٣٢.٣%وبنسبة . صعبة 
وبنسبة ضئيلة جدا . النصوص سهلة ومبسطة 

دا على سهولة النصوص موافقون ج٣.٢%
يتحفظون مبعىن ال ٦.٥%وبنسبة . املوضوعة 
. يوافقون 

قسم يوافق على أن ٤١.٩%بنسبة متساوية 
. النصوص متدرجة من ناحية الطول والقصر 
. وقسم بني وبني أي نوعا ما موافق على هذا

. موافق جدا على هذا ٩.٧%وبنسبة قليلة 
افق على يتحفظ أي ال يو ٦.٥%وبنسبة ضئيلة 

. هذا 
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. مفردات النصوص الموضوعة أكثرھا مفھومة المعنى  .النصوص الموضوعة مرتبطة بالبیئة المحیطة بالطلبة 
9.7% 6.5%
51.6% 12.9%
32.3% 35.5%
6.5% 45.2%

يرون أن مفردات النصوص ٥١.٦% بنسبة 
املوضوعة من ناحية فهم املعىن بني وبني أي 

. متوسط مبعىن أن املفردات غري مفهومة نوعا ما 
يوافقون على أن املفردات ٣٢.٣%وبنسبة 

٦.٥%وبنسبة قليلة . أكثرها مفهومة املعىن 
٩.٧%وبنسبة قليلة أيضا . يوافقون جدا 

.يوافقونيتحفظون أي ال 

موافقون جدا على النصوص ٤٥.٢%بنسبة 
و . املوضوعة مرتبطة بالبيئة احمليطة بالطلبة 

نوعا ما ١٢.٩% و . موافقون ٣٥.٥%
متحفظون أي غري موافقني ٦.٥%و . موافقون 

.
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. النصوص الموضوعة یتدرج من السھل إلى الصعب  .مفردات النصوص تستفاد منھا في كتابة اإلنشاء 
9.7% 3.2%
41.9% 16.1%
29.0% 32.3%
19.4% 48.4%

نوعا ما املوافقة أي ٤١.٩%يرى األغلبية وبنسبة 
. موافقون ٢٩%و بنسبة . بني وبني على هذا 

وبنسبة قليلة . موالفقون جدا ١٩.٤%وبنسبة 
. ال يوافقون أي هناك ختفظ٩.٧%

يوافق جدا على مفردات ٤٨.٤%بنسبة 
و . النصوص تستفاد منها يف كتابة اإلنشاء 

نوعا ما ١٦.١%و . يوافق على هذا ٣٢.٣%
. ال يوافق ٣.٢%ونسبة ضئيلة . يوافق 
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المعلمة ماھر في قراءة النصوص /المعلم المعلمة یفھم مفردات النصوص جیدا /المعلم
6.5% 0.0%
3.2% 3.2%
32.3% 25.8%
58.1% 71.0%

و . موافقون جدا على هذا٥٨.١%بنسبة 
٣.٢%موافقون على هذا ونسبة ضئيلة ٣٢.٣%

متحفظون أي ٦.٥%وبنسبة . نوعا ما موافقون 
. غري موافقني 

موافق جدا على أن املعلم ٧١%األغلبية وبنسبة 
٢٥.٨%و . أ املعلمة يفهم املفردات جيدا 

نوعا ٣.٢%و نسبة قليلة جدا . موافق على هذا 
. ما موافق على هذا 
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المعلمة یقرأ النصوص للطلبة/المعلم المعلمة یعطي المجال للطلبة بالقراءة /المعلم
12.9% 3.2%
54.8% 3.2%
22.6% 22.6%
9.7% 71.0%

املعلمة نوعا ما يقرأ /يرى األغلبية أن املعلم
ونسبة قليلة . النصوص للطلبة أي بني وبني 

. يوافق على هذه

املعلمة يعطي /يرى األغلبية من املعنيني أن املعلم
م يوافقون جدا على  ال للطلبة بالقراءة أي أ ا

.هذا ونسبة ضئيلة ال يوافق على . هذا 
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المعلمة في تعلیم المادة مشوقة /طریقة المعلم المعلمة ینوع في أسالیب وسائل التعلیم /المعلم
9.7% 22.6%
38.7% 25.8%
35.5% 29.0%
16.1% 22.6%

األغلبية نوعا ما يوافق على هذا ونسبة قليلة يوافق 
جدا على هذا وهناك نسبة ضئيلة ال يوافق على 

. هذا 

ا وبني من تكاد النسبة متقاربة بني من يوافق جد
وبني من ال يوافق على يوافق نوعا ما على هذا 

. هذا
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وتصحیح األخطاء على الفورالمعلمة یقوم بالتوجیھ /المعلم المعلمة یقوم بعملیة التقییم لمھارة القراءة/المعلم
3.2% 22.6%
29.0% 45.2%
35.5% 16.1%
32.3% 16.1%

بنسبة متساوية بني من يوافق جدا وبني من يوافق 
. وبنسة ضئيلة ال يوافق على هذا . على هذا 

. األغلبية نوعا ما يوافق على هذا أي بني وبني 
وبنسبة قليلة ومتساوية هناك من يوافق جدا وهناك 

. املوافق على هذا 
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المادة المقررة غیر كافیة لتنمیة مھارة القراءة  إضافة نصوص خارجیة عن المادة المقررة 
25.8% 19.4%
54.8% 35.5%
19.4% 22.6%
0.0% 22.6%

. األكثرية نوعا ما يوافق على هذا أي بني وبني 
. ونسبة قليلة يوافق على هذا 

وبنسبة قليلة . األغلبية نوعا ما يوافق على هذا 
. ومتساوية يوافق جدا وبني موافق على هذا 
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مادة القراءة البد من التطویر  تجھیز مختبر خاص باللغة العربیة 
16.1% 3.2%
51.6% 12.9%
22.6% 29.0%
9.7% 54.8%

نوعا ما يوافق على هذا ٥١.٦%األكثرية وبنسبة 
يوافق على هذا ٢٢.٦%وبنسبة . وبني أي بني

. يوافق جدا على هذا ٩.٧%وبنسبة ضئيلة . 
.ال يوافق على هذا ١٦.١%وبنسبة 

يوافق جدا على هذا ٥٤.٨%بنسبة مرتفعة 
يوافق وبنسبة قليلة ٢٩.٩%وبنسب متوسطة 

٣.٢%وبنسبة ضئيلة . نوعا ما يوافق١٢.٩%
. ال يوافق 
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الفصل الخامس

والتوصيات والمقترحاتالبحث نتائج 
نتائج البحث ملخص . أ

احث البيانات املوجودة باملدخل الكيفي وباملنهج الوصفي على حد حلل الببعد أن
من بيانات املقابلة ، وبيانات املالحظة ، ى البيانات اليت حصل عليهاعلسواء وباعتماد

هذه وبيانات استمارات االستبانة ، ومن مث القيام بتحليلها يتلخص لدى الباحث 
:ما يلي النتائج وهي ك

بصفة عامة –١

أن منهج مادة تعليم مهارة القراءة ملرحلة الصف األول الثانوي مبدرسة االرشاد االسالمية 
منهج مادة تعليم مهارة القراءة يف هذه املرحلة تعتمد على أنمنهج جيد وفعال ، حيث 

ثالثة أشياء

الكتاب املقرر بعنوان كتاب اللغة العربية مبدارس االسالمية السنغافورية - ١
كراسة مهارة القراءة والتطبيقات النحوية - ٢
كتيب اللغة العربية املتداولة اليومية - ٣

الكتابني اآلخرين فهي كتب مساندة ، فالكتاب األول فهو الكتاب األساسي وأما 
الكتاب األساسي فتعتمد على نظام الوحدات ، فالوحدة الواحدة حتتوي علي فمنهج 

، فمادة قراءة أساسية تتضمن نص أو مقالة مادة قراءة أساسية وعلى مادة قراءة إضافية 
قردات و و جدول للمفردات ومعانيها وتدريبات يف الفهم واالستيعاب وتدريبات يف امل

.الرتاكيب



التدريبات يف هذا الكتاب تلعب دورا يف مساعدة الطلبة يف فهم النصوص املقروءة سواء  
. كان من النصوص األساسية أم كان من النصوص اإلضافية 

والكراسات املساندة أيضا تساهم يف ارتقاء مستوى القراءة لدى الطلبة وذلك راجع 
والقصرية واملرتبطة بواقع حياة الطلبة مما جعل املادة مرغوبة اختيار النصوص البسيطة 

. لديهم ، ويساهم يف تنمية وتقوية مهارة القراءة لدى الطلبة 

اصة خبصفة –٢

من خالل بيانات املقابلة مع الفئات املعنية واملذكورة سلفا ، توصل الباحث إىل أن -١
يف رة القراءة يف مرحلة الصف األول الثانوي اجلميع يتفقون على أن منهج مادة تعليم مها

جمملها جيد ولكنه حيتاج إىل شيء من التطوير ، فعلى سبيل املثال التنوع يف أساليب 
التدريس هلذه املادة ، فال يكفي التقييد باألسلوب التقليدي وهو املدرس يقرأ والطلبة 

. يرددون يعد قراءة املدرس

بالغرض ولكنه حيتاج إىل شيء من التطوير ، فهذا أسلوب وإن كان يصلح ويفي 
. وسيذكر الباحث هذه النقطة يف التوصيات واملقرتحات 

من خالل بيانات املالحظة –٢

مالحظة عملية تدريس املعلم يف الفصل - ١

م أثناء سري عملية التدريس - ٢ مالحظة أوضاع الطلبة ونفسيا

توصل الباحث إىل أن املعلم يسري يف عملية التدريس حسب اخلطة املوضوعة سواء  
كانت اخلطة السنوية أم كانت اخلطة األسبوعية ، إال أنه يف بعض فرتات التدريس قد 



وذلك مسايرة للظروف اليت قد حتدث أثناء عملية خيرج عن إطار اخلطة املوضوعة 
. التدريس 

حظة أوضاع الطلبة ، أن أغلبيتهم يبدون اهتمامهم مبا وتوصل الباحث أيضا من مال
ا ،  وهناك النسبئة الضئيلة من يقدمه هلم املدرس من مادة تعليمية متعلقة بالقراءة ومهار

م غري مستعدين  الطلبة ال تبدي االهتمام وذلك راجع إما حلالتهم النفسية حيث أ
كز على فئة معينة من الطلبة ويهمل الفئة للنعلم يف ذلك اليوم ، أو إما أن يكون املعلم ير 

و . ن مشوقة هلذه الفئة من الطلبة األخرى ، أو إما أن تكون مادة التعليم قد ال يكو 
.يف أثناء عملية التدريس والتعليم على كل فاملعلم البد أ يكون فطنا هلذا 

من خالل بيانات استمارات االستبانة –٣

توضح أن مجيع املعنيني أدركوا على ) أ(االستبيانات املعدة لفئة وجد الباحث أن نتائج 
معلمة  يعرف اهلدف األساسي من تعليم مادة مهارة القراءة أال وهي تقوية /أن معلم

ووجد الباحث أيضا على اجلميع اتفقوا . وتنمية هذه املهارة لطلبة الصف األول الثانوي 
.يرعلى أن املادة حتتاج إىل التحديث والتطو 

ووجد الباحث أيضا على األكثرية الحظوا أن النصوص املوضوعة مرتبطة بواقع احمليطة 
ا سهلة ومبسطة ، والصور املختارة نوعا ما جذابة ولكنها حتتاج إىل  تغيريها  بالطلبة وأ

. بالصور امللونة 

ة معلمة عنده من الكفاء/ووجد الباحث أيضا من خالل نتائج االستبيان على أن معلم
املعلمة البد من أن ينوع يف أسلوبه /واملهارة لتدريس هذه املادة ولكن الحظوا أن املعلم

. التعليمي وال يقتصر على أسلوب واحد 



توضح أن املعنيني ادركوا ) ب(ووجد الباحث من خالل نتائج االستبيانات املعدة لفئة 
املعلمة عنده الكفاءة لتدريس /م، وأن املعلديهم أن املادة تساهم يف تقوية مهارة القراءة ل

املادة البد من التطوير، أنواتفقوا على. هذه املادة ، وأن النصوص سهلة ومبسطة 
. والبد أن تكون للمدرسة خمترب خاص باللغة العربية

التوصيات و المقترحات . ب

:التوصيات

ف على فعالية الوقو إن هذا البحث وصفي حتليلي الذي قام به الباحث حمدود دراسته يف 
مبالحظة عملية تعليم مادة القراءة باملدرسة االرشاد االسالمية تنمية مهارة قراء النصوص

ويعتمد املنهج الوصفي على دراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع ويهتم . بدولة سنغافورة 
اهج ويعترب املنهج الوصفي أو املسح من املن. بوصفها وصفا دقيقا ويعرب عنها كيفيا

الرئيسية اليت تستخدم يف البحوث السلوكية واالجتماعية ويعتمد عليه اعتمادا كبريا يف
.ث الكشفية والوصفية والتحليلية والتقوميية البحو 

وهي إدارة عملية تعليم مهارة قراءة النصوصومن أهداف تنمية مهارة القراءة مبالحظة
اختالف القدرة والنتائج بني الطلبة الذين تعليمه حىت يظهرملعرفة فعالية املدرس يف أداء

يف مدرسة االرشاد االسالمية لتحسني مستوى مهارة قراءة النصوصو ،يدرسون القراءة
: يوصي الباحث ما يلي 

على معلمي مادة القراءة أن يعتمدوا على املنهج املعمول يف املدرسة وهو - ١
التعديالت حسب ما الكتاب املقرر و الكراسات املساندة مع إدخال بعض 

.يتطابه عملية التدريس



الت - ٢ أن يضيف بعض النصوص املأخوذة من الكتب العربية األخرى وا
العربية واملواقع من شبكة االنرتنت ، وأن يتحرى اختيار النصوص املرتبطة 

. بواقع الطلبة 
ومثال تقاء مبستواهم التأهيلي فهم قدوةعلى معلمي اللغة العربية دوما االر - ٣

م اللغوية  م ، فعليهم أن يوسعوا معرفتهم وثقافتهم ، وينموا مهار حيتذى 
فكما يقال يف . ماهرين يف القراءة ن حني إىل حني حىت يكونوا جيدين و م

) فاقد الشيء ال يعطى ( املثل 

املقرتحات

إىل هذه وفقا للبيانات اليت وجدها الباحث خالل تنمية مهارة القراءة توصل
: ملقرتحات وهي كما يلي ا

على املدرسة إعداد دورات تأهيلية لغوية ملعلمي اللغة العربية حىت يكونوا - ١
وتقام هذه الدورات .دائما على املستوى املطلوب من املهارات اللغوية 

ال كجامعة موالنا مالك إبراهيم  بالتعاون مع اجلامعات الرائدة يف هذا ا
.قسم اللغة العربية االسالمية احلكومية مبالنغ 

تطوير مواد تعليم مهارة اللغة العربية بإنشاء خمترب اللغة وإعداد الكتيبات - ٢
.والكراسات املساندة

أخذ فرص املشاركة يف احملافل اللغوية كمسابقة املناطرة العربية أو اخلطابة - ٣
.بالللغة العربية حىن يشجع الطلبة على االرتقاء مبستواهم الللغوي 

ستفيدوا من اللقاءات يتقى الللغوي بإرسال معلمي الللغة حىت يف امللاملشاركة- ٤
.مع معلمي الللغة من أحناء العامل 



يئة البيئة العربية يف - ٥ االستعانة خببري لغوي يف جتهيز املوارد اللغوية املساندة ، و
املدرسة من خميمات الصيفية وجتمعات لغوية وملتقى لغوي على مستوى 

. ود بالنفع على الطلبة من حيث االرتقاء مبستوى اللغة العربية الطلبة مما يع



:قائمة المصادر والمراجع 
: وهي كما يلي 

القرآن الكرمي - ١
القاهرة مكتبة الوهبة /علي إمساعيل حممد املنهج يف اللغة العربية مصر- ٢
م ١٩٧٩حممد عبد القادر طرق تعليم اللغة العربية مصر مكتبة النهضة عام - ٣
عبد العليم إبراهيم املوجه الفين مصر دار املعارف - ٤
حممود أمحد السيد يف طرائق تدريس اللغة العربية - ٥
حسن شحاته تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق - ٦
كويت الناشر وكالة املطبوعاتأمحد بدر أصول البحث العلمي ومناهجه ال- ٧
ذوقان والدكتور عبد الرمحن عدس والدكتور كايد احلق البحث العلمي - ٨

مفهومه، أدواته، أساليبه دار أسامة للنشر والتوزيع 
) اسرتاجية املعلم يف تعليم اللغة العربية(الباحثة أهدى كرنيا رسالة ماجستري - ٩

مية احلكومية ماالنج أندونسيا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسال
منهج تعليم اللغة العربية مبعهد وايل صاجنا (الباحث مربوري رسالة ماجستري -١٠

أندونسيا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية ) فونورغو جاوا الشرقية
احلكومية ماالنج 





امللحقات 

املنظر العام لفناء مدرسة االرشاد االسالمية واليت تقام فيها 



. النشاطات املدرسية مبا يف ذلك النشاطات اللغوية

الباحث يقف أمام الطلبة يف أثناء إعطاء التعليمات عن الربنامج اللغوي 
. املتعلق مبهارة القراءة 





الندوة اللغوية حبضور ضيوف من مكة املكرمة وذلك من ضمن أسبوع اللغة 
. الغربية مبدرسة االرشاد االسالمية 



. يف املرحلة الثانويةالنشاطات اليت تقدمها طلبة االرشاد االسالمية 



. كتاب املقرر ملادة مهارة قراءة النصوص العربية ، مكونة من ثالثة أجزاء 



كتاب املقرر ملادة اللغة الغربية للصف األول الثانوي مبدرسة االرشاد 
.االسالمية 

نموذج الستمارة االستبيان للمعلمين 



1234 :القسم األول
اهلدف األساسي لوضع مادة مهارة القراءة ملرحلة الصف ) ١

. األول الثانوي التقوية والتنمية 

اكتساب مهارة القراءة مقدمة على املهارات اللغوية األخرى ) ٢
 .

املادة املقررة لتعليم مهارة القراءة يف الصف األول الثانوي ) ٣
. املعلمة / على مستوى كفاءة املعلم 

.املادة املقررة على مستوى قدرة طلبة الصف األول الثانوي ) ٤

. املادة املقررة مناسبة ومالئمة لطلبة الصف األول الثانوي ) ٥

النصوص املوضوعة يف مادة تعليم مهارة القراءة سهلة ) ٦
. ومبسطة 

.النصوص املوضوعة مرتبطة بالبيئة احمليطة بالطلبة ) ٧

.املوجودة يف مادة تعليم مهارة القراءة جذابة الصور ) ٨

.الصور مرتبطة باملوضوع ) ٩





طلبة الصف األول الثانوي يستفيدون من مادة تعليم مهارة ) ١٠
. القراءة يف تنمية املهارات اللغوية األخرى كمهارة الكتابة 

األصلح لتدريس مهارة القراءة للصف األول الثانوي ) ١١
. معلمة اللغة العربية /معلم

املدرس ملادة تعليم مهارة القراءة للصف األول الثانوي ) ١٢
. يعرف اهلدف األساسي لتعليم مهارة القراءة 

املعلمة يف تدريس املادة تعليم مهارة القراءة /أسلوب املعلم) ١٣
. جيعل من الطلبة حيبون ويرغبون يف املادة 

املعلمة عدم االعتماد على الطريقة التقليدية يف /على املعلم) ١٤
.عملية التعليم مادة القراءة بل البد من التنةع يف األسلوب 

. مادة تعليم مهارة القراءة احلالية البد من تطويرها ) ١٥

نموذج الستمارة االستبيان للطلبة 



1234 . استبيانات مادة تعليم مهارة القراءة ملرحلة األول الثانوي 
أحتفظ ) ١(بني وبني  ) ٢(موافق  ) ٣(موافق جدا    ) ٤(

مادة مهارة القراءة يف الصف األول الثانوي تساهم يف تقوية ) ١
. املهارة 

. تصميم الكتاب والصور املختارة جذابة ) ٢

.النصوص املوضوعة سهلة ومبسطة ) ٣

.من ناحية الطول والقصر النصوص املوضوعة متدرجة) ٤

. مفردات النصوص املوضوعة أكثرها مفهومة املعىن ) ٥

.النصوص املوضوعة مرتبط بالبيئة احمليطة بالطلبة ) ٦

. النصوص املوضوعة يتدرج من السهل إىل الصعب ) ٧

.مفردات النصوص تستفاد منها يف كتابة اإلنشاء ) ٨



1234
. املعلمة ماهر يف قراءة النصوص /املعلم) ٩

.املعلمة يفهم مفردات النصوص جيدا /املعلم) ١٠

. املعلمة يقرأ النصوص للطلبة /املعلم) ١١

ال للطلبة بالقراءة /املعلم) ١٢ . املعلمة يعطي ا

.املعلمة يف تعليم املادة مشوقة /طريقة املعلم) ١٣

.املعلمة ينوع يف أساليب وسائل التعليم/املعلم) ١٤

املعلمة يقوم بالتوجيه والتصحيح لألخطاء على الفور /املعلم) ١٥
 .

املعلمة يقوم بعملية التقييم ملهارة القراءة/املعلم) ١٦

. املادة املقررة غري كافية لتنمية املهارة ) ١٧

.إضافة نصوص خارجية عن املادة املقررة ) ١٨

. مادة مهارة القراءة البد من التطوير ) ١٩



.جتهيز خمترب خاص باللغة العربية ) ٢٠



:السيرة الذاتية 

البيانات الشخصية
علينا بدر الدين بايل :االسم الكامل
م ١٩٧٥السادس من شهر جنوري لعام :تاريخ امليالد 
مدينة بنجر ماسني دولة أندونسيا :حمل الوالدة
سنغافوري :اجلنسية
ذكر:اجلنس

متزوج:احلالة االجتماعية
دولة سنغافورة :العنوان اإلقامة

Alaina.balli@gmail.com:العنوان اإللكرتوين

المؤهالت العلمية

-١٤٠١(مدرسة دار العلوم الدينية بمكة المكرمة السعودية : المرحلة االبتدائية 
١٤٠٦ (

( مدرسة دار الحديص المكية المتوسطة    : )المتوسطة ( المرحلة الثانوية 
١٤٠٩-١٤٠٧ (

بالمدينة النبوية الشريفة ) العالي(مدرسة المعهد الثانوي : المرحلة العالية 
)١٤١٢-١٤١٠ (



الجامعة االسالمية بالمدينة المنورة طلية القرآن والدراسات : المرحلة الجامعية 
) ١٩٩٦-١٩٩٣(االسالمية      

الخبرات في مجال التعليم و الدعوة

. مساعد مدرس في حلقات تحفيط القرآن بمسجد الحرام المكي 

م ١٩٩٥إمامة صالة التراويح في مدينة لندن أونتاريو دولة كندا في عام 

إمامة صالة التراويح في مدينة جوهانيسريج في دولة جنوب أفريقيا في عام 
م ١٩٩٧

ولة سنغافورة في عام ربية بدمدرس لمادة القرآن الكريم واللغة العربية بمدرسة الع
م ٢٠٠٢

مدرس لمادة القرآن الكريم واللغة العربية بمدرسة االرشاد االسالمية بدولة 
سنغافورة 

م ٢٠١٤إلى هذه اللحظة ٢٠٠٣عام  من 
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