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رسالة الماجستير

إعداد

أشعريبنت خزمية 
١٢٧٢٠١٠٢: رقم التسجيل

قسم تعليم اللغة العربية
كلية الدراسات العليا
ماالنجالحكوميةجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

م٢٠١٤



ب

تعليم مهارة القراءة من خالل القرآن الكريم 
بسنغافورةفي المرحلة االبتدائية بمدرسة اإلرشاد اإلسالمية

رسالة الماجستير

امعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنحالدراسات العليا جبتقدم إىل 
الستيفاء شرط من شروط احلصول على درجة املاجستري

يف تعليم اللغة العربية

إعداد 
خزمية بنت أشعري

١٢٧٢٠١٠٢: رقم التسجيل

قسم تعليم اللغة العربية
كلية الدراسات العليا
ماالنجالحكوميةجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

م٢٠١٤



ج

هاللـتـسا

الرحیمبسم هللا الرحمن

َزْلَناُه قـُْرآنًا َعَربِيا َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ  ِإنَّا أَنـْ
٢: سورة يوسف



د

إهداء

:أهدي هذه الرسالة إىل

احلاجة كاميسة حاج حسناوي : فضيلة احملرتمني والدي الكرميني مها األم
) اللهم اغفر له وارمحه وعافه واعف عنه( ، واألب أشعري بن حنفي 

الذين كانا يشجعانين ويربيانين على أداء األعمال اليومية دون ملل، متع 
ما الشريفة .اهللا حبيا

 مجيع أساتذيت الكرام الذين قد بذلوا جهدهم يف تعلم واإلشراف طوال
.دراسيت السابقة

مجيع املدرسني يف مدرسة اإلرشاد اإلسالمية بسنغافورة.
مجيع عائليت احملبوبني واحملرتمني.

.جزاكم اهللا خري اجلزاء



ه

شكر وتقدير

بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف 
األنبياء واملرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني، 
، املشرف الدكتور شهداء صاحل نورفضيلة يطيب يل أن أتقدم بالشكر اجلزيل ل

أتقدم بالشكر كما .يف حماضرته القيمةعلى ما قدمه من نصائح وتوجيهات األول 
. على متابعته إلعداد هذا البحثفضيلة الدكتور عبد احلميد، املشرف الثاين والتقدير ل

هلم اليد البيضاء علّى من حتفيظ وتعليم توإىل مجيع أساتذيت األفاضل الذين كان
:.هل جزاءاإلحسان إال اإلحسان: "وإرشاد،متمثال يف ذلك قول ربنا عز وجل

فضيلة األستاذ إدهام خالد رملي رئيس قسم اللغة العربية لبالذكر وال أنسى 
.على حسن توجيهاته- والدراسات اإلسالمية مبدرسة اإلرشاد اإلسالمية 

توجه بالشكر والتقدير إىل األساتذة املعلمني يف قسم اللغة العربية أوأيضا 
على ما قدموه من اإلسالمية مبدرسة اإلرشاد اإلسالمية يف املرحلة االبتدائيةوالدراسات 

.التشجيع والعلوم جزاهم اهللا خري اجلزاء
أن أسأل اهللا و اهللا رجع إىل رمحةالغايل أسريت وعلى رأسها والدي وباألخص 

وتوجيه، روضة من روضات اجلنة، وإىل والديت احلبيبة اليت قدمت يل كل رعاية يدخله 
.، متعة اهللا بالصحة والعافيةوكان دعائها املستمر خري معني يل يف حيايت

ساهم يف إخراج هذا العمل املتواضع قد وألشقائي وزمالئي وأصدقائي وكل من 
إىل خري الوجود، هلم مجيعا خالص الشكر وعظيم التقدير وأسأل اهللا أن جيعله يف ميزان 

م .حسنا
م٢٠١٤ماالنج، سبتيمرب 

الباحثة،

خزمية بنت أشعري



و

المشرفةقفامو 
:ا الطالبةبعد االطالع على رسالة املاجستري اليت أعد

خزمية بنت أشعري: االسم
١٢٧٢٠١٠٢: رقسم التسجيل

تعليم مهارة القراءة من خالل القرآن الكرمي يف املرحلة االبتدائية  : العنوان
.بسنغافورةمبدرسة اإلرشاد اإلسالمية

_________________ماالنج، 
املشرف األول،

شهداء صالح نور   الدكتور 
١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١: رقم التوظيف

_________________ماالنج، 
املشرف الثاين،

محمد عبد الحميدالدكتور 
١٩٧٣٠٢٠١١٩٩٨٠٣١٠٠٢:رقم التوظيف

االعتماد
رئيس قسم تعليم اللغة العربية

ولدانا ورغاديناتاالدكتور 
١٩٧٠٠٣١٩١٩٩٨٠٣١٠٠١:رقم التوظيف



ز

الموافقة واالعتماد من لجنة المناقشة

تعليم مهارة القراءة من خالل القرآن الكريم : إن رسالة املاجستري حتت العنوان
:ةا الطالب، اليت أعدبسنغافورةفي المرحلة االتبدائية بمدرسة اإلرشاد اإلسالمية

خزمية بنت أشعري: :االسم
١٢٧٢٠١٠٢: رقسم التسجيل
قبوهلا شرطا للحصول رقر تالطالبة عن الرسالة أمام جملس املناقشة و تقد دافع

سبتيمرب ٩على درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم الثالثاء، بتاريخ 
.م٢٠١٤

:املناقشة من الساداتويتكون جملس
رئيسا مناقشاسوتاماناألستاذ الدكتور 

________________١٩٧٢٠٧١٨٢٢٠٠٣١٢١٠٠٢:رقم التوظيف
أساسيامناقشاأوريل حبر الديناألستاذ الدكتور

________________١٩٧٢٠٥٠٩٢٠٠٣١٢١٠٠٣:رقم التوظيف
مشرفا مناقشاشهداءاألستاذ الدكتور

________________١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١:التوظيفرقم 
مشرفا مناقشاحممد عبد احلميداألستاذ الدكتور 

________________١٩٧٣٠٢٠١١٩٩٨٠٣١٠٠٢:رقم التوظيف
اعتماد

مدير الدراسات العليا

، الماجستيرمهيمنالحاج الدكتوراألستاذ
١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥رقم التوظيف 



ح

الباحثةإقرار 

:أنا املوقعة أدناه، وبيانايت كاآليت
خزمية بنت أشعري: االسم

١٢٧٢٠١٠٢: رقم التسجيل
تعليم مهارة القراءة من خالل القرآن الكرمي يف املرحلة االبتدائية  : العنوان

.بسنغافورةمبدرسة اإلرشاد اإلسالمية

ا لتوفر شرط للحصول على درجة املاجستري  يف أقربأن هذه الرسالة اليت حضر
تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

ا من إبداع غريى أو تأليف اآلخر ا وكتبتها بنفسي وما زور وإذا ادعى . ماالنج، حضر
ا م ا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسأحد استقباال أ ولية على ؤ ن تأليفه وتبني أ

ذلك، ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا 
.مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

.هذا، وحرر هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة ومل جيربين أحد على ذلك

م٢٠١٤ري سبتمب٩
،املقرةالباحثة

خزمية بنت أشعري



ط

ص البحثلمستخ
م، تعلـيم مهـارة القـراءة مـن خـالل القـرآن الكـرمي يف املرحلـة ٢٠١٤، خزيمة بنـت أشـعري

رســـــــالة املاجســـــــتري لربنـــــــامج .االبتدائيـــــــة مبدرســـــــة اإلرشـــــــاد اإلســـــــالمية بســـــــنغافورة
: املشــرف األول. اإلســالمية مــاالنجالدراســات العليــا جبامعــة موالنــا مالــك إبــراهيم 

.الدكتور حممد عبد احلميد: الدكتور شهداء صاحل نور، واملشرف الثاين

.القرآن الكرميمن خاللتعليم مهارة القراءة،:الكلمات المفتاحية

القـرآن الكــرمي هــو كــالم اهللا أنزلـه اهللا علــى نبينــا حممــد صـلى اهللا عليــه وســلم ، هــو 
ا تـؤثر يف . وعالج لكل املشـكالتشفاء لكل داء  اآليـات القرآنيـة هلـا دورة الـيت مـن شـأ
، وغرس الرغبة يف نفوسهماللغة العربيةلتشجيع التالميذ على حتسني قراءة عملية التعليم و 

.ألن طبيعة القرآن ميسرة بالعربية
تعلـيم مهـارة القـراءة مـن خـالل القـرآن يـتم كيف ) ١(:ومشكلة هذا البحث هي

مــــــا هــــــي ) ٢(رمي يف املرحلــــــة االبتدائيــــــة مبدرســــــة اإلرشــــــاد اإلســــــالمية بســــــنغافورة ؟، الكــــــ
ة اإلرشاد اإلسالمية بسنغافورة ؟اسرتاتيجية املعلمني لرتقية كفاءة القراءة للتالميذ مبدرس

يف تعليم مهارة القراءة مـن خـالل القـرآن الكـرمي لتيسـري وتعيـني وأمهية هذا البحث
اجلهرية قراءةالترقية كفاءة القراءة العربية للتالميذ يف املرحلة االبتدائية ،مع االهتمام مبهارة 

الســــليم والفصــــاحة مــــن حيــــث ســــرعة القــــراءة املقبولــــة مــــع فهــــم املعــــىن يف جانــــب النطــــق 
. اإلمجايل

ـــــــة هـــــــذا ا لبحـــــــث هـــــــي املـــــــنهج الوصـــــــفي التقـــــــوميي علـــــــى املـــــــدخل وأمـــــــا منهجي
ونتيجــــة مــــن هــــذا البحــــث بــــأن تعلــــيم مهــــارة القــــراءة مــــن خــــالل القــــرآن الكــــرمي .الكيفــــي

وهـي ضـمن ةسـتخدمة هـي اسـرتاتيجية مباشـر وأمـا االسـرتاتيجية امل. استخدام طريقة جزئية
يف تلــــــــــــــك املدرســــــــــــــةومعظــــــــــــــم املعلمــــــــــــــني .الــــــــــــــتعلم احملاضــــــــــــــر يف عمليــــــــــــــة التعليميــــــــــــــة

.يستخدموناالسرتاتيجيات احلديثة يف تعليمهم أكثر مناالسرتاتيجيات التقليدية
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The Holy Quran is the word of Allah sent to our Prophet Muhammad
peace be upon him, it is a cure for any sickness and the solution to any problems.
The verses of the Quran has a role that influences the teaching process, encourage
the students to refine their reading of the Arabic language and to instill
enthusiasm in them.

The challenge in this research is the teaching of reading skill to the
Primary level of Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiah. This challenge requires various
branches of questioning: (1) How to teach reading skill through the Quran for the
Primary Level of Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiah in Singapore? (2) What is the
strategy that should be undertaken by educators to increase the reading
competency for the Primary Level students of Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiah in
Singapore?

The importance of this research towards the teaching of reading skill is so
that it could ease and determine the increase of Arabic reading competency for
Primary level students, while giving attention to the skill of reading aloud which
is the aspect of correct pronunciation and fluency  through the accepted speed of
reading and understanding the overall meaning.

The methodology used in this research is the descriptive and evaluative
method used by the qualitative approach. The result from this research which is
about the teaching of reading skill through the Quran is attained by using the
syntheticmethod. While the strategy used is the strategy of direct learning, which
is the involvement of a lecturer in the teaching process. And most of the educators
in the school use the modern strategy in their teaching rather than the traditional
strategy.
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Kata Kunci: Mengajar kemahiran membaca, melalaui ayat-ayat Al-Quran.

Al-Quran karim kalamullah,diturunkan ke atas junjungan kita Nabi
Muhammad S.A.W. Al-Quran adalah shifa’ penawar segala penyakit.Peran Al-
Quran karim dan dampaknya di dalam proses pendidikkan bertujuan untuk
mendorong dan memperbaiki  kualitas membaca Bahasa Arab , menanam rasa
cinta terhadap Bahasa tersebut, dan mempermudah dalam mempelajari Bahasa itu.

Permasalahan kajian adalah cara bagaimana mengajar keterampilan
membaca, di tingkat ibtidai, di Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiah Singapura.Dan
persoalan terhadap permasaalahan seperti berikut 1) Bagaimanakah cara terbaik
mengajar keterampilan membaca Bahasa Arab dengan menggunakan ayat-ayat
Al-Quran karim,di tingkat ibtidai, di Madrasah Al-Irsyad Al-IslamiahSingapura.
2) Apakah jenis strategi yang digunakan oleh para guru di dalam meningkatkan
bacaan Bahasa Arab, dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran karim, di
peringkat ibtidai, di Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiah Singapura.

Adapun kepentingan penelitian ini untuk mempermudah dan membantu
meningkatkan keupayaan membaca Bahasa Arab,bagi pelajar di tingkat ibtidai,
dengan menekankan bacaan secara jahar, sebutan yang benar dan fasih, kecekapan
dan kecepatan bacaan yang sederhana,serta faham makna perkataan secara
singkat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian
deskriprif, metode memaparkan fenomena sebagimana kenyataan dan memberi
kesimpulan dengan fenomena fenomena yang nyata.

Hasil penelitian ini adalah 1) cara mengajar keterampilan membaca
melalui ayat-ayat Al-Quran karim dengan menggunakan metode sintetis.2)
strategi yang digunakan di Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiah, diperingkat ibtidai,
adalah strategi pengajaran secara langsung (direct) antara guru dan murid.
Kesimpulannya sebahagian besar para guru telah menggunakan pelbagai strategi
cara yang baru jika dibandingkan denganstrategi yang lama.



ل

محتويات ال
الصفحة

أ.......................................................استهالل
ب..........................................................إهداء
ج....................................................وتقديرشكر 

د..................................................فقة املشرف امو 
ه...........................................موافقة من جلنة املناقشة

و....................................................الباحثةإقرار 
ز..............................................مستخلص البحث 

ي.................................................حمتويات البحث
اإلطار العام : الفصل األول

١.........................................املقدمة-أ   
٥....................................أسئلة البحث-ب 
٥...................................أهداف البحث-ج
٥.....................................أمهية البحث- د
٥....................................حدود البحث-ه
٦..............................مصطلحات البحث-و
٧................................الدراسات السابقة- ز

اإلطار النظري: الفصل الثاني
١٠...........................مفهوم مهارة القراءة-أ

١٢............................أمهية مهارة القراءة- ب
١٢..........................أهدف مهارة القراءة- ج



م

١٤.................................أنواع القراءة-د
١٥.................................جهاز النطق- ه
١٦..............................خمارج األصوات-و
١٧...........................األصوات يف العربية-ز
١٨............................صفات األصوات- ح
٢٠.......................تقومي تعليم مهارة القراءة-ط
٢٢............................تعليم مهارة القراءة-ي
٢٣............................أنواع تعليم القراءة-ك
٢٤...........................حمتوى منهج القراءة- ل
٢٥.......................طرق تعليم مهارة القراءة- م
٢٨...................أهداف تعليم مهارة القراءة-ن
٢٩...........................تعليم القرآن الكرمي-س
٢٩....................الكرميأهداف تعليم القرآن -ع
٣١.............................الوسائل التعليمية-ف
٣١..............خطوات تعليم قراءة القرآن الكرمي-ص

منهجية البحث: الفصل الثالث 
٣٣.................................منهج البحث-أ  
٣٣..........................والعينةجمتمع البحث -ب 
٣٣............................مجع البياناتطريقة-ج 
٣٤...............................مصادر البيانات- د
٣٥.................................أسلوب حتليل البيانات-ه
٣٥...................................مراحل تنفيذ الدراسة- و



ن

عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها: الفصل الرابع 
٣٧..............................................املبحث األول
٤٠..............................................املبحث الثاين

٤٧.............................................املبحث الثالث
٥٥..............................................املبحث الرابع

٦١............................................املبحث اخلامس
الخاتمة: الفصل الخامس 

٧٠....................................ملخص نتائج البحث-أ
٧١................................التوصيات واالقرتاحات- ب

قائمة المراجع
قائمة المالحق
السيرة الذاتية



 الفصل األول

 اإلطار العام

   
  خلفية البحث -أ

والصالة  .مو الكتاب واحلكمةعل   ،م اإلنسان ما مل يعلمعل   ،م بالقلماحلمد هلل الذي عل  
 .الذي يقرأ عمماألوأنزل عليو  ]اقرأ  [:  قارئا بقولو تعاىل والسالم على الذي أصبح

ا دائَمُتن متالزَمُتن صالة وسالم -صلى هللا عليو وسلم  -ي وأسلم على رسول هللا وأصل
 يوم الد ِّين.إىل 

 
 ،أما بعد

آسيا، وقد بلغ عدد سكاهنا يف اآلونة  ىي إحدى دول جنوب شرقسنغافورة ف 
ا يف سنغافورة ىو أقل األديان انتشار  اإلسالمف ،بينهم األخَتة ضلو ثالثة ماليُت نسمة من

من رلموع سكان البالد. وبالنسبة للقرآن الكرًن فقط  %61إذ يشكل ادلسلمون حوايل 
، أو صحيحة غَت جيدة ةقراءب هومنهم من يقرأقراءة القرآن، على منهم من ال يقدر ف

 .وندبستوى مهارة عالية وىم قليل هومنهم من يقرأ

 
، منها القرآن الكرًنمثة أنواع سلتلفة من مراكز تعليم سنغافورة مجيع مناطق ويف  

تعليم اخلاص، ومنها أيضا ادلدارس يف ادلساجد لوقت معُت، ومنها ادلدارس المركز 
 العربية.اإلسالمية 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 : 6وىي ست مدارسفهي أما ادلدارس اإلسالمية العريبة ادلوجودة بسنغافورة 

 بناىا تاجر عريب اليت 6162 عام يفدرسة ىذه ادل نشأت : ( مدرسة السقاف العربية1
اإلبتدائية إىل األوىل من ادلرحلة  ادلدرسة ىذهالسيد زلمد السقاف. تبدأ وىو غٍت، 

 .ةالثانوي ةالرابعادلرحلة 
 
أسسها السيد عبد الرمحن بن و  6121بنيت يف عام :  ( مدرسة اجلنيد اإلسالمية2
السيد عمر بن علي اجلنيد تاجر  ها لوترك بعد أنلوقف  اىاوص الذي قد نيد اجلنيد،ج

  مشهور يف ذلك الزمن.
 
. وأعيد بناؤىا 6191مت بناء مدرسة ادلعارف يف عام :  ( مدرسة املعارف اإلسالمية3

ادلرحوم كيايي زلمد فضل هللا  ىامث أدار  ،قد بناىا الشيخ عمر دباحاج .6191عام يف 
 م2001اآلن تقع يف جيالنج بعد انتقاذلا يف سنة وكانت  السهيمي.

 
قد درسة ادل. ىذه أيضا شيخ عمر دباحاجالأسسها :  ( مدرسة العربية اإلسالمية4

ادلدرسة  مؤقت يف مبٌت قبل حوايل عشرة سنوات وتشتغل اآلن بشكلمن احًتقت 
 احلكومية القدمية.

 
، وتستعمل منهج 6111ىذه ادلدرسة بنيت يف :  ( مدرسة واء تنجوع اإلسالمية5

 .األزىر الشريف دبصر
 

                                                                                                                     
 

1
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األول االبتدائي  الصفتبدأ الدراسة من فهي ، مدرسة اإلرشاد اإلسالمية أما  
ربسُت قراءة صحيحة،  يفز ك  ًت تاألول والثاين  ُتفي االبتدائيفحىت السادس االبتدائي. 

يف الثالث الًتكيز  زدادي. و ات"قراءيت" على حسب اجملموع كتاب  استعمال ةطريقب
 والقدرةالوقف، والوصل، والقصر، والطويل، كيفيات مهارة القراءة، مثال :   يفاالبتدائي 

حىت  ةدائياالبت ةالرابعيف ادلرحلة أما  .على النغمة ادلالئمة للقراءة الصحيحة اجليدة
بداية، مع التعويد الطالب على قراءة القرآن الكرًن من  يفىو ز يكًت الفالسادسة االبتدائية 

 .سالمة النطق مراعاةمع  القراءة عندأن التجويد وقواعده تطبيقيا فقط 
 

 الذينطالب ال من رلموعة ىناك اإلرشاد اإلسالمية ةدرسدب ادلرحلة االبتدائية ويف 
ومنهم من ال يعرف  ،طلوبادل ىو كما جيدة بصورة يقرأون ال القراءة والبعض جييدون ال
 بصورة احلروف نطق التالميذ يستطيعال ، فمنهم من يتكأ كأ يف القراءةراءة متاما، و الق

 .الكلمات ىنامعتغيَت  يفكثَتا  تؤثر اليت احلركات يلفمون بل صحيحة
 

آثار سيئة متتد إىل ميادين  مقرآنية ذلالذين يعانون من صعوبة يف قراءة  طالبوال 
تعليم القراءة يف دراسة ذا السبب ترجى الباحثة ذلو ، ة العربية، وباألخص مادة القراءةاللغ

هم رغبت وغرسالتالميذ قراءة سليمة  كفاءة ةيف تنميعُت تيسر و تلمن خالل القرآن الكرًن 
القرآن ميسر ألن طبيعة  ادلدرسةتحدث إال يف ت اليت ال اللغة العربية تعل مبوميوذلم 

 .2بالعربية
 

 وباإلضافة إىل ذلك ىناك ارتباط قوي بُت القرآن الكرًن واللغة العربية، وخباصة 
يف تستطيع أن ربقق رلموعة من األىداف اللغوية، خاصة اليت تالوة القرآن الكرًن 

                                                                                                                     
 
السودان،رللة علمية ،)1، ط الناطقُت بالعربيةلغَت -تدبرا-القرآن الكرًنعبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان، تعليم   2
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على مهارات ى تكثر التدريب ومن ناحية أخر  إجادة النطق باللغة العربية، ةساعدم
 األسلوب القرآين.فردات اجلميلة و ادلتذوق رلال  وكذلك، لغوية

 
يف الصف السادس طالب ال مجيعيف سنغافورة، ينبغي على  لوممن ادلعو  

 Primary School Leaving)االمتحان  يقد مواعشر من عمرىم ، أن  الثايناالبتدائي، 

Examinatiom -PSLE ) وىذا االمتحان يتكون من ادلواد األكادمية ، وزارة الًتبية إشرافربت
بُت ادلدارس احلكومية  التفرقادلاليوية، بدون اللغة اإلصلليزية و اللغة و  ،ضياتاكالعلوم والري

 ؤثر يف مستقبلفشلهم يصلاحهم أو  أو ادلدارس اإلسالمية العربية. وإضافة إىل ذلك، أن  
 ادلدارس اإلسالمية العربية بسنغافورة.

خصوصا  - مواد الدراسات اإلسالمية والعربيةيف  يًتك أثرا عميماوال شك أن ىذا األمر 
 القرآن واللغة العربية. اديتدل

 
 ستماعاال تتكون منىي هارات األساسية للغة العربية أربع و ادلما عرفنا أن وك 

باقي  من. فالقراءة من أىم مهارات اللغة ألهنا مكانة منفردة والكالم و القراءة والكتابة
"غرفة بال كتب كاجلسد بال  وكما قيل يف أحد األمثال الصينية القدمية :ادلهارات اللغوية 

وعماد  ،ومفتاح جلميع ادلواد الدراسية ،أساس كل عملية التعليمية القراءةو ، 9روح"..
فإذا أمهل أو ضعف يف اكتساب ادلهارات القرائية، خاصة يف ادلرحلة  العلم وادلعرفة،
 يف ادلراحل التعليمية التالية. طالبسلبيا على منو الأثرا االبتدائية تؤثر 

 
غَت العربية ىي يف سنغافورة كغَتىا من البالد اإلسالمية األخرى  فاللغة العربية

ل اإلسالم، وخباصة لفهم القرآن الوسيلة لفهم الدين احلنيف ألن دخوذلا كان بدخو 
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تقان يف االشلا يؤدي إىل و الكرًن، واحلديث الشريف، والتوحيد وفقو العبادات وادلعامالت 
 يف ادلساجد واجلمعية وادلدارس اإلسالمية. عل مالدين اإلسالمي. فهي كلغة الدين حيث ت  

الدين، ومعرفتها فرض  : "إن اللغة العربية من -رمحو هللا  - ابن تيمية كما سبق يف قول
إال باللغة العربية، وما ال يتم  انيفهم واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، وال

 .1الواجب إال بو، فهو واجب"
 

عنوان تعليم ربت  الباحثة ىذا البحث ادلتواضع سابقة تقًتحالسباب األمن و  
ال لشيء إال لتنمية ، طالبحبيث يسيطر عليها ال لقرآن الكرًنمن خالل االقراءة مهارة 

دبدرسة اإلرشاد  طالبلدى ال - االبتدائية –الدراسية ادلرحلة أول يف  مهارة القراءة
 اإلسالمية.

 
صدق القول، وإخالص النية، وإحسان العمل، و  ،اذلداية والتوقيقهللا فمن  

 وحسن اخلامتة، إنو نعم ادلوىل ونعم النصَت.
 

   البحث أسئلة -ب
 :التالية الباحثة يف ىذا البحث اإلجابة عن األسئلة  تاولح
          ؟       كيف يتم تعليم مهارة القراءة من خالل القرآن الكرًن -أ   

 ؟من خالل القرآن الكرًن طالبلل القراءةكفاءة لًتقية   علمُتسًتاتيجية ادلاما ىي  -ب 
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  ثالبح أهداف -ج
  : التالية األىداف لتحقيق البحث حاول لقد
 .تعليم مهارة القراءة من خالل القرآن الكرًندلعرفة  -أ   

 .من خالل القرآن الكرًن طالبلل القراءةترقية كفاءة يف  ادلعلمُتسًتاتيجية ادلعرفة  –ب 
 
 أمهية البحث -د

 :أما أمهية البحث فهي 
اللغة اد البحث النمري يف تعليم ينتيجة ذلذا البحث الزدال: أن  األمهية النظرية -أ  

   .بسنغافورة العربية يف مدرسة اإلرشاد اإلسالمية
    

 : يرجى يف ىذا البحث أن يصل إىل نتائج يعتمد عليها يف تنميةاألمهية التطبيقية  -ب
 ،بسنغافورة اإلسالمية اإلرشاد دبدرسة االبتدائية ادلرحلة يف اللغة العربية تعليم جودة

      القراءة. مادةخاصة يف 
 
   البحث حدود -ه

 : يلي ما على البحث حدود تقتصر
درسة اإلرشاد اإلسالمية دباالبتدائي  لثالثامن الصف  طالبال: املكانية احلدود – أ 
  ألن ىذه ادلدرسة أكثر اىتمامها بتعليم اللغة العربية.  .سنغافورةب

                         
 م.2061/ ىـ6191الفًتة الزمنية للعام الدراسي   تشمل  :الزمانية احلدود –ب 
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من  هريةاجلقراءة على دراسة تعليم مهارة ربدد الباحثة :   املوضوعية احلدود – ج
  الثالث الصف يف الطالب لدىوال سيما يف جانب النطق السليم  الكرًن خالل القرآن

 .االبتدائي
 
 
 مصطلحات البحث  -و

مع  يالشروط ادلادية والنفسية، اليت تساعد ادلتعلم على التفاعل النشطىو توفَت  -تعليم 
عناصر البيئة التعليمية يف ادلوقف التعليمي، واكتساب اخلربة، وادلعارف، وادلهارات، 

 1، وذلك بأبسط الطرق ادلمكنة.تناسبوواالذباىات، والقيم اليت حيتاج إليها ىذا ادلتعلم و 
 

على توظيف مهارات النفس بدون طلب مساعدة  طالبقدرة البأهنا :  -مهارة القراءة 
االستقاللية يستطيع قراءة أي شيء يقولو أي شخص  واإلنسان مع مهاراتفالغَت، 

 1.ويفهمو أيضا بدون االعتماد على أية مساعدة من الغَت
 

" دبعٌت اجلمع والضم،  أ  ر  ق   " ن ن مِّ  يف اللغة: فهو  "القرآن"أما لفظ  -القرآن الكرمي 
 ةً ءَ راَ رأ قِّ قن يَـ  أَ رَ ومسي القرآن قرآنا، ألنو جيمع السور فيضمها، ويأيت دبعٌت التالوة، يقال : قَـ 

أي مجعو   1{ ه  آن  ر  ق   و   ه  ع  ج    نا  ي  ل  ع   ن  إ  ، قال تعاىل: } ئٌ دبعٌت تال، فهو قارِّ  آناً رن وقـ  
 .8وقراءتو
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: ىو ادلنزل على الرسول، ادلكتوب يف ادلصاحف، ادلنقول عنو نقال  ويف االصطالح
: ىو كالم هللا ادلنزل على زلمد صلى هللا عليو  60وقال يف ادلباحث  1متوترا بال شبهة.

 وسلم ادلتعبد بتالوتو.
 

 املرحلة االبتدائية :
من يدخل فيها األطفال الذين يبلغون حيث  ىي أول مرحلة دراسية يف حياة طالب

سنوات، تبدأ من الصف األول االبتدائي وتنتهي بالصف السادس االبتدائي  1العمر 
 بعدىا إىل ادلرحلة ادلتوسطة. طالبفينتقل ال

 
 : الدراسات السابقة -ز
م عالمات اإلعراب يف تعليم عن فعالية استخداالبحث الذي قام بو سللصون  - 6

 كمية دراسة م2001اإلسالمية احلكومية سوروه، سنة  القراءة يف ادلدرسة الثانويةمهارة 
 .ذبريبية

 
عرفة كيفية تعليم القراءة باستخدام عالمة اإلعراب يف ىي دلأما األىداف من ىذا البحث 

دلعرفة فعالية كذلك و  ،تعليم مهارة القراءة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سوروه
من ذلك  ةنتيجالمهارة القراءة يف تلك ادلدرسة. و استخدام عالمات اإلعراب يف تعليم 

 أن مهارة قراءة الطلبة قد ارتفعت بعد استخدام عالمة اإلعراب يف تعليمها.
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ادلفردات يف تنمية  عليماستخدام أساليب تالبحث الذي قام بو نور ىادي عن  - 2
 م. 2001اإلسالمية احلكومية الواحدة مسارانج سنة  مهارة القراءة يف ادلدرسة الثانوية

 
استخدام الباحث منهج البحث الكمي والكيفي وربليلي. واستهدف ىذا البحث إىل 

ادلفردات يف تنمية مهارة القراءة، ودلعرفة فعالية  عليممعرفة كيفية استخدام أساليب ت
نتيجة من ىذا البحث ىي ما الأ ادلفردات يف تنمية مهارة القراءة. عليماستخدام أساليب ت

دون بادلفردات خَت من تعلمهم  عليمأن تنمية مهارة القراءة للطالب باستخدام أساليب ت
 ذلك.

 
أمحد حلواين شافعي عن استخدام وسائل اإلعالم ادلكتوبة يف البحث الذي قام بو  - 9

بتصميم االختبار م واستخدام الباحث ادلنهج التجرييب 2001تنمية مهارة القراءة سنة 
 القبلي والبعدي يف مجاعة واحدة.

 
وأىداف ىذا البحث دلعرفة فعالية استخدام وسائل اإلعالم ادلكتوبة يف تطوير وتنمية 
مهارة القراءة وفهم النصوص العربية واألفكار الرئيسية والتفصيلية ومواكبة ادلصطلحات 

 يمي لومبوك الغربية.اجلديدة لدى الطلبة يف تربية ادلعلمُت يف معهد احلل
 

ونتيجة ىي أن عملية تعليم القراءة العربية باستخدام وسائل اإلعالم ادلكتوبة اعتمادا 
على آراء الطلبة يف ىذا األسلوب، أن ىذا األسلوب ميكن استخدامو يف ادلستقبل. 

 فيها. وعملية تعليم القراءة العربية هبذا األسلوب تؤدي إىل منو ميوذلم يف القراءة ورغبتهم
 

دراسات الثالثة السابقة تتفق مع الدراسة احلالية يف مهارة القراءة. فالدراسة الفإن 
تتعلق من اليت ولكن ىذه الدراسة  .ة ادلعلومات حول مهارة القراءةدالسابقة تستخدم لزيا
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ضبط سلارج احلروف دلساعدة يف تستخدم حيث مهارة القراءة من خالل القرآن الكرًن 
على القراءة وفهم  لكل طالبقدرة ال يةتنم يعُت يف اىذأن و . ناحية كلماهتامن وصفاهتا 
 د الدراسية.مجيع ادلوا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الثاين
 
 

 اإلطار النظري
 

 
 1مهارة القراءة مفهوم -أ

 
للطالب خارج الصف، بالنسبة تعد القراءة ادلصدر األساسي لتعلم اللغة العربية 

 القراءة للطالب ادلبتدئ كىي مهارة حتتاج إذل تدريبات خاصة كمتنوعة. كينبغي أف تقدـ
على مستول الكلمة،  بالتدرج انطالقا -من قبلالذم دل يسبق لو تعلم اللغة العربية  -

اجلملة البسيطة ) مبتدأ أك خرب غالبا ( مث اجلملة ادلركبة مث قراءة الفقرة مث قراءة من 
 النصوص الطويلة.

 
 رؼ كالفهممها : التع ة للقراءة ينقسم إذل قسمُتساسياأل اتهار ادل
 كىي : ادلهارات األساسية للتعرؼك 

 .ربط ادلعٌت ادلناسب بالرمز ) احلرؼ ( الكتايب -أ   
 .التعرؼ إذل أجزاء الكلمات من خالؿ القدرة على التحليل البصرم -ب 

 .التمييز بُت أمساء احلركؼ كأصواهتا - ج
 .ربط الصوت بالرمز ادلكتوب - د

                                                                                                                     
 
ىػ 1429عبد الرزتن بن إبراىيم الفوزاف كزمالئو، دركس دكرات التدريبية دلعلمي اللغة العربية لغَتالناطقُت هبا،   1

 62-61صػ 
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 .التعرؼ إذل معاين الكلمات من خالؿ السياقات - ق
 

 ىي : ادلهارات األساسية للفهمأما 

 .القدرة على القراءة يف كحدات فكرية -أ   
 .فهم التنظيم الذم اتبعو الكاتب -ب 

 .فهم االجتاىات - ج
 .حتديد األفكار الرئيسية كفهمها - د
 .خلاالقدرة على االستنتاج.... - ق
 
 2 من القراءة، مها :ىناؾ نوعاف ك 

 .القراءة ادلوسعة -أ   
 .القراءة ادلكثفة -ب 
 

فتعتمد على قراءة نصوص طويلة كيطالعها الطالب خارج الصف  القراءة ادلوسعةففي 
بتوجيو من ادلعلم، كتيناقىش أىمُّ أفكارىا داخل الصف لتعميق الفهم، كبذا تؤخذ القراءة 

نفسو يف اختيار ما يريد من كتب عربية، تقع داخل ، ليعتمد على طالبادلوسعة بيد ال
 دائرة اىتمامو.

 

                                                                                                                     
 
جع ادلر عبد الرزتن بن إبراىيم الفوزاف كزمالئو، دركس دكرات التدريبية دلعلمي اللغة العربية لغَتالناطقُت هبا،   2

 62، صػ نفسو
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على الفهم التفصيلي دلا يقرؤه،  طالبفتحاكؿ أف تنمي قدرات ال القراءة ادلكثفةأما 
 مقياس كتنمية قدرتو على القراءة اجلهرية، كإجادة نطق األصوات كالكلمات، ككذلك

 ، كفهم معاين الكلمات كالتعبَتات.السرعة
 

بناء مهارات سليمة للقراءة اعتننت بالقراءة اجلهرية، كينبغي  طالبكإذا أردت أف جتيد لل
، أك مباشرا منوذجا مثاليا، كذلك قد يكوف بصوت ادلعلم ؤالء الطالبلك أف حتاكي ذل

 من شريط كتدريبهم على النطق الصحيح، كمعاجلة ادلشكالت الصوتية.
 
 

 3أمهية مهارة القراءة   -ب
  
 القدرة على سرعة التعرؼ على معٌت الرموز الكتابية للغة العربية ) كلغة ثانية (. -أ  

 
 القدرة على تعديل السرعة يف القراءة حبيث تناسب مع طبيعة ادلادة ادلقركءة -ب 

 كالغرض من قراءهتا.
 
 القدرة على التحكم يف ادلهارات األساسية للقراءة حبيث يستخدـ منها ما يالئم - ج

 لنشاط الذم يقـو بو.ا
 
 قراءتو كربطو مبا يليو كاستنتاج أفكار الكاتب الرئيسية تالقدرة على تذكر ما سبق - د

 كمعرفة اذلدؼ األساسي الذم يرمي إليو الكاتب .

                                                                                                                     
 
 517ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل، جامعة أـ القرل ،صػ رشدم أزتد طعيمة،   3
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القدرة على التمييز بُت ادلادة اللغوية اليت حتتاج إذل قراءة تأملية كحتليلية كتلك اليت  - ق
 .عابر اىتماـ من أكثر تستدعى ال
 
 
 4أهداف مهارات القراءة -ج
 

 كالقراءة حتتوم على التعرؼ كالفهم. 
  

 : التعرففأما مهارة القراءة من حيث 
 قراءة نص من اليمُت إذل اليسار بشكل سهل كمريح. -أ  

 االنتقاؿ من سطر إذل سطر آخر بانتظاـ. -ب 
 ربط الرموز الصوتية بادلكتوبة بسهولة كيسر. - ج
 تعرؼ الكلمات عن طريق حتليلها إذل أصواهتا. - د
 منفصلة أك ،تعرؼ الكلمات مهما اختلف شكل كتابتها، مطبوعة أك سلطوطة - ق

 .متصلة، نسخ كرقعة...اخل 
 االختالؼ بُت احلركؼ كالكلمات بعضها بعضا.ك إدراؾ التشابو  - ك
 تعرؼ احلركؼ اذلجائية يف سلتلف رلاالهتا، أصواتا كأشكاال. - ز

 تعرؼ عالمات الًتقيم كإدراؾ كظيفة كل منها. - ح
 تعرؼ العالمات الصوتية ادلصاحبة لبعض الكلمات كاليت تدؿ على طريقة نطقها. - ط
ات الوقف كالوصل كمعرفة استخداـ تعرؼ إشارات الطباعة كتفسَتىا، كعالم - م

 .الصفحة أسفل يف ادلرجع إذل ةاإلشار 
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 فهي : الفهمكأما مهارة القراءة من حيث 
 تعرؼ الكلمات ادلختلفة دلعٌت كاحد أك متقارب ) ادلًتادفات ( . -أ  

تعرؼ معاف سلتلفة لكلمة كاحدة ) ادلشًتؾ اللغوم ( كالتمييز بُت ىذه ادلعاين يف  -ب 
 االستخدامات ادلختلفة.

 استخالص األفكار من النص ادلقركء. - ج
 استخداـ السياؽ يف معرفة معاين الكلمات كالًتاكيب اجلديدة. - د
 التمييز بُت األفكار الرئيسية كالثانوية. - ق
 متابعة ما يشتمل عليو النص من أفكار كاالحتفاظ هبا حية يف ذىنو فًتة القراءة. - ك
 ادلفتاحية كمدل تكرارىا يف الفقرات.إدراؾ النقاط احلاكمة أك الكلمات  - ز

 إدراؾ التفاصيل ادلساعدة على إدراؾ األفكار األساسية . - ح
 حتليل النص إذل أجزاء كمعرفة العالقة بُت بعضها البعض. - ط
 استنتاج ادلعٌت العاـ كحتديد ادلوضوع الرئيسي الذم يدكر حولو النص. - م
 إدراؾ ما حدث من تغَت يف ادلعٌت يف ضوء ما حدث من تغَت يف الًتاكيب. - ؾ
 التمييز بُت اآلراء كاحلقائق يف النص. - ؿ
 تلخيص األفكار اليت يشتمل عليها النص تلخيصا كافيا. - ـ
 استخراج النتائج الصحيحة من احلقائق ادلقدمة. - ف

 ة لبعض الفقرات.إدراؾ األسباب الختيار الكاتب عناكين معين - س
 تفسَت اجلداكؿ كالرسـو البيانية كاألشكاؿ التوضيحية. - ع
 

إف القراءة نشاط ، فلم يعد مفهومها مقصورا على التعرؼ كالفهم كالنطق فقط،  
 بل تشتمل أيضا على كل درجات االستبصار كالتحليل كالتفسَت، كالنقد، كالتقوًن.
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شوؽ القارئ، كتقديره، كأف جتعلو حيس كلذلك فإف مادة القراءة البد أف تثَت  
  5 بأمهية ما يقرأه يف فكره، كعملو، كحياتو االجتماعية، كاالقتصادية، النفسية كالركحية.

 
 
 6أنواع القراءة -د
 

 كمها : القسمنيأما القراءة من حيث األداء تنقسم على 
 : القراءة الصامتة -أ  

 
القارئ احلركؼ كالكلمات ادلطبوعة القراءة الصامتة ىي نوع من القراءة يدرؾ 

ادلوضوع يف صمت  طالبأمامو كيفهمها دكف أف جيهر بنطقها، كعلى ىذا النحو يقرأ ال
مث يعاكد التفكَت فيو ليتبُت مدل فهمو منو. كاألساس ذلذه الطريقة ىو الربط بُت 

 الكلمات باعتبارىا زموزا مرئية، شلا يستبعد عنصر التصويب استبعادا تاما.
 

 :  القراءة اجلهرية -ب 
 

أما القراءة اجلهرية ىي أبطأ من القراءة الصامتة ألهنا كثَت من حلظات الثبات، 
كاحلركات الرجعية، ككقفها أطوؿ. ككما تستدعى تفسَت ادلقركء للمستعُت، كتتطلب 

قصدىا يادلهارات الصوتية، كحسن اإللقاء كتنغيم الصوت لتجسيم ادلعاين كادلشاعر اليت 
 الكتاب. كذلذا القراءة اجلهرية أصعب من القراءة الصامتة. 

                                                                                                                     
 
 123ػ صػ 1( ط 2002علي أزتد تدريس فنوف اللغة العربية ، ) دار الفكر العريب،    5
 143علي أزتد، ادلرجع نفس صػ    6
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 7جهاز النطق  -ه
الرئتاف فشًتؾ يف إنتاج الصوت اللغول أعضاء عديدة من جسم اإلنساف : ت 

إلنتاج تيار اذلواء، كاحلنجرة، كاحللق، كاللهاة، كجتويف القم، كاللثة كاألسناف، كالشفتاف، 
 .  كاخليشـو

 
و، ىناؾ ادلخ حيث يوجد مركز السيطرة الذم ينظم عملية النطق كقبل ىذا كل 

، ككل ما يتصل بو من صفات، كىذه األعضاء منها ةكحيدد درجة الصوت ادلطلوب
الثابت، مثل األعضاء اليت بالفك العلول، كمنها ادلتحرؾ، مثل األعضاء اليت بالفك 

 السفلى، كعضلة اللساف، كاللهاة عند احلنجرة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                     
 
 120-117ـ (، صػ 201زلمد زلمد داكد، العربية كمعلم اللغة احلديث،  ) قاىرة: دارغريب،   7
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 : جلهاز النطقانظر إذل الشكل التوضيحى 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 قطاع طول يف رأس اإلنسان يوضح أعضاء النطق
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 8خمارج األصوات -و
 ة :يكسلارج األصوات الصامتة ستة عشر، بأهنا كاآلت

 ادلخرج اخلاص ادلخرج العاـ
 ادلخرج اخلاص الصوت ) القدماء (

 ) احملدثوف (
 

 حللقا
 أقصى احللق
 كسط احللق
 أدىن احللق

 ء، ىػػ
 ع ، ح
 غ ، خ

 احلنجرة
 اللهاة

 اللسان
 

 كيشمل
 عشرة
 سلارج
 خاصة

 __ ؽ أقصى اللساف شلا يلي احللق
 __ ؾ أسفل أقصى اللساف

 __ ج ، ش ، م كسط اللساف مع احلنك األعلى
 __ ض احلافة اخللفية للساف عند زلاذاة األضراس

 __ ؿ احلافة األمامية للساف
 __ ت ، د ، ط ظهر طرؼ اللساف مع أصوؿ الثنايا العليا

 __ ث ، ذ ، ظ ظهر طرؼ اللساف مع رؤكس الثنايا العليا كالسفلى

تابع 
 اللسان

 طرؼ اللساف حتت سلرج الالـ مع 
 __ ف ما حياذبو من لثة األسناف العليا

 طرؼ اللساف مائال إذل ظهره مع
 __ ر العلياما حياذبو من لثة األسناف 

 __ ص ، ز ، س طرؼ اللساف مع ما بُت األسناف العليا

 الشفتان
 __ ؼ بطن الشفة السفلى مع أطراؼ الثنايا العليا

 __ ب ، ك ، ـ ما بُت الشفتُت
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الغنة مبراتبها  التحويف األنفى اخليشوم
 ادلختلفة

__ 
 

 
 التعلم كالتعليم:كمن ىنا تالحظ الباحثة الصعوبات الصوتية للمتعلم عند 

التمييز بُت الصوائت القصَتة كالطويلة )ادلد(كتمييز بُت طعم عن طعاـ  -1
 )باأللف(، كبُت يصم عن يصـو ) بالواك(، كبُت ضمر عن ضمَت )بالياء(.

 
كالتنوين كتمييز بُت الشجرة عن اؿ  القمريةال الشمسية كال التمييز بُت  -2

 شجرة ككذلك الكتابي عن الكتابه 
 

كتمييز بُت )س( عن )ص(، ك)ط( عن )ت( التمييز بُت األصوات ادلتشاهبة   -3
 ، )ض( عن )د(  كغَت ذلك من احلرركؼ اذلجائية.

 
 كذلذا فإف تعليم األصوات يلعب دكرا مهمًّا يف تعليم مهارة القراءة بالنسبة للغة العربية .

 
 
 9األصوات يف العربية -ز
 

 : دييز العلماء بُت نوعُت من األصوات
: يعرؼ باحلركات القصَتة ) الفتحة كالكسرة كالضمة (، باإلضافة إذل  الصوائت – أ 

 كياء ادلد، ككاك ادلد ( ، كيطلق عليها "احلركات الطويلة".، أصوات ادلد ) ألف ادلد

                                                                                                                     
 
 111زلمد زلمد داكد، مرجع سابق، صػ   9
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) احلركؼ األصوؿ (، كعددىا ذتانية مصطلح : يطلق عليها العرب  الصوامت – ب
 الواك غَت ادلدة، كالياء غَت ادلدة.كعشركف صوتا، يدخل فيها 

 
 
 10صفات األصوات -ح
 

يقصد بصفات األصوات : اخلواص كادلالمح ادلميزة لكل صوت، من مهس أك  
جهر، كشدة أك رخاكة، كاستعالء أك استفاؿ، كإطباؽ أك انفتاح، كغَت ذلك من 

 الصفات اليت حتدد احلالة يكوف عليها الصوت عند النطق بو.
 

يف العربية كمع القفزات الواسعة للعلم التجرييب يف اجملاؿ الصويت أتيح لعلماء  
يف حتديد  Experimenta Phoneticsالعصر احلديث اإلفادة من علم األصوات التجرييب 

صفات األصوات بصورة دقيقة ككاضحة، شلا يعطينا ضوابط كمعايَت تساعدنا على نطق 
اللساف من اخللط بُت أصوات احلركؼ  صوت كل حرؼ نطقا صحيحا، كما يصوف

 ادلتشابة لتقارهبا يف ادلخرج.
 الصفات ذلا ضد ::  أوال

 
 اذلمس واجلهر -أ  

فاجلهر صفة ناجتة عن تذبذب كاىتزاز األكتار الصوتية خالؿ النطق بصوت معُت. كأما 
 اذلمس فهو عكسو كىو عدـ االىتزاز .

 

                                                                                                                     
 

  128-120زلمد زلمد داكد، مرجع سابق، صػ    10



22  

 

 
 

 الشدة والرخاوة والتوسط والرتكيب -ب 
كيقصد بالشدة خركج الصوت فجأة يف صورة انفجار للهواء عقب احتباسو عند ادلخرج. 
كأما الرخاكة فهي خركج الصوت مستمرا يف صورة تسرب للهواء زلتكا بادلخرج. كيقصد 

كأما الًتكيب ىو أف  بالتوسط خركج الصوت دكف انفجار أك احتكاؾ عند ادلخرج.
 تكاؾ (.الح) من االنفجار كا يكوف الصوت مزجيا من الشدة كالرخاكة

 
 االطباق واالنفتاح - ج

يقصد باالطباؽ كضع اللساف عند نطق بعض األصوات حيث ينطبق اللساف على 
احلنك األعلى. كأما االنفتاح ىو كضع اللساف عند نطق بعض األصوات حيث ينفتح ما 

 بُت اللساف كاحلنك األعلى كخيرج اذلواء من بينهما.
 
 واالستفالاالستعالء  - د

االستعالء ىو صفة لبعض األصوات احللقية حيث يرتفع اللساف جبزئو اخللفي ضلو اللهاة 
 ليخرج الصوت غليظا مفخما. كأما االستفاؿ يكوف بوضع اللساف أسفل يف قاع الفم.

 
 التفخيم والرتقيق - ه

 التفخيم ىو صفة متولدة عن صفيت االستعالء كاإلطباؽ، كالًتقيق عكسو.
 لذالق واالصماتاال - و

 االذالؽ من الذلق، معناه : الطرؼ، كيطلق على األحرؼ اليت خترج من طرؼ اللساف.
كأما االصمات لغة ىو ادلنع، كاصطالحا ثقل نسيب يف النطق باحلركؼ العربية ادلتبقية بعد 

 استبعاد أحرؼ الذالقة.
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 ا : الصفات ال ضد ذلاثاني
 
لسمع، بسبب االحتكاؾ الشديد يف  الصوت يف ا: يقصد بو شدة كضوح لصفريا -أ  

 .ادلخرج
 .كىو صفة خاصة بالراء : التكرير -ب 

 .: ىو صفة ناجتة عن كضع اللساف عند النطق بالشُتالتفشى  – ج
كما  صفة لصويت الواك كالياء حاؿ سكوهنما، كيكوف ما قبلهما مفتوحا،   :  اللني – د

 .( بػىي ت ؼ ،و  خى )  يف
 ، كتكوف يف أصوات رلموعة كلمة يفصفة خاصة بتالكة القرآف الكرًن  : القلقلة  – ق

 .) قطب جد (
راد هبا استطالة ادلخرج كاتصالو كادل ،: كىو صفة خاصة بصوت الضاد االستطالة – ك

 أكرب. زمنا يستغرؽ حيث الصوت، استطالة ادلخرج استطالة اجلانبية، كيتبع الالـ مبخرج
 
 
 القراءةتقومي تعليم مهارة  -ط

ىو تقدير مدل صالحية أك مالئمة شيء يف ضوء غرض ذم صلة. كيف التقوًن 
رلاؿ الًتبية يعرؼ التقوًن بأنو العملية  اليت حيكم هبا على مدل صلاح العملية الًتبية يف 

. كأف عملية التقوًن ترمي إذل معرفة مدل تغيَتات معينة 11حتقيق األىداؼ ادلنشودة
 ادلتعلمُت أك معرفة مدل تقدمهم ضلو األىداؼ الًتبوية ادلراد حتقيقها.مرغوبة يف سلوؾ 

                                                                                                                     
 

11
 www.jodadat.com/files/docs/f_0191062043581862100_1364814925.ppt   ) 23\12\13), 6:35pm 
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كيف تقوًن توجد رلموعة من األسس اليت البد من مراعاهتا عند ختطيط كتنفيذ 
 12عملية التقوًن، كىي: 

 أف يتسق التقوًن مع أىداؼ ادلنهج، مبعٌت أف يتصل مبا ينبغي إصلازه. -أ 
ل أنواع كمستويات األىداؼ التعليمية، كلكل عناصر أف يكوف التقوًن شامال لك -ب 

 العملية التعليمية.
أف تتنوع أساليب كأدكات التقوًن حىت حتصل على معلومات أكفر عن اجملاؿ الذم  -ج 

نقومو كأف تكوف ىذه األساليب كاألدكات متقنة التصميم كاألدكات، كمتناسبة مع تقوًن 
 األىداؼ الًتبوية ادلراد حتقيقها.

أف يكوف التقوًن عملية تقدير مستمرة دلدل ما حيققو الربامج الًتبوم من األىداؼ  -د 
 ادلرسومة لعملية الًتبية، حىت يتسٌت تصحيح مسار عملية التعلم باستمرار.

 أف يتم التقوًن بطريقة تعاكنية يشارؾ فيها كل من يؤثر يف العملية الًتبوية كيتأثر هبا. -ق 
ُت مستويات األداء ادلختلفة كيكشف عن الفركؽ الفردية كالقدرات أف دييز التقوًن ب -ك 

 .طالبادلتنوعة لل
أف يكوف التقوًن تشخيصيا كعالجيا، أم أنو يصف نواحي القوة كنواحي الضعف  -ز 

 يف عمليات األداء.
أف يكوف التقوًن كظيفيا مبعٌت أنو يستفاد منو حتسُت العملية التعليمية، كيف إحداث  -ح 

 تغيَتات إجيابية يف رتيع عناصرىا.
 أف يراعي يف التقوًن الناحية اإلنسانية. -ط 
 أف جيرم التقوًن يف ضوء معايَت معينة تتمشى مع فلسفة الًتبية. -م 

                                                                                                                     
 

كر، ىندم كىشاـ عامر علياف، دراسات يف ادلناىج كاألساليب العامة، ) عماف: دار الف صاحل ذبات  12
 125-123ـ (، ص : 1987



25  

 

 
 

أف ينظر إذل التقوًن كوسيلة لتحسُت العملية الًتبوية يف ضوء األىداؼ ادلنشودة  -ؾ 
 منها كليس كغاية يف حد ذاتو.

 يراعي يف التقوًن االقتصاد يف الوقت كاجلهد كادلاؿ.أف  -ؿ 
 

احلكم على مدل تقدمهم ضلو األىداؼ ادلراد حتقيقيا  طالببتقوًن منو ال يقصدك 
 طالبحركية. كمن كسائل تقوًن منو ال كانفعالية كنفس ةيمعرف يف اجملاالت ادلختلفة من

االختبارات ادلختلفة.  ىي تقوًن اجلانب التحصيلي، كيتم تقوًن ىذا اجلانب عن طريق
كجتدر اإلشارة إذل أف قياس القدرات التحصيلية للتالميذ يتطلب استخداـ أكثر من نوع 

 13من أنواع االختبارات.
 

كاالختبار أحد كسائل القياس. كلكن االختبار ىو أشيع كأمشل كسائل القياس يف  
دارس كاجلامعات. االختبار كسيلة شائعة فعالة مضمونة اقتصادية يف الوقت، إذ ادل

 تستطيع أف ختترب مئات الطالب بل اآلالؼ يف كقت كاحد مبقياس كاحد.
 

كاالختبارات أنواع عديدة من حيث مضموهنا أم من حيث ادلادة اليت تقيسها.  
 –قياس القدرات اللغوية أم: استخداـ االختبارات ل -كمنها االختبارات اللغوية

كاالختبارات مناسبة للمهارات اللغوية أساس قابلة للقياس، كىي مهارة االستماع، 
 كالكالـ، كالقراءة، كالكتابة.
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؟  هما يقرأ طالبال كاألسئلة اليت تقيس االختبارات ذلذه ادلهارة ىي: ىل يفهم 
حركؼ لدييز ليقدر أف ىل يفهم ادلفردات ادلقركءة ؟ ىل القراءة مقبولة ؟ سرعة  ىل

 14رية ؟ ىل حيسن القراءة الصامتة ؟بعضها من بعض ؟ ىل حيسن القراءة اجله
 
 15تعليم مهارة القراءة  -ي
 

 إف تعليم مهارة القراءة ىناؾ ثالث مراحل كىي :
 .أ ( قبل بداية القراءة  
 .ب( خالؿ القراءة 
 .( بعد القراءةج 
   

ىذه ادلراحل ذلا أنشطة تعليمية خاصة، فقبل بداية القراءة مثال كاحدة من ككل 
ها، كمرحلة خالؿ القراءة علمعن النصوص اليت سي طالبيقـو بتنمية خطى ال علمفإف ادل

رحلة بعد القراءة يقـو ادلأما حىت يكونوا قارئُت إجيابيُت.  طالببتنمية معرفة ال علميقـو ادل
التلخيص كتعليق  منملية الفهم حىت كصلوا إذل درجة الفهم األعلى جبمع كل ع علمادل

 اخلالصة كمناقشة النصوص ادلقركءة.
 

 16 عملية فكرية : 11كالعمليات األساسية اليت تتضمنها مهارة القراءة تشتمل على 

 .التعرؼ على ادلوضوع كاألفكار الرئيسية  -أ   
 .التعرؼ على تسلسل األحداث كالتطورات -ب 

                                                                                                                     
 

 363ـ ( ، ص : 2000زلمد علي اخلورل، االختبارات اللغوية، ) األردف: دار الفالح،   14
15

  HarleyK HerdersonK, and TruanK 1979; www.traidnt.net/vb/traidnt 865151   15  ـ 2013مايو  

 78-77( ، صػ UIN Malang ،2008،) 2رللة للدراسة اإلسالمية، اجلديد، العدد   16
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 .التنبؤ بالنتائج كاستباؽ ردكد األفعاؿ - ج
 .اإلحتفاظ بالتفاصل من خالؿ مفاىيم زلددة - د
 .التعرؼ على األسباب كالنتائج  - ق
 .التعرؼ على الكلمات احملورية - ك
 .التفرقة بُت احلقائق ككجهات النظر - ز

 .التعرؼ على التعبَتات ادلختلفة - ح
  .يدةاكتساب العديد من القيم اجلد - ط
 .تقييم مصادر ادلعلومات - م
 .تلخيص ادلوضوع يف عدد من العناصر األساسية - ؾ
 
هذه ىي العمليات األساسية الالزمة يف تنمية ادلهارات للقراءة كعلى ضلو استخدامها ف

 أف يفهموا ما يقرءكف.  طالبيستطيع ال
 
 
 أنواع تعليم القراءة -ك
 

 17: أقساـ يقسم بعض اللغويُت القراءة إذل ثالثة
القراءة الصامتة، كىي أف يدرؾ القارئ احلركؼ كالكلمات ادلطبوعة أمامو كيفهمها  -أ 

دكف أف جيهر بنطقها. كعلى ىذا احلاؿ يقرأ الطالب ادلوضوع يف صمت مث يعاكد التفكَت 
فيو ليتبُت مدل ما فهمو منو. كاألساس النفسى ذلذه الطريقة ىو الربط بُت الكلمات 

 أف القراءة الصامتة شلا يستبعد عنصر التصويب استبعادا تاما.  باعتبارىا رموزا مرئية، أم

                                                                                                                     
 

 105-104ـ (، ص : 1984علي أزتد مذكور، تدريس فنوف اللغة العربية، ) الكويت: مكتبة الفالح،   17
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ىي التعرؼ على الرموز ادلطبوعة، كفهمها، كنطقها بصوت ك القراءة اجلهرية،  -ب 
الكشف عن  علممسموع، مع الدقة كالطالقة، كجتسيد ادلعاين. كالقراءة اجلهرية تسَت للم

 تارل تتيح لو فرصة عالجها.األخطاء اليت يقع فيها الطلبة يف النطق، كبال
 

أك أحد الطلبة كإنصات الباقُت.  علمهي قراءة ادلفستماع، الالسمعية أك االقراءة  -ج 
كمؤلف ىذا الكتاب، ال يعترب السمعية أك االستماع نوعا من أنواع القراءة، كإمنا ىو فن 

كتدريب بطريقة خاصة كسلتلفة   عليملغوم لو مفهومو كخواصو، كمهارتو اليت حتتاج إذل ت
 كالتدريب على مهارات القراءة. عليمعن طريق التا مككيفكما 

 
 
 18حمتوى منهج القراءة -ل
 

 نهج القراءة ، جيب :دلأما بالنسبة 
 لكل مستول من مستويات القدرة على القراءة.تكفل أف يكوف متنوعا بطريقة  –أ   
 

 .طالبأف تكوف ىذه ادلواد مراعية دلستويات النمو كاخلربة عند ال –ب 
 
 على فهم التصور اإلسالمي طالبأف يكوف االىتماـ باعطاء مواد قرائية تساعد ال – ج

 للكوف كاإلنساف كاحلياة. 
 

                                                                                                                     
 

 150-149علي  أزتد، فنوف اللغة العربية، مرجع سابق ، صػ    18
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 م على فهم ما يدركونو من مشكالتهتساعدمأف يكوف يف حل مشكالهتم، ك  – د
 رلتمعهم .

 
 أف تكوف موضوعات القراءة كصفا دقيقا لؤلحداث كادلشكالت كليست تصويرا - ق

 ألماؿ بعيدة ال عالقة ذلا بالواقع.
 
 أف تناكؿ القراءة لبعض نصوص األدب كالنصوص اإلسالمية ادلختارة. كهتدؼ إذل - ك

 .طالبتنمية النزعة اجلمالية األدبية كاخللقية لدل ال
 

البد أف تثَت شوؽ القارئ، كتقديره، كأف جتعلو حيس بأمهية ما كلذلك فإف مادة القراءة 
 كالركحية. ةيقرأه يف فكره، كعملو، كحياتو االجتماعية، كاالقتصادية، كالنفسي

 
 
 19طرق تعليم مهارة القراءة للمبتدئني  -م

طرؽ التعليم ىي رلموعة من اإلجراءات كادلمارسات كاألنشطة العلمية اليت يقـو 
داخل الفصل، بتعليم علم معُت يهدؼ إذل توصيل معلومات كحقائق كمفاىيم هبا ادلعلم 

 ، بأيسر السبل كبأقل الوقت كبأدىن النفقات.طالبلل
كديكن تقسيم طرؽ تعليم القراءة إذل نوعُت : طرؽ تعليم القراءة للمبتدئُت، كطرؽ تعليم 

 لغَت ادلبتدئُت.
إذل طريقُت  للمبتدئُتم القراءة كديكن تصنيف رتيع الطرؽ اليت استخدمت يف تعلي 

 :20أساسيتُت 
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 الطريقة الرتكيبية:  أوال
 

كىي تبدأ بتعليم اجلزئيات، كالبدء بتعليم احلركؼ اذلجائية بأمسائها، أك بأصواهتا، 
 مث تنتقل بعد ذلك إذل تعليم ادلقاطع كالكلمات كاجلمل اليت تتألف منها.

 
 بالطريقة الًتكيبية، كمها :كىناؾ طريقتاف تتدرجاف حتت ما يسمى 

 
 :  الطريقة اذلجائية ( 1 
 طالبة". كىي تقـو على تعليم الي"طريقة األجبد خطأكيطلق على ىذه الطريقة         

قراءة  جيم ..إذل ياء -ثاء  -تاء  -باء  -احلركؼ اذلجائية بأمسائها بالًتتيب ) ألف 
 ككتابة (.

 
بدأ يف ضم تحركؼ اذلجاء بأمسائها كصورىا،  طالبكالطريقة الًتكيبية تعلم ال

حرفُت منفصلُت لتتألف منهما كلمة، فاأللف تضم إذل ادليم مثال لتكوين كلمة ) أـ (، 
ف ( مثال، كىكذا إذل ضم ثالثة حركؼ منفصلة لتكوين كلمة ) كز  طالبمث ينتقل ال

 فأطوؿ، كمن الكلمات تتكوف على قصَتة، فطويلة. يؤلف كلمات أطوؿ
 
 

 : الطريقة الصوتية ( 2 
أصوات احلركؼ بدال من أمسائها حبيث ينطق  طالبتبدأ ىذه الطريقة بتعليم ال

ع"، مث ينطق بالكلمة موصولة احلركؼ دفعة  –ر  –حبركؼ الكلمة أكال مثل "ز 

                                                                                                                                                               
كليم ، س، جرام: تررتة زلمود رشدم خاطر كآخركف، تعليم القراءة كالكتابة، )القاىرة، دار    20

 ـ(، 1981ادلعرفة،
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كاحدة، تدرجييا. فبعد أف يتدرج كجييد نطقها مضبوطا فتحا كضما ككسرا، يبدأ 
على رتع صوتُت يف مقطع كاحد، مث ثالثة أصوات حىت يتنهي إذل  طالبال

 تأليف الكلمات من األصوات، مث تأليف اجلمل من الكلمات.
 

زء. فالطريقة اذلجائية كىذه الطريقة تتفق مع الطريقة اذلجائية يف األساس كىو البدء باجل
 طالبأمساء احلركؼ يعوؽ الأما الطريقة الصوتية ىي تعليم ك تعٍت بتعليم أمساء احلركؼ، 

 يف عملية تركيب الكلمة كالنطق هبا.
 

 الطريقة التحليليةثانيا : 

 كىذه الطريقة تشتمل على عدة طرؽ، كمن أمهها :
 

 ( طريقة الكلمة 1 
كتبدأ بتعليم الكلمات قبل احلركؼ، كىذه الطريقة يف أساسها طريقة ) انظر 

ىذه الكلمات  اختارمن الكلمات، مث  اعدد الطالبعلى تعرض  كقل (. أكال
 -مثال : ) يتعلم  قصَتةحبيث ديكن تركيبها بسهولة لتصبح رتال كقصصا 

دخل ادلدرسة (. كبعد فًتة يكوف منها رتلة قصَتة مثل :  -عادؿ  - طالبال
 " عادؿ دخل ادلدرسة ".

 
ريقة مباشرة يف كطريقة الكلمة من أسرع طرؽ يف تعليم ادلفردات األساسية للقراءة كىو ط

 عملية القراءة. طالبتعليم ال
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 طريقة اجلملة ( 2 
 :لدرس حسب ىذه الطريقة ىي كما يليكخطوات السَت يف ا         

 طالبالىؤالء حوؿ صورة معينة، يؤلف  طالبو) أ ( بعد مناقشة ادلعلم مع    
ىذه  اجلمل اليت تناسب ىذه الصورة، كخيتاركف من ىذه اجلمل ما تكتب حتت

 الصورة.
 )ب( مث يبدءكف يف التدريب على ادلزاكجة بُت عدة اجلمل كالصور اليت   

 تالئمها للتعرؼ عليها.
 

 على قراءة اجلملة كفهم معناىا دكف طالب( يف ىذه ادلرحلة يدرب الج)   
 ارتباطها بصورهتا.

 
 على عددا من اجلمل، يطلب منهم أف يتعرفوا طالب( كبعد أف يتعلم الد)   

 مفردة كاردة يف ىذه اجلمل. كلمات
 

 ( مث يقـو ادلعلم بتجريد ىذه الكلمات إذل حركفها كأصواهتا كيدربق)   
 و على نطقها ككتابتهاطالب

 كمن ( مث يدربو بعد ذلك على تأليف كلمات جديدة من ىذه احلركؼ،ك)   
 مث يؤلفوف رتال جديدة.
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 21أهداف تعليم مهارة القراءة  -ن
 

 أىم أىداؼ تعليم القراءة من مرحلة التعليم االبتدائي ما يأيت :إف من 
 اكتساب عادات التعرؼ البصرم على الكلمات، كالتعرؼ على الكلمة من -أ  

 شكلها كالتعرؼ على الكلمة من حتليل بنيتها كفهم مدلوذلا.
 فهم الكلمة، كاجلملة، كالنصوص البسيطة. -ب 

اليت تساعد على فهم القطع اليت دتتد إذل عدة  بناء رصيد مناسب من ادلفردات - ج
 فقرات.

 تنمية الرغبة كالشوؽ إذل القراءة كاالطالع، كالبحث عن ادلواد القرائية اجلديدة. - د
 التدريب على عالمات الًتقيم ككظيفتها يف القراءة. - ق
 لقراءة.سالمة النطق يف القراءة اجلهرية كمعرفة احلركؼ كأصواهتا كنطقها، كصحة ا - ك
 توسيع خربات التالميذ كإغناؤىا عن طريق القراءة الواسعة يف اجملاالت ادلتعددة. - ز

تنمية الًتبية اإلسالمية، كالنزعة اجلمالية لدل التالميذ كترقية أذكاقهم حبيث  - ح
 يكتبوف.أك يقرأكف أك ة كالتعرؼ عليها فيما يستمعوف يستطيعوف اختيار األساليب اجلميل

 لبحث أك حلل ادلشكالت .للدراسة ك اتكوين عادات القراءة لالستماع أك  - ط
  النظر كاالستبصار يف القراءتُتاالستمرار يف تنمية قدرات كمهارات مثل السرعة يف - م

 الصامتة كاجلهرية باإلضافة إذل النطق يف القراءة اجلهرية.
القراءة ادلناسبة من  على استخداـ ادلراجع كالبحث عن مواد طالبتدريب ال - ؾ

 ادلكتبات .
على مهارة الكشف يف بعض ادلعاجم اللغوية اليت حباجاهتم كدتدىم  طالبتدريب ال - ؿ

 بالثركة اللغوية الالزمة ذلم.

                                                                                                                     
 

( 2013يونيو  10)   http://www.onefd.edu.dz القراءة  للمبتدئُت،  21  

http://www.onefd.edu.dz/
http://www.onefd.edu.dz/


34  

 

 
 

 22الكرمي تعليم القرآن -س
  منها :فالقرآف الكرًن  تعليمالبد من مراعاهتا عند  ىناؾ عناصر

 
  .كاحًتاـ كتاب هللا عند التالكة كعند دراسة علوموحتقيق اخلشوع القليب  -أ   

 .إتقاف تالكة القرآف الكرًن كجتويده -ب 
 .فهم معاين اآليات كأساليب التأمل كالتدبر فيها  - ج
 ع إذل تالكتو بربط معانيو بأكضاعتكوين التذكؽ من قراءة القرآف الكرًن كاالستما  - د

 .احلياة العلمية كبالعلـو اإلسالمية األخرل 
 .ياة اإلنسانية الكردية احلغرس اإلدياف بأف القرآف الكرًن دستور النظافة يف  - ق
 .تنمية ركح التمسك بأحكاـ القرآف كالتخلق بأخالقو كآدابو  - ك
 .إظهار جوانب اإلعجاز القرآين من الناحية العملية كالًتبوية كاألدبية  - ز

 ص األحكاـ كاستنباطها من اآلياتتكوين القدرات كاالستعدادات الستخال - ح
 .القرآنية 

ربط ادلعلمُت بالقرآف الكرًن من الناحية الوجدانية باحلب كاالحًتاـ لتالكتو  - ط 
 .كاستماعو 

 كتأثره عما فهمو ادلتعلم كما جييش يف صدره لقدرة البالغية القرآنية للتعبَتتكوين ا - م

 . لقراءتو كنقل مشاعره إذل اآلخرين بالبالغة كالبياف

 

 

 

 

 

                                                                                                                     
 

 .43ىػ ( ص1406دار اذلدل   -( ) الرياض 1مقداد ياجلن : أىداؼ الًتبية اإلسالمية كغايتها ، ط )   22
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 23القرآن الكرميقراءة أهداف تعليم  -ع
 

 أف تعليم قراءة القرآف ذلا أىداؼ متنوعة :
 أوال: أهداف تعليمية:

 
 على التالكة الصحيحة. طالبتنمية قدرة ال –أ  

 ادلنظم.تربية ملكة التذكر كتنمية القدرة على االستدعاء  –ب 
 كتصوراتمن مشاعر كأحاسيس  دلا جيدكنو طالبتربية كتقوًن ملكة التعبَت لدل ال – ج

 كفق أصوؿ اللغة العربية.كتنمية القدرة على صياغتها  ،عقلية
 .التعرؼ على خصائص األسلوب القرآين ككجوه اإلعجاز البياين فيو – د
على القرآف الكرًن نفسو فإف بعضو أساسا الفهم ادلستقيم لكتاب هللا، فهما يعتمد  – ق

 .يفسر بعضا
 
 

 ثانيا: أهداف اعتقادية
 .ككتاب هللا سبحانو  طالبتوثيق الصلة بُت ال - أ

 .تثبيت اإلدياف بالوحدانية  - ب
 تربية ملكة التأمل كالنظر يف آيات هللا سبحانو يف األنفس كاآلفاؽ. -ج
 القرآف الكرًن .اإلدياف الصادؽ كالتسليم ادلطلق بكل ما يف  -د
 

                                                                                                                     
 

 -17، صػ 2 –ىػ( ط1420، مكتبة التوبة، الرياضزلمد السيد الزعبالكم، طرؽ تدريس القرآف الكرًن، )   23
19    
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 ثالثا: أهداف سلوكية
التعرؼ على أسباب كمظاىر اذلداية اليت ارتقت باألمة ادلسلمة يف العصر األكؿ كما  -أ

 . من عصور  هتال
على أساس من تربية القرآف احلقة  كتوجيههم كهتذيب أخالقهم طالبتربية ال – ب

 . الفردم كاجلماعي طالبلتقوًن سلوؾ ال
 

 التعليمية :الوسائل  -ف
 

نقل زلتول الدرس لفها اأىدمن الوسائل لتعليم مهارة القراءة للقرآف الكرًن متنوعة ك 
سواء داخل الفصل أك خارجو، ككذلك لتحسُت العملية  الطالبإذل رلموعة من 

 24.على قراءة القرآف الكرًن كحتفيظو بسرعة كسهولة التالميذ كدلساعدة التعليمية
 

 :فمنها 
 .العثماين ادلصحف -أ   

 .التسجيالت الصوتية -ب 
 .الشرائح – ج
 .السبورة – د
 .عليها اآليات ةلوحة مكتوب - ق
 .الكتاب ادلدرس - ك
 .البطاقة – ز

 
                                                                                                                     

 
عبد الرزتن بن إبراىيم الفوزاف كآخركف، دركس الدكرات التدريبية دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا،)   24

 166-163ق(، صػ 1429الرياض، 
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 25 الكرمي قراءة القرآن تعليم خطوات -ص
 يسَت تعليم آيات التالكة على النحو التارل :

 
أف يعد ادلعلم خطة التعليم، كذلك يف مرحلة التخطيط قبل دخولو الفصل، مراعيا  -أ  

صياغة األىداؼ صياغة اجرائية. ككما يعد الوسائل ادلعينة مع جتريبها قبل دخوؿ 
 الصف.

 
، كاستثارة شوقهم كتطلعهم إذل طالبالتمهيد : كيقـو بو ادلعلم بقصد انتباه ال –ب 

 اليت سيتم تعليمها. فهم ادلراد من اآليات
 
مت تقسيم السورة ادلقررة إذل كحدات كل كحدة منها تكوف متكاملة ادلعٌت، مع  - ج

 حتديد الوقت ادلخصص لكل كحدة من ىذه الوحدات.
 
راعى فيها اخلشوع، كالتأين، كإخراج احلركؼ تقراءة منوذجية  ددةن زل ياتو آقراءة ادلعلم  - د

التجويد كقواعده، مع حسن الوقف كالفصل. كمرة من سلارجها الصحيحة، كأحكاـ 
لنموذج جيد كسليم لقراءة  طالبأخرل االستعانة بالتسجيالت الصوتية كي يستمع ال

 اآليات ادلتلوة.
 
لآليات قراءة خاشعة متأنية مع االلتزاـ جبودة النطق، كدتثل ادلعٌت،  طالبقراءة ال - ق

 كيصححها فورا. طالبكعلى ادلعلم أف يكوف متيقظا ألخطاء ال
 

                                                                                                                     
 

زلمود رشدل خاطر كآخركف، االجتاىات احلديثة يف تعليم اللغة العربية كالًتبية الدينية، ) القاىرة، دار الثقافة   25
 268-267( صػ 2000كالنشر كالتوزيع، 
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 يقـو ادلعلم بعملية الغلق، بعرض اآليات على سبورة اضافية. - ك
 
 على قراءة القرآف الكرًن يف البيت. طالبكيف النهاية يقـو ادلعلم بالتقوًن ،كحيث ال -ز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الثالث
 

 منهجية البحث
 
 منهج البحث  -أ 

ويستهند هذا البحث على  ،التقصمي  هنج  الصفي املهذا البحث يف سلكت الباحثة 
بطريقة املدخل الكيي  حيث تتعامل الباحثة مع جمتمع البحث وجتمع مهنجم البيانات 

 املالحظة واملقابلة.
 

 جمتمع البحث وعينته  -ب 
االبتدائ  مبدرسة اإلرشاد اإلسالمية  الثالثجمتمع البحث هص مجيع التالميذ من الصف 

 الثالثوهلذا املستصى ستة فصصل تعليمية، وه   م.1034ه/3415للعام الدراس  
 والثالثاالبتدائ  "قرطبة"،  والثالثاالبتدائ  "خبارى"،  لثوالثااالبتدائ  "أندلسيا"، 
 "فاس".االبتدائ   والثالث"إليريا"، االبتدائ   والثالثاالبتدائ  "دمش"، 

 
وعددهم  " و"فاس"إليريائ " االبتدا الثالثولتحديد عيهنة البحث سيتم اختيار الصف 

 ( تلميذا. 55)  ومخسصن مثانية
 

 غري جيدينبعضجم و"فاس" "  إليريا االبتدائ  نظرًا إىل أن " الثالثومت اختيار الصف 
عشصائية شكل قراءة. وطريقة اليت تستخدمجا الباحثة ه  اليف القراءة، وخبافة يف مجارة 

 مهنتظمة.
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 مجع البيانات طريقة - ج
 : جلمع البيانات نيتطريقالباحثة بإعداد  قامت

 
  طريقة املالحظة(  3)  

املعلصمات و  يف اكتساب اخلربات نسان العادياملالحظة ه  وسيلة يستخدمجا اإل
مسع عهنه. ولكن الباحثة حني ه من خالل ما قد شاهده أو خرباتمع حيث جتُ 

اهتا أساسا ملعرفة واعية أو فجم من مالحظ تعلجمهنججا معيهنا  تبعاتالحظة فإاها امل
 3.دقيق لظاهرة معيهنة

 
أحصال تهنييذ عملية التعليم  عن اناتواستخدمت الباحثة هذه املالحظة جلمع البي 

اإلسالمية مبدرسة اإلرشاد  ةاالبتدائي الثالثةوالتعلم حصة القرآن الكرمي لطلبة املرحلة 
 من حيث حتسني مجارة القراءة وتهنميتجا.

 
  طريقة املقابلة(  1)  
بيانات العلصمات و املمع جبمن خالهلا الباحثة  املقابلة استبيانا شيصيا قامت 
 .1امليحصصشيصية من ال
  

للحصصل على  علمنيبعض املالباحثة هبذه املقابلة مع رئيس القسم و  وقامت
املعلصمات املجمة اليت تتعلق بعملية تعليم القراءة من األهداف واملصاد املدروسة 

 . والطريقة والتقصمي
                                                                                                                     

 
( ـ  ص 3991ذوقان عبيدات وآخرون، البحث العلم : ميجصمة وأدواته وأساليبه، ) رياض: دار أسامة ،  3

349 
 315ذوقان عبيدات وآخرون ، املرجع نيس فـ   1
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 مصادر البيانات - د
 أما البيانات ومصادرها فج  كما يل  :

 
 .مالحظة املعلم يف اليصل عهند التعليم (أ  تتكصن البيانات من  )

 .( مقابلة رئيس القسم وبعض املعلمنيب)       
 )ج( االختبار.       
 .ة وغريهايكتباملراجع امل( د)       
 .( املهنج  املدرس  ه)       
 التالميذ.( و)       
        

 أسلوب حتليل البيانات - ه
بعد أن قامت الباحثة جبمع البيانات بطريقة املالحظة وتقدمي املقابلة، تأيت بعد ذلك 

تحليل ألجل الصفصل إىل نتائ  البحث. فخطصة لتججيز البيانات وإعدادها للتحليل 
ما املراحل من التحليل عهند وأ .تكصن جاهزة للتيسريانات ه  عملية ترتيب البيانات لالبي

 Aصبرمان ) يل هأ. ميكائ( و Huberman ( )2991)  هيصبرمان ( وMatthew) ماتيص

Michael Huberman : فج ) 
 
 
مرحلة مجع البيانات، وه  بأن البيانات مجعتجا الباحثة بطريقة املالحظة االشرتاكية  -أ 

 وفعلتجا بالتصايل قبل الدخصل إىل البحث امليداين.واملقابلة. 
 
 تصهنيف البيانات من مجع البيانات.مرحلة إظجار البيانات، وه   -ب 
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 . وهذهركيزها وحصرها يف امليداناختصار البيانات وه  اختيار البيانات وت مرحلة –ج 
الباحثة يف  حتتاجه البيانات وتصجيججا أو ترك ما ال من أنشطة التحليل بطريقة تقسيم
 البحث ليمكهنجا من أخذ اخلالفة.

  
 الدراسة مراحل تنفيذ - و

 طصات اإلجراءات اآلتية:خجيري هذا البحث يف 
 التعرف على مشكالت البحث وحتديدها. -أ 

 القراءة االستطالعية ومراجعة الدراسات السابقة. -ب 
 البحث عن اإلطار الهنظري. –ج 
 طريقة مجع البيانات. -د 
 اختيار جمتمع البحث وعيهنته. -ه 
 تهنييذ إجراءات املالحظة واملقابلة. -و 
 جتجيز البيانات.   -ز 
 حتليل وختليص البيانات. -ح
 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الرابع

 عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها

 
 

 ميدان البحث:  املبحث األول
 مدرسة اإلرشاد اإلسالمية -1

وىي  مدرسة اإلرشاد اإلسالمية ىي مدرسة أقيمت لتعليم أوالد اؼبسلمُت يف سنغافورة.
ولكل  والدراسات اإلسالمية. القرآن  فيها م عل  ي  إحدى اؼبدارس اإلسالمية العربية اليت من 
خصائصها ، ومن خصائص مدرسة اإلرشاد أهنا تركز يف اؼبواد األكادمية والعربية  ةرسمد

 وكذلك اؼبواد العربية (. % 05متساوية ) أي ربمل اؼبواد األكادمية 
 

 تاريخ تأسيس املدرسة -2
وسجلو بصري بن أضبد يف ، 7491سنة يف  مدرسة اإلرشاد اإلسالميةوقد أسست 

 م. 7447يف سنة  ( MUIS)  يسنغافور الضمها اجمللس اإلسالمي ، فسنةالنفس 
 : ، منهاىذه اؼبدرسة يف بعض اؼبراحلوقد أجريت 

 
 م (1331 –م 1341)  معهد اإلرشاد -أ 

ت  يف م وظبي 7491مرة يف سنة وقد أقيمت مدرسة اإلرشاد اإلسالمية اغبالية ألول 
دبنطقة قرية قواري. وكان ىذا اؼبعهد  ، وكان يف شارع ىنديعهد اإلرشاددب تلك األيام

وىم يتلقون القرآن وعلوم الدراسة اإلسالمية.  تلميذا، 05صغَت اغبجم جيتمع فيو حوايل 
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انتقل دوره إىل تعليم ما حيتاج إليو أىل فقد م 7490وأخذ منهجو من ماليزيا إال يف سنة 
 إسحاق حينذك.بن يوسف اؼبرحوم السيد القرية ربت أمر رئيس دولة سنغافورة 

 
 

 م (1331 –م 1331)  مدرسة اإلرشاد اإلسالمية _ب 
م قد انتقلت ىذه اؼبدرسة إىل اؼبدرسة اغبكومية اؼبهجورة يف شارع 7447ويف سنة 

إعادة بناء اؼبدرسة. وقد خصصت لتعليم اؼبرحلة االبتدائية فيما جيتمع  لسبب سوودالند
 صباحيا فقط.  ال دراستهو فص ت، وكانتلميذا 955فيها حوايل 

 
 

 م (2112 –م 1331)  مدرسة اإلرشاد اإلسالمية -ج 
، قد اضطرت اؼبدرسة لالنتقال إىل بناية أخرى . وعلى ما جرى يف مشروع حكومي

 يف شارع وينستد بتأجَت اؼبدرسة اغبكومية القددية.فاستمر التعليم 
 
 
 حاليا ( - م2112)  مدرسة اإلرشاد اإلسالمية -د 

اعبديد قد جهز ؼبدرسة اإلرشاد اؼببٌت  ( MUIS ) السنغافوريوكما أن اجمللس اإلسالمي 
م دبسجد اؼبهاجرين يف شارع فأقيمت اؼبدرسة جبانبو مع انضما شؤونو وجعلها ربت

 يف ىذا اؼبكان ثالثة مباين إسالمية. تفاجتمع .بريدل
 

ومدهتا ستة سنوات مث  ةرحلة االبتدائياؼبتبدأ الدراسة يف اؼبدارس اإلسالمية من  
وىي: مدرسة  بُت ثالثة اؼبدارس،خاصة اتفاقية  تولكن سب سنوات. طبسومدهتا  ةالثانوي

تص زبمدرسة اإلرشاد اإلسالمية، حيث مية ومدرسة العربية اإلسالمية و اعبنيد اإلسال
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للمرحلة فهما زبتصان درسة اعبنيد والعربية مأما  .فقط ةمدرسة اإلرشاد للمرحلة االبتدائي
فالتالميذ الذين يتخرجون من مدرسة اإلرشاد يواصلون دراستهم  .ةلياالع ةوالثانوي ةالثانوي

 .العربيةمدرسة يف مدرسة اعبنيد أو  الثانوية
 

ن حاليا بقيت اؼبرحلة ، ولكمن اؼبرحلة االبتدائية والثانويةوتتكون اؼبدرسة أصال  
. وذلك من حيث أن لكل مستوى ستة فصول، من اؼبرحلة األوىل إىل االبتدائية فحسب

)  قد يبلغ عددىمهم يف ىذه اؼبدرسة عليمفاؼبعلمون الذين يقومون بت .اؼبرحلة السادسة
( تلميذا. 74799م حوايل )4579للسنة الدراسية فيها  تالميذ( معلما، وعدد  10

كل   - ويبدأ وقت الدراسة من الساعة السابعة والنصف صباحا حىت الساعة الثالثة مساء
 أسبوع من يوم االثنُت إىل يوم اعبمعة.

 
ة. فالعربية وىي : فيها تنقسم إىل قسمُت : العربية واألكادمي علَّمواؼبواد اليت ت   

ألكادمية فهي : اللغة والدراسات اإلسالمية. وأما ا ،واللغة العربية ،ًنالقرآن الكر 
 العلوم تبعا ؼبنهج اؼبدرسة اغبكومية.كذلك ، و واللغة اؼباليوية، والرياضيات ،اإلقبليزية
  

وقد أثبتت اؼبدرسة منهجا خاصا لكل اؼبواد اؼبدروسة مع األىداف اؼبرجوة لكل 
 ؽبذه األىداف قد وصل إىل خط النجاح. التالميذومدى حصول  منها.

 
 

 ( ALIS) قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية  -3

 

 املواد الدراسية: - أ
فأما  : الدراسات اإلسالمية واللغة العربية. نقسم إىل قسمُتتذه اللجنة اؼبواد الدراسية ؽب

قراءيت، والًتبية س ـبتلفة وىي: القرآن الكرًن، و درو  الدراسات اإلسالمية تتكون من
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اإلسالمية ) التوحيد، الفقو، األخالق، السَتة النبوية( باستخدام اللغة العربية واللغة 
 اإلقبليزية. 

 
ستماع، والقراءة، الكالم، واال وأما اللغة العربية تتضمن فيها أربعة مهارات وىي:

 بأحوالطابقا بتدائية مستوى االاؼبدرس الذي يطوره كل اؼبعلم على الوالكتابة. وىي 
 تالميذوبأحوال ال جتماعية، والثقافة اإلسالميةواؼبواقف االاؼبدرسية ة ئبيالو الثقافة احمللية 

 اإلسالمية. ارسعلى أساس معايَت كفاءة اؼبتخرجُت ومعايَت ؿبتوى اللغة العربية يف اؼبد
 

ولكل  يف األسبوع.حصص وعدد حصة اللغة العربية يف ىذه اؼبدرسة تسعة أو عشرة 
ميزة ، ومن فبييزات مدرسة اإلرشاد اإلسالمية ) من ناحية اؼبواد العربية  ةمدرس

ىا. وهبذا، علمو م هالذي يعد والدراسات اإلسالمية ( أهنا تقوم على منهجها اػباص،
 الكتب اؼبقررة فبا قد جهزىا رئيس اللجنة. التالميذاستخدم 

 
  
 أعضاء املعلمني واملعلمات: - ب

من الذكور  تسعة، اً علمم(  41 ) يف ىذه اللجنة فيبلغ عددىم ُتاؼبعلم أعضاءأما  
قد  ،يف قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية هم منَتوكثوشبانية عشر من اإلناث. 

أم امعة ج، مثل جامعة األزىر الشريف، و يف الشرق األوسطاعبامعات اؼبعروفة  منزبرجوا 
ماليزيا وغَتىا من ، وسوريا، وإندونسيا و كويتة  دول كذلك من، و اؼبكرمة كةالقرى دب

 البلدان اإلسالمية.
 
 



91  

 

 
 

تعليم مهارة القراءة من خالل القرآن الكرًن يف اؼبرحلة :  الثاين بحثامل
 االبتدائية دبدرسة اإلرشاد اإلسالمية.

 
إن أىداف عملية تعليم مهارة القراءة اليت تريد الباحثة ربقيقها من خالل القرآن 

أوؽبما من حيث قراءة آلية والثاين من  : تتفق مع أىداف اؼبدرسة وىي نوعانالكرًن 
 وأما األىداف اليت وضعتها الباحثة أوؽبا وىي:  .حيث فهم اؼبقروء

  .قدرة التالميذ نطق األصوات اؼبتشابة واؼبتقاربة (7)
  .قدرة التالميذ نطق اغبركات القصَتة والطويلة (4)
 قدرة التالميذ نطق ـبارج اغبروف الصحيحة.  (3)

 وثانيها وىي: 

  .بسيطقدرة التالميذ فهم معاين النصوص اؼبكتوبة بشكل  (7)
  قدرة التالميذ إجابة األسئلة يف االختبارات اؼبدرسية إما  (4)

 السنة، أو آخر السنة.شهرية، أونصف         

القراءة من خالل القرآن الكرًن افًتضت الباحثة أن ىذه األىداف يف تعليم مهارة 
لتيسَت وتعيُت ترقية كفاءة القراءة العربية للتالميذ يف اؼبرحلة االبتدائية ، السيما تزويدىم 

مع  للحصول على اؼبهارات اللغوية األربعة من االستماع والكالم والقراءة والكتابة،
لطالبو أصبح لزوما عليو يف اؼبراعي اؼبريب و االىتمام دبهارة القراءة. إمنا اؼبعلم بصفة 

 أقصى الغاية وىي استيفاء األىداف التدريسية اؼبذكورة. إىل عليمتسويق الت

فأول طريق غبصول ذلك االستناد على خربة اؼبعلم يف التعليم اؼبؤثر باإلضافة إىل 
استفادة اغبصة اؼبعدة كما قررىا قسم اللغة العربية وذلك حوايل تسعة حصص كل 

: الًتاكيب اإلنشائية واؼبفردات اللغوية واؼبباحث الصرفية  احملتويات اآلتية أسبوع. وتشمل
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واغبوار والقراءة والتدريبات الكتابية. وىذه كلها عوامل مساعدة لًتقية مستوى التالميذ 
 يف التعليم العريب اإلسالمي.

وأما اؼبواد اؼبدروسة اؼبأخوذة ىي اليت اشتملت على اؼبقاطعة والنصوص من 
قصص واالعتبارات من اآليات القرآنية، وبالتايل نسبة اغبصول على فهم اؼبعٌت يف ىذه ال

سبة للمستوى العمرى والذكائي اؼبرحلة إصباليا. فهي ربتاج إىل مراعاة الفروق الفردية اؼبنا
 يضمن الفعال للمواد اؼبدروسة لتنمية رغبة التالميذ يف الدروس. حىت

أنواع  كثَت من  اعتمادا على وجود -جهرية يف حبثها واختارت الباحثة طريقة قراءة
البحث يف اؼبهارات القرائية، والطريقة اؼبستخدمة ىي طريقة تسميع قراءة منوذجية ؾبودة 
من اؼبعلم، حيث يرتفع مستوى األداء نظرا لكثرة التكرار الذي يسمعو التالميذ من قبل 

ذه الطريقة وجود عملية تكرار قراءة صوصية ىػباؼبعلم والتالميذ اؼبتميزين، وذلك ألن 
توصيل معلومات  يفىذه العوامل تساعد و  اآللية، مع الًتكيز باألصوات وـبارج اغبروف.

من ترقية كفاءة  نوحقائق ومفاىيم للتالميذ بأيسر السبل وبأدىن النفقات حيث يتمكنو 
 . القراءة اجملودة

ات السليمة وـبارج اغبروف وأما الكفاءة األساسية ؽبذه اؼبهارة ىي نطق األصو 
مع أن اؼبعيار الكفائي من حيث سرعة القراءة مقبولة والفصاحة وصفاهتا يف كلماهتا 

ؼبهارة القراءة يف اؼبرحلة االبتدائية اليت البد من سبكن التالميذ يف ىذه اؼبرحلة ىو 
 االستيعاب والفهم عن النصوص اؼبكتوبة بصورة بسيطة

( 7ل عليها التالميذ من خالل القرآن الكرًن وىي: )من اؼبهارات اللغوية يتحص
( تطبيق األساليب واؼبفردات اعبميلة يف 4إجادة نطق اغبروف وصفاهتا يف كلماهتا، و)

( معاعبة 9( اكتساب بعض االصطالحات اؼبفردات اعبديدة، و)3الكتابة والكالم، و)
 مشكالت األصوات. 
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ؼبطابقة ؼبستويات التالميذ اؼبختلفة ومن األىداف اؼبذكورة واؼبواد اؼبدروسة ا
بطريقة تعليم القراءة اعبهرية يبلغ معيار الكفاءة اؼبتوقعة . فهذه كلها قد أنتجت اؼبهارات 

 اللغويات األربعة.

 
 

 عرض بيانات املقابلة   -1

لقد قامت الباحثة مع رئيس القسم وأربع معلمات، وأجريت ىذه اؼبقابلة ؼبعرفة كيف 
تعلم اللغة العربية وتعليمها يف اؼبرحلة االبتدائية دبدرسة اإلرشاد اإلسالمية، وأما 

 اليت نالتها الباحثة من اؼبقابلة كما يلي: اؼبعلومات
 

يف األسبوع  األساتذة غرفة يف العربية اللغة علميم بعض مع اغبوار أجرى - أ
 م4579 اؼبوافق ه،7930 للعام الدراسي ،األول من شهر أبريل

 
     

 : وحصلت الباحثة على البيانات اآلتية لعربيةغة الالمع معلمي اؼبقابلة قامت الباحثة 
من ضمن األىداف لتحقيق الكفاءة األساسية يف تعليم مهارة القراءة يف 

 اؼبرحلة االبتدائية ىي:
، مع تطور مهارهتم جهرية صحيحةقراءة على قدرة التالميذ  -7

 يف القراءة من حيث سرعة القراءة والفصاحة.
 .إصباليا قدرة التالميذ اكتساب بعض التعبَت من النص -4
 قدرة التالميذ اكتساب اؼبفردات اعبديدة. -3
 التدريب أو التطبيق للتالميذ لًتسيخ مهارات اللغوية. -9

 األىداف
 :ةالدراسي
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وطريقة ة يشفهلا السمعيةالطرق اؼبستخدمة يف تعليم القراءة وىي طريقة 
واغبوار مع التمثيل والغناء  وطريقة اؼبباشرة وأنشطة التعليميةالقواعد والًتصبة 

 سابقة اؼبفردات.مو 
طريقة الغناء والقراءة ليمية اؼبفضلة لدى التالميذ ىي أما الطربقة التع

  .تالميذلبعض ال ةة سيكون فبلصامتالألن القراءة  الشفهية،
م تقوم قدراتو هتقراء دائية ألن التالميذ عندبتال يناسب للمرحلة االطبعا 

بعضهم بعضا يف  ونالبصرية والذىنية والسمعية واغبواسية، والتالميذ خيتلف
 اكتساب اؼبعلومات يف عملية التعلم.

اغبصة السمعية مث كثَتة، ردبا يف أول ا  ؼبعلم يف ىذه اؼبدرسة يستعمل طرقوا
 تشتد رغبة حىت ، وأحيانا اللعاب على حسب اغباجةالقراءة الشفهية

 التالميذ يف اللغة العربية.

الطرق 
 اؼبستخدمة:

 
 
 

 طريقة واحدة:
 

 علمي اللغة العربية ىي:م هاستخدميالوسائل التعليمية اليت 
 السبورة -7
 جهاز العرض أو الشرحية -4
 اؼبسجالت الصوتية -3
 .جهاز العرض أو الشرحيةستخدم ي غالبا

 وسائل التعليمية: ال

انتهاء الدرس يف كتاب كل قوم اؼبعلمون عملية التقوًن يف القراءة بعد  ي
كل امتحان   عندربريريا وشفهيا وتقوديها أيضا . التدريبات اؼبستعدة للتالميذ

 . ةشهري وامتحان نصف وآخر السن
 

 ونتائجها اؼبمتازين.معيار النجاح ؽبذا التقوًن من االمتحانات 
 

 ومن عملية التحسُت بعد التقوًن ىي:
 .اتصال أولياء األمور -7
 .م4573يف آخر السنة اؼباضية  للراسبُتتعليم اإلضايف ال -4

 التقوًن:
 
 

 

 :حمعيار النجا 
 

 عملية التحسُت:
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 من مشكالت التالميذ يف تعليم القراءة:
وال يريدون  اليأسيؤدي التالميذ إىل  إن الضعف يف فهم اؼبقروء -7

 لقراءة.أن يستمروا با
لتالميذ وذلك يعسر ل،  ةشكلغَت مبعض النصوص اؼبقررة  -4

 .القراءة

 اؼبشكالت:

 قراءة لدى اؼبعلمُت :المن عوائق يف تعليم 
النصوص العربية ؿبدودة وغريبة لدى التالميذ ، وىم حيتاجون  -7

أثناء إىل القراءة اؼبوسعة خارج الصف لكي ال يتفاجؤون يف 
 .الدراسة

 الغياب اؼبتكرر لدى التالميذ الضعفاء. -4

 :عوائق
 

 
 اإلسالمية. اتوالدراسمع رئيس قسم اللغة العربية  اؼبقابلة يتأجر  - ب

صبادي  9اعبمعة  يوم ة االسًتاحة للمعلمُت يف غرف وقعت ىذه اؼبقابلة
قد حصلت الباحثة من رئيس و  م.4579 أبريل 9 ه ،اؼبوافق7930 اآلخر

 : اؼبعلومات التاليةعلى القسم 
 

 . اإلرشاد اإلسالمية درسةماللغة العربية يف  ةمكان -7
  دبهارات كثَتا تمهت درسةاؼبو  جدا، مهمة اؼبدرسة ىذه يف العربية اللغةمكانة 

 سيوصلون اؼبدرسة ىذه يف التالميذ ألن ،تالميذال لدى العربية اللغة تنمية
 إىل الدراسة سيوصلون ذلك وفوق العالية، اؼبرحلة مث الثانوية، اؼبرحلة يف همتدراس

 .الشريف األزىرجامعة 
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 . ةأهداف تعليم قراءة اللغة العربية للمرحلة االبتدائي -4
 ؽبا مهارتُت:  ةمرحلة االبتدائيلأىداف تعليم قراءة اللغة العربية لأما 

  .وطالقةفصاحة بقراءة جيدة  تلميذالأن يقرأ أي  ،أوال: مهارة قراءة آلية
من نصوص عن طريق الصور وطريق  ه التلميذأفهم ما يقر  يف ةعاستطاالوثانيا: 

صطلحات اؼبالتوضيح والتمكُت واغبركات وبعض أحيان عن طريق الًتصبة لبعض 
 .الصعبة

 .القراءة مهارة تعليم يف املدروسة املواد -3
 ىي اإلسالمية اإلرشاد درسةم يف االبتدائي الثالث ؼبستوى اؼبدروسة اؼبواد

 مسلسلة قراءة وكتب العربية والنصوص الدروس كتاب يف اؼبوجودة النصوص
 .كلها كتب سبع السلسلة ذهؽبو  للصغار،"  ومرًن عمر" ظبيناه

 .مضمون املوضوعات ملادة القراءة يف املرحلة االبتدائية -9
معينة مضمون القراءة ، ؽبا وحدات، ويف كل وحدة ؽبا قيام يف  ىناك أشياء كثَتة

والوطن سالمية ويتعلق باجملتمع اإلخالق األك مضمون يتعلق بمثال ىنا
 وويف نصوص بالتكنولوجيا للعلوم، إذن فاؼبضمون ى ،السنغافوري وشرق آسيا

 صبيع أو معظم جوامع حياة اؼبسلم.
 .التقومي يفمعيار النجاح  -0

يفهم الدروس والنصوص سواء كان عن طريق  و كانعلى أن تلميذمعيار قباح ال
 وحفظ استيعابالتقوًن التحريري أو التقوًن الشفوي وكذلك قدرهتم على 

 الًتاكيب العربية ويفهمها.
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 .عملية التحسني بعد التقومي -9
خيمات أو دروس إضافية دباألمر أقمنا مثال  عادة بعض األحيان لو اضطر

الضعفاء مرة يف األسبوع على حسب متطلبات ووجود الوقت اؼبناسب  تالميذلل
  .مؽب

من خالل القرآن  لًتقية كفاية القراءة للتالميذ سًتاتيجية اؼبعلمُتا: الثالثاملبحث 
 الكرًن

سًتاتيجية التعليم قد حصلت الباحثة مع انظرا إىل البيانات من اؼبالحظة اليت تضمن 
 القرآن الكرًن. اليت تتعلق بعملية تعليم القراءة من خاللاؼبعلمُت يف حصة القرآن الكرًن 

اليت تقوم الباحثة ؼبعرفة أحوال اؼبعلمُت والتالميذ من ناحية مهارة القراءة اؼبالحظة ىذه و 
 .االبتدائية الثالثد اإلسالمية يف اؼبرحلة ) اعبهرية ( يف اللقاءات اؼبيدانية دبدرسة اإلرشا

 

 (1جدول )

لقد قامت الباحثة ىذه اؼبالحظة مع اؼبعلمة يف مدرسة اإلرشاد اإلسالمية يف الصف 
 الثالث االبتدائي.

 
وجدت الباحثة هبذه اؼبالحظة ، أن كفاءة التالميذ يف  من ؿبصول الدراسة اؼبتقدمة،

 . تكن ترقية كما ىو اؼبطلوب مهارة القراءة مل
من حيث  عليمواكتساب التالميذ عند الت من حيث األسلوب اليت تتعلق باؼبعلمة نفسها

 مستوياهتم اؼبختلفة . 
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 اؼبعلمة: علذبسباب السابقة األومن  
 بشكل جيدة الصف يف عملية التعليم ر ادغَت قادرة على إ. 
 .غَت قادرة على ربقيق األىداف اؼبتوقعة 

 
  لتالميذ فاألسباب السابقة تؤدي إىل :ل بالنسبةأما 

 يف التعلم تهمغبر  عدم . 
  سو الدر عدم االىتمام يف.  
 . اؼبلل وعدم اغبماسة 

 
 

 أدوات املالحظة

 ـ اؼبالحظة حيتوى على أدواتللحصول على اؼبعلومات اؼبطابقة بعملية التعليم، ينبغي أن 

 سًتاتيجية اؼبستخدمة. اال -
 .بالبيئة التعليمية الباحثةاىتمام  -
 أوراق اؼبالحظة. -

 لتالميذ عند عملية التعليم.لوىذه اؼبالحظة لوصف خطوات التعليم عند الدرس ودافعية 
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 (4جدول )

 أوال: التخطيط

 79مدرسة اإلرشاد اإلسالمية يوم اعبمعة يف  اؼبعلمةقامت الباحثة ىذه اؼبالحظة مع 
 ؼبدة حصة واحدة .  م4579فرباير  79ه، اؼبوافق 7930رييع اآلخر من 

يف أداء عملية والتالميذ سلوك اؼبدرسة بالنسبة لالباحثة  هبا ىذه اؼبالحظة قد قامت
 :والتعلم التعليم

 أنشطة التعليم والتعلم
 سلوك املعلمة:

 قدمة: اؼب
 .التحية بإفشاء السالم

 سائل التعليمية يف عملية التعليمز الو يذبه
 على االىتمام باألوامر اؼبطروحة. وتوجيههمتشجيع التالميذ 

 مراجعة اآليات السابقة.
 

 ويف إجراء ؿبتوياهتا:
 ثالث مرات متتابعة. تكررىاة، لكل أية علمقراءة منوذجية من اؼب

 هارة قراءة القرآن الكرًن.اؼبباشرة ؼبة للتالميذ يف تنفيذ اسًتاتيجية التعليم علمترشد اؼب
 اؼبادة اؼبدروسة .ة خبالصة من علمتقوم اؼب

 
 اإلختتام:

 ة عملية التعليم.علمتستحسن اؼب
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 ة.علماؼبعند تشجيع التالميذ مع التوصيات والنصائح من 
 

 سلوك التالميذ:
 االفتتاح:

  .تحيةالإجابة 
 .االستعداد يف مشاركة عملية التعليم

 .االىتمام باألىداف التعليمية بصورة عامة وخاصة
هارة قراءة القرآن اؼبباشر ؼب التعليماالىتمام عن القوانُت اعبارية يف استخدام إسًتاتيجية 

 الكرًن.
 

 :ؿبتوياهتا إجراء ويف
هارة قراءة القرآن اؼبباشر ؼبالتعليم فهم القوانُت اؼبتعلقة باؼبادة واستخدام إسًتاتيجية 

 الكرًن.
هارة قراءة القرآن اؼبباشر ؼبالتعليم سًتاتيجية ايفعل ما يتعلق باػبطوات يف  تلميذكل 

 الكرًن.
 

 :اإلختتام
 .ةعلماالىتمام بوصايا ونصائح اؼب

 .تحية يف آخر اللقاءالإجابة 
 

 التقوًن:
 االمتحان التحريري والشفوي
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 ثانيا: التنفيذ

 
 دقائق ( 0)                                          اؼبقدمة:                  -أ

 ة)تسع 44ة يف الفصل مث إفشاء السالم على التالميذ وكان عددىم يف الفصل علمدخلت اؼب
 التالميذ صبيعهم. قبل قراءة القرآن الكرًن ويشًتكة الدعاء علموعشرين( تلميذا، مث تقرأ اؼب

 .على السبورة من القرآن الكرًن ة اآليات اؼبقررة علمتكتب اؼب 
الواجب اؼبنزيل من اآليات على راجعة اؼبتشمل و راجعة، دبة علممقدمة الدرس ،قد قامت اؼبويف 

 من سورة البينة(. 70-7السابقة )اآلية 
 

 دقيقة ( 45)                       توياتتها:                   ويف إجراء ؿب -ب
عٍت النطق تة حيث علمتنبو اؼبويتبع التالميذ قراءهتا، بصوت واضح ، قراءة منوذجية ة علمقرأت اؼب

الوقوف السليم لؤللفاظ بإخراج كل حرف من ـبرجو مع مراعاة صفات اغبروف، والوقوف يف أماكن 
 (من سورة البينة  45-79  عندىا. ) اآليات اعبديدة

سة التالميذ حفظ اآلية مث تكلف اؼبدر ، ة والتالميذ قراءهتم ثالث مرات متتابعةعلماؼب تكررآية لكل 
 بعد اآلية صباعة حبيث بدأ من قراءة اآلية الكاملة حىت انتهاء اآليات اؼبقصودة.

 . قراءة تلك اآليات صباعة تالميذمن الة علمتطلب اؼببعد ذلك، 
 .بدون النظر إىل اؼبصحفبينهم لقراءة اآليات اؼبدروسة  اجمليد   التلميذ   تمث اختار  

 . إصبالية مع التوصيات والنصائح من اآليات اؼبقررة اآلياتة علماؼب شرحقراءة القرآن  هنايةويف 
 
 دقائق ( 0)                                             االختتام:            -ج

 .ة والتالميذ الدعاء بعد قراءة القرآن الكرًنعلمتقرأ اؼب
 بتحية اإلسالم وتلقون إجابتهم عليها.ة التالميذ علمت اؼبوقبل االنصراف حي  
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 (3جدول )

 أوال: التخطيط

 44اػبميس مدرسة اإلرشاد اإلسالمية يوم يف ة علمقامت الباحثة ىذه اؼبالحظة مع اؼب
 م ؼبدة حصة واحدة .4579فرباير  35ه، اؼبوافق 7930رييع اآلخر 

 أنشطة التعليم والتعلم
 سلوك املعلمة:

 مقدمة:
 .إلقاء السالم

 .ذبهيز الوسائل التعليمية يف عملية التعليم
 .مراجعة الدرس السابق

  اؼبعلمة التالميذ عن أىداف تعليم القراءة.َتتذك
 

 ويف إجراء ؿبتوياهتا:
 د اؼبعلمة للتالميذ يف تنفيذ إسًتاتيجية التعليم اؼبباشر ؼبهارة القراءة.ارشإ

 .ؼبطروحةتشجيع اؼبعلمة التالميذ وتوجيههم باىتمام األوامر ا
 .إرشاد التالميذ إىل التسميع الذايت لآليات القرائية

 .قراءة منوذجية من اؼبعلمة، واتباع التالميذ قراءهتا قراءة مكررة 
 .إحياء روح اؼبنافسة بُت التالميذ

 
 اإلختتام:

 .ف التالميذ بالواجب اؼبنزيليلتك
 .االنصراف بالسالم والتحية
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 سلوك التالميذ:

 قدمة:اؼب
 إجابة ربية السالم

 والتعلم.ستعداد يف مشاركة أنشطة التعليم اال
 االىتمام باألىداف التعليمية بشكل خاص وعام  

 
 ويف إجراء ؿبتوياهتا:

 سًتاتيجية التعليم اؼبباشر ؼبهارة القراءة.افهم القوانُت اعبارية يف تنفيذ 
 أنشطة التعليمية اعبارية.بالتالميذ  ةعاونم
 يدة.جر التالميذ ضباسة يف عرض قراءة اظهإ

 
 اإلختتام:
 .ةعلماؼب ةبوصية وتوجي االىتمام

 .إجابة السالم يف آخر اللقاء
 

 ثانيا: التنفيذ

 
 دقائق  ( 0 )                          اؼبقدمة:                        -أ

 35الفصل  دخلت الباحثة يف الفصل بإلقاء السالم على التالميذ .وعددىم يف
 ( تلميذا.)ثالثون

 من آيات القرآن الكرًن ة اآلالت لعرض الشرحيةعلمجهزت اؼب
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 ويف مقدمة الدرس ، قراءة التالميذ اآليات السابقة مراجعة. ) سورة البينة (.
 

 دقائق ( 45)                                 ويف إجراء ؿبتوياهتا: -ب
 واضحبصوت  مرة واحدةقراءة منوذجية  )سورة العلق ( قصودةلسورة اؼباة علماؼبقراءة 

وكذلك التمييز بُت  ، اغبركات القصَتة والطويلة اؼبدة يفعلموحينئذ تركيز اؼبمسموع، 
األصوات اؼبتشابو كتمييز يف "الذي" ) ذ عن ز( ويف "عل م" ) ع عن أ ( مع مراعاة نطق 

 األلفاظ بإخراج كل حرف من ـبرجو.
لى اعبماعية للتالميذ: يقرأ ويردد خلفي قراءة للمقطع ثالثة مرات ، وأربعا عالقراءة 

 ة مناسبا.علماؼبحسب ما تراه 
ة علمالقراءة الفردية للتالميذ : قراءة ؾبموعة من التالميذ واحد بعد اآلخر.تستمع اؼب

 يف خشوع وسكينة.وربفيظو ذلك تشجيعهم بقراءة جيدة قراءهتم ومع 
 هتم أن حيفظ اآليات اؼبقصودة.بعض التالميذ اجمليدة قراءة علماختارت اؼب

 
 دقائق ( 0)                                              ام:اإلختت -ج

 .حث التالميذ على قراءة السورة واغبفظ يف البيت
 .ها بالسالمعليمة تعلمزبتتم اؼب

 
 

 اأجريقد  ينذ  لال علمالتعليم والتومن خالل اؼبالحظة افًتضت الباحثة إجيابيات وسلبيات 
 يف الفصل.
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قبحتا يف مراقبة الفصل عند قد  ُتيف كال جدولُت سابقا : أن اؼبعلمتُت مومن إجابياهت
 تانوقد سبيزت اؼبعلم ذبعل التالميذ يستطيعون أن يركزوا  يف درسهم. تلك اؼبراقبةو  عليمالت

 بصوت مرتفع وواضح.على التالميذ بإلقاء درسهما 

موضوع اؼبدروس  اا، وكتبتمالسبورة يف تعليمه اقد استخدمت تُتا: أن اؼبعلممومن سلبياهت
تعلم يمها على السبورة لكي ابدون كتابة التاريخ واليوم عليها ، ومن اؼبستحسن أن تكتب

يف تعليم قراءة النصوص للتالميذ إلقاء الدرس التالميذ بطريق غَت مباشر. أما من ناحية 
تُت أن تركزا أكثر يف مهارة القراءة من حيث سالمة وفصاحة النطق بُت تعليم فعلى اؼبعلم

 يف ربفيظ اآليات اؼبقررة.

اإلصالح من بعض  ستحبي ولكن عليميف الت تاناإلصبايل لقد أحسنت اؼبعلمبف
 .النواحي

  

 

 مناقشة البيانات :املبحث الرابع

 ربليل وتفسَت بيانات اؼبقابالت -أ

قد السابقة، فيأيت بعد ذلك ربليلها وتفسَتىا، بعد أن عرضت الباحثة بيانات اؼبقابالت 
 استنتجت الباحثة األمور اآلتية : 

ىدف اؼبدرسة: لقد هتتم اؼبدرسة باللغة العربية، ولذلك بعد دراسة التالميذ يف  -7
واؼبتخرجون منها سيوصلون إىل اؼبرحلة االبتدائية سيوجهون إىل اؼبراحل الثانوية والعالية، 

 األزىر الشريف.
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ولتقوية مستوى التالميذ هبذه اللغة تضيف اؼبدرسة بالنشاطات اؼبتعددة يوميا وأسبوعيا 
واؼبخيمات، وعلى رغم ما  ،وشهريا كأنشطة يف الصباح واؼبسابقات وضبلة اللغة العربية

مل  التالميذ ة، ولكن ما زالمن الربامج على غرض إحياء اللغة العربي ةمضى وجدنا كثَت 
قول أن نمكن من اؼباؼبدرسة، و  حواىلظهر روح اللغة العربية تيتمكنوا على تطبيقها ومل 

 بأن اللغة العربية غريبة لدى التالميذ يف مدرسة اإلرشاد اإلسالمية.

منها عدم التنسيق يف  ،ىناك أسباب تؤثر يف تطبيق ىذه اللغةأيضا أن ومن اؼبمكن 
( 74بُت ىذه اللغة واللغة األجنبية، فهناك اثنا عشر ) بالنسبة للتعليمليومي دول ااعب

ذلك لدقيقة، و  35العربية حصة أو حصتان فقط ولكل حصة للغة حصات يف اليوم، و 
 يف تلك اللغة األجنبية. اللغة العربية تستغرق تجعل

يف توقف التعليم ، مث االبتدائي ادة الًتبية العربية يف الصف الرابعدب عليمتالوأيضا يبدأ 
 (.PSLE)السادس االبتدائي لسمستَت ثاين ليقدم التالميذ يف االمتحان اغبكومية 

تاج إىل التخطيط والتنظيم من أجل ترقية حيسات اإلسالمية انهج الدر مترى الباحثة بأن 
واللغة الدراسات اإلسالمية تعليم مستوى اللغة العربية، ومع ذلك بدون التفريق بُت 

تلك  عليمأن ذبعل العربية وسيلة يف ت حبيثالعربية، بل جيعلها رابطة لتقوية ىذه اللغة 
من الصف األول االبتدائي كما قال العرب "التعلم يف  اؼبنهج اؼبواد، وينبغي أن يبدأ

بينما كان التعلم يف الكرب أقل  ،ر ثابت. فالتعلم عند الصغالصغر كالنقش على اغبجر"
 ترسيخا.
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 اؼبواد اؼبدروسة  -4

ؼبا القراءة اعتماد اؼبدرسة على القراءة اعبهرية يف الصف األول والثاين فقط، وتنخفض  -أ
نسبة لسالمة النطق وفصاحتو أمر ضروري الالقراءة بف إىل اؼبستوى التايل. التالميذ ينتقل

دراسة اللغة العربية يف  همسهلتبالقراءة اعبهرية  لتالميذيف اؼبستوى االبتدائي، ألن تقوية ا
دراسة الباحثة يف اؼبقابلة، ليس كل  عنيف اؼبظاىر الواقعية أما . اؼبهارات اللغويةوترسيخ 

من خالل قراءة جهرية يعرف مدى ف .قراءة صحيحة وجيدةبتلميذ يستطيع أن يقرأ 
، طبعا أىم الشيء فهم النص على األقل إصباليا ولكن قدرهتم وحاجتهم إىل اؼبساعدة 

 يف الفصل؟  تعلمونأو ي يتعسرون يف القراءة كيف سيجيبون يف االمتحان لو
دخل إىل ذىنهم ألن يف تسسيستمع التالميذ ىذه األصوات و ،  ومن ناحية أخرى

، واللغة العربية ىي اللغة اليت ال تتحدث إال يف اؼبدرسة لدينا بيئة عربية سنغافورة ما
 .الصامتة القراءة ختالفأكثر من بلدان عربية الإىل قراءة جهرية التالميذ تاج حي ذلكل،و 
 

فلها دورة مهمة جدا الستشعار اغبماسة لدى التالميذ وتدفعهم إىل  : التشجيعات -ب
ها. وديكن عليماعبهد، ومن ناحية أخرى جيعل التالميذ يقبلون ويهتمون باؼبادة العربية وت

فاؼبعنوية مثل استخدام أساليب التعزيز للممتازين،  ،إرجاع اغبماسة إىل اؼبعنوية واغبسية
عينة اؽبدايا اؼب وذلك لرفع اؽبمة ؽبم ولغَتىم، وأما اغبسية بتقدير اؼبميزة كالنجوم أو

اؼبناسبة اليت تثَت فيهم التنافس الشريف إما يف األنشطة أو اؼبسابقات يف تعلم اللغة 
 العربية.
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العربية تناسب أحوال التالميذ يف أكثر اللغة فاؼبوضوعات اؼبختارة اليت طبقها قسم  -ج
األوقات ولكن يف بعض األحيان قد تكون عالية ؼبرحلتهم، مع استخدام النصوص 

 االصطالحاتف .تعلمُتالقرآنية يف تعليم العربية. وذلك تعود الفوائد على التالميذ واؼب
ؤدي إىل توسيع دوائر اؼبفردات اللغوية لدى ت هبسيطة وىذ وفي سهلة واؼبفردات القرآنية
خاصة إجادة األصوات العربية  نصوص العربية،الأن يقرأ  التلميذ، وهبذا يستطيع  التلميذ

ونطقها، ومن ناحية أخرى فقد قلت النصوص القرائية خارج الفصل، فما أحسن ذلك 
فهم القرآن الكرًن ، فاألسلوب القرآين ل أو اءةفمن أمهية اللغة العربية لقر  .عددىا لو كثر

مباشرة لتحقيق ؾبموعة من األىداف اؼبطلوبة، ومن ناحية أخرى لفهم التصور اإلسالمي 
 من خالل القرآن الكرًن. 

 

التقوًن: لقد استحسن اؼبقرر بإجياد كتاب جديد الذي يأيت لكل مرحلة بكتاب  -3
داخل الصف وخارجو )  التلميذ  عملالدرس والتدريبات معا. وتستند التدريبات إىل

الواجب اؼبنزيل (، مع توفر التدريبات تساعد يف ربديد مدى فهم التلميذ واستيعابو 
ع التالميذ إىل االستذكار ومراجعة دف  ي  كذلك  طريقىذا الللمادة اليت درسها، وعن 

الواجب الدروس. ولكن تعتمد اؼبدرسة ألداء الواجبات داخل الصف فقط وليس ىناك 
اؼبنزيل، حبيث يكلف اؼبعلم فيها حصة كاملة ـبصصة للواجب الصفي، ىذا جيد 
للتالميذ الذين يقدرون على حل الواجبات وإهنائها يف تلك اغبصة، فهناك التالميذ 
حيتاجون إىل وقت كثَت وجهد كبَت فبا ال يسهل ؽبم القيام هبا يف الوقت احملدد، وخباصة 

الغياب من  كثرة    يف الكتابة ، وباإلضافة إىل ذلك مشكلة  من الضعفاء واؼبتأخرين 
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تلك ىي األسباب اليت ينبغي أن يتم ىذا التقوًن كالمها دون اآلخر و ، ةالتالميذ مكرر 
 لَتاعي فروق الفردية فيما بُت التالميذ اؼبتفوقُت واحملتاجُت . 

، جوةىداف اؼبر األ،وربقيق تقوًن تنمية التالميذ باؼبهارات يف اجملاالت اؼبختلفة الويقصد ب
 ال يأيت من ناحية اؼبعلمُت فحسب بل البد أن يأيت كذلك من قبل ويل األمر والتلميذ

ل ب  الواجبات اؼبنزلية والدروس اليت يكلف هبا التلميذ من ق   يف، وبنظر األسرة نفسو
 .من قبل عقد بُت اؼبعلم واألىل والتلميذجرى ال قد كمااؼبدرسة  

 
 

  وتفسَت بيانات اؼبالحظاتربليل  -ب
 قامت الباحثة باؼبالحظة عما جرت فيها:وقد 

 الصف داخل اعبارية التعليم عملية أن ، اؼبالحظة على ىذه خطة التعليم: وحصيلة -7
 قد الكرًن حصة القرآن يف القراءة تعليم عملية طوال والتالميذ اؼبدرسة بأنشطة اليت تتعلق

، كما ىو اؼبطلوبجارية   تكن ( مل7إال يف جدول ) .اؼبقررة التعليم خطة وفق نفذت
قلة اػبربة  - ومن ىنا تركز الباحثة يف نقطة ضعف اؼبعلمة لتحسُت إجادة التعليم

اؼبرتبة(. ة استخدام االسًتاتيجية اعبيدة )وكذلك قل عليم،واالفتقار للمهارات الًتبية يف الت
ذ كبو الدرس فبا يدفعهم إىل اؼبشاركة وىذا يؤدي إىل سبب عدم االىتمام والرغبة للتالمي

 التعلم، وعلى ذلك يؤثر إىل عدم ربقيق األىداف اؼبتوقعة.وطول اإلجيابية أثناء 

لتالميذ الصف  تلقي الدرس ة أهناعلمسلوك الظاىرة للمالطريقة التعليم: ومن  -4
الدراسة الثالث االبتدائي يف استعدادىم على تعلم اآليات اؼبقررة من قبل قسم 
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خاصة يف حصة  –التالميذ  عليمتبال تكتفي  ومن ىذا الحظت الباحثة أنف .اإلسالمية
بل ينبغي أن تفيد من صبيع الطرق   -فحسب القراءة من حيث استعمال طريقة واحدة 

 كالربامج التنشيطية مثال، بدال من استيعاب احملاضرات يف إدارة عملية التعليم فقط.

التعلم النشاطي كثَتا فبا ينطوي على التعلم التعاوين. فهو  ومن اؼبستحسن أن تضيف
يف نفوسهم كبو الدرس أثناء تشويق جيعل مستوى انتباه التالميذ وتركيزىم وميوؽبم وال

 التعلم .

أما بالنسبة غبل مشكالت القراءة، قد تسهم يف حل مشكلة عدم مهارة التالميذ عند 
ة اؼبمتازين من التالميذ وتشَتىم إىل أن علماختارت اؼبقراءة اآليات اؼبقررة. وهبذه الطريقة 

 يساعدوا يف إجادة مهارة أصدقائهم الضعفاء بتسميع قراءهتم.

 

 الوسائل التعليمة  -3

( ىناك نواحي التقصَت والطريقة 4اآليات اؼبقصودة ، كما يف جدول ) عليمويف ت -أ
التقليدية من حيث األداء واستخدام بعض التقنيات التعليمة البسيطة كالسبورة 

حيدث الرغبة  عليمواؼبصحف فقط، كما أن استخدام الوسائل التعليمية اغبديثة يف الت
م يف بذل اعبهود عند التعلم. ذلك للتعلم لدى التالميذ ويؤثرىم إىل الدرس ويشجعه

ألهنم يفضلون التعليم بشرحية ؼبا فيها من حركة نظرية وظباعية اليت تزيد يف عقوؽبم 
 انفعاالت تعليمية.
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ة علميف اؼبعلمُت، أهنم حياكون للتالميذ مناذج مثالية، حيث تقرأ اؼب ىوما جر  -ب
أن القراءة تستخدم شريط  والتالميذ يرددون بعدىا. ويف بعض األحيان من اؼبستحسن

وذلك ألن القراءة تعتمد أكثر على الناطق األصلي  تسجيل من صوت القارئ اؼبعترب،
ومن ناحية أخرى تعويد التالميذ على إجادة  ،من حيث ـبارج اغبروف والنربات والتنغيم

 نطق صحيح، ومعاعبة مشكالت األصوات.

يف عملية التعليمية مهم جدا يف حل مشكالت التالميذ على فهم ما  أنوالتقوًن:  -9
يدركهم من مشكالت يف دروسهم ، وخاصة من التالميذ فبن كانت  قدرهتم ضعيفة 

 توحيتاجون إىل مساعدة أكثر والتشجيع لًتقية كفاءهتم يف الدرس والتحفيظ، لقد أحسن
قدمة قبل ابتداء الدرس اعبديد، وىذا ة باؼبراجعة عن طريق تكرار حفظ السورة اؼبتعلماؼب

أيضا ديكن أن نطبقو على التالميذ يف تعلم اللغة العربية يف حفظ اؼبفردات والقواعد 
والًتاكيب العربية يف شكل من حيث ؼبساعدهتم يف تيسَت اكتساب مهارات اللغوية 

 ولتحقيق األىداف اؼبنشودة.

 
 

 : املبحث اخلامس

بلة مع رئيس قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية بعد أن عرضت الباحثة اؼبقا
 ،ومعلمي اللغة العربية اليت تتعلق بعملية تعليم مهارة القراءة من خالل القرآن الكرًن

 وكذلك بيانات دبالحظة الظواىر اؼبوجودة من سلوك اؼبعلمة والتالميذ.
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توي على تعليق قراءة حي ووىلتالميذ، امث تقوم الباحثة ربليل البيانات الواردة يف كفاءة  
دبدرسة اإلرشاد اإلسالمية . و"فاس""إلفَتارحلة االبتدائية الثالثة "اؼبيف  التالميذ  

اختيار أظباء التالميذ ) عينة البحث ( عن طريق وقد قامت الباحثة باالختبار الشفهي ب
عشوائي.االختيار بشكل   

 

ًن:لقرآن الكر لقراءة الهارات مجدول تقسيم الدرجات و   
 

 تقسيم الدرجات
 

 ضوابطها
 

 اؼبهارات
 

درجة 75  
 

 * السرعة يف القراءة دون الًتدد
 * عدم تغيَت الكلمة واغبروف

 

 القراءة

 
درجة 70  

 

 

 ة* عدم اػبطأ يف نطق األصوات اؼبتشاب
 اػبطأ يف نطق األصوات اؼبتقاربة عدم *

 وقصر الطويلة * عدم إطالة نطق اغبركات القصَتة
 األصوات

 
درجة 75  

 

 * وضوح ـبارج اغبروف
 * وضوح صفات اغبروف

 الفصاحة

 

ةدرج 30  اجملموع 
 من القرآن الكرًن من سورة الربوج.آيات مقررة  تتكون ىذه البيانات وىي قراءة   -7
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القراءةمهارة لوصف كفاءة التالميذ يف  النتيجةجدول معايَت   

الكرًنتفصيالت الكفاءة ؼبهارة القراءة من آيات القرآن   

 أوال: القراءة

 
 اجملموع

(75)  

 عدم تغيَت
 الكلمة واغبروف

(0)  

 السرعة يف القراءة
 دون الًتدد

(0)  
 االسم

 7 عبد الرضبن 9 9 4

 4 عقيل فَتانتو 3 3 9

 3 ؿبمد 3 9 1

 9 ؿبمد دياس 0 0 75

 0 ؿبمد عرفان 9 9 4

 9 ؿبمد منوار 3 3 9

 1 ؿبمد روشيدي 9 9 4

 4 عزةإيليشا  7 7 4

 4 إديان سليمان 0 3 4

 75 نبيل نور عينينا 4 7 3

 77 نور فاربة 3 3 9

 74 نور ليلى يثرب 0 9 4

 73 سييت ناصوحا 4 7 3

 79 سييت سارة 0 3 4

 70 أبو حَتزان 4 3 3
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 79 عقيل الفرقان 3 3 9

 71 عقيل أشيف اغبق 9 3 1

 74 أزىار خباري 9 4 9

 74 ؿبمد الطاف فائز 0 0 75

 45 معاذ بن جفري 7 - 7

 47 ؿبمد 0 0 75

 44 نعمة نصر هللا 0 9 4

 43 نور عالية روضة 4 7 3

 49 نور عاطرة 0 9 4

 40 نور دانيشة زليخاء 4 3 0

 49 راج نور بشَتة 4 7 3

 41 شريفة عزة 7 7 4

 44 شزلُت داينيت 0 9 4

 44 وفاء اإلديانية 9 9 4

 

 

 ثانيا: نطق األصوات

 
 اجملموع

(70)  

 نطق األصوات
 القصَتة والطويلة

(0)  

 نطق األصوات
 اؼبتقاربة

(0)  

 نطق األصوات
 اؼبتشابة

(0)  
 االسم

 7 عبد الرضبن 0 0 9 79

 4 عقيل فَتانتو 3 3 4 4
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 3 ؿبمد 9 9 9 74

 9 ؿبمد دياس 0 0 0 70

 0 ؿبمد عرفان 0 0 0 70

 9 ؿبمد منوار 3 3 4 4

 1 ؿبمد روشيدي 0 0 0 70

 4 إيليشا عزة 7 7 7 3

 4 إديان سليمان 9 9 9 74

 75 نبيل نور عينينا 4 4 4 9

 77 نور فاربة 9 9 9 74

 74 نور ليلى يثرب 0 0 9 79

 73 سييت ناصوحا 4 7 4 0

 79 سييت سارة 0 0 3 73

 70 أبو حَتزان 7 7 3 0

 79 عقيل الفرقان 3 3 4 4

 71 عقيل أشيف اغبق 9 3 3 75

 74 أزىار خباري 3 3 9 75

 74 ؿبمد الطاف فائز 9 9 0 73

 45 معاذ بن جفري 7 7 - 4

 47 ؿبمد 3 9 3 4

 44 نعمة نصر هللا 0 9 0 79

 43 نور عالية روضة 4 4 4 9

 49 نور عاطرة 9 3 3 75

 40 نور دانيشة زليخاء 4 4 4 9
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 49 راج نور بشَتة 3 4 7 9

 41 شريفة عزة 7 7 7 3

 44 شزلُت داينيت 9 3 3 75

 44 وفاء اإلديانية 0 9 9 73

 

 

 ثالثا: الفصاحة

 اجملموع
(75)  

 وضوح صفات اغبروف
(0)  

 وضوح ـبارج اغبروف
(0)  االسم 

 7 عبد الرضبن 4 4 4

 4 عقيل فَتانتو 3 4 9

 3 ؿبمد 7 - 4

 9 ؿبمددياس 0 3 4

 0 ؿبمد عرفان 4 7 4

 9 ؿبمد منوار 4 7 9

 1 ؿبمد روشيدي 3 3 9

 4 إيليشا عزة 7 7 4

 4 إديان سليمان 0 0 75

 75 نبيل نور عينينا 7 7 4

 77 نور فاربة 3 9 1

 74 نور ليلى يثرب 0 0 75
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 73 سييت ناصوحا 4 4 9

 79 سييت سارة 3 3 9

 70 أبو حَتزان 4 7 3

 79 عقيل الفرقان 4 4 9

 71 عقيل أشيف اغبق 3 4 0

 74 أزىار خباري 3 4 0

 74 ؿبمد الطاف فائز 0 0 75

 45 معاذ بن جفري 7 - 7

 47 ؿبمد 0 9 4

 44 نعمة نصر هللا 9 9 4

 43 نور عالية روضة 4 7 3

 49 نور عاطرة 9 3 1

 40 نور دانيشة زليخاء 4 4 9

 49 راج نور بشَتة 4 7 3

 41 شريفة عزة 7 - 7

 44 شزلُت داينيت 3 3 9

 44 وفاء اإلديانية 3 3 9
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مهارة القراءةالشفهي يف موعات النتائج من االختبار ؾب  

 اجملموع النتيجة
(30)  

 الفصاحة
(75)  

 األصوات
(70)  

 القراءة
(75)  

 االسم

 7 عبد الرضبن 4 79 4 35 جيد جدا

 4 عقيل فَتانتو 9 4 9 74 مقبول

 3 ؿبمد 1 74 4 41 جيد

 9 ؿبمددياس 75 70 4 39 جيد جدا

 0 عرفان ؿبمد 4 70 4 37 جيد جدا

 9 ؿبمد منوار 9 4 9 45 جيد

 1 ؿبمد روشيدي 4 70 9 44 جيد جدا

 4 إيليشا عزة 4 3 4 1 ضعيف

 4 إديان سليمان 4 74 75 35 جيد جدا

 75 نبيل نور عينينا 3 9 4 77 مقبول

 77 نور فاربة 9 74 1 40 جيد

 74 نور ليلى يثرب 4 79 75 33 جيد جدا

 73 ناصوحاسييت  3 0 9 74 مقبول

 79 سييت سارة 4 73 9 41 جيد

 70 أبو حَتزان 3 0 3 77 مقبول

 79 عقيل الفرقان 9 4 9 74 مقبول

 71 عقيل أشيف اغبق 1 75 0 44 جيد

 74 أزىار خباري 9 75 0 47 جيد

 74 ؿبمد الطاف فائز 75 73 75 33 جيد جدا
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 45 معاذ بن جفري 7 4 7 9 ضعيف

 47 ؿبمد 75 4 4 41 جيد

 44 نعمة نصر هللا 4 79 4 37 جيد جدا

 43 نور عالية روضة 3 9 3 75 مقبول

 49 نور عاطرة 4 75 1 49 جيد

 40 نور دانيشة زليخاء 0 9 9 70 مقبول

 49 راج نور بشَتة 3 9 3 74 مقبول

 41 شريفة عزة 4 3 7 9 ضعيف

 44 شزلُت داينيت 4 75 9 40 جيد

 44 وفاء اإلديانية 4 73 9 41 جيد
 

 مسافة حتديد النتيجة
 

 ضعيف مقبول جيد جيد جدا
44 – 30  74   -   41  75   -   74  7   -   4  
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 توضيحا ؼبعرفة درجة التكرار عن نتائج التالميذ يف االختبار كما يف اعبدول اآليت:

 نسبة مائوية لنتائج االختبار

 الرقم النتيجةمسافة ربديد  عدد التالميذ الدرجة نسبة مائوية
41،9% 

39% 

41،9% 

75،3% 

 جيد جدا
 جيد

 مقبول
 ضعيف

4 
75 
4 
3 

44 – 30 
74 – 41 
75 – 74 
7 – 4 

7 
4 
3 
9 

 اجملموع 44 755%
 

 

ونطق  التالميذ يف القراءة ةلى معرفة قدر عنظرا إىل اعبدول السابق، حصلت الباحثة 
اآلخر ما زالوا يف البعض ، بعضهم حصلوا على النتيجة الكافية و األصوات والفصاحة

إىل ىا فسر تأن بح البيانات حاولت الباحثة يضو ، ولتمىتمام أكثر من غَتىالاغباجة إىل ا
على مستوى "مقبول"  %41،9% على مستوى "ضعيف" و75،3وىي ئوية االدرجة اؼب

 على مستوى "جيد جدا". %41،9% على مستوى "جيد" و39و

 

 

 
 



 اخلامسالفصل 

 اخلامتة

ويف ىذا الباب األخري تريد الباحثة أن تقدم وتعرض اخلالصات والتوصيات 
مدرسة اإلرشاد االسالمية بعملية تعليم مهارة القراءة يف واالقرتاحات اليت تتعلق 

 .بسنغافورة

 البحثنتائج  -أ

 ة القراءة من خالل القرآن الكرميتعليم مهار  -1

 :اخلطوات التالية ب الكرمي القرآن خالل من القراءة مهارة يف التعليم عملية وصفت

 متعددة الصورتلك و  الصور، ادلعلم عرضي النصوص التالميذ قراءة وقبل اللقاء ولاأل
 مضمون يصلوا أن التالميذ يستطيع الصور ىذه خالل من ،(متثيلية وإما حقيقية إما)

 موضوع التالميذ يفهم وحينئذ ، الكرمي بآيات القرآن يتعلق الذي ادلوضوع أو النصوص
 واتباع ، منوذجيا فسطرا سطرا النص قراءة ادلعلم ناحية من القراءة اءدتبا مث الدرس،
 اجمليدين التالميذ بعض ادلعلم تكليف مث .باجلماعة تكرارا مرتني أو مرة قراءتو التالميذ
 ويف. سبق ما حنو على وجدت إن األخطاء ذلم حيصحتو  متقن، حنو على النص بقراءة
 .مع التالميذ ادلكتوب النص من االستيعابية األسئلةمبناقشة  ادلعلميقوم  اللقاءات أواخر

 سرتاتيجية ادلعلمني يف تعليم مهارة القراءةا -ب

 من ثالث جوانب: الكرمي القرآن خالل من القراءة مهارة تعليم سرتاتيجياتا تكون
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كفاءة القراءة : إن عملية تعليم مهارة القراءة هتدف إىل ترقية  سرتاتيجية التنظيما -1
العربية للتالميذ من آيات القرآن الكرمي باألصوات والفصاحة مع فهم معناىا. وتلك 

 والقراءة والتدريبات الكتابية واإلنشاءادلواد تشمل على احلوار والقواعد وادلفردات والتعبري 
 .) اليت قررىا ادلنهج الدراسي للمعلمني االبتدائية (

ادلقدمة  : ادلراحلثالثة : حتتوي عملية تعليم مهارة القراءة على سرتاتيجية اإللقاءا -2
 على سبيلوالعرض واالختتام. أما طريقة التعليمية ادلستخدمة ىي طريقة قراءة جهرية، 

تسميع قراءة منوذجية من ادلعلمة، واخلصوصية يف ىذه الطريقة وجود عملية تكرار قراءة 
وأما الوسائل التعليمية ادلستخدمة فيها ىي   .وتدريبات التالميذ فرديا ومجعيا، اآلية
 وادلسجالت الصوتية وحنوىا. جهاز العرض أو الشرحيةك

هبا ادلعلمون ىي االختبار الشفهي : إن االختبارات اليت قام سرتاتيجية اإلدارةا -3
ويقوم ادلعلم بالتعليم  .ةيف كل امتحان شهري وامتحان نصف وآخر السنوالتحريري 

 اإليضايف للتالميذ الضعفاء على األقل مرة يف األسبوع.
 

 التوصيات  -ب

ىذا البحث يف تعليم القراءة  وامعلمي اللغة العربية أن يفيد منترجو الباحثة  -1
يف ترقية كفاءة مهارة تالميذىم باستعمال اآليات من القرآن الكرمي دلساعدة 

 القراءة وبعالج مشكالهتا.
العربية مبدرسة اإلرشاد اإلسالمية أن يتعودوا قراءة  متعلميترجو الباحثة من  -2

يف أثناء القرآن الكرمي أو النصوص القرآنية خارج الفصل لكي اليتفاجؤون 
 تعلم اللغة العربية.
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معلمي اللغة العربية أن يسعوا يف صحة القراءة حبسن  منترجو الباحثة  -3
اإللقاء واألداء، ألن مهارة القراءة تطلب فيها جودة النطق بأصوات صحيحة 

 وفصيحة كمثل الناطق األصلي.

 

 االقرتاحات - أ
يف تنمية مهارات  اللغةمعمل اقرتحت الباحثة على رئيس ادلدرسة إجياد قد  -1

 اللغة العربية واستفادة منو يف تعليم مواد أخرى كالقرآن الكرمي.قراءة 
من خالل قراءة طريق  وااللغة العربية أن يستفيد متعلمياقرتحت الباحثة على  -2

 .األخرىويطبقونو يف ادلواد القرآن الكرمي 
مرجعا  البحثذا ى يستطيعون أن جيعلوا لعلهم وعلى الباحثني ادلتتابعني، -3

 ومصدرا يف حبوثهم العلمية، ويتطورون ىذا البحث تطورا أوسع.
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 قائمة املصادر واملراجع

 أ.املصادر

 . القرآن الكرميأ

 ب. احلديث الشريف

 العربيةب. املراجع 

 كتب:

 منددداىج احلدددث يف الرتبيدددة وعلدددم ، جدددابري عبدددد احلميدددد جدددابر .دو  أمحدددد خدددريى كدددا م
 .دون السنة : القاىرة النفس

 طدددر  تددددريس القدددرآن بدددني الددددعوة ومهدددارات االتقدددان، آمدددل بيدددت فدددارو  الشدددوبكي 
  د.ى1432،دار ياسر : القاىرة

 دار  : سدددددوريا( 3، ط ) تعلدددددم القدددددرآن الكدددددرمي وتعليمدددددو، أمحدددددد حسدددددني عبدددددد الكدددددرمي
  .م2811،الغوثان

 (  القدددداىرة3ط ) تعلدددديم الدددددين اإلسددددالمي بددددني الن ريددددة والتطبيددددق، حسددددن شددددحاتة  :
 .م1777،  العربية للكتاب مكتبة الدار

 دار  ريدداضوآخددرون، البحددث العلمددي: مفهومددة وأدواتددو وأسدداليبو،  ذوقددان عبيدددات :
 م.1778،  أسامة

 دار : القدداىرة العربيدة اإلسدالمية بددني التدأليف والتددريس الثقافددة، أمحدد طعيمدةي رشدد 
 .م1777، العريب الفكر



71  

 

 
 

 القداىرة ،  تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخدرىيفادلرجع ، رشدي أمحد طعيمة ،
 .دون السنة

 م.1777، تعليم العربية لغري الناطقني هبا، القاىرة ، رشدي أمحد طعيمة 
 دار  ،دراسدات يف ادلنداىج واألسداليب العامدة ،صاحل ذياب ىندي ىضام عامر عليان

 .، دون السنةالفكر
 مؤسسددددة  : بغددددداد(، 7)ط ، تدددددريس الرتبيددددة اإلسددددالميةطددددر  ، عبددددد توفيددددق اذلددددا ي

 .دون السنة، الرسالة
 (مداالنج، جامعدة موالندا ملدك 1عبد الوىاب رشيدي، علم األصدوات النطقدي، ط ،)

 م.2818إبراىيم اإلسالمية احلكومية، سنة 
 م2885:  عمان، مقدمة يف اللسانياتد، عيسى برىومة. 
 م1771، دار الشواف:  الرياض، العربيةتدريس فنون اللغة ، علي أمحد مدكور. 
 إضاءات دلعلي اللغة العربية لغري الناطقني هبا، عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان ، 

 .دى1432: الرياض

 دروس الدورات التدريبية دلعلمي اللغة العربية ، عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان وزمالؤه
 د.ى1427:  الرياض، الناطقني هبا لغري

  اخلرطددوم، ؟ كيددف تكتدب حبثدا أو رسددالة جامعيدة ، نددو اختصاصدي و  عثمدانقاسدم : 
 .م 288 ،وزارة الثقافة

 دار ، تعلديم اللغدة العربيدة والرتبيدة الدينيدة، مصدطفى رسدالن .دو  زلمدد رشددي خداطر
 .م2888، الثقافة والنشر والتوزيع

 ادلعرفدددددةدار  : القددددداىرةتابدددددة، تعلددددديم القدددددراءة والك، زلمدددددود رشددددددي خددددداطر وآخدددددرون ،
 .م1771
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 2881، دار الفالح : األردن، ادلهارات الدراسية، زلمد علي اخلويل. 
 دون السنةادلناىج والوسائل التعليمية، وزلمد منري مرسي زلمد لبيب النجيحي ،. 
 مكتبة التوبة : الرياض(،2)ط ، طر  تدريس القرآن الكرمي، زلمد السيد الزعبالوي ،

 د.ى1428
 م2881 ،دار غريب : القاىرة، العربية وعلم اللغة احلديث، زلمد زلمد داور. 
 الدددددار الثقافددددة  : القدددداىرة ،ادلدددددخل إىل البحددددث اللغددددوي، زلمددددد السدددديد علددددي بالسددددي

 .م1777،للنشر
 م1777 ،دار الفالح : أردن ،تعليم اللغة حاالت وتعليقات، زلمد علي اخلويل. 
 م1772 : الرياض(، 3)ط ،أساليب تدريس اللغة العربية ،زلمد علي اخلويل . 
 2العدد ، اجلديد، رللة للدراسة اإلسالمية ،UIN Malang ،2817. 
 ترمجددة زلمددود رشدددي خدداطر وآخددرون، تعلدديم القددراءة والكتابددة،  ولدديم ، س، جددراي :

 .م 1771 : دارادلعرفة، القاىرة

 

 : حبوث

 معهد دار يف ابن ادلنذر، بيئة اللغة العربية وترقية مهارة الكالم  حبث وصفي تقوميي 
العليا قسم تعليم اللغة  ة الدراساتي، رسالة ادلاجستري كلالتوحيد جاوا الشرقية

 .م2811، قسم تعليم اللغة العربية، جامعة موالنا مالك إبراىيم، العربية
  زبن العارفني، تطبيق الكفاءة التعليمية والكفاءة ادلهنية ، حبث الوصفي التقوميي يف

بادلدارس ادلتوسطة اإلسالمية مبنطقة رمبانج جاوي الوسطى، مدرسة اللغة العربية 
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رسالة ادلاجستري كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية، جامعة موالنا مالك 
 .م2811إبراىيم، 

  لطيفة حانوم إندأستوين، تطوير ادلواد التعليمية لربنامج "صباح اللغة" على أساس
ارة الكالم ، حبث تطويري وجترييب يف معهد سونان الثقافة اإلندونيسية لرتقية مه

أمبيل العايل، رسالة ادلاجستري غري ادلنشورة. كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة 
 .م2813العربية، جامعة موالنا مالك إبراىيم، 

  ىاشم أشعري، إعداد ادلواد التعليمية دلهارة القراءة ، حبث تطويري يف مدرسة "دار
لثانوية مجرب، رسالة ادلاجستري غري ادلنشورة. كلية الدراسات العليا قسم الصالح" ا

 .م2813تعليم اللغة العربية، جامعة موالنا مالك إبراىيم ، 
  مرمي يب أبو بكر زلمد سلطان، تصميم منهج لتعليم اللغة العربية لتالميذ التعليم

اخلرطوم الدويل للغة  معهدحبث وصفي ، رسالة ادلاجستري،  قبل ادلدرسي بسنغافورة،
 .م 2887 العربية،
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Format Pengamatan 

Kegiatan Pembelajaran 

 

Nama Subjek: ……………………..……..Tanggal Pengamatan :………………………….. 

            Topik  :…………………………….. 

Indikator Ya Tidak 

1.     Pra Pembelajaran   

1. Mempersiap pelajar untuk belajar   

2. Melakukan kegiatan brain storming   

    11.      Kegiatan Inti Pembelajaran   

A.           Pemguasaan subjek   

3. Menunjukkan penguasaan subjek 

pembelajaran 

  

4. Mengaitkan subjek dengan 

pengetahuan lain yang relevan 

  

5. Menyampaikan subjek dengan jelas   

6. Menyesuaikan subjek dengan tingkat 

pengetahuan pelajar 

  

7. Mengaitkan subjek dengan realitas 

kehidupan 

  

B.            Strategi Pembelajaran   

8. Melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan karakteristik  pelajar 

  

9. Melaksanakan pembelajaran secara 

runtut 

  

10. Menguasai kelas   

11. Memberi perhatian yang merata 

kepada pelajar 

  

12. Melaksanakan pembelajaran yang 

bersifat alamiah 

  

13. Melaksanakan pembelajaran yang 

memungkinkan tumbuhnya daya 

kreativitas 

  

14. Melaksanakan pembelajaran yang 

menarik 

  

15. Melibatkan pelajar dalam   



pemanfaatan medi /alat peraga/TIK 

16. Pembelajaran yang memicu 

keterlibatan pelajar (cooperative 

learning) 

  

Indikator   

17. Menumbuhkan partisipasi aktif 

pelajar dalam pembelajaran ( active 

learning ) 

  

18. Menunjukkan sikap terbuka terhadap 

respon  pelajar 

  

19. Menumbuhkan keceriaan dan 

antusiasme pelajar dalam 

pembelajaran 

  

C. Penilaian proses dan hasil belajar   

20. Memantau kemajuan belajar selama 

proses 

  

21. Melakukan penilaian akhir (post test)   

D. Penggunaan bahasa   

22. Menggunakan bahasa lisan dan tulis 

secara baik 

  

23. Menyampaikan pesan dengan gaya 

yang sesuai 

  

     111. Penutup    

24. Melakukan refleksi atau membuat 

rangkuman 

  

25. Melaksanakan tindak lanjut dengan 

memberikan arahan atau penugasan 

  

 

 

 

 

 



 نقاط املقابلة مع رئيس القسم اللغة العربية 

 ؟اإلرشاد اإلسالمية  ما مكانة اللغة العربية يف مدرسة -1
 ما أىداف تعليم قراءة اللغة العربية  للمرحلة االبتدائية ؟ -2
 ما املواد املدروسة يف تعليم مهارة القراءة؟ -3
 ما مضمون املوضوعات ملادة القراءة يف املرحلة االبتدائية؟ -4
يف اعتقاك ىل املوضوعات املقررة ملادة القراءة يراعي الفروق الفردية لكافة  -5

 ات؟املستوي
 ما معيار النجاح هلذه التقومي؟ -6
 ما عملية التحسني بعد التقومي؟ -7

 

 

 

 

 

 

 



 نقاط املقابلة مع بعض املعلمني

 ما أىداف تعليم قراءة اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية؟ -1
 ىل ترى املوضوعات املقررة حاليا مناسبة يف حتقيق األىداف؟ -2
 الفروق الفردية لكافة املستويات؟يف إعتقادك ، ىل املوضوعات املقررة يراعي  -3
 ما الطريقة املستخدمة يف تعليم القراءة اجلهرية؟ -4
إذا كانت الطريقة املستخدمة واحدة، ىل ترى أن الطريقة الواحدة تتم تدريسو  -5

 للتالميذ يف ىذه املرحلة؟
 ما الوسائل التعليمية تستخدم يف ىذا التعليم؟ -6
 التعليم؟ومىت؟ما األساليب املستخدمة يف تقومي ىذا  -7
 ما معيار النجاح هلذا التقومي؟ -8
 ما عملية التحسني بعد التقومي؟ -9

 ما مشكالت التالميذ يف تعليم القراءة؟ -11

 ما العوائق يف تعليم القراءة؟ -11

 

 

 

 

 



 السرية الذاتية
 :خزمية بنت أشعري   االسم 

 م1961أبريل  7: سنغافورة،  مكان وتاريخ امليالد

 12721112:   رقم التسجيل

 1126-17#، رقم 168: عمارة    العنوان
 ، توافايوه1شارع                           
  (311168سنغافورة )                          

 
 السرية الرتبوية الرمسية

 م19811درسة اجلنيد اإلسالمية سنةمحصلت على شهادة  -1
 م19921الفقو واألصول سنة حصلت على شهادة جامعة األزىر الشريف يف قسم  -2
حصلت على شهادة املاجستري للدراسة العليا يف قسم اللغة العربية موالنا مالك  -3

 م21141إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج سنة 
 

 اخلدمة العلمية
-1993مدرسة الدراسات اإلسالمية يف مدرسة اجلنيد اإلسالمية بسنغافورة سنة )  -1

 م(2119
لغة العربية والدراسات اإلسالمية يف مدرسة اإلرشاد اإلسالمية بسنغافورة مدرسة ال -2

  حاليا (1 -2111سنة ) 
 



قائمة المصادر والمراجع
المصادر.أ
القرآن الكرمي. أ

احلديث الشريف. ب
المراجع العربية. ب

:كتب
مناهج احلث يف الرتبية وعلم ، جابري عبد احلميد جابر.دو أمحد خريى كاظم
.دون السنة:النفسالقاهرة

دار :القاهرةطرق تدريس القرآن بني الدعوة ومهارات االتقان، آمل بيت فاروق الشوبكي
.ـه١٤٣٢،ياسر

دار :سوريا) ٣(، ط تعلم القرآن الكرمي وتعليمه، أمحد حسني عبد الكرمي
.م٢٠١١،الغوثان
مكتبة : القاهرة)  ٣(ط تعليم الدين اإلسالمي بني النظرية والتطبيق، حسن شحاتة

.م١٩٩٨، الدارالعربية للكتاب
، أسامةدار : رياضمفهومة وأدواته وأساليبه، : وآخرون، البحث العلميذوقان عبيدات
.م١٩٩٧

:القاهرةالثقافةالعربية اإلسالمية بني التأليف والتدريس، أمحد طعيمةي رشد
.م١٩٩٨، دارالفكرالعريب
، القاهرة ، دون تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىيفاملرجع ، رشدي أمحد طعيمة

.السنة
ا، القاهرة ، رشدي أمحد طعيمة .م١٩٨٩، تعليم العربية لغري الناطقني 



دار ،دراسات يف املناهج واألساليب العامة،صاحل ذياب هندي هضام عامر عليان
.، دون السنةالفكر

دون ، مؤسسة الرسالة:بغداد، )٩(ط ، طرق تدريس الرتبية اإلسالمية، عبد توفيق اهلامشي
.السنة

، ماالنج، جامعة موالنا ملك )١(رشيدي، علم األصوات النطقي، طعبد الوهاب 
.م٢٠١٠إبراهيم اإلسالمية احلكومية، سنة 

.م٢٠٠٥: عمان، مقدمة يف اللسانياتـ، عيسى برهومة
.م١٩٩١، دار الشواف: الرياض، تدريس فنون اللغة العربية، علي أمحد مدكور

اإضاءات ملعلي، عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان ، اللغة العربية لغري الناطقني 
.ـه١٤٣٢:الرياض

دروس الدورات التدريبية ملعلمي اللغة العربية ، عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وزمالؤه
ا .ـه١٤٢٩: الرياض، لغريالناطقني 

وزارة :اخلرطوم، كيف تكتب حبثا أو رسالة جامعية؟،  نو اختصاصي و قاسم عثمان
.م٢٠٠،الثقافة

دار الثقافة ، تعليم اللغة العربية والرتبية الدينية، مصطفى رسالن.دو حممد رشدي خاطر
.م٢٠٠٠، والنشر والتوزيع

.م١٩٨١، دار املعرفة:القاهرةتابة، تعليم القراءة والك، حممود رشدي خاطر وآخرون
.٢٠٠١، دار الفالح:األردن، املهارات الدراسية، حممد علي اخلويل

.، دون السنةاملناهج والوسائل التعليمية، نجيحيوحممد منري مرسيحممد لبيب ال
، مكتبة التوبة:الرياض،)٢(ط ، طرق تدريس القرآن الكرمي، حممد السيد الزعبالوي

.ـه١٤٢٠



.م٢٠٠١،دار غريب:القاهرة، العربية وعلم اللغة احلديث، حممد حممد داور
الدار الثقافة :القاهرة،املدخل إىل البحث اللغوي، حممد السيد علي بالسي

.م١٩٩٩،للنشر
.م١٩٩٨،دار الفالح:أردن،تعليم اللغة حاالت وتعليقات، حممد علي اخلويل
.م١٩٨٢:الرياض، )٣(ط،أساليب تدريس اللغة العربية،حممد علي اخلويل

.٢٠١٨، UIN Malang، ٢العدد ، اجلديد، جملة للدراسة اإلسالمية
: ترمجة حممود رشدي خاطر وآخرون، تعليم القراءة والكتابة، القاهرة: وليم ، س، جراي
.م ١٩٨١داراملعرفة،

:بحوث
ابن املنذر، بيئة اللغة العربية وترقية مهارة الكالم  حبث وصفي تقوميي يف معهد دار 

لغة التوحيد جاوا الشرقية، رسالة املاجستري كلية الدراسات العليا قسم تعليم ال
.م٢٠١١العربية، قسم تعليم اللغة العربية، جامعة موالنا مالك إبراهيم، 

زبن العارفني، تطبيق الكفاءة التعليمية والكفاءة املهنية ، حبث الوصفي التقوميي يف 
مدرسة اللغة العربية باملدارس املتوسطة اإلسالمية مبنطقة رمبانج جاوي الوسطى، 

العليا قسم تعليم اللغة العربية، جامعة موالنا رسالة املاجستري كلية الدراسات
.م٢٠١١مالك إبراهيم، 

على أساس الثقافة " صباح اللغة"لطيفة حانوم إندأستوين، تطوير املواد التعليمية لربنامج 
اإلندونيسية لرتقية مهارة الكالم ، حبث تطويري وجترييب يف معهد سونان أمبيل 

كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة . املنشورةالعايل، رسالة املاجستري غري 
.م٢٠١٣العربية، جامعة موالنا مالك إبراهيم، 



دار "هاشم أشعري، إعداد املواد التعليمية ملهارة القراءة ، حبث تطويري يف مدرسة 
كلية الدراسات العليا قسم . الثانوية مجرب، رسالة املاجستري غري املنشورة" الصالح

.م٢٠١٣العربية، جامعة موالنا مالك إبراهيم ، تعليم اللغة
مرمي يب أبو بكر حممد سلطان، تصميم منهج لتعليم اللغة العربية لتالميذ التعليم قبل 

معهد اخلرطوم الدويل للغة حبث وصفي ، رسالة املاجستري، املدرسي بسنغافورة،
.م٢٠٠٨العربية،
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