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  الملخص

قراءة عادة تأثير  "عنواف البحث العلمي  ۱ٕ۱۱۲۲۹۹۹ٗما رقم قيد الطالب:  اا صر ن
عبد الرحمن الفاتح االسالمي معهد باللغة العربية  قدرة التالميذ فيالقرآن على 

 األستاذ ك مشرؼ الثاىن : نور ىدايات. ادلاجستَتمشرؼ األكؿ : األستاذ . "كولوجبن
 .اجستَتزلمد ىداية الرمحن. ادل

التعود على قراءة القرآف ليس بالشيء السيئ، أما بالنسبة إىل معٌت العادة  
نفسها. العلماء قد عرٌفوا أف العادة بتعريفات عديدة، كمن أىم التعريفات أف العادة ىي 
التكرار ادلستمر أك يف شيء ما. يف معظم األكقات بنفس الطريقة كبدكف ارطباط العقل. أك 

نوع البحث  ل يف األنفس اليت حتدث بشكل متكرر كتقبلها الطبيعة.أنو شيء متأص
ادلستخدـ يف ىذا البحث ىو البحث الكمي. ىذا البحث كصفي كمي. لئلجابة على 
صيغ مشكلة البحث كاختبار فرضيات البحث ادلقًتحة ، قد نفذت طريقة مجع البيانات 

ذا البحث تقنية االرتباط اللحظي باستخداـ استبياف. يف تقنية حتليل البيانات، يستخدـ ى
فيوضح  t  ۴ٗٔ،۲ > ۲۲ٖ،۲جدكؿ  <  tبناءن على فرضية حبث نتيجة عدد للمنتج.

ىذا الرقم أف عادة قراءة القرآف تعطى زيادة يف تعلم اللغة العربية )اإلستماع( للطبلب، 
العربية ب تعلم اللغة كىذا يعٍت أنو كلما ارتفع مستول عادة قراءة القرآف، يزداد جان

، من ناحية أخرل، كلما قلت عادة قراءة القرآف، ستنخفض أيضنا زيادة تعلم )االستماع(
اللغة العربية)اإلستماع( للطبلب. مبعٌت آخر، كىذا يعٍت أف اجلوانب العالية كادلنخفضة من 

 عادة قراءة القرآف ميكن تفسَتىا مبستول تعلم اللغة العربية.

 , تعلم اللغة العربيةاءة القرآنالكلمات المفتاحية: عادة قر 
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ABSTRAK 

 

 

 Nara Soma, 1711220009. Judul skripsi  “Pengaruh Kebiasaan Membaca 

Al-qur’an Terhadap Pembelajaran Bahasa Arab Pada Siswa Pondok Pesantren 

Abdurrahman Al-fatih Kota Bengkulu”, Skripsi : program Pendidikan Bahasa 

Arab, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Institut Agama Islam Negri Bengkulu, 

Pembimbing  1) Nurhidayat, M.Ag,  2) M. Hidayaturrahman, M.Ag. 

Membiasakan seseorang membaca al-qur’an, bukanlah sesuatu yang buruk, 

adapun pengertian kebiasaan itu tersendiri yaitu para ulama mendefinisikan 

kebiasaan dengan banyak definisi , salah satunya definisi yang terpenting yaitu 

kebiasaan adalah pengulangan sesuatu secara terus-menerus atau dalam sebagian 

besar waktu dengan cara yang sama dan tanpa hubungan akal. Atau dia adalah 

sesuatu yang tertanan didalam jiwa dari hal-hal yang berulang kali terjadi dan 

diterima tabiat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Untuk 

menjawab rumusan masalah yang ada dan menguji hipotesis yang telah diajukan, 

metode pengambilan data dilakukan dengan menggunakan angket. Dalam teknik 

analisis data penelitian ini memakai teknik korelasi produc moment. Berdasarkan 

uji hipoteis nilai t hitung >t tabel, 2,496 > 2,228 maka angka ini menunjukkan 

bahwa kebiasaan membaca al-qur’an memberikan peningkatan terhadap 

pembelajaran bahasa arab ( istima’) siswa, hal ini berarti semakin tinggi tingkat 

kebiasaan membaca al-qur’an maka aspek pembelajaran bahasa arab ( istima’ ) 

meningkat, sebaliknya semakin rendah kebiasaan membaca al-qur’an maka 

peningkatan pembelajaran bahasa arab (istima’) siswa juga akan menurun dengan 

kata lain dapat di artikan bahwa tinggi rendahnya aspek kebiasaan membaca al-

qur’an dapat dijelaskan dengan tinggi rendahnya pembelajaran bahasa arab. 

Kata Kunci : Kebiasaan Membaca Al-qur’an, Pembelajaran Bahasa Arab 
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ 

القرآف كبلـ اهلل ، آياتو تأيت مباشرة من قوؿ اهلل عز كجل ، كفيها كل 

بشر كادلخلوقات زلبة كرمحة جلميع أنزؿ اهلل القرآف على مجيع ال اخلَت كالفوائد،

 ُ عباده.

أنزؿ اهلل سبحانو كتعاىل القرآف على النيب زلمد صلى اهلل عليو كسلم 

ليس للقراءة، كلكنو ىدل لكل الناس. القرآف حيتوم على التعليمات كاألدكية 

الورمحة لئلنساف. ىذا الفهم الذل ال بد على االنساف أف يغرسو يف قلوبو ك 

رآف ليس اال للقراءة، بل ىو دليل لتحقيق السعادة كالصفاء كالنجاح عقولو. الق

القراءة  ِكالسبلـ كما إىل ذلك. كىكذا سنكوف القرآف ارشادا رئسيا يف احلياة.

ناديا. بل  مفوائدة كبَتة ك ىذا ىل  ىنك مستحب جلميع ادلسلمُت ببلشيء. الف

 :كاف اهلل يقوؿ يف القرآف الكرًن للقراة لقولو تعاىل 

 ۚ  اًقػٍرىٍأ بًاٍسًم رىبّْكى الًَّذٍم خىلىقى.....

                                                           
1
 DR. Ahmad asy Syarbashiy, pesan-pesan Rahasia dalam Al-Qur’an, (Bandung : 

Alfabeta, 2012) h. 36. 
2
Rusdin S. Rauf, 9 Keajaiban Sunnah Rosulullah, (Jakarta : Qultummedia, 2009) h. 75. 
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قراءة القرآف مسألة شرؼ لئلنساف. ىذا ىو ، الصمم الذم يصل إليو 

قاؿ ابن صبلح: قراءة القرآف إكراـ يعظم اهلل ّٔا  .ىذا الكائن كمجد غَت زلدكد

نح مثل ىذا الشرؼ، بل إف ادلبلئكة تريد حقن الناس.  ا يقاؿ أف ادلبلئكة ال دتي

بفضيلة عظيمة،   لقراء القرآف كشلارسيومساع تبلكة القرآف من البشر. كعود اهلل

كىذه اإلضافة ال يعلم أحد مدل احلد إال اهلل  كيضيف ذلم فضيلة كشرفنا،

 ّصاحب الفضائل العليا.

ىناؾ عادات كثَتة يف قراءة القرآف باإلضافة إىل اخلَت الذم ينشأ عند 

 فصل عادات احلسنات بسبب رلد الوحي اإلذلي. فهمو كاستيعابو ، كال ميكن

 كحي اهلل القادر على إعطاء الصفات يـو القيامة للقراء.

إف ادلؤمن الذم يقرأ القرآف كيردده بصوت حلو كترتيل لن يناؿ أجرنا 

عظيمنا فحسب ، بل سيحصل أيضنا على الصحة كالذكاء كيتجنب مجيع أنواع 

يكفي مبجرد قراءة القرآف  رل كبركة لنا.كىذه معجزة من القرآف بش األمراض.

 االستقامة كالًتتيل ، استثمرنا يف الصحة كاحلياة يف اآلخرة.

 

                                                           
3
 Hasan el-Bugisy, Gaul dengan Al-Qur’an, (penerbit : Gen Mirgat, 2013) h. 35-36. 
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لقد ثبت أف قراءة القرآف بطريقة تافهة ذلا تأثَت إجيايب ، أال كىو خلق 

على سبيل ادلثاؿ ،  راحة الباؿ كالركح دلن يقرؤه ، كميكن إثبات ذلك بنفسك.

ب أك الغَتة أك احلسد جتاه اآلخرين ، حاكؿ أف تأخذ عندما يصاب قلبك بالغض

الوقت الكايف لقراءة القرآف يف ترتيل. من تلك القراءة الشنيعة ، سوؼ حتصل 

 ْ.على راحة الباؿ

أما عن معٌت العادة اعتياد ادلرء على قراءة القرآف ليس باألمر السيئ، 

أحد أىم تعريفات نفسها ، أم أف العلماء يعرٌفوف العادات بعدة تعريفات، 

العادة ىو تكرار شيء ما بشكل مستمر أك يف معظم األكقات بنفس الطريقة 

 ٓأك أنو شيء متأصل يف النفس شلا تكرره الطبيعة كتقبلو.كبدكف اتصاؿ منطقي. 

من ادلعركؼ أف الطبلب يف  ادلؤسسات الًتبية اإلسبلمية مثل ادلدرسة 

انفسهم على قراءة  كالثانوية، حيارصوفرسة اإلعدادية الداخلية اإلسبلمية كادلد

بعض ادلدارس يا مر الطبلب بقرءاة القرآف قبل بداية الدرس، ك يف بعض  القرآف،

االسبلمي يف معهد بلب أف حيفظ القرآف. ك ىذا مابتمن ادلدراس يوجب للط

 .بنجكولو عبد الرمحن الفاتح
                                                           

4
  Nikmah Hidayati Harahap. 2017. Dampak Rutinitas Membaca Alqur’an, Fakultas 

Ushuluddin Dan Studi Islam, h. 30 
5
 M. Sayyid Muhammad az-Za’balawi, Pendidikan Remaja antara islam dan ilmu jiwa, 

(Penerbit : Gema Islami, 2007) h. 347 
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السبلمي عبد ا معهد ك جبانب تعويز التبلميذ يف قراءة القرآف، كانت يف

انشطت التكلم باللغات االجنبية مثل العربية. كتكوف  ذلا بنجكولو الرمحن الفاتح

ىذه االنشطت عادة يف ىذه ادلدرسة. كاساس ىذه العادة ىو قوؿ اهلل تعاىل يف 

أيضا  كقاؿ اهلل◌  قػيٍرٰاننا عىرىبًيِّا غىيػٍرى ًذٍم ًعوىجو لَّعىلَّهيٍم يػىتػَّقيٍوفى ( :   ِٖسورة ) الزمر:

 ۚ  ًف  ۥكىًإنَّوي ◌ ًإنَّا جىعىٍلنىاهي قػيٍرآننا عىرىبًيِّا لىعىلَّكيٍم تػىٍعًقليوفى  ( :ْ-ّيف سورة ) الزخرؼ:

يٍػنىا لىعىًلىّّ حىًكيمه   ◌ .أيْـّ ٱٍلًكتٰىًب لىدى

ذلذا السبب، احتفظ ادلسلموف باللغة العربية منذ اليـو األكؿ للتاريخ 

لقرآف ألنو ال يوجد قرآف إال بالعربية. كذلذا اإلسبلمي. إهنم حيرسوهنا حراسة ل

قاؿ  أيضان قاؿ عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو: تعلَّم العربية ألهنا من دينك،

عمر إنو على الرغم من أف اللغة العربية يف ذلك الوقت كانت ال تزاؿ دتشي على 

 ٔدىا.اللساف بسبلسة كنقاء كذكاء ، إال أهنا مل تتأثر بألسنة أجنبية كال تفس

االسبلمي التذكر ألمهية تعويد الطبلب على قراءة القرآف، فإف مبعهد 

، مدينة بنجكولو لو كقتا خاصا لقراءة كحفظ بنجكولو عبد الرمحن الفاتح

صباحنا اىل الساعة  ّالقرآف، ك كقت قرائتو ك حفظو ك ايداع احلفظ من الساعة 

اء ادلرجعية احلفظ، صباحنا، ىو كقت كاليداع، مث من قبل العصر حىت مس ٔ
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كىذا اجلدكؿ جدكؿ كاجب ك مفيد للحياة، العادة يف قراءتو، ميكن لطبلب 

. ستكوف قادرة على التحدث بشكلك سهولة  صحيحالنطق حركؼ العربية 

 اللغة العربية.

من خبلؿ البياف أعلى ، ميكننا أف نستنتج ما بل كاف ىناؾ تأثَت لعادة 

لعربية، كبالتايل فإف ادلؤلفُت مهتموف بإجراء ادلزيد قراءة القرآف على تعلم اللغة ا

تأثير مهارة قراءة القرآن على قدرة التالميذ في من األحباث النقدية حوؿ "

 " بنجكولواالسالمي عبد الرحمن الفاتح اللغة العربية بمعهد 

 ب. مسئلة البحث

يها استنادا اىل خلفية البحث السابقة، فإف صياغة ادلشكلة اليت يركز عل

ىذا البحث ىي: كيف يكوف تأثَت عادة قراءة القرآف على تعلم اللغة العربية 

  .بنجكولو معهد االسبلمي عبد الرمحن الفاتحلطبلب 

  أهداف البحثج. 

تأثَت عادة قراءة القرآف على تعلم  أما أىداؼ ىذا البحث ىي: دلعرفة

 اللغة العربية.
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 د. فوائد البحث

ة، من ادلتوقع أف توفر ىذا البحث فوائد قحث الساببناءن على أىداؼ الب    

 نظرية كعملية، يعٍت كمايلى:

 النظرية من حيث  .1

توفرا مدخبلت كمسامهة للمعرفة كالثاقفة  البحث يف ىذايرجى اف يكوف 

   رة الكبلـ.ادات قراءة الطبلب للقرآف على مهاحوؿ تأثَت ع

 العملية  من حيث .٢

ف يتمكنوا من توفَت ادلعلومات كمعرفة بالنسبة للباحثُت، من ادلأموؿ أ (أ 

ادلزيد عن احلقائق اليت يواجهها الطبلب فيما يتعلق بعادة قراءة القرآف 

 رة الكبلـ.لغة العربية، كخاصة على مهاعن تعلم ال

كمن ادلؤمل أف تتمكن ادلدارس من تقدًن ادلعلومات كادلدخبلت يف زلاكلة  (ب 

الكبلـ، كيف زلاكلة لتحسُت  لتحسُت تعلم اللغة العربية، كخاصة زلارة

 .عادات الطبلب يف قراءة القرآف

 نظام الكتابةه. 

 كتابة ىذا االقًتاح سيناقش يف مخسة فصوؿ:
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مقدمة، كاليت تتكوف من: اخللفية ، صياغة البحث ، أىداؼ  الباب األكؿ

 البحث ، فوائد البحث.

لفة ادلتعلقة يصف ىذا الفصل النظريات ادلختالباب الثاين األساس النظرم : 

. ، مهارة الكبلـعادة قراءة القرآف، بالعنواف يف ىذه الدراسة كاليت تتكوف من: 

 الدراسات السابقة ك فرضية البحث.

نوع البحث كمنظوره ، طرؽ البحث : تتكوف طريقة البحث من:  الباب الثالث

مكاف ككقت البحث ، عينات السكاف كالبحث ، متغَتات كمؤشرات البحث ، 

    البحث ، تقنيات مجع البيانات كتقنيات حتليل البيانات. أدكات
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 الباب الثاني

 األساس النظري

 فهم العادة . أ

 عرؼ العلماء العادة بعدة تعريفات. يف ما يلي ك أىم التعريفات:

العادة ىي تكرار شيء ما بشكل مستمر أك يف معظم األكقات بنفس  . أ

يء متأصل يف النفس من الطريقة كبدكف اتصاؿ منطقي. أك أنو ش

 األشياء اليت تكررىا تقبلها ك الطبيعة.

العادة ىي األشياء اليت حتدث بشكل متكرر دكف سبب تعلق العقل  . ب

)مبعٌت الفقو ك الفقو ك األكصوؿ(. كاحلل يشمل "الشيء" ىنا العادات 

كاألقواؿ كاألفعاؿ. كالتكرار يشَت إىل حدكث شيء ما عدة مرات. 

لشيء الذم حيدث مرة كاحدة أك نادرنا ال يقع يف معٌت كبالتايل ، فإف ا

 ٕالعادة.

كذكر عمر محاليك أف "الشخص الذم يريد أف يكوف ناجحنا يف التعلم 

جيب أف يكوف لديو سلوؾ جيد كعادات دراسية."من بعض تعريفات التعلم 

                                                           
7
 M. Sayyid Muhammad Az-Za’balawi, Pendidikan Remaja Antara Islam dan Ilmu 

Jiwa,(Jakarta : Gema Insani Press  2007), h. 347. 



ٗ 
 

 
 

أعبله ، ميكن االستنتاج أف عادات الدراسة ىي الطرؽ اليت يتعلم ّٔا الطبلب 

كيف  تحقيق أىداؼ معينة يتم تنفيذىا بشكل ركتيٍت حبيث تصبح عادة.ل

"التعود على االستجابات   ، كفقا جليلمر تنص على ذلكالوقت نفسو

ا يتم تلقائينا". لذا فإف العادة لديها القدرة على السيطرة على  احملسوبة جيدن

ى األشياء عل، ميكن استنتاج العديد من من ىذا الفهم سلوؾ شخص ما.

 ، العادات ىي نتائج تعليمية تظهر أمناطان معينة من السلوؾ.النحو التايل: أكالن 

ات مثل: ، للعادات خصائص أك مسهر العادة دائمنا سلوكنا. ثالثنا، تظثانينا

ميكن أف تكوف العادات  .، متكاملة مع الفردمتسقة، تلقائية، مؤكدة، سهلة

ادلصاحب ذلا من أىداؼ كغايات أيضنا قوية أك ضعيفة اعتمادنا على الدافع 

ا رابعنا النشاط الذم أصبح عادة. ، ستنتج عادات الدراسة ادلنظمة جيدن

 ٖكادلخطط ذلا إصلازنا ميكن أف يشجع األفراد على مواصلة التفوؽ.

 فهم قراءة القرآن . ب

 فهم القرآف حسب اللغة:

 اإلماـ الشافعي .ُ
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  ـ الشافعييقوؿ أبو عبد اهلل زلمد بن إدريس أك ادللقب باإلما

إف كلمة "القرآف" ليست سول اسم علم أك اسم لشيء ليس بكلمة 

 أك مؤلف أك مأخوذ من أم كلمة.

 اإلماـ الفرا .ِ

ك عند اإلماـ الفرا ، فإف كلمة القرآف تأيت من أك مأخوذة من  

كلمة "قراين" كىي صيغة اجلمع لكلمة "قرينة"  اليت تعٍت اإلرشاد أك 

يث ادلصطلحات، القرآف ىو الكتاب فهم القرآف من ح ٗادلؤشر. 

ادلقدس للمسلمُت الذم نزؿ مكمبلن للكتب السابقة، كاليت تضمنت  

رسل اهلل صلى اهلل عليو كسلم باعتبار  كبلـ اهلل اليت أنزؿ على

 كما قولو تعاىل : َُمعجزة لو.

 ۚ  قىد ۚ  اىىنّْ  ۚ  ؿى ۚ  ًءمۚ  رٰ ۚ  ◌  ًاسۚ  الن ًاىٰل بىًٌت ۚ  كىرىسيو

ۚ   ۚ  رَّبّْكيم ۚ  نبًٰايىةو مّْ  ۚ  تيكيمۚ  ًجئ مّْنى  ۚ  ليقي لىػكيمۚ  اىخ  ◌  ۚ  اىىنّْ  ۚ 

ٍيػػػ ىًة الطَّيۚ  الطّْي  ۚ  رناۚ  في طىيۚ  ًق فػىيىكيوۚ  فيخي يف ۚ  ًر فىاىفۚ  ًف كىهى

ًل ۚ  رىصى كىايحۚ  اىبۚ  مىوى كىاؿۚ  اىؾۚ  رًئي اؿۚ  كىايب ۚ      ًف اللٌٰوً ۚ  بًًاذ
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مىا فى كى ۚ  كيليوۚ  مبىا تىا ۚ  كى اينػىبّْئيكيم ۚ    ًف اللٌٰوً ۚ  ٰتى بًًاذۚ  مىوۚ  اؿ

ٰيىةن لَّػكيم ۚ  ًافَّ ًف  ۚ  ۚ  ًتكيمۚ  بػيييو ۚ  ًف  ۚ  فى ۚ  تىدًَّخريك  ۚ  ٰذ ًلكى الى

 ُُ(. ْٗاىل عمراف :  ( ۚ  فى ۚ  ًمًٍت ۚ  مُّؤ ۚ  تي ۚ  كين  ۚ  ًاف

قراءة القرآف ىي شكل من أشكاؿ العبادة أك التكريس هلل 

كأجر من ىذا العمل كما ذكر عبد الرمحن خالق أننا  سبحانو كتعاىل.

لكن األفضل بيننا ىم األشخاص الذين ىم  نا اهلل.مبجرد قراءتو خدم

كقد ركل الرسوؿ نفسو  على استعداد للتعلم مث تعليمهم لآلخرين.

ا من القرآف لو عشر فضائل، حىت  أف دلن يريد أف يقرأ حرفنا كاحدن

أكلئك الذين يقرؤكهنا بتلعثم، حيصل على جائزتُت، أف األشخاص 

من األياـ يدخلوف يف فئة ادلبلئكة  الذين جييدكف قراءة القرآف يف يـو

قرآف يف نفس الوقت كاألشخاص الذين يقرؤكف ال القديسُت.

، مث يف يـو القيامة سييطلب منهم قراءتو كما ميكنك  حيفظونو أيضنا

يف الواقع ، موقفك يف اآلية اليت  كما فعلت يف أم كقت مضى.

ند قرأهتا آخر مرة كيستمر يف صعود درجات السماء كالتوقف ع
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ىذا ىو موقف الناس الذين يعطوف فقط دلن حيفظ  احلفظ األخَت.

 ُِالقرآف.

، لطبع على اللغة العربيةكعندما نزؿ ىذا القرآف كاف لو تأثَت با

 اللغة ادلختارة دلخاطبة الكبلـ. فيما بينها: 

 القراف لتجميل كتزيُت الفادز العربية. .ُ

شريعة تظهر معاين جديدة يف لفظ العربية لتتناسب مع ال .ِ

 اإلسبلمية كتفهمها.

احملافظة على اللغة العربية من الزكاؿ ، فقد حفظ اهلل القرآف.  .ّ

 .ٗاحلجر:  Qs"حقنا ضلن )الذين( ننزؿ الذكر كضلرسو أيضنا" 

 الفصحى العربية اليـو ىي نفس لغة العربية عندما نزؿ القرآف.

على عكس لغة الكتب ادلقدسة لؤلدياف األخرل ، مل يعد من 

كن فهم معظم اللغات من قبل الناس اليـو ألف اللغة قد ت ادلم

 التخلي عنها منذ فًتة طويلة كىي شبو منقرضة.

                                                           
12

 Nikmah Hidayati Harahap, Dampak Rutinitas Membaca Al-Qur’an (Studi Kasus 

Dampak Rutinitas Membaca Al-qur’an ( Studi Analisis Terhadap Santri Pondok Pesantren Al-

Kautsar Al-Akbar Medan), h. 40 



ُّ 
 

 
 

انتشار اللغة العربية يف مجيع أضلاء العامل. أينما جتد اإلسبلـ  .ْ

ستجد اللغة العربية. كمل يبق من سطح ىذه األرض إال إذا بلغ  

 كبلـ اإلسبلـ إليو.

 وحدة حلجة كىي حلجة قريش.كما تعززت لغة القرآف ب .ٓ

كمن ىذه اللغة العربية فقط ت تطوير علـو الدينية مثل التفسَت  .ٔ

 كالعلـو احلديث كالفقو كأصوؿ الفقو.

كمن ىذه اللغة العربية ظهرت أيضنا معرفة القواعد العربية مثل  .ٕ

 ُّضلو، صرؼ.

 تعريف التعلم . ج

يئة حوؿ التعلم ىو يف األساس عملية، كىي عملية تنظيم كتنظيم الب

 الطبلب حبيث ميكن أف تنمو كتشجع الطبلب على تنفيذ عملية التعلم.

ييقاؿ أيضنا أف التعلم ىو عملية تقدًن التوجيو أك ادلساعدة للطبلب يف تنفيذ 

عملية التعلم. يبدأ دكر ادلعلم كدليل من عدد الطبلب الذين يعانوف من 

فات، مثل كجود يف التعلم، بالطبع، ىناؾ العديد من االختبل مشاكل.

طبلب قادرين على استيعاب ادلوضوع، كىناؾ أيضنا طبلب قادركف على 
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استيعاب ادلوضوع. يؤدم ىذاف االختبلفاف إىل قدرة ادلعلم على كضع 

لذلك، إذا كاف جوىر  اسًتاتيجيات يف التعلم كفقنا لظركؼ كل طالب.

 ُْالتعلم ىو "التغيَت"، فإف جوىر التعلم ىو "التنظيم".

ر. ح. بسرم مصطفى، ماجستَت. عبد احلميد، ماجستَت كشف دكتو 

عنو يف كتابو "طرؽ كاسًتاتيجيات تعلم اللغة العربية" أف الغرض من تعلم 

اللغة العربية عند النظر إليها من كجهة نظر ادلعلم ىو جعل اللغة العربية 

كيف الوقت نفسو، فإف اذلدؼ بالنسبة للطبلب ىو أف  يتقنها بسهولة.

ا قادرين على إتقاف اللغة العربية. كيف مناسبة أخرل، قالوا إف الدافع يكونو 

كىي  كالدافع لتعلم اللغة العربية يف إندكنيسيا بشكل عاـ ىو ألغراض دينية.

 ُٓدراسة كتعميق التعاليم اإلسبلمية كمصادر اللغة العربية.

 د. فهم اللغة العربية

لذلك جيب على ادلسلمُت  اللغة العربية ىي لغة القرآف كلغة اإلسبلـ ،

ت اختيار اللغة  تعلم اللغة العربية ليكونوا قادرين على فهم زلتويات القرآف.

العربية كلغة للقرآف ألهنا تستحق أف تكوف أفضل كأكمل كتاب مقدس إذا 
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دتت ترمجتو إىل لغة أخرل، عندىا تقتصر الًتمجة على ترمجة القرآف فقط. 

لغة العربية قدر ادلستطاع حىت يعرؼ معٌت جيب على كل مسلم أف يتعلم ال

 ُٔشهادة إلو غَت اهلل كأف زلمد رسوؿ اهلل.

اللغة ىي أداة اتصاؿ تستخدمها كل رلموعة رلتمعية. عادة ما يتم 

لذلك ، من الطبيعي أف البشر  استخداـ كل لغة للتواصل مع بيئتها ادلماثلة.

ع ذلك ، يف بيئة شلاثلة يف رلتمع معُت ال ميكنهم معرفة لغة رلتمع آخر. كم

ىذا يدؿ على أف اللغة أساسنا ىي  ، ميكن للجميع التواصل بشكل جيد.

كسيلة تواصل بُت األفراد كبيئتهم. بشكل عاـ ، تيرمز اللغة بعد ذلك بالنطق 

 ُٕ.أك الكبلـ

كيف عدة معافو أخرل جاء يف مجلة ما جاء على لساف مصطفى الغلٌيُت 

كحبسب فتحي يونس ،  لها العرب إليصاؿ نواياىم.أف اللغة العربية مجلة ينق

فإف الفصحى العربية ىي العنصر األساسي يف بناء األمة العربية. مع 

استخداـ اللغة العربية كلغة القرآف كاحلديث ، ىناؾ انطباع بأف اللغة العربية 

على الرغم من أنو ليس بالضركرة أف تكوف اللغة العربية  ىي لغة ادلسلمُت.
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كل ما  سبلـ ، ألف اللغة العربية أساسنا ليست ملكنا للمسلمُت فقط.ىي اإل

 ُٖيف األمر أف ىذه اللغة قد اختارىا اهلل سبحانو كتعاىل إلسقاط القرآف.

فنستنتج من كل التفسَتات السابقة أف ىناؾ عبلقة بُت عادة قراءة 

سهل على نزؿ القرآف باستخداـ اللغة العربية لي القرآف كتعلم اللغة العربية.

البشر فهمو، كما أف عادة قراءة القرآف ميكن أف تزيد من ذكاءنا كما إىل 

 ذلك.

كعندما نزؿ ىذا القرآف كاف لو تأثَت بالطبع على اللغة العربية ، مثل 

كما تعزز لغة القرآف بوحدة حلجة كىي  القراف لتجميل كتزيُت الفادز العربية.

طورت معرفة الدينية، مثل فقط من ىذه اللغة العربية ت حلجة قريش،

التفسَت،علـو احلديث كالفقو، كأصوؿ الفقو، كىذا من العربية تظهر أيضا يف 

 علـو اللغة العربية قواعد مثل ضلو، صرؼ.

 عفهم مهارة استما  .ه

مسعاف، مسعاف، مسعاف،  يف اللغة من لفظ مسعاف، عاالستما  تعريف

ا يعٍت االستماع أك شل ،ishghoتعٍت أيضنا  عأم السمع. استما  ،مسعاف
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االنتباه أك التنصت. االستماع أك السمع ىي عملية نشاط بشرم هتدؼ 

إىل: احلصوؿ على كفهم كحتليل كمساعدة كتفسَت كدتييز كنقل النقد / 

 األفكار كبناء األفكار. 

كيف الوقت نفسو ، كفقنا لرسيدم أمحد ثعيمة كزلمد السيد مناع ، فإف 

عن عمد بفهم ، كإتقاف الوصف كتوليد األفكار  االستقامة ىي نقل ادلواد

 ُٗمنو.

من حيث ادلصطلحات ىي الوسيلة األكىل اليت يستخدمها  عاالستما 

البشر للتواصل مع إخواهنم من البشر يف مراحل معينة ، من خبلؿ 

االستماع نتعرؼ على ادلفركدات )الكلمات( ، شكل العدد كالًتاكيب 

 َِ)تكوين عدة كلمات(.
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 راسات السابقة. الدو

، لـو اإلسبلمية سنن أمبل سورابايا. الباحث، زلمد حبيب الرمحن، جامعة العُ

بعنواف تأثَت قراءة القرآف كل صباح على استعداد هتزف نفس يف  ُِ(َُِٗ)

تتناكؿ ىذه الرسالة عن   ثانوية تعاـ الطالب كياىي ىاشم تنجغيليس سورابايا.

باح يف ثانوية كياىي ىاشم، مث ما ىي كيفية التعود على قراءة القرآف كل ص

حالة االستعداد الذىٍت للتعلم الطبلب، ككيف أثر عادة قراءة القرآف كل 

طريقة البحث  صباح على االستعداد الذىٍت لطبلب الثانوية كياىي ىاشم.

ادلستخدمة يف ىذا الباحث العلم ىي اجدائى بنوع من البحث الكمي. ذل 

ىذا الباحث العلم، فإف عادة قراءة القرآف تؤثر  ارتباط أما بالنسبة لنتائج

إف  بشكل كبَت على االستعداد الذىٍت لدل طبلب الثانوية كياىي ىاشم.

التشابو بُت الباحث ك الباحث الذم سيبسحسو الباحث ىو يف عادة قراءة 

أما االختبلؼ بُت الباحث اسابق الذل الباحث سيبسحسو الباحث،  القرآف.

حث يف كيفية التعود على قراءة القرآف كل صباح يف الثانوية  فهذه الرسالة تب

مث ما ىو شرط االستعداد الذىٍت للطبلب للتعلم، ككيف ىو  كياىي ىاشم.

تأثَت عادة قراءة القرآف كل صباح على االستعداد الذىٍت لطبلب الثانوية  
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كيف أثر عادة قراءة القرآف على تعلم اللغة  كياىي ىاشم. يف سيبحث اف

 .عربية لطبلب الثانوية يف معهد القراف حرسالكم مبدينة بنجكولوال

الباحث، سرم مواليت، جامعة الدكلة اإلسبلمية يف سناف كاليجاغا يوجياكارتا  .ِ

( تعريف القدرة على قراءة القرآف لطبلب مهارة الفرء يف الصف َُِٔ)

اتوؾ العاشر من ادلدرسة التخصصية إلعدادية كما فوؽ احملمدية كاحد ب

تبحث ىذه الرسالة يف مدل قدرة الطبلب  ِِجونونج كيدكؿ يوجياكارتا.

على قراءة القرآف، مث معرفة القدرة على قراءة القرآف، كىل ىناؾ تأثَت لقدرة 

طريقة البحث ادلستخدمة يف ىذا  الطبلب على قراءة القرآف يف مهارة القراءة.

رتباط. نتائج ىذه الباحث العلم ىي تباط بنوع من البحث الكمي ذك ا

ىناؾ تأثَت كبَت بُت القدرة على قراءة القرآف على تبلميذ مهارة  األطركحة:

،  َََ.َالقراء لطبلب الثانوم احملمدية كاحد باتو معٌت مستوية داللة 

كىناؾ عبلقة قوية بُت القدرة على قراءة القرآف. ييشارب مهارة القراءة لطبلب 

إف التشابو بُت الباحث العلم السابق  .يف جدكؿ ملخص النموذج 6َٔٔٔبػ 

الذم سيبحث لباحث يف عادة قراءة القرآف، ككجو االختبلؼ ىذا الباحث 

العلم ك الباحث ىو سيدرسها الكاتب، ىو تبحث ىذا الباحث العلم يف 
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مدل قدرة الطبلب على قراءة القرآف، مث معرفة القدرة على قراءة القرآف، كىل 

ب على مهارة القراءة القرآف يف مهارة القراءة لطبلب. ىناؾ تأثَت لقدرة الطبل

اما الباحث، اف كيف يكوف تأثَت عادة قراءة القرآف على تعلم اللغة العربية 

 لطبلب مدينة القراف معهد القراف حرسالكم مبدينة بنجكولو.

. أطركحة، فتيش الفياين أمانة، جامعة موالنا مالك إبراىيم الدكلة اإلسبلمية ّ

( ، بعنواف تأثَت عادة قراءة القرآف على التحصيل التعليمي للفصل َُِٓ)

تبحث  ِّمدينة مديوف. ِالعاشر يف الًتبية الدينية اإلسبلمية بادلدرسة العليا 

ىذه الرسالة يف كيفية قراءة عادات الطبلب للقرآف، ككيف يتم التحصيل 

ثَت لعادات القراءة، التعليمي للًتبية الدينية اإلسبلمية، كما إذا كاف ىناؾ تأ

طريقة  القرآف على التحصيل التعليمي للًتبية الدينية اإلسبلمية لدل الطبلب.

البحث ادلستخدمة يف ىذه األطركحة ىي رلاؿ ذك ارتباط بنوع من البحث 

نتائج ىذه الرسالة، بناءن على نتائج حتليل البيانات، من ادلعركؼ أنو  الكمي.

َتة يف قراءة القرآف، ىناؾ إصلازات تعليمية للًتبية بالنسبة لعادات الطبلب ادلتغ

ك  ََِ.َالدينية اإلسبلمية يف اجلوانب ادلعرفية كالوجدانية بقيمة داللة 
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إف التشابو بُت األطركحة السابقة كاألطركحة اليت ستكوف كتابة  .َِٓ.َ

دقيقة، أم يف عادة قراءة القرآف، كاالختبلفات بُت ىذه األطركحة كالرسالة 

تبحث ىذه الرسالة يف كيفية قراءة عادات الطبلب  ليت سيدرسها الكاتب،ا

للقرآف الكرًن، مث كيفية التحصيل التعليمي للًتبية الدينية اإلسبلمية، كما إذا  

كاف ىناؾ تأثَت لعادات قراءة القرآف على التحصيل التعليمي للًتبية الدينية 

كحتديدان، كيف أثر عادة  يف حُت سيناقش الباحث، اإلسبلمية لدل الطبلب.

 قراءة القرآف على تعلم اللغة العربية لطبلب مدينة القراف حرسبلكم بنجكولو.

 . فرضية البحثز

بناءن على صياغة ادلشكلة كعدة تعريفات كدراسات نظرية يف 

الدراسات البحثية ذات الصلة أعبله، دتت صياغة الفرضية على النحو 

 التايل:

Haقراءة القرآف على تعلم اللغة العربية يف كوخ  : ىناؾ تأثَت لعادات

 القرآف الكرًن ىرسبلكم.

Ho ال أثر لعادات قراءة القرآف على تعلم اللغة العربية يف كوخ :

 القرآف الكرًن.
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 الباب الثالث  

 المنهج البحث

 نوع البحث . أ

يستخدـ تصميم ىذا البحث مدخل كمينا. يف األساس، اف البحث       

البحث الكثَت من استخداـ ادلدخل االستنتاجي  الكمي حيث يتطلب

االستقرائي. يستخدـ ىذا ادلدخل لتحديد تأثَت عادة قراءة القرآف على تعلم 

سبلمي عبد الرمحن االاللغة العربية كخاصة يف مهركت الكبلـ يف الثناكية معهد 

 بنجكولو.الفاتح 

الكمية  النوع من البحث ىو البحث ادلستخداـ مدخل كمي، مع الطريقة

لبلرتباط كاليت هتدؼ إىل فحص مدل ارتباط الفونوف يف متغَت كاحد بادلتغَتات 

كعند نانا سياكديو  اف للبحث ، يهدؼ إىل حتديد عبلقة ادلتغَت بعدة  األخرل.

متغَتات أخرل معرب عنها حبجم معامل االرتباط كالداللة اإلحصائية. ال يعٍت 

ف ىناؾ عبلقة تأثَت أك سبب أك نتيجة من كجود ارتباط بُت متغَتين أك أكثر أ

متغَت إىل آخر. االرتباط اإلجيايب يعٍت أف القيمة العالية يف متغَت كاحد مرتبطة 

بقيمة عالية يف متغَتات أخرل. االرتباط السليب يعٍت أف القيمة العالية يف أحد 



ِّ 
 

ِّ 
 

 مبعٌت آخر ، االرتباط ِْادلتغَتات مرتبطة بقيمة منخفضة يف متغَت آخر.

الكمي ىو من أجل احلصوؿ على معلومات حوؿ مستول العبلقة اليت حتدث ، 

 ليس حوؿ ما إذا كاف ىنك أحد ادلتغَتات لو تأثَت على آخر أـ ال.

 مكان وزمان البحث  . ب

مكاف ىذا البحث ىو بالتحديد يف معهد القراف حرسالكم لودج يف 

ل أف يكوف ىذا من أج ، مدينة بنجكولو. ِ، رك  ٗشارع ىايربد تيب آر يت 

البحث متوافقنا مع ما توقعو ادلؤلفوف ، حدد الكاتب نطاؽ البحث ، كحتديدان 

. اف ذلذا االسبلمي عبد الرمحن الفاتح بنجكولوالثانوية يف معهد   الفئة األكال

 .َُِِالبحث يف عاـ 

 ج. جيم السكان والبحوث السابل

 . السكاف ُ

اد ذلا صفات كخصائص معينة ىي منطقة التعميم تتكوف من أشياء اك مو 

حيددىا الباحث للدراسة مث استخبلص النتائج. السكاف ليس أشخاصنا فقط، 

بل أشياء كأشياء طبيعية أخرل. السكاف ليس فقط عدد األشياء اك 
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ادلوضوعات اليت تتم دراستها، كلكنها تشمل مجيع اخلصائص اليت ميتلكها 

  ِٓ.ادلوضوع أك الكائن

السكاف ىو الكائن كلو الذم يتم حبثو من قبل الباحث. أما بالنسبة 

ألكلئك الذين عقدكا العـز على أف يكونوا يف ىذا البحث، فهم طبلب 

بنجكولو يف العاـ الدراسي سبلمي عبد الرمحن الفاتح االالصف السابع 

َُِِ/َِِِ. 

 عينة البحث .ِ

 بعض التعرفة للعينة عند اخلرباء ، كىي:

ونو ، تعد العينة ىي جزء من عدد كخصائص السكاف ، إذا  عند سوجي

كاف عدد السكاف كبَتنا كال ميكن البحث يف دراسة كل شيء يف السكاف.
ِٔ 

العينة ىي جزء أك شلثلة للسكاف قيد الدراسة. لذلك نستنتع العينة أف   

ميكن  نستنتج العينة ىي بعض اخلصائص أك السمات اليت ميتلكها السكاف.

ضنا أف العينة جزء صغَت مأخوذ من أفراد آّتمع بناءن على إجراءات القوؿ أي
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. ت أخذ العينات ألف  زلددة مسبقنا حبيث ميكن استخدامها لتمثيل السكاف.

ا أف يقـو الباحثوف  ا لذا كاف من الصعب جدن عدد السكاف كاف كبَتنا جدن

بدراستها مجيعنا.
ِٕ 

ة ألخذ العينات ، حبيث يف البحث ، من الضركرم استخداـ تقنية جيد

تكوف البيانات اليت سيتم احلصوؿ عليها عبارة عن دتثيل للبيانات من السكاف 

يف ىذا البحث ت أخذ العينة باستخداـ طريقة أخذ العينات  ادلدركسُت.

العنقودية العشوائية. حيث تقـو التقنية بًتتيب آّموعات بشكل عشوائي ، 

خدـ الباحث ىذه التقنية ألف سكاف است كليس ادلوضوعات بشكل فردم.

، كاليت تكونت من العديد االسبلمي عبد الرمحن الفاتح بنجكولويف معهد 

مث بناءن على العدد العشوائي للفصوؿ يف كوخ   من الطبقات أك السكاف.

، كانت عينة البحث عبارة عن فصلُت االسبلمي عبد الرمحن الفاتح بنجكولو

لفصوؿ على اعتبار أف عدد ادلراىقُت من حيث يعتمد حتديد عدد ا فقط،

  الفصلُت قد استوف احلد األدىن حلجم العينة احملدد مسبقنا.
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،  ِ IPS مثل عينة من البحث ىي طبلب الفصل )احدل عشر(

 MANطالبنا من  ّٕبإمجايل  ّ IPS كعددىم اربعوف طالبنا ك )احدل عشر(

rejoso peterongan Jombang   .  

عينة كفق التقنيات ادلستخدمة من قبل الباحثُت كىي عند أخذ ىذه ال

مع األخذ يف االعتبار أف الطبلب  تقنية أخذ العينات العنقودية العشوائية،

حيصلوف على ادلواد بناءن على نفس ادلنهج ، كالطبلب الذين يدرسهم نفس 

 ادلعلم ، كال يوجد فصل دراسي أعلى.

 د. المتغيرات ومؤشرات البحث

 البحث. متغَتات ُ

متغَتات البحث ىي كل شيء يف النموذج الذم حيدده الباحث لدراستو 

تتكوف  ِٖحىت يتم احلصوؿ على معلومات عنو ، مث يتم استخبلص النتائج.

 ادلتغَتات الواردة يف ىذه الدراسة من ادلتغَتات ادلستقلة كادلتغَتات ذات الصلة.

 يف ىذا البحث، ادلتغَتات البحثية ىي: 
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ىو عادة قراءة القرآف. تعد عادة قراءة القرآف مهارة معقدة  X أ(. ادلتغَت

تنطوم على أشياء كثَتة ، ليس فقط تلحفظ يف تبلكة الكتابة ، بل تشمل 

تعلم اللغة العربية. إنو تعلم جوانب اللغة  Yأيضنا على العقل ، متغَت 

العربية نفسها ، كلكل جانب من جوانب اللغة خصائصو اخلاصة اليت 

عن بعضها البعض. باإلضافة إىل األنشطة اليت تتضمن عمليات  ختتلف

مثل الرؤية كاالنتباه كتكرار الذاكرة حوؿ الكلمات كاحلركؼ كفهم 

 ِٗادلعاين.

ب(. باإلضافة إىل األنشطة اليت تتضمن عمليات مثل الرؤية كاالنتباه كتكرار 

 َّالذاكرة حوؿ الكلمات كاحلركؼ كفهم ادلعاين.

  . مؤشرات البحثِ

ادلؤشرات ىي متغَتات ميكن استخدامها لتقييم احلاؿ أك إمكانية إجراء 

تغيَتات من كقت آلخر. ال يشرح ادلؤشر دائمنا احلالة كلو ادلوقف، كلكنو غالبنا 

 ُّما يعطي عبلمة أك إشارات حوؿ احلالة العامة كتقدير. 
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 Munir, Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab, (Jakarta:Kencana) h. 6 
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 Munir, Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab, (Jakarta:Kencana) h. 6 
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 Pinton setya Mustafa, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitaatif, dan Penelitian 

Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga, (Malang: Universitas Negeri Malang), h. 3 
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 . تقنيات جمع البياناته 

الدراسة ىي يف شكل معلومات  البيانات البحثية اليت ت مجعها يف ىذه

االسبلمي عبد تتعلق بتعلم اللغة العربية ، كخاصة إجادة اللغة العربية يف طبلب 

 يف ىذا البحث ت استخداـ تقنيات مجع البيانات كىي: الرمحن الفاتح بنجكولو

 ادلبلحظة .ُ

كقاؿ باتوف ، ادلبلحظة ىي طريقة دقيقة كزلددة إلجراء ادلعلومات 

 ِّع األنشطة اجلارية كهدؼ للدراسة يف الدراسة.ادلتعلقة جبمي

تستخدـ ىذه الطريقة لتحديد كضع كحالة الطبلب يف ادلدرسة كحالتهم 

 البدنية ، ككذلك مجيع الظركؼ ادلوجودة يف البيئة ادلدرسية.

تستخدـ ادلبلحظات أيضنا للحصوؿ على بيانات حوؿ ملفات 

كالرسالة ، األىداؼ كالغايات ، تعريف ادلدرسة اليت تشمل ، اذلوية ، الرؤية 

مناطق ادلدرسة ، البنية التحتية كحالة ادلعلم كحالة الطالب. باإلضافة إىل ذلك 

، ىاما البحث مبلحظات حوؿ عادات قراءة الطبلب للقرآف يف ادلدرسة 

 كسجل مجيع ادلؤشرات ادلراد دراستها.
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 استبياف  .ِ

تعميم البيانات عن االستبياف ىو طريقة أك تقنية يستخدمها الباحث ل

طريق توزيع عدد من األكراؽ اليت حتتوم على أسئلة جيب اإلجابة عليها من 

 ّّقبل ادلستجيبُت.

نوركانكانا  ىي تعريف تقدًن استبياف اف طرؽ مجع البيانات من خبلؿ 

طرح سؤاؿ مكتوب على عدد من األفراد ، كيطلب من األفراد الذين لديهم 

 ّْكتوبة.ىذه األسئلة تقدًن إجابة م

 اختبار .ّ

أداة قياس أك أداة تستخدـ للحصوؿ على معلومات / بيانات حوؿ 

شخص أك شيء معُت. البيانات اليت ت احلصوؿ عليها ىي مسات أك مسات 

 ّٓمتأصلة يف الفرد أك الكائن ادلعٍت.

ىو أداة أك إجراء يستخدـ الكتشاؼ أك  jabarك  kuntoاالختبار كفقنا لػ 

 ّٔـ طرؽ أك قواعد زلددة مسبقنا.قياس شيء ما باستخدا
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 توثيق .ْ

ميكن االستماع إىل تعريف التوثيق بشكل عاـ من خبلؿ استخداـ ىذه 

الكلمات يف احلياة اليومية. على سبيل ادلثاؿ ، يوجد يف كل جلنة دائمنا قسم 

عادة ما يقتصر تعريف ىذا القسم على مهمة التقاط صور ألنشطة  للتوثيق.

تيستخدـ  الواقع جيب أف تكوف أكثر من ذلك.اللجنة ، رغم أهنا يف 

مصطلحات التوثيق ، من بُت أمور أخرل ، يف التعريفات التالية: التوثيق الفٍت ، 

تيعرؼ تقنية التوثيق أيضنا يف  توثيق الفيلم ، التوثيق الشخصي ، كما إىل ذلك.

 . يف حالة اللجنة ، يستخدـISO 9000أنشطة احلوسبة كعملية اعتماد سلسلة 

بينما يف ىذه  ّٕمسؤكؿ التوثيق عادة كامَتا لتصوير احلدث يف شكل صور.

 .احلالة اذلدؼ من التوثيق ىو قيمة بطاقات التقرير
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 و. تقنيات تحليل البيانات

 . اختبار ادلتطلبات ادلسبقةُ

 أ. اختبار قاعدة البيانات   

 . يتم ذلك عن طريق(x2)اختبار احلالة الطبيعية للبيانات مع 

مع ادلنحٌت العادم  (B)مقارنة ادلنحٌت الطبيعي يف شكل بيانات رلمعة 

سلتلفنا بشكل كبَت عن  Aإذا مل يكن  B: A. لذا فإف مقارنة (A)القياسي 

A  فإف ،B .ىي البيانات اليت يتم توزيعها بشكل طبيعي 

 (.X2)عدد  تشي كوادراداستخداـ اختبار 

 

 معلومة: 

X2 تشي كوادراد = 

Fo ًتدد ادلرصود= ال 

Fn الًتدد ادلتوقع = 
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 اختبار جتانس البيانات . ب

اختبار التجانس الذم سيقدمو الفاحص ىو فقط اختبار 

 ّٖ.Fبارتليت كأكرب اختبار تباين مقارنة بأصغر تباين باستخداـ 

  

 ، فلن تكوف متجانسة x2 ≥ x2إذا عدت       

 ، يكوف متجانسنا x2جدكؿ  ≥ x2إذا كاف عدد 

 أك

 جدكؿ إذف ، فهو غَت متجانس F Fف إذا كا

 جدكؿ إذف ، متجانس F Fإذا كاف 

 استنتاج

 غَت متجانس: ك ال ميكن متابعة حتليل االختبار ادلقارف

 متجانسة: ميكن متابعة حتليل االختبار ادلقارف.
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 ج. اختبار اخلطية

غَت كادلت (x)يستخدـ اختبار اخلطية لتحديد ما إذا كاف ادلتغَت ادلستقل        

ذلما عبلقة خطية أـ ال. كيتم إجراء اختبار اخلطية باستخداـ  (Y)التابع 

 مع الصيغة: Fإحصاء اختبار 

 F=   

عند  F (table)مع  Fيتم حساب اختبار اخلطية مبقارنة قيمة )عدد(           

 F . إذا كاف dk = n - kكمقاـ  dk = k - 2كالبسط  َٓ.َ= aيسول األمهية 

(table))عدد  F (.فيمكن استنتاج أف االضلدار لو منط خطي ،ّٗ 

 اختبار الفرضيات .ُ

بعد إجراء االختبار األساسي ، كىو اختبار احلالة الطبيعية ، فإف        

اخلطوة التالية ىي اختبار فرضية البحث لتحديد ما إذا كاف ىناؾ تأثَت لعادة 

البسيط  T استخداـ صيغة اختبارقراءة القرآف على تعلم اللغة العربية ، يتم 

أسلوب التحليل ادلستخدـ ىو التحليل على النحو التايل ، اما ادلزدكج. 
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 Sugiono, Statistik Untuk Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 274 



ّْ 
 

 
 

الختبار نسبة مقارنات البيانات أك الفًتات الفاصلة من نتائج االختبار القبلي 

 كالبعدم اليت قاما ّٔا الباحثوف يف الفصل.

 البسيطة ادلقًتنة Tصيغة اختبار 

 

 معلومة:

di  =( الفرؽ بُت النتيجة بعد كالنتيجة السابقة من كل مادةi) 

Md  الكسب )د(= معدؿ 

x اضلراؼ درجة الكسب مقابل متوسطها = (xd = di-Md) 

n = مربع اضلراؼ درجة الكسب مقابل معدذلا 

 ف = عدد العينات 

 

)1(

2






nn

x

d
t

d
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 الباب الرابع

 نتائج البحث

 وصف منطقة البحث . أ

 تح في مدينة بنكولو.تاريخ إنشاء معهد عبد الرحمن الفا .1

ىو مؤسسة تعليمية تتضمن  معهد عبد الرمحن الفاتح يف مدينة بنكولو.

منهجنا مع ادلنهج الذل قرره من قبل كزارة الًتبية اإلسبلمية  خاصة يف زلافظة 

ك تقع يف شارع. مسور ديوا  ، بنكولو اليت أصبحت اآلف مؤسسة تعليمية خاصة

ك ف كالية سليبار  ، يواف منطقة سومور د ، ۹ٔك ف كالية   ، ۲ٕف حي  ۴

 .۲۹۲۹فرباير  ۲ٕاليت بدأت يف  ، مدينة بنكولو

أنشت ىذه ادلؤسسة منذ ظهور جائحة كوركنا يف إندكنيسيا كأيضنا يف 

العديد من البلداف يف العامل ك بسب ذلك أغلق الوصوؿ إىل األعماؿ )احلج 

ـ رمحة فوترا ماجستَت ف العلـو مبؤسس األستاذ إذلا كالعمرة( ك عملت ادلؤسسة

الدينية. منذ بداية ظهور كباء جائحة كوركنا كإغبلؽ الوصوؿ من اخلركج ك 

 ى مؤسس ادلؤسسة تطوير أك استخدااستوح  ، الدخوؿ  إىل ادلنطقة كحىت العامل

خاصة باأليتاـ كالفقراء، كلو مع  األرض اليت ميلكها إلنشاء ادلعهد
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حت برنامج تربعات للمجتمع لتطوير ادلؤسسة معهد عبد ادلباين ادلرجتلة مث فت

 الرمحن الفاتح.

موقع معهد عبد الرمحن الفاتح بنكولو قاـ ّٔذا البحث يف معهد عبد 

 ، ۹ٔك ف كالية   ، ۲ٕف حي  ۴الرمحن الفاتح اليت تقع يف شارع مسور ديوا 

 ، عاصمة بنكولو.ف منطقة سومور ديوا

 ن الفاتح بنكولورؤية كرسالة عهد عبد الرمح

 الرؤية ( أ

أف نكوف مؤسسة قادرة على كالدة جيل إسبلمي من خبلؿ الدعوة 

 كاألنشطة االجتماعية كالتعليمية.

 الرسالة  ( ب

 تنظيم التعليم اجليد كفق توجيهات القرآف كاحلديث لتكوين جيل من  (ُ

 كمستقل. زلمودةكذك أخبلؽ ، كفقيو عاؿ، ادلسلمُت  بعقيدة صحيحة

 االجتماعية للمحتاجُت لزيادة ادلعرفة كالرفاىية الدينية. تنظيم اخلدمات (ِ

تنظيم أنشطة الدعوة اإلسبلمية اجليدة من خبلؿ التعليم غَت النظامي  (ّ

 كمستقل.، أخبلقهم زلمودة لتخريج طبلب أتقياء كفقيو ك
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 حالة المعلمين و التربويين .٢

 1.1الجدول 

 حالة المعلمين و التربويين

۱ 
ستاذ إذلاـ رمحة فوترا ماجستَت ف العلـو األ ادلريب أك ادلرشد

 الدينية.

۲ 
، أمحد رفيق الفاركؽ، احلج ، األستاذ رئئيس التحفيظ للرجاؿ

 بكالوريوس

 الوندم ىدايات األستاذ، ادلدبر دلسكن الرجاؿ ۳

 سيسي كرنياسي األستاذة، سكريتَت ۴

 جيسي سرم مونيكا األستاذة، رئئيس التحفيظ للنساء ۵

 نارا صوما األستاذة، ر دلسكن النساءادلدب ٔ

 أحد عشر شخصا عدد ادلدرسُت ٕ

 حالة الطالب .7

  أما الطبلب لدل معهد  عبد الرمحن الفاتح بنكولو للعاـ الدراسي

 طالبنا. ۳ٔعددىم  ۲۹۲۹/۲۹۲۱
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 1.٢ جدولال

 بيانات الطالب 

 الصف الثاىن عشر الصف العاشر الصف السابع عاـ الدراسي

عدد 

 الطبلب

عدد 

 األنقاض

عدد 

 الطبلب

عدد 

األنقا

 ض

عدد 

 الطبلب

عدد 

األنقا

 ض

۲۹۲۹/۲۹۲۱ ۲۹ ۱ ۱ٔ ۱   

 حالة المرافق والبنية التحتية .1

 1.7الجدول 

 حالة المرافق

 ادلباىن رقم
موجود/ غَت 

 موجود
 حالة ادللكية عدد

 ملك خاص ۱ موجود مسجد/مصلى ۱

 ملك خاص ۱ موجود ققاعة الفصل ۲
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 ملك خاص ۱ موجود مسكن للرجاؿ ۳

 ملك خاص ۱ موجود مسكن للنساء ۴

 ملك خاص ۱ موجود مطبخ ۵

 ملك خاص ۱ موجود مطعم ٔ

 ملك خاص ٖ موجود محاـ ٕ

 ملك خاص ۱ موجود ملعب الرياضة ٖ

 ملك خاص ۱ موجود غرفة الضيوؼ ٗ

 ملك خاص ۱ موجود غرفة لؤلستاذ ۱۹

 ملك خاص ۱ موجود غرفة لؤلستاذة ۱۱

 1.1جدول 

 حالة المرافق والبنية التحية

 األغراض رقم
موجود/ غَت 

 موجود
 حالة ادللكية عدد

 ملك خاص ۳ٖ موجود خزانة ۱

 ملك خاص ۳ٖ موجود سرير ۲
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 ملك خاص ٕ موجود مكتب اإلدارة ۳

 ملك خاص ٕ موجود كرسي اإلدارة ۴

 ملك خاص _ غَت موجود مكتب التعلم ۵

 لك خاصم _ غَت موجود كرسي التعلم  ٔ

 ملك خاص ۲ موجود سبورة ٕ

 ملك خاص ۱ موجود ساعة احلائط ٖ

 ملك خاص ۱ موجود مكرب الصوت ٗ

 ملك خاص ۱ موجود مولد كهرباء ۱۹

 ملك خاص ۳ موجود مزبلة ۱۱

۱۲ 
ماكنة مصفى ماء 

 لللشرب
 ملك خاص ۱ موجود

 ثنتائج البح . ب

 قبة والتجريبيةتحليل بيانات االختبار القبلي والبعدي للفئتين المرا .1

هد عبد الرمحن الفاتح مدينة بنكولو يف معتقاـ بإجراء ىذا البحث يف 

. ككانت العينة ادلدركسة صف كاحد كىو ۲۹۲۱شهرمن يونيو إىل يوليو 
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الصف السابع أ كوًحدة جترييب حيث اعتاد الطبلب على قراءة القرآف كالصف 

 .رآفالسابع ب كفئة حتكم. الذم مل يعتاد على قراءة الق

، ستقدـ الباحثة نتائج البحث الذم قاـ بإجراؤه قبل يف ىذا القسم

التعود على قراءة القرآف حيث يدخل ادلعلم غرفة الصف السابع كموضوع حبث 

قاـ بإجراء اختبار القبلي  لتدريس كالتعلم. قبل تلقي العبلج،أثناء عملية ا

 يتكوف من اختبار قراءة القرآف.

أجرل ادلعلم اختبارنا  قراءة القرآف،طبلب على تعود بعد أف يطلع ادلعلم ال

للطبلب دلعرفة نتائج عادة قراءة القرآف يف كل من الفصل الضبط كالفصل 

، فإف نتائج االختبار تائج التعويد اليت قامت بإجراؤىاالتجرييب. بناءن على ن

فيمعهد عبد الرمحن القبلي كالبعدم يف الصف الضبط ك الصف التجريبية 

 على النحو التايل: تح بنكولو،الفا

 1.4جدول 

 بيانات االختبار القبلي والبعدي للفئتين المراقبة والتجريبية

 األمساء رقم
 صف الرقابة

 األمساء رقم
 صف جتريب

 االختباراالختبار  االختباراالختبار 
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 البعدم القبلي البعدم القبلي

 ۵ٖ ۹ٕ سوجي ۱ ۲ٕ ۹ٔ نينا ۱

 ٕٖ ۴ٕ يسناكايتتر  ۲ ۳ٕ ٔٔ بوصلا ۲

 ٖٗ ٕٔ ترم فوترم ۳ ۵ٕ ۱ٔ فوترم ۳

 ٖٔ ۵ٕ أياس ۴ ۳ٖ ۹ٕ عزيزة ۴

 ۹ٗ ٕٔ أنيسة ۵ ۵ٕ ٔٔ نبيلة ۵

 ٕٗ ۱ٕ سلسبيلة ٔ ٕٗ ۱ٕ نورة ٔ

 ۹ٗ ٖٕ ناندا ٕ ۲ٖ ٖٕ رفكي ٕ

 ۹ٗ ٖٕ سافوترم ٖ ۴ٕ ۹ٔ أكرب ٖ

 ٕٖ ٕٔ ديفا ٗ ٕٔ ۹ٔ فاضل ٗ

 ۲ٖ ٕٔ ماريوين ۱۹ ۵ٕ ۹ٔ سوبرا ۱۹

 ۲ٕٖ ۵ٕٔ رلموعة ۴ٖٔ ۵۲ٔ موعةرل

 ٕٖ.۲ ۵ٕ.ٔ متوسط ٖٔ.۴ ۵ٔ.۲ متوسط

ميكن مبلحظة أف نتيجة االختبار البعدم  ،السابقبناءن على اجلدكؿ 

للصف التجرييب قد زادت بعد تلقي العبلج يف تعود قراءة القرآف باستخداـ 

ف النتيجة الذل ناؿ احلصوؿ عليو يف صالعادات التقليدية. كاف متوسط 
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بينما كاف متوسط النتيجة الذل ناؿ  ،۵ٔ، ، .۲التحكم خبلؿ االختبار القبلي 

 .ٖٔ.۴احلصوؿ عليو يف االختبار البعدم 

 كاف متوسط  ،يف الصف التجرييب الذم يستخدـ تعود قراءة القرآف

بينما متوسط النتيجة الذم ت احلصوؿ عليو  ۵ٕ.ٔالنتيجة يف االختبار القبلي 

 شلا يدؿ على كجود زيادة. ٕٖىو لبعدميف االختبار ا

 تحليل اختبار المتطلبات األساسية )اختبار المعيارية والتجانس( .٢

 ختبار احلالة الطبيعية . أ

 تقاـ يإجراء اختبار احلالة الطبيعية لتحديد ما إذا كانت العينة قيد

 الدراسة موزعة بشكل طبيعي أـ ال، يف اختبار احلالة الطبيعية ىذا،

 مع البيانات التالية: ۲ٖاإلصدار  SPSSحث برنامج استخدـ البا
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 1.4جدول 

 اختبار الحالة الطبيعية لصف التحكم

 Kolmogorov-Smirnovعينة كاحدة من اختبار 

 Unstandardized Residual 

N ۱۹ 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean , ۹۹ ۹۹۹۹۹  

Std. Deviation ٗٗ۳ٗ۱۲۹ٕ.۵  

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,۲۴۲ 

Positive ,  ۲۴۲  

Negative -,۱۵۱ 

Kolmogorov-Smirnov Z ,ٕٔ۴ 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,ٔ۹۴ 



ْٓ 
 

 
 

، ۵۹.۹كانت نتيجة األمهية أكثر من إذا   ،السابقبناءن على البيانات 

كبالتايل تكوف بيانات احلالة الطبيعية  وزيع القيمة ادلتبقية بشكل طبيعي،فت

 ، فتوزيع البيانات أعبله بشكل طبيعي.۵۹.۹ > ۹۴.۹ٔأعلى من 

 اختبار التجانس  .7

اختبار التجانس ىو اختبار قاـ بإجراؤه دلعرفة أف رلموعتُت أك أكثر من 

بيانات العينة تأيت من رلموعات سكانية ذلا نفس التباين أك متجانسة يف ىذا 

 انات التالية:مع البي ،SPSS  ۲ٖكتستخدـ الباحثة برنامج   ،االختبار ادلتجانس

 1.3جدول 

  ر التجانساختبا

Test of Homogeneity of Variances 

 العادة

Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

۳۴۲.۱ ۱ ۱ٖ ,۲ٔ۲ 
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، ۵۹.۹كانت نتيجة األمهية أكثر من إذا   ،السابقبناءن على البيانات 

مث   ۵۹.۹ > ۲ٔ۲.۹فهناؾ عبلقة متجانسة. لذا فإف قيمة البيانات أعلى من 

 البيانات أعبله ذلا عبلقة متجانسة.

 اختبار ارتباط ضرب العزوم .1

يهدؼ اختبار ارتباط جزئي إىل حتديد مستول تقارب العبلقة بُت 

، كميكن أف يكوف (r)ادلتغَتات اليت عربت بالتعبَت عنها بواسطة معامل االرتباط 

بار ارتباط ضرب ، كفيما يلي اختموجبنا كسلبينا yك  xنوع العبلقة بُت متغَتم 

 :SPSS  ۲ٖالعزـك باستخداـ برنامج 

 1.3جدول 

 اختبار ارتباط ضرب العزوم

Correlations 

 relegiusitas Agresivitas 

Rel

egi

usit

as 

Pearson Correlation ۱ -,۵۵۳ 

Sig. (2-tailed)  ,  ۱۱۳  
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N ۱۹ ۱۹ 

Agr

esiv

itas 

Pearson Correlation -,۵۵۳ ۱ 

Sig. (2-tailed) ,۱۱۳  

N ۱۹ ۱۹ 

 ،۵۹.۹كانت نتيجة األمهية أكثر من ، إذا  السابقبناءن على البيانات 

إذا كانت  ،مث ال تكوف مرتبطة ،۵۹.۹ >فسيتم ربطها إذا كانت نتيجة األمهية 

(  كفقنا للجدكؿ ۳۲.۹ٔ)  rفراجع جدكؿ  ،۵۹.۹نتيجة األمهية صحيحة عند 

 فإف البيانات أعبله مرتبطة. ۵۳۳.۹ > ۳۲.۹ٔأعبله نتيجة األمهية ىي 

 (T اختبار الفرضية )اختبار  .4

تعلم اللغة  (x) عادة قراءة القرآفلتحديد ما إذا كاف ميكن  tيستخدـ اختبار 

 (.y) العربية )االستماع(

 مع فرضية البحث:

HA ف تعلم اللغة العربية )االستماع(  تعطى الزيادة: تأثَت عادة قراءة القرآف

 للطبلب
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HOف تعلم اللغة العربية  تعطى الزيادةأثَت عادة قراءة القرآف ال : إف ت

 )االستماع( للطبلب

 :tيستطيع حساب عدد  ،SPSS  ۲ٖمن ادلخرجات ادلعاجلة من خبلؿ 

 1.3جدول 

 t اختبار الفرضية

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ۲۵۳.۵۳۴ ۱٨٨.۱۴۱   ۲٩٩.۴  ,۳۵٧ 

Religiusita

s 

-۲٧۲.۴ ۵٨٩.۱  -,۳۵۵ -٧٨۱.۱ ,۱۱۵ 

 

فإف ىذا الرقم   t ۲۲ٖ.۲ < ۴ٗٔ.۲ ،جدكؿ  t<إذا كانت نتيجة  

اللغة العربية )االستماع( ف تعلم  تعطى الزيادةيوضح أف عادة قراءة القرآف 

زاد مستول تعلم  ،ارتفع مستول عادة قراءة القرآف كىذا يعٍت أنو كلما ،للطبلب

ستقل أيضنا زيادة  ،كلما قلت عادة قراءة القرآف  ،اللغة العربية. من ناحية أخرل
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فإف اجلوانب العالية  ،تعلم اللغة العربية )االستماع( للطبلب. مبعٌت آخر

 بية.كادلنخفضة لعادات قراءة القرآف ميكن أف يفسر مبستول تعلم اللغة العر 

يستطيع  (x)دلعرفة ما إذا كانت عادة قراءة القرآف  Fيستخدـ اختبار 

 (.y)تطبيقها على تعلم اللغة العربية 

 1.1٠جدول 

 f اختبار الفرضية

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression ۹۴۲.۳ٕٕ ۱ ۳ٕٕ,۹۴۲ ۱ٕ۲.۳ ,۱۱۳b 

Residual ۹۵ٖ.ٗ۵۱ ٖ ٖٖ۲.۱۱ٖ   

Total ۱۹۹.۱۳۲ٖ ٗ    

، فإف ىذا الرقم يشَت إىل أف ۹۵.۵>  ۱ٕ۲.۳إذا كانت نتيجة الداللة 

 تعود قراءة القرآف يعطى الزيادة ف تعلم اللغة العربية الطبلب.
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 نتائج اختبار استبيانات البحث . ج

األداة( جيب اختبار اخلطوة األكلية ألداة قياس الباحث )االستبياف / 

إجراء ىذه التجربة دلعرفة صبلحية كموثوقية أداة القياس ادلستخدمة يقاـ ب ،أكالن 

 حىت تتمكن أداة القياس من إنتاج بيانات صحيحة كما ىو متوقع.

 اختبار الصالحية .1

 الصبلحية ىي مقياس يوضح صبلحية أك صبلحية أداة البحث.

العينة ادلستخدمة يف ىذا  ،ىذه الدراسة ادلنهج الكمي الوصفيتستخدـ 

حث ىي الصف السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة  مهعد عبد الرمحن الفاتح الب

،من خبلؿ استبياف أداة ۲۹۲۹/۲۹۲۱مدينة بنكولو يف العاـ الدراسي 

البحث على شكل أسئلة حوؿ عادة قراءة القرآف ك تعلم اللغة العربية 

 )االستماع(.

تبيانة العمل النهائي ىو احلساب اإلحصائي كاإلببلغ عن النتائج. االس

اليت ناؿ احلصوؿ عليها من ادلستجيبُت يف جدكؿ ميكن كتابتو جبميع النتيجة 

كعدد من البيانات من بيانات االستجابة. يقاـ  يإجراء جدكلة البيانات ىذه 

أف  ،أم دلعرفة نتيجة االجتاه. ك بعد ذلك ،لتسهيل احلساب اإلحصائي التايل

 يف نتائج مناقشة البحث.نتائج احلسابات اليت تقاـ بتحليلها كتبت 
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البيانات التالية اليت نالت احلصوؿ عليها من نتائج كتابة االستبياف على 

 شكل رلموع درجات األسئلة اليت أجابت عليها من قبل ادلستجيبُت:

 1.11الجدول 

 اكتساب درجة المجيبين 

 رلموع درجات ادلستجيبُتأمساء  رقم

 ٕٕ سوثي ۱

 ۱ٕ تريسناكاتى ۲

 ۹ٗ ترمترم فو  ۳

 ۳ٗ إياس ۴

 ٖٕ أنساء ۵

 ۵ٗ سلسبلة ٔ

 ٖٖ ناندا ٕ

 ۹ٕ سفوترم ٖ

 ۱۹۹ ديفا ٗ

 ۱۹۵ ماريوين ۱۹
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، يتم حساب عناصر االستبياف دلعرفة مدل صحة عناصر االستبياف

 . مثل اجلدكؿ أدناه:Ms.excelباستخداـ 

 1.1٢الجدول 

 اختبار الصالحية

 

 ۱۹القرآين الذم اختربه على من نتائج حساب عادة قراءة االستبياف 

سؤاالن يف االستبياف ت التصريح  ۳۹سؤاالن من أصل  ۲ٕمستجيبُت، تبُت أف 

 بصحتها.

 اختبار الموثوقية .٢

اختبار موثوقية أسئلة االختبار يف ىذه الدراسة باستخداـ برنامج من 

SPSS ۲ٖ Cronbach Alpha:كما ىو موضح يف اجلدكؿ التاىل ، 
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 1.17الجدول 

 ر الموثوقيةاختبا

Case Processing Summary 

 N % 

C

a

s

e

s 

Valid ۱۹ ۹.۱۹۹ 

Excluded
a
 ۹ ,  ۹  

Total ۱۹ ۱۹۹,۹ 

1.11الجدول   

Reliability Statistics 
 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

,ٗ۲ٖ ۲۴ 
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1.14الجدول   

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X01 ٔٗ, ٕ۹۹۹.  ٕٖٗ.۱۳ٕ  ,ٕٔٔ ,ٗ۲۳ 

X02 ٕ۹,۱۹۹۹ ۱۴ٖ,  ٖٗٗ  ,  ۱ٖٕ  ,  ٗ۳۱  

X03 ٕ۹,۴۹۹۹ ۱۴ٗ,۱۵ٔ ,  ۳ ٗ ۲  ,  ٗ۲ٗ  

X04 ٕ۹,۱۹۹۹ ۱۴۳,۲۱۱ ,  ۴ ٔ۳  ,  ٗ۲۵  

X05 ٔٗ,ٗ۹۹۹ ۱۴۹,۱۹۹ ,  ٔ۴۴  ,  ٗ۲۴  

X06 ٕ۹,۹۹۹۹ ۱۳ٖ,۲۲۲ ,  ٖ۳۳  ,  ٗ۲۱  

X07 ٕ۹,۹۹۹۹ ۱۵۹,۲۲۲ ,  ۱ٗ۱  ,  ٗ۳۹  

X08 ٕ۹,۹۹۹۹ ۱۴۱,۱۱۱ ,  ٔ۵ٗ  ,  ٗ۲۴  

X09 ٔٗ,ٖ۹۹۹ ۱۳ٗ,ٗ۵ٔ ,  ٔ۹۳  ,  ٗ۲۵  

X10 ٔٗ,ٗ۹۹۹ ۱۴۹,ٖٗٗ ,  ٗ۵ٔ  ,  ٗ۲۵  
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X11 ٔٗ,ٔ۹۹۹ ۱۳۵,۳ٕٖ ,  ٕٔ ٕ  ,   ٗ۲۲  

X12 ٕ۹,۱۹۹۹ ۱۴۴,ٖٗٗ ,  ۵۱۴  ,  ٗ۲ٔ  

X13 ٕ۹,۹۹۹۹ ۱۳ٔ,ٖٖٗ ,  ٔ۵ٗ  ,  ٗ۲۴  

X14 ٔٗ,ٗ۹۹۹ ۱۳ٔ,۱۹۹ ,  ٖٔ۳  ,  ٗ۲۹  

X15 ٔٗ,ٔ۹۹۹ ۱۳ٗ,۳ٕٖ ,  ٕٕٔ  ,  ٗ۲۳  

X16 ٔٗ,ٗ۹۹۹ ۱۳ٖ,۳۲۲ ,  ٕ۴۱  ,  ٗ۲۲  

X17 ٔٗ,ٗ۹۹۹ ۱۴۲,۱۹۹ ,  ۵۳ٕ  ,  ٗ۲ٔ  

X18 ٕ۹,۲۹۹۹ ۱۳۱,۲ٖٗ ,  ٔ۵ٕ  ,  ٗ۲۵  

X19 ٔٗ,۱۹۹۹ ۱۵۱,ٔ۵ٔ ,  ۱۳۳  ,  ٗ۳۹  

X20 ٕ۹,۱۹۹۹ ۱۳ٖ,۹۹۹ ,  ٔ۹ٗ  ,  ٗ۲۵  

X21 ٔٗ,ٖ۹۹۹ ۱۴۹,۴۹۹ ,  ۵۹۲  ,  ٗ۲ٕ  

X22 ٔٗ,۵۹۹۹ ۱۴۲,۵۹۹ ,  ۴ٕٗ  ,  ٗ۲ٔ  
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> ۲ٖ.۹ٗ،  يعرؼ أف نتيجة مؤشر ادلوثوقية ىي السابقمن احلساب 

قرر أف أداة البحث موثوقية. كبالتايل ميكن استخداـ أسئلة االختبار   ۹.ٔ

 كأدكات حبث.

 اقشة نتائج البحثمن . د

 تأثير عادة قراءة القرآن .ُ

يف نتائج التلخيص ذلذه الدراسة، يبدك أف مؤشر تأثَت عادة قراءة القرآف 

٘  يستطيع احلصوؿ عليها من سياؽ ََُيصبح الذركة مع نسبة مائوية  

 إذا كانت عادة قراءة القرآف معتاد على تعلم اللغة العربية )االستماع(.

 سبب حتقيق مؤشرات السياؽ ألعلى درجات متوسط رأت الباحثة، فإف 

شلا قد يساعد على مشكبلت تعلم  ،ىو تأثَت عادة قراءة القرآف كفقنا للواقع

 اللغة العربية )االستماع( لدل الطبلب.

 

X23 ٕ۹,۹۹۹۹ ۱۳۳,۱۱۱ ,  ٕ۴۴  ,  ٗ۲۲  

X24 ٔٗ,۲۹۹۹ ۱۴ٕ,ٕ۳۳ ,  ۳۹ٔ  ,  ٗ۲ٗ  
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 تعلم اللغة العربية )االستماع( .ِ

يف تلخيص ىذا ادلتغَت، يبدك أف ادلستجيبُت الذين أجابوا يف الفئة العالية 

مستجيبُت. حىت يتمكن لتوضيح يف تعلم اللغة العربية  ۱۹ف عددىم كا

ا. ،لدل طبلب )االستماع(  مع تعود قراءة القرآف، يستطيع تلقيو جيدن

 عالقة تأثير عادة قراءة القرآن على تعلم اللغة العربية .ّ

، فقد تبُت أف ىناؾ عبلقة إجيابية بُت تأثَت  t-testكبناءن على نتائج حتليل 

اءة القرآف على تعلم اللغة العربية. كىذا يعٍت أنو كلما ارتفع مستول عادة قر 

زاد تعلم اللغة العربية، كخاصة يف مهارة اإلستماع لدل  ،عادة قراءة القرآف

الطبلب سَتتفع. من ناحية أخرل، كلما قلت عادة قراءة القرآف، فإف تعلم 

 أيضنا.اللغة العربية )االستماع( سينخفض 

 قصر البحث . ه

اكلت إلجراء ىذا البحث كتنفيذىو كفقنا لئلجراءات العلمية، إال أنو ال حت

 يزاؿ يعاين من قصر، كىي:

ال يزاؿ  ،ك با الطبع، بالطبع ،طبلب فقط ۱۹عدد ادلستجيبُت مقصور على .ُ

 غَت كاؼو لوصف الوضع احلقيقي.
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حيث يوجد يف إحدل  ،يركز موضوع البحث فقط على عادة قراءة القرآف .ِ

 عبلـ األخرل العديد من األنشطة ادلتعلقة حبفظ ادلفردات العربية.كسائل اإل

أف ادلعلومات اليت يقدمها ادلستجيبوف من خبلؿ  ،يف عملية مجع البيانات .ّ

 االستبيانات أحياننا  ال يشَت آّيب إىل الرأم الصحيح.
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 الباب الخامس

 الخاتمة

 الخالصة . أ

الباب السابق حوؿ تأثَت عادة  بناءن على نتائج ادلناقشة اليت ت تقشَتىا يف

قراءة القرآف على تعلم اللغة العربية لدل طبلب معهد عبد الرمحن الفاتح مبدينة 

 بنكولو ، ميكن االستنتاج كالتايل:

فإف ىذا ، t  ۴ٗٔ.۲ < ۲۲ٖ.۲جدكؿ  > tبناءن على فرضية، نتيجة 

عربية )االستماع( اللغة الف تعلم  تعطى الزيادةالرقم يوضح أف عادة قراءة القرآف 

زاد مستول تعلم  ،ا ارتفع مستول عادة قراءة القرآفكىذا يعٍت أنو كلم ،للطبلب

ستقل أيضنا زيادة ، كلما قلت عادة قراءة القرآف،  رلاللغة العربية. من ناحية أخ

فإف اجلوانب العالية  ،ية )االستماع( للطبلب. مبعٌت آخرتعلم اللغة العرب

 القرآف ميكن أف يفسر مبستول تعلم اللغة العربية. كادلنخفضة لعادات قراءة
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 اإلفتراحات . ب

  ،بناءن على نتائج البحث أعبله ،لًتبيةمع عدـ النقص ف االحًتاـ كعدـ ادلقصود 

تقدـ الباحثة بكل تواضع اقًتاحات متعلقة بشأف تأثَت عادة قراءة القرآف على تعلم 

 اللغة العربية،  تلك االقًتاحات كما يلي:

 درسةللم .ُ

ينبغى على ادلدير إنشاء منتدل تدرييب للمعلمُت حوؿ أنواع سلتلفة من 

راءة القرآف لتعلم اللغة اإلبداعات إلنشاء أنواع سلتلفة من الوسائط كطرؽ ق

، حىت ال يشعر الطبلب بادللل. كبذلك يكوف الطبلب أكثر محاسنا العربية

 للتعلم.

 للمعلمين  .ِ

حىت يشعر  ،ا تاماع الطبلب اىتمامينبغى على ادلعلمُت أف يهتم جلمي . أ

 الطبلب باحلب كيشجع الطبلب على حب اللغة العربية.

ابتكار طرؽ تعلم جديدة حىت ال يشعر الطبلب بادللل يف عملية التعلم   . ب

 كيزيد من اىتماـ الطبلب بالتعلم.
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 ألولياء األمور أو الطالب .ّ

ونوا الصرب كاستمر يف تقدًن التشجيع  كادلشورة للطبلب حىت يك .أ 

 متحمسُت للتعلم.

االستمرار يف توفَت أفضل اخلدمات التعليمية للطبلب من أجل   .ب 

 مساعدهتم يف التعلم. 
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