
 

  عربيةاكتساب المفردات الالقرآن الكريم على  حفظأثر 

  معهد دار الهداية لتحفيظ القرآن باندار المبونج طالباتلدى 

  

 
  

 رسالة علمية

  

  إعداد:

  دياه فوسفيتا ديوي:    طالبةال

   ١٢١١٠٢٠٠١٧:      قيدرقم ال
  

  :إشراف

   , املاجستريأمحد خباري مسلم احلاج الدكتور

   , املاجستريكمران
  

  دريس اللغة العربيةيف ت درجة اجلامعية األوىلمقدمة الستيفاء بعض الشروط الالزمة للحصول على ال

 

  قسم تعليم اللغة العربية 

  التعليم كلية التربية و

 بونجنتان اإلسالمية الحكومية المإ جامعة رادين

 م٢٠١٧/ه١٤٣٨ 



 

  اكتساب المفردات العربيةالقرآن الكريم على  حفظأثر 

  معهد دار الهداية لتحفيظ القرآن باندار المبونج طالباتلدى 

  

  

 رسالة علمية

  

  إعداد:

  دياه فوسفيتا ديوي:    طالبةال

   ١٢١١٠٢٠٠١٧:      رقم القيد
  

  :إشراف

   أمحد خباري مسلم, املاجستري احلاج الدكتور

   كمران, املاجستري
 

  مقدمة الستيفاء بعض الشروط الالزمة للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل يف تدريس اللغة العربية

 

  قسم تعليم اللغة العربية 

       

 الحاج أحمد بخاري مسلم, الماجستير  : الدكتور  مشرف األولىال   

  الماجستير كمران، :  المشرف الثانية

 

  التعليم كلية التربية و

 نتان اإلسالمية الحكومية المبونجإ جامعة رادين

 م٢٠١٧ه/١٤٣٨ 

   



 

  خصمل

داية لتحفيظ لدى طالبات المعهد دار اله اكتساب المفردات العربيةأثر حفظ القرآن الكريم على 

  القرآن باندار المبونج

  الباحثة:

  دياه فوسفيتا ديوي

  

لدى طالبات املعهد دار  اكتساب املفردات العربيةأثر حفظ القرآن الكرمي على  فة معر يهدف هذا البحث 

  . اهلداية لتحفيظ القرآن باندار المبونج

 productالبيانات حلظة املنتج ( حتليلاستخدم هذا البحث املدخل اإلحصائيات الكمية يعين عن طريقة 

moment,(  و أما اآللة املستخدمة يعين تطبيقSPSS For Windows Versi ٦.٠.  

املتغرية يف هذا البحث هو الشيئ الذي سيكون موضوعا ملالحظة البحث. املتغرية يف هذا البحث تتكون 

 الدرس اللغة العربية.   من متغريتان يعين مغرية لكفاءة احلفظ و متغرية للتحصيل الدراسي يف

طالبات املعهد دار اهلداية لتحفيظ القرآن باندار و من الذي يقوم كا�مع يف هذا البحث هو مجيع 

نفرا. و طريقة مجع البيانات املستخدمة يف هذا البحث هي  ٣٧يعين بعدد م  ٢٠١٥/٢٠١٦السنة الدراسية  المبونج

  ئقية.  طريقة االختبار و املالحظة و األدلة الوثا

حتليل البيانات املستخمة يف هذا البحث هو التحليل الكمية, من خالل خطوات التحليل التالية: حتديد 

  البيانات, عرض البيانات, حتقيق البيانات.

لدي  اكتساب املفردات العربيةنتائج هذا البحث تظهر أن يوجد اثر إجيايب بني أثر حفظ القرآن على 

  داية بندار المبوج. طالبات معهد احلفظ دار اهل

بقدر   thitung) و نتيجة ttabel  )thitung > ttabelأكرب من   thitungيظهر هذا احلال من نتيجة 

, و ٠.٠٦و قيمة الداللة أكرب من مستوى الدالئل يعين قيمة الداللة بقدر  ٢.٠٢١بقدر   ttabel, و نتيجة ٩.٣٩١

 .٠.٠١أو يسمى ب  ٠.٠٥أما مستوى الدالئل بقدر 

  احلفظ, القرآن, اللغة العربية, اكتساب املفردات العربية: شاحيةالكلمة امل

 

   



 

 شعار

 

((َخْیُرُكْم َمْن تََعلََّم اْلقُْرآَن َوَعلََّمھُ  رواه البخاري   . 
“Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur`an dan mengajarkannya.”  

 

H.R Al-Bukhari 

 

الذكر و إنا له لحفظونإنا نحن أنزلنا   

QS. Al-Hijr ١٥.٩ 

 

   



 

  هداءا

  

مع روح النشاط وبعزمية قوية، والدعاء، حصلت الباحثة على امتام كتابة هذه الرسالة 

العلمية.عديد من العوائق واملصاعب ولكن احلمد هللا بنعمته و هدايته ّمتت الباحثة على  

ة لدي الباحثة، جتربة مدهشة بالنسبة كتابة هذه الرسالة العلمية، وهذه األمور هي ذو قيم

، لذلك قّدمت الباحثة هذه الرسالة العلمية إىل هؤالء الذين يشجعون يف كتابة هذه للباحثة

  الرسالة العلمية:

حيث قد ربياين و سريميايت فوتري و أيب أوجانج كوسوما والديا احملبوبني و احملرتمني  .١

امتام هذه الرسالة العلمية. ليغفرن اهللا  داعباين أرشداين و دعواين و شجيعاين يف

 هلماو يرمحهما. 

ي الصغري أخحممد دانو براتا كوسوما و حممد يوديسرتى كوسوما و  لكبريا يأخ .٢

شجعين يف امتام هذه الرسالة الذين يدعون ليو  حممد بنكيت سيطاسا احملبوب

 .العلمية

امتام هذه الرسالة اعدين يف مجيع األصحايب و األسرة القريبة اليت تشجعين و تس .٣

 .العلمية

 

   



 

  ةترجمة الباحث

اكتوبر  ٢٩يف التاريخ  ت يف بندار المبونجولداسم الباحثة دياه فوسفيتا ديوي   

السيدة و أوجانج كوسوما السيد  اربعة أخوان من املتزوجمن  ثانيةال بنتال يو ه ١٩٩٤

حممد دانو  لكبريخ الك املتزوج, هم األاحلمد اهللا اعطى اهللا األبناء اىل ذ .سريميايت فوتري

  الصغري حممد بنكيت سيطاسا.  خبراتا كوسوما و حممد يوديسرتى كوسوما و األ

جاكرتى  ٧سريينج سينج ١من املدرسة االبتدائية احلكومية  باحثةبدأت تربية ال  

 تو خترج معهد دار احلفاظيف  ادراسته ت، مث واصل٢٠٠٦منها سنة  تو خترجاجلنوبية 

مبعهد دار علوم كايل اسني المبونج يف املدرسة العالية  ادراسته ت. مث واصل٢٠٠٩منها سنة 

  .٢٠١٢منها سنة  تو خترج اجلنوبية

إىل اجلامعة رادين انتان اإلسالمية  باحثةدراسة ال ت، واصل٢٠١٢و يف السنة 

 قسم اللغة العربية.باحلكومية بندار المبونج بكلية الرتبية و التدريس 

 

 

   



 

  كلمة شكر و تقدير

احلمدهللا رب العاملني و الشكر له الذي قد أعطاين نعمه و هدايته حّىت أقدر على 

إلستيفاء بعض الشروط للحصول على الدرجة إ�اء كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة 

مية نتان اإلسالالعربية جبامعة رادين إيف علم الرتبية و التعليم بقسم اللغة ية األوىل اجلامع

  .احلكومية المبونج

الصالة و السالم على النيب املصطفى حمّمد صلى اهللا عليه و السلم و آله و 

أصحابه الذي قد محل رسالته للحياة الكاملة. و يفضل الناس لطلب العلم كزاد احلياة 

  لنفعها يف مجيع جوانب احلياة.

اكتساب املفردات  الكرمي علىأثر حفظ القرآن  "و موضوع هذه الرسالة العلمية: 

   " لدى طالبات املعهد دار اهلداية لتحفيظ القرآن باندار المبونج العربية

و يف كتابة هذه الرسالة العلمية وجدت الباحثة املساعدات و املعاونات من مجيع 

األطراف, و من الالئق قدمت الباحثة جزيل الشكر و تقدير على مجيع جهة الذين شجعوا 

  لكتابة حبثهاز و باخلصوص إىل:و ساعدوا الباحثة 

السيد األستاذ الدكتور احلاج حممد مقري، املاجستري كمدير جامعة رادين انتان  .١

 اإلسالمية احلكومية المبونج.

السيد الدكتور احلاج خري األنوار، املاجستري كعميد كلية الرتبية جبامعة رادين انتان  .٢

 اإلسالمية احلكومية المبونج.

لدكتورة إرلينا املاجسترية كرئيسة قسم اللغة العربية و السيدة الدكتورة أمي السيدة ا .٣

 هجرية كسكرترية قسم اللغة العربية

كمران, السيد  أمحد خباري مسلم, املاجستري كاملشرف األول و  احلاجالسيد  .٤

املاجستري كاملشرف الثاين الذان قد أعطا الباحثة التسجيع و االقرتاحات يف كتابة 

 ه الرسالة العلميةهذ



 

املعهد دار اهلداية لتحفيظ القرآن باندار  مدريراألستاذ عبد الشكرى احلفيظ، ك .٥

الذي قد اعطى الباحثة الفرصة إلجراء البحث و األستاذة سينتا احلفيظة   المبونج

كمدرسة اللغة العربية اليت قد اعطى الباحثة املعرفة عن أنشطة التدريس اللغة 

 .دار اهلداية لتحفيظ القرآن باندار المبونجعهد العربية مب

احملاضر و احملاضرات و مجيع املوظفني بكلية الرتبية و التدريس التدريس باجلامعة  .٦

رادين انتان اإلسالمية احلكومية بندار المبونج، و قد أخلصوا يف تقدمي املعرفة 

 للكاتب خصوص عن تربية اللغة العربية.

عربية و باخلصوص أوالئك الذي أعطوا الباحثة األنشطة و أصدقائ بقسم اللغة ال .٧

 التسجيع يف كتابة هذه الرسالة العلمية

 مجيع األطراف الذين قد  اشرتكوا يف امتام هذه الرسالة العلمية. .٨
  

و أدركت الباحثة أن يف هذه الرسالة العلمية عديدا من العيوب، و بذلك طلبت 

حلسن هذه الرسالة العلمية. عسى اهللا أن يعطيهم بأحسن الباحثة االنتقادات و اإلرشادات 

  اجلزاء. رجت الباحثة على أن ينفع بعثها لنفسها و نفس القارئني.

  ٢٠١٧يويل  ١٧بندار المبونج,       

  الباحثة,

  

  دياه فوسفيتا ديوي 

 ١٢١١٠٢٠٠١٧رقم التسجيل  :   

   



 

  محتويات البحث

  أ   ............................................................   صفحة الموضوع

  ب   ...................................................................   ملخص

  ج  ...................................................................   الموافقة

  د  .......................................................   تصديق لجنة المناقسة

  ه  ......................................................................   شعار

  و  ......................................................................   أهداء

  ز  ...............................................................   ترجمة الباحثة

  ط  ........................................................   كلمة شكر و تقدير

  ي  ..........................................................   محتويات البحث

  ك  ..............................................................   قائمة الجداول

   الباب األول. المقدمة

 ١  ..................................................  مصطالحات البحث   .أ 

 ٢  ................................................   أسباب إختيار املوضوع  .ب 

 ٣  ........................................................   خلفية البحث  .ج 

 ١٠  .....................................................   صياغة املشكلة  .د 

 ١٠  ..............................................   البحث و أمهّية أهداف  .ه 

  باب الثاني. اإلطار النظريال

 ١١  .......................................................   حفظ القرآن  . أ

 ١١  .............................................   تعريف حفظ القرآن .١

 ١٣  ...........................................................القرآن .٢

 ١٤  ...................................................  التحصيل الدراسي  . ب



 

 ١٤  ...........................................  تعريف التحيل الدراسي .١

 ١٥  ....................................................  مبادئ التعلم .٢

 ١٦  ...................................  العوامل املؤثرة لتحصيل الدراسي  .٣

 ١٧  ....................................................  درس اللغة العربية  . ج

 ١٧  ..........................................  تعريف درس اللغة العربية .١

 ١٩  ...........................................  الدافعة حلفظ القرآنالعوامل   . د

  ٢٠  ...........................ه. عالقة بني التحيل الدراسي على حفظ القرآن 

  ٢١  .....................................................  و.  اإلطار الفكري 

 ٢٢  ......................................................  ز.  فرضية البحث 

  الباب الثالث. منهج البحث

 ٢٦  ........................................................  منهج البحث  .أ 

 ٢٦  .....................................................  البحث متغريات  .ب 

 ٢٧  ...............................................  و عينته البحث جمموعة  .ج 

 ٢٩  ..................................................  طريقة مجع البيانات  .د 

 ٣٠  .................................................  طريقة حتليل البيانات  .ه 

  ٣٢ ....................................................  خطوات البحث  .و 

  ب الرابع. نتائج البحث و مناقشتهاالبا

  ٣٢  ..........................................................  عن املعهد  .أ 

  ٣٤  ............................  ) موقع مؤسسة دار اهلداية بندار المبونج ١

 ٣٥  ..................................................و الرسالة  يةالرؤ ) ٢

 ٣٦  .......................................................  منهج التعليم   .ب 

 ٣٧  .......................................................  املوارد البشرية   .ج 

 ٣٩  .....................................................  األحكام العامة   .د 



 

 ٤٠  ........................................  وصف البيانات نتائج البحث   .ه 

 ٤١  ....................................................  يل الوصفي التحل  .و 

 ٤٤  .....................................................  اإلختبار املسبق   .ز 

 ٤٦  .....................................................  اختبار الفرضية   .ح 

 ٤٧  ........................................االختبار لكل متغريات البحث   .ط 

  الباب الخامس. االختتام

 ٦١  ............................................................  اخلالصة  .أ 

 ٦١  .........................................................   االقرتاحات  .ب 

  المراجع

  المالحق

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

   



 

  قائمة الجداول

تائج اللغة العربية لدي ترمجة القرآن اجلزء األول و ن أوتنائج خفظ القرآن :   ١.١ اجلدول

 دار اهلداية باندار المبونج حفظتلميذات مبعهد 

 النشاط اليومية لدى طالبات مؤسسة دار اهلداية بندار المبونج:   ٤.١  اجلدول

 أساس التفسري على معامل االرتباط:   ٤.٢  اجلدول

 القرآن ثر حفظتوزيع الرتدد أل:    ٤.٣  اجلدول

 القرآن أثر حفظيل تصنيف امل:    ٤.٤  اجلدول

 توزيع الرتدد من التحصيل الدراسي لدرس اللغة العربية:    ٤.٥  اجلدول

  تصنيف امليل من التحصيل الدراسي لدرس اللغة العربية:    ٤.٦  اجلدول

  Yعلى متغري Xنتيجة االختبار الطبيعي متغري :    ٤.٧  اجلدول

  نتيجة االختبار اخلطي:    ٤.٨  اجلدول

  Yعلى متغري Xنتيجة اإلحندار البسيط بني متغري خالصة :    ٤.٩  اجلدول

  Ttabel  و  Thitungخالصة اإلحصاء :   ٤.١٠ اجلدول

  قيمة الداللة بني املتغريات:   ٤.١١ اجلدول

 

   



 

  الباب األّول

  المقّدمة

 مصطلحات البحث  . أ

ذا  فهم و تفسري االصطالحات الواردة ىف هىف و االختالفات اجتنابا عن األخطاء

اكتساب المفردات القرآن الكريم على  حفظأثر " هوهذا البحث  هموضوعو  ،البحث

فيما يلي  ".المعهد دار الهداية لتحفيظ القرآن باندار المبونج طالباتلدى  العربية

  : تفصيل املصطلحات

 األثر .١

خرجت يف ِإْثره ويف  األَثر بقية الشيء واجلمع آثار وأُثور و لسان العرب معىن أثر يف

أَثَره َأي بعده وْأتـَثـَْرتُه وتَأَثـَّْرته تتبعت أَثره عن الفارسي ويقال آثـََر كذا وكذا بكذا وكذا 

األثر هو "قوة الظاهرة أو البارزة  و يف إندونيسية, مصطالحا ١.َأي أَتـَْبعه ِإياه ومنه

من شيء (شخص و مادة و غريها) اليت تستوىل على اآلخر". اذان, املعىن من 

على حفظ القرآن  اكتساب املفردات العربيةهي العالة بني العالقة يف هذا البحث 

  ٢ الكرمي.

 القرآن الكرمي حفظ .٢

القرآن الكرمي هو عملية تكرار القراءة شيء جيد عن طريق القراءة أو  حفظ

 لقراءات.االستماع إىل ا

  اكتساب املفردات العربية .٣

                                                             
١ https://www.maajim.com/dictionary/ ٢٩, حفظ Mei ٢٠:٣٠ ,٢٠١٧ 
٢ WJS. Purwadaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka, ١٩٧٩),hal ٧٣١  



 

مصدر  )مفرد( حتصيل :معجم اللغة العربية املعاصرة معىن حتصيل يف

لسان  معىن حصل يف .حاصل: معروف ال جديد فيه أو متوّقع حتصيل )حصَّلَ (

احلاِصل من كل شيء ما بَِقي وثـََبَت وَذَهب ما سواه يكون من اِحلساب  العرب

متييز ما َحيُْصل  هو حصيلالت و واألَعمال وحنوها َحَصل الشيُء َحيُْصل ُحُصوالً 

  ٣.واالسم اَحلِصيلة

بعد أن حصل على  طالباتهو الكفاءات املوجودة لدى ال اكتساب املفردات العربية

  غة العربية يف مدرسته. خربة اثناء التعلم مواد الل
  

 أسباب اختيار الموضوع  . ب

  أما األسباب اليت تدفع الباحثة إىل اختيار موضوع هذا البحث هي:

يوجد مؤشر  بتعّلم اللغة العربية, حيث قدرة خلفظ القرآن الكرمي فيها عالقة .١

فة من الكلمة أو اجلملة املوجودة يف القرآن الكرمي. إضا املساويات التحصيلي عن

اجليدة لدرس اللغة العربية يطلب  اكتساب املفردات العربيةاىل ذلك حلصول على 

 قادرا على حفظ القرآن الكرمي جيدا. طالباتال

على االتصال باستخدام اللغة العربية. لكن من يقدرون املعهد  طالبات من الالزم أنّ  .٢

 دام اللغة العربية.املعهد الذي مل يقدر على االتصال باستخ طالباتالواقع يوجد 

الذين لديهم  طالباتباندار المبونج يوجد ال معهد دار اهلداية لتحفيظ القرآن يف .٣

ترمجة حمتوى املعىن يف امليزة يف القدرة على حفظ القرآن ثالثني جزء و يقدرون على 

                                                             
٣ https://www.maajim.com/dictionary/ ٢٩, تحصیل Mei ٢٠:٣٥ ,٢٠١٧ 



 

لذلك، عزمت الباحثة ملواصلة حتقيق البحث هل يوجد التأثري يف القرآن الكرمي. 

  .اكتساب املفردات العربيةآن الكرمي على على القر  حفظ

  خلفية البحثج.  

القرآن هو الكتاب املقدس للمسلمني، وهي أيضا املصدر الرئيسي للقانون يف 

صل اهللا عليه الوحي من اهللا سبحان و تعاىل إىل النيب حممد  بوصفهتعاليم اإلسالم, " القرآن 

احلياة لتحقيق السعادة يف احلياة إما يف  الذي حيتوي على اإلرشادات للبشرية يفو سلم 

صل اهللا  ويلقى الوحي األول إىل النيب حممداحلياة الدنيا و إما يف احلياة األخرة املستقبل. 

أن تقرأ وتفهم احلياة للبشرية فمهم اإلرشادات يف قراءة القرآن كاألمرلعليه و سلم هو 

  ٤.الطريق السليم"حنو  البشريةحمتوياته, ألنه سريشد 

اللغة العربية هي لغة القرآن الكرمي, ألن أنزل القرآن باستخدام اللغة العربية 

ل املسلمني لقراءة وفهم القرآن الكرمي. " اللغة العربية هي كذلك لغة الصالة, املختاجة لك

ألن كل املسلمني يصلون باستخدام اللغة العربية. جبانب ذاك اللغة العربية كلغة احلديث, 

قراءة ودراسة احلديث رسول على فهم اللغة العربية على  الذي يرغب يفينبغ على كل مسلم 

   ٥احلد األقصى".

  :٢ورة يوسف األية اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي الس قال

                    ٦  

                                                             
٤. Maidir Harun Munawiroh, Kemampuan Baca Tulis Al-Qur’an Siswa SMA (Jakarta: 

Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, ٢٠٠٧), hal. ١. 
٥ Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, ٢٠١٤), hal. ٢.  
٦ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, ٢٠٠٣), hal. 

٢٣٥  



 

 

اللغة  حافظحىت أنه يف حقيقة القرآن الذي موقف القرآن مهم على اللغة العربية 

القرآن الكرمي هو أعلى سلطة يف اإلسالم, وهو مصدر أساسي للعقيدة, العبادة، العربية. " 

القرآن للعريب الذين لديهم مزايا من حيث  أول البداية يقرأواألخالق، والقانون. يف 

  ٧الطالقة".

كثري من أحادث الرسول اهللا صل اهللا النبيلة.  القرآن هو العملية احملمودة و  حفظ

يكشف عن عظمة الناس الذين يتعلمون القراءة أو حفظ القرآن. " م الذي عليه و سل

الناس الذين يتعلمون و يقرؤون و حيفظون القرآن هو الناس املختار الذين اختاره اهللا لوراثة 

 ٨الكتاب املقدس القرآن الكرمي".

  يعين: ٣٢ورة فرت األية اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي الس قال

                                 

                            ٩    

 
 

 بنظر.  القوية الذاكرةهو أن  امليزةالذي لديه  العريب وسطأنزل اهللا القرآن الكرمي يف 

يف البث اإلذاعي واحملافظة على القرآن  الواقعب الطريقة املناسبة قرتحتالواقع كما هو ف

كلما حممد صل اهللا عليه و سلم على حفظ آيات من القرآن الكرمي   الكرمي. دعا وأمر نيب

                                                             
٧ Muhammad Abdul Halim, Memahami Al-Qur’an (Bandung: Marja’ Komplek Pasirjati Blok 

F Jl. Tebuireng ٢٠٠٢ ,٥٧), hal. ٢٠. 
٨ Drs. Ahsin Wijaya Al-Hafidz, Bimbingan Menghafal Al-Qur’an, (Jakarta,Bumi Aksara, ٢٠٠٩) 

hal. ٢٦ 
٩ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, ٢٠٠٣), hal. 

٢٣٥  



 

ميكن عن تلك طريقة احلفظ والكتابة من قبل اخلرباء  .خفضت، وأمر على اخلرباء يف كتابته

  استمرار احلفاظ على القرآن يف زمن النيب حممد صلى اهللا عليه و سلم.

هذا هو احدى من  و ال تزال حماولة على حفظ القرآن من قبل معظم املسلمني

برغم أكد اللهفي أية القرآن و يضمن . و على نقاء القرآن للمحافظة واإلبقاء علىاجلهود 

  عن النزاهة و الطهارة من القرآن ابدا.

لكن من ناحية استعداد للعمل قد يكون الوظيفة و الوجيبة ألمة املسلمني خلفظ  

عّلم القرآن من الواجبة الرائيسية لكّل املؤمن, و تربيته, منها يعين بطريقة اخلفظ عليه. لذلك ت

  و كذلك لتعليمه. 

 كما ذكر يف احلديث:

   ١٠ ُكْم َمْن تـََعلََّم اْلُقْرآَن َوَعلََّمُه َخيْـُر  . 
 

 طالقة يكون حىت قراءته على تعليم يعين اخلطوات, بعض اىل ينقسم القرآن تعليم

 على يقصد مما املعىن تعليم التجويد. و القراءات يف املوجودة بالقواعد يناسب مما جيدة و

 بداية هي لطفولةا مرحلة ألن مبكر وقت يف القرآن تعليم يبدأ أن جيدا. املقاصد عن فهم

 و توجيه ستكون و أنفسهم يف سرتسخ القرآن يف الواردة القيمة أن حيث البشرية للتنمية

 مبكر وقت يف بدأت اليت القرآن تعاليم أنّ  ذلك اىل وباالضافة العامل. هذا يف حيا�م ارشاد

  .قويا يزال ال األطفال وذكريات نظيفة تزال ال األطفال افكار ألن أسهل يكون سوف

 عملية يعين القرآن, حتفيز هو مبكر وقت يف بدأت ليت القرآن تعاليم من احدى

   القرأن. آية حفظ بطريقة القرآن لتعّلم

                                                             
١٠ Imam Abdullah Muhammad bin Ismail. Shahih Bukhari, terj. Dari Shahih Bukhari Juz VI 

oleh Achmad Sunarto. (semarang: CV Asy. Syifa’. ١٩٩٣) cet. ١h. ٦١ 



 

 أطفاهلم يفضلون الذين واألمهات اآلباء من كثري  اليوم, احلديث ا�تمع حياة يف

 من هيمنة أكثر كانت  اليت العامة الدروس أو (املدرسة) الرمسية التعليمية املؤسسات لدخول

 مماثلة الدين بعلوم املعاهد مثل الرمسية غري التعليمية املؤسسات يف وبنا�م أبنائهم يدخل أن

  العامة. بالدروس

 لوطن والقوانني األساسية الفلسفة هي القوانني و الوطين اساس أنّ  كذلك  وضح

 ال أم واعيا يالبشر  السلوك كل  وهكذا الوطين. التعليم لنظام األساس كذلك  إندونيسيا.

 دين تعليم هي منها حيا�م. وأساس الفلسفة من املستمدة بالقيم وتتميز دائما تستند

    األخرى. العلمية التخصصات من احدى الذي اإلسالمي

 األطفال "تعليم هي يونوس حممد عند اإلسالمي دين تعليم من أهداف أما

 ز واملطيع, املؤمنني، و لم,مس صحيح تصبح أن أجل من بالغ شخص أو والديهم والشباب

 نفسه, على بقيام احلياة على قادرة ا�تمع أفراد من واحدا فتصبح الكرمية بأخالق متخلق

 ١١والبشر". الوطن وخدمة سبحانه اهللا خدمة

 

فة على طالقة احلفظ نتائج اللعة العربية و الرتمجة يف حزء األول لدى أّما ملعر  

القرآن دار اهلداية بندار المبونج, قامت الباحثة الدراسة املسبقة, و  حفظاملعهد  طالبات

  تظهر نتائج منها يف اجلدول التايل:

  ١.١اجلدول 

عربية لدي تلميذات مبعهد ترمجة القرآن اجلزء األول و نتائج اللغة ال أوتنائج خفظ القرآن 

  باندار المبونجدار اهلداية  حفظ

                                                             
١١ Mahmud Yunus, Metodik Khusus Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Hidakarya Agungm 

١٩٨٩), hal. ١٣ 



 

  ٢٠١٥/٢٠١٦السنة الدراسية 

  

  االسم  الرقم

  النتيجة

  البيان

  اللغة العربية  فظ و الترجمةالح

١ Aulia Nurhaliza A A ٩٠ 

٢ Salamah A A ٩٠ 

٣ Cahya Putri Febiola A A ٩٠ 

٤ Cori Anggraini C C ٦٠ 

٥ Amelia Risa C C ٦٠ 

٦ Ida Uswatunisa C C ٦٠ 

٧ Rossa Almira C B ٦٥ 

٨ Dessy Prahmadiani B C ٦٠ 

٩ Enna Novyanty B C ٧٠ 

١٠ Helen Ramada Tasiyah A A ٨٠ 

١١ Heni Setia Dewi B B ٧٠ 

١٢ Indri Fahriana Putri A A ٩٥ 

١٣ Lili Mawarni C C ٦٠ 

١٤ Nanda Febri Wulandari A A ٨٠ 

١٥ Nandi Arya Wardhana B B ٧٠ 

١٦ Okke Nur Ardiana B B ٧٠ 

١٧ Rizki Ayu C B ٦٥ 

١٨ Sekar Mayang Kinasih B C ٦٥ 

١٩ Yuliana A A ٧٠ 

٢٠ Zainal Umri B B ٧٠ 

٢١ Suningsih  B B ٨٠ 

٢٢ Irfani Syahputri B B ٧٠ 



 

٢٣ Alifia Ibtisamah A A ٧٠ 

٢٤ Amelia Imelda  B C ٦٥ 

٢٥ Apriyani B C ٦٥ 

٢٦ Adinda Dwi Prasasti C B ٦٥ 

٢٧ Dinda Ayu Ningrum B B ٧٠ 

٢٨ Muthiah Al-Karomah B C ٦٥ 

٢٩ Nurul Istiqomah C C ٦٠ 

٣٠ Olivia Kandavi A A ٩٠ 

٣١ Nur Syahidah A A ٩٠ 

٣٢ Nawa Nurul Fauziah C B ٦٠ 

٣٣ Shofah Qudrotillah B B ٧٥ 

٣٤ Lulu Balqis C C ٥٥ 

٣٥ Anis Fathoni A A ٩٠ 

٣٦ Siti Hajar Azimah B C ٦٥ 

٣٧ Khairani B C ٦٥ 

  املصدر: نتيجة الدراسة املسبقة

  = جيد جدا A=  ٩٠-١٠٠البيان : نتيجة 

  = جيد B=    ٧٩-٨٩نتيجة           

  مقبول=  C=    ٥٩-٦٩نتيجة           

  = ناقص E=    ١٩-٤٩نتيجة           

  اذا راينا اجلدول السابق فيمكن تقسيم البيانات فيما يلي: 

نتيجة اللغة العربية جيد جد و نتيجة خفظ أو ترمجة القرآن كذلك جيد جدا, بقدر  .١

 طالبات ١١

 طالبات ٨ية, بقدر مقبولنتيجة خفظ أو ترمجة القرآن جيد و نتيجة اللغة العربية  .٢



 

 طالبات ٤ية و نتيجة اللغة العربية جيد, بقدر مقبولن نتيجة خفظ أو ترمجة القرآ .٣

 طالبات ٦ية, بقدر مقبولية و نتيجة اللغة العربية مقبولنتيجة خفظ أو ترمجة القرآن  .٤

 طالبات ٨نتيجة خفظ أو ترمجة القرآن جيد و نتيجة اللغة العربية جيد, بقدر  .٥
  

  

  البحث مشكلة د. 

  , فعرفت الباحثة املشكلة التالية:استنادا على خلفية البحث السابقة

 خفظ القرآن .١

 خيتاج إىل حتسني طالباتنتيجة تعلم اللغة العربية لدي  .٢

 القرآن بتعلم اللغة العربية فظأثر عملية احل .٣
 

 تحديد المشكلة  . ه

حث هو باجتنابا عن توسع املشكلة, حددت الباحثة أن املشكلة يف هذا ال

  اهلداية بندار المبونج. دار حفظيف معهد  طالباتال

بوجود حتديد املشكلة يف هذا البحث, يتوقع على تبسيط وجتنب سوء الفهم  

  وتعزيز نطاق القيود.

 صياغة المشكلة  . و

استنادا على خلفية البحث السابقة, فصياغة املشكلة يف هذا البحث هي: "هل 

املعهد دار اهلداية  طالبات لدى اكتساب املفردات العربيةالقرآن الكرمي على  حفظيوجد أثر 

  ؟" ٢٠١٥/٢٠١٦لعام الدراسي لتحفيظ القرآن باندار المبونج ل
  

 أهداف و أهّمية البحث  . ز



 

اكتساب املفردات القرآن الكرمي على  حفظأهداف هذا البحث هي ملعرفة أثر 

 يللعام الدراس املعهد دار اهلداية لتحفيظ القرآن باندار المبونج طالباتلدى  العربية

٢٠١٥/٢٠١٦.  

  أما أمهية هذا البحث هي:

ملسامهة األفكار و إثراء املعارف عن طرقة حتليل املشكلة عن صعوبات املوجهة يف  .١

 حفظ القرآن.

املعهد دار اهلداية لتحفيظ القرآن  طالباتلدى  اكتساب املفردات العربيةتحسني ل .٢

 .باندار المبونج

   



 

 الباب الثاني

  اإلطار النظري

  القرآن  ظحف  . أ

 القرآن  حفظتعريف  .١

اصتالحا مبعىن  فظواحلفاظ عليها وحفظ, و احل احملافظة" لغة مبعىن حفظكلمة " 

. ذكر يف قاموس اإلندونيسي أّن كلمة ضد من النسيان, يعين أكثر احلفظ و قلة النسيان

تظهار عن طريق االسمبعىن"  دخل على الذكر (عن الدرس). و يقدر على التقليد  "احلفظ"

الذهن (من عدم النظر اىل الكتاب). احلفظ (الفعل) مبعىن احملاولة على التعّمق يف 

  ١٢لنذكردائما"

كما العادة هو مصدر من  كلمة حفظ مبعىن احلفظ على أو عملية احلفظ.   فظاحل

هو عملية احلفظ عن الشيء  فظالتقنيات أو األساليب. احل املرحلة أون عملية كتابة هي أ

عن طريق االستظهار باستخدام طريقة معينة. أما اىل الذهن حىت ميكن على اإللقاء 

الشخص الذي حيفظ القرآن يقال حبافظ القرآن أو حافظة القرآن و حامل القرآن و حاملة 

 ١٣ القرآن.

                                                             
١٢ Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta Hadikarya Agung, ١٩٩٠). Cet, Ke-٣ 

hal.١٠٥ 
١٣ tim penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta Balai Pustaka ١٩٩٨). Cet, ke-١ 

hal.٢٩١ 
 



 

, يعين أن كلمة حفظ فيها اساسنيو احلفظ اصطالحا عند عبد الريب نواب الدين, 

حفظ القرآن كامال و تطبيقه متاما و كذلك االستمرار و اجلهد يف حمافظة احلفظ عن 

  ١٤ النسيان."

جيب االنتباه إىل فيما يتعلق �ذه احلاالت أّن يف حفظ القرآن, و حمافظته و فهمه  

  بعض العناصر األساسية كما يلي:

 لكتابالفهم الدقيق على األشكال البصرية, حىت ميكن على ذكر بعدم ا  .أ 

 القراءة باستمرار عن اآليات اليت متت حفظها  .ب 

يطلب حافظ القرآن على حفظ كاكال و شامال إما من ناحية احلفظ و إما   .ج 

 من ناحية الدقة

١٥ و احملافظة على حفظ عن النسيان. املتابعة و االطالق  .د 
 

  

عن ما الشيء  القراءة, التكلم أّما تعريف القرآن لغة هو "مصدر من كلمة قرأ مبعىن

 ١٦ املكتوب و الرؤية و الفحص فيه."

 

أما اصطالحا القرآن هو كالم اهللا املنزل اىل حممد صّل عليه و سّلم كاملعجزة و 

  ١٧ قراءته هو العبادة."

أّما عند أمحد ميان مشس الدين, يف كتابه الطريقة امليسرة حلفظ القرآن, مما أخذه 

من الدكتور حممد حممود عبد اهللا أّن " القرآن هو كالم اهللا املنزل اىل حممد صّل عليه و سّلم 

                                                             
٣Abdur Rabi Nawabudin, Teknik Menhafal Al-Quran ( Bandung:CV.Sinar Baru, ١٩٩١), 

hal.٢٤ 
١٥ Ibid, hal. ٢٧ 
١٦ Amir Syarifudin uskul fiqh jilid ١ (Jakarta: PT. Logo Wacana Ilmu, ١٩٩٧), hal. ٤٦ 
١٧ Ibid, hal. ٤٧ 



 

ة تبدأ روح األمني (مالئكة) جربيل عليه سلم, املنقول الينا بتواتر, انه من العباد  بواصلة

   ١٨قراءته بسورة الفاحتة و تنتهي بسورة الناس"

 

القرآن كاملة, إما من ناحية الدقة يف قراءته  حفظالقرآن هو عملية يف  حفظإذان 

ملطالعة واالهتمام حلماية احلفظ من النسيان. أما و إما من ناحية و كذلك واملتابعة، و ا

  القرآن يف هذا البحث هو عملية حلفظ القرآن يف جزء الثالثون وحدة.  فظاملقصود حب

 القرآن .٢

القرآن هو كتاب مقدس للمسلمني, باعتبار أنه مبادئ للحياة ومصادر القانون, 

فظه إال الكتاب املقدس ليس كل اإلنسان قادر على حفظ, و ليس كل الكتاب ميكن ح

 .١٩اد املختارة اليت يقدر على حفظه.القرآن الكرمي, و العب

 و ثبتت هذه كله يف كالم اهللا سبحان اهللا فيما يايل.

                         

 

القرآن كأساس للشريعة اإلسالمية واملبادئ التوجيهية لألمة, غري أنه منزل اىل العبد 

املختار, القرآن منزل بوسيلة روح األمني جربيل عليه و سلم املتواتر املناسب حباجات األمة 

و املستقبل طول ثالثني عاما. يلقى رسول اهللا حممد من اهللا الوحي من القرآن  يف املاضي

 ٢٠ بواسطة جربيل وليس من خالل الكتابة و لكن من خالل اللسان (اخلفظ).

                                                             
١٨ Achmad Yamun Syamsudin , Cara Mudah Mengahafal Al-Quran ( Solo : Insan Kamil 

٢٠٠٧) hal.١٥ 
١٩ Muhaimin Zein , Tata cara atau problematika mengahafal Al-Quran, ( Solo : Insan Kamil 

٢٠٠٧) hal.٣٥ 
٢٠  Muhaimin Zein,Tata Cara Atau Problematika Menghafal Al-Qur’an, ( Solo : Insan Kamil 

٢٠٠٧) hal.٣٥ 



 

 كالم اهللا سبحان اهللا فيما يايل:  و ثبتت هذه كله يف

          

 

                   

 

  ب.  التحصيل الدراسي

  .   تعريف التحصيل الدراسي١

يف شكل   التعلم هو عملية حلدوث التغيري املستقرة نسبيا, املوصول من التجربة

التعلم هو شكل من أشكال النمو يف النفس الذي يظهر  ٢١ التمارين أو التفاعل مع البيئة.

 ٢٢ من طرق التصرف اجلديدة  بفضل اخلربة و املمارسة.

أما التحصيل الدراسي هو قدرة التلميذ على الوفاء بتجربة التعلم املوجودة يف 

الكفاءة األساسية. التحصيل الدراسي يف اخلطة الدراسي تعد مبثابة كاإلشارة حول تغيريات 

, مبناسبة أن نشاط التعلم اليت أجرى �امناسب طالباتليت سيتم حتقيقها من قبل الالسلوك ا

بالكفاءة األساسية و املواد املبحوثة. ميكن أن  تظهر التحصيل الدراسي بشكل املعرفة أو 

 ٢٣ املواقف.

جناح أو فشل من املواد الدراسي يعين بنظر اىل اجنزا�ا. يقال على انه لتحديد 

ناجح إن يظهر أن اجنزه جيد, و غري ناجح إن يظهر على اجنزه ضعيف. حلصول على 

و يهتم اىل القاء املواد  طالباتالتحصيل الدراسي اجليد ال ينفصل من نشاط التعلم لدى ال

                                                             
٢١ Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya Offset, ٢٠١٤), hal. ٣٠.  
٢٢ Oemar Hamalik, Metode Belajar dan Kesulitan-kesulitan Belajar (Bandung: Tarsito, 

١٩٩٣), hal. ٣٨.  
٢٣ Kunandar, Guru Profesional (Jakarta: Raja Grafindo Persada, ٢٠٠٥), hal. ٢٥١. 



 

, طالباتن يؤثر على التحصيل اجلراسي حنو الالدراسي من املدرس, ألن ذلك احلال م

  فريتقي التحصيل الدراسي الذي سيتم حصوله.

  

  مبادئ التعلم .٢

يف تنفيذ عملية التعليم و التعلم, الشيء الذي يدفع على تنفيذ التعلم جيدا, أن 

  يهتم على مبادئ التعلم, فيحصل على النتيجة اجليدة. مبادئ التعلم هي فيما يايل:

اعل اإلنسان مه البيئة شامال, إما من ناحية الفكرية, و إما من ناحية يتف  . أ

 اجلسدية, و إما من ناحية العاطفية, و إما من ناحية االجتماعية, و غريها.

 التعلم هو تعديل النفس مع البيئة  . ب

 ينمو اإلنسان من مضغة أو صيب يف األرحام حىت يبلغ بالغا  . ت

 فاضلي أوسعالتعلم هو التطور حنو ت  . ث

 سينجح التعلم عندما وصل اىل مرحلة النضج الكتساب املعرفة.  . ج

 ال ميكن التعلم بعدم إرادة التعلم  . ح

ملؤها أو  يف عملية التعلم الطفل كمجموعة كائن نشط, و ليس إناء يلزم  . خ

 ٢٤ الشخص يقودها شخص آخر.
 

 أما مبادئ التعلم عند عمر محلك هي فيما يايل:

 التعلم هو عملية فعالية حيث يقع التفاعل بني بني البشر و البيئة  .أ 

 طالباتينبغ التعلم أن �دف واضحا لدى ال  .ب 

                                                             
٢٤ Nasution, Didaktik Asas-asas Mengajar (Bandung: Jemmars, ١٩٨٢), hal. ٤٦.  



 

 طالباتالتعلم التفاعل مصدر على تدفيع الدوافع و مصدر من نفس ال  .ج 

 التعلم حيتاج على التوجيه  .د 

 التعلم حيتاج على التمرين و التكرار  .ه 

 التعلم حيتاج على اإلرادة و الغرية القوية حلصول على األهداف و النتائج  .و 

يعترب التعلم الناجح إذا كانت الطالب قادرين على تطبيقه يف حقل املمارسة   .ز 

 ٢٥.اليومية

 

 العوامل املؤثرة لتحصيل الدراسي .٣

العوامل الداخلية, يعين العوامل املتعلق بالسخصية الفرد, منها اجلسم أو الفكر   . أ

 أو النفس اليت هلا دور يف تعيني جناح الشخص يف التعلم.

لعوامل اخلارجية, يعين العوامل ايل تنشأ من خارج النفس املقصود, املثال ا  . ب

الفصول الدراسية غري مؤهلة، وأدوات التعلم غري كافية, و البيئة اإلجتماعية أو 

 ٢٦البيئة العاملية. 

 

 درس اللغة العربية  . ج

 التعريف تدريس اللغة العربية .١

الكفاءة  درس اللغة العربية هو الدرس املوجه لتدفيع, و لتوجيه, و لتطوير, و لتعزيز

لتكلم اللغة العربية و موقف إجيايب حنو اللغة العربية مهمة لتساعد على فهم مصادر 

                                                             
٢٥ Oemar Hamalik, Metode Belajar dan Kesulitan-kesulitan Belajar (Bandung: Tarsito, 

١٩٩٣), hal. ٢٨.  
٢٦ Dewa Ketut Sukrdi, Bimbingan dan Penyuluhan Belajar (Surabaya: Usaha Nasional, 

١٩٨٩), hal. ٣٠.  



 

اللغة العربية املتعلق بدين اإلسالم لدى  اإلسالم, يعين القرآن و احلديث و كذلك كتب

  .طالبات

. و بعبارة أخرى, طالباتيف التعلم أو النشاط لتعليم ال طالباتاحملاولة ملساعدة ال

لتهيئة الظروف يف إمكان نشاط التعلم. و يف التعريف اآلخر, "التعليم هو التعليم هو اجلهد 

. يقال طالباتعملية التعلم يف نفس التالعب مصادر التعلم حلصول على  اجلهد املوجه يف

التعليم كنشاط التعليمية يعين اجلهد يف إدارة البيئة من أجل تكوين شخصية اإلنسان فعالية 

٢٧ يف حال معني."
 

ل اجلهد الذي قام �ا املعلم من أجل وقوع عملية التعلم لدى إذان التعليم هو ك

ليقدر على التعلم اجليد. ال تنتج نشاط التعليم إذا مل  طالباتو عملية ملساعدة ال طالبات

  ه.طالباتحتصل على نشاط التعلم لدى 

اللغة العربية هي من اللغات العاملية اليت تتطور دائما, و حصلت الينا عن طريق 

التحول. وباإلضافة إىل ذلك، "يف املصطلحات للغة العربية هي شاملة و متنوعة من عملية 

ناحية سياقها, و مؤازر يف استعراض من ناحية معىن, ألن املعىن هو من البحث عن ضمري 

 ٢٨ون يف سياقات خمتلفة بعضها ببعض.البشر املندمج, حيث كان كل دولة  يعرب 

 

راى ذو احلنان يف كتابه أسلوب تعليم اللغة العربية التفاعلي, "اللغة لغة مستق من  

كلمة لغوي, مجع لغات,  أما اللغة اصطالحا, أما اللغة العربية اصطالحا عند العلماء, اللغة 

الذي يتبىن (املنتجة األدوات الصوتية) هم التعسفي والتقليدية, هي نظام الرمز الصوت 

                                                             
٢٧ Bambang Warsita,Teknologi Pembelajaran Landasan & Aplikasinya, Jakarta: Rineka 

Cipta, ٢٠٠٨), hal ٨٥  
٢٨ Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,٢٠١٢), h.٦٨ 



 

املستخدمة لتيعبري السعر و األفكار. أو التعبريات املستخدمة لدي الشعوب (الشعب, و 

املنتجة يف مجيع أحناء جزيرة  السامية فرع من الشعوبالدول, و الدائرة) أما كلمة العريب هو 

ملستخدمة لدي العريب يف بالدهم كوسائل االتصال العربية." فاللغة العربية هي اللغة ا

   ٢٩ والتفاعل القائم بني القبائل.

 سبق ذكره فتعليم اللغة العربية هو احملاولة اليت قام �ا املدرس عند على مابناء 

يف تعلم اللغة العربية من  طالباتو عملية ملساعدة  طالباتعملية التعلم اللغة العربية لدي 

  أجل يقدرون على تعلم اللغة العربية جيدا و مناسبا بأهداف التعليم.

 القرآن حفظالعوامل الدافعة ل  . د

 " حتسني القراءة قبل احلفظ .١

 استخدام املصحف من الطبع واحد .٢

 قياس املصحف السهل يف احلملاستخدام م .٣

 اختيار األوقات املناسبة للحفظ .٤

جتنيب األوقات غري املناسبة للحفظ يعين, بعد األكل, و بعد الرجوع من العمل,  .٥

 و يف أثناء الليل

 التفضيل لالتصال (بني اآليات) من احلفظ .٦

  السورة التاليةالقدرة لالتصال اآليات من البداية اىل النهاية قبل استمرار اىل .٧

 اظهار اآليات املتقاربني .٨

 تعيني احلد األقصى للحفظ كل يوم .٩

                                                             
٢٩ Zulhannan, Paradigma Baru Pembelajaran Bahasa Arab,  (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,٢٠٠٩), h.٥٦ 



 

 يبدأ احلفظ من السورة املفضلة .١٠

 اعطاء املكافاءة بعد أن يتم حفظ جزء أو سورة معينة .١١

 فظالزام على حلقة احل .١٢

 فظحضور يف جملس احل .١٣

 فظمعرفة نظام التعليم احل .١٤

 املناسب للحفظحبث املكان  .١٥

 ٣٠تسخري بعض الفرصة للحفظ" .١٦
 

 القرآن حفظعالقة بين التحصيل الدراسي على   . ه

تعّلم القرآن خيتاج على كفاءة اللغة العربية. "هذا هو ما يسبب على الزام فهم اللغة 

ربية يف معىن و كلمة و بالغة القرآن يف تعبري و اسلوب لبيان الشيء. القرآن باللغة العربية الع

و منزل باستخدام اللغة العربية, و باالضافة على ذلك القرآن مناسب بأسلوب العريب يف 

 ٣١بيانه, و يشتمل بعض األدب العريب يف كلما�م. " 

"من الذي ال يعلمون معىن كلمات العربية و مفردات اللغة العربية, فال يعرفون 

حقيقة اإلميان, و العلم, يعين الصوم, الصالة, و الزكاة, و اجلهاد, و الوىل و الربع, و مجيع  

زل �ا القرآن. و من الذيال يعرفون طريقة العريب يف بيان الشيء, فال كالم اللغة العربية اليت ن

) و ٥) و نعبدك, و بني اياك نستعني (الفاحتة:٥يستطيع التعيني بني اياك نعبد (الفاحتة:

  ٣٢نستعني بك." 

                                                             
٣٠ Ubaid, Majdi, ٩ langkah mudah menghafal Al-Qur’an , (Solo: AQWAM, ٢٠١٤), hal. ١٥٠ 
٣١ Dr.Raghib As-sirjani, Dr. Abdurrahman Abdul Khaliq, Cara Cerdas Hafal A-Qur’an, (Solo: 

Aqwam, ٢٠١٣), hal. ١٩ 
٣٢ Ibid  



 

نتيجة املالحظة اليت قام �ا الباحثة أّن مبعرفة كلمة اللغة العربية ميكن على فهم و 

  :٢القرآن, املثال يف سورة البقرة اآلية  حفظيف  طالباتال تسهيل

  املعين  القرآن

     Itu:  

    
Kitab (Al-Qur’an)  

 
Tiada: 

 
Keraguan 

  Didalamnya ال

  
Petunjuk   

 
Untuk 

    
Orang-orang yang bertaqwa 

 

 

 اإلطار الفكري  . و

قراءة, و حلفظ القرآن و ممارسة القاء احلفظ هو التصرف يف كثري من األحيان لل

اجليدة تظهر من األفعال اجليدة يف احلياة اليومية  فظمفردات اللغة العربية بتكرار. عادة احل

يعين يف بيئة املعهد أو البيئة اخلارجية. فان ازداد احلفظ و مفردات اللغة العربية لدي 

ءة الذكر و إما لرتقية الفكر. فيكون هذا , فازدادت املهارة واملعرفة , إما لرتقية كفاطالبات

  الستمرار دراستهم يف مسابقة الرتبوية الرمسية و غري الرمسية.  طالباتاحلال يساعد ال



 

القرآن و معرفة مفردات  حفظاستنادا اىل البيانات السابقة أن ملعرفة عالقة بني 

لرتمجة آيات القرآن  لباتطاالقرآن و قدرة ال فظاللغة العربية تظهر من وجود عدم العادة حل

  اليت متت احلفظ عليها.   

وهو مفهوم حيتوي على العالقة السببية املفرتضة بني املتغري  اإلطار الفكري هو

و  Xاملتحّول واملتغري الثابت يف البحث. تستخدم متغريتان يف هذا البحث, يعين املتغري 

           ري فيما يايل: , لبيان تفصيلها ميكن النظر اىل اإلطار الفك Yاملتغري

 

 

  البيان:

X   :القرآن حفظ  

Y  التحيل الدراسي لدرس اللغة العربية :  

   

القرآن كمتغري  حفظبناء على اإلطار النظري السابق يوجد التأثري املطابق بني 

) لدي Yكمتغري اللفظ أو العادة (  ) على التحصيل الدراسي لدرس اللغة العربيةX( فظاحل

  املعهد دار  اهلداية بندار المبونج.  طالبات

 فرضية البحث  .ز 

املزاعم املؤقت قد يكون صحيحا و قد يكون كاذبا يف بعض األحيان. إن أصبح 

٣٣ الظن كاذبا فرتد, و إن أصبح الظن صحيحا فتقبل.
 

 

                                                             
٣٣Sutrisno Hadi, Metodologi Research, jilid ١, (Yogyakarta: Andi Offset, ١٩٩٠), h. ٦٣  

X Y 



 

أما عند ناسوتيان, أن " األسئلة عن الشيء املؤقت و لو يتم حتقيق صحته يسمى 

  ٣٤ الفرضية."

 )Ho) و الفرضية الصفرية (Haصياغة الفرضية البديلة ( .١

  رضية البديلة فيما يايل:تصاغ صياغة  الف

  Yو متغري  Xيوجد عالقة إجيابية  أو عالقة سلبية ذات داللة إحصائية بني متغري 

  و تصاغ صياغة الفرضية الصفرية فيما يايل:

 و متغري Xال يوجد عالقة إجيابية  أو عالقة سلبية ذات داللة إحصائية بني متغري 

Y  

ف ذكره, يقصد أي مها احق؟ الفرصية حتقيق صحة أو بطالن من الفرضية مما سب .٢

املوصول من  r؟ بطريقة املقارنة قيمة )Ha atau Ho(البديلة أو الفرضية الصفرية 

 rاملوجود يف اجلدول قيمة  ”r“بقيمة  (ro)مالحظة  ”ra“عملية اإلحصائية أو 

Product moment (rt) يعين تبدأ يف حبث الدرجة احلرية  (db)  أوdegrees of 

freedom (df) :يعي برموز التايل 

  

Df = N –nr 
Df = degrees of freedom 
N = nuber of case  
Nr = banyaknya variabel yang kita korelasikan  
 

املوجود يف  r) فيمكن البحث عن قيمة  df أو dbحبصول على الدرجة احلرية (

  %.١% أو يف مستوى الداللة ٥مستوى , إما يف r Product moment (rt)اجلدول قيمة 

                                                             
٣٤Nasution S, Metode Research, (Bandung: Jemmars, ١٩٩١), h. ٦٢  



 

) و حققت صحتها. Ha) فتقبل املغرية البديلة (rt) سواء أو أكثر من (roإذا (

    ٣٥ ) يوجد العالقة اإلخابية الداللة.Y) و الفرضية (Xفيصح أن بني املغرية (

 طالباتمن البيانات السابقة قدمت الباحثة فرضية البحث, يعين عندما حيفظ ال

 آيات القرآن فتسهلهم ملتابعة و فهم درس اللغة العربية.

   

                                                             
٣٥ Drs. Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Grafindopersada, ٢٠٠٠), 

hal.١٨٣  



 

  الباب الثالث

  منهج البحث

 منهج البحث  . أ

كمي هو مدخل م لدي الباحثة هو البحث الكمي, املدخل النوع البحث املستخد

يستخدم منوداج ما بعد الوضعي يف تطوير املعرفة, مثل التفكري على العالقة  البحث الذي

السببية للمغريات, الفرضية, و السؤال الدقيق باستخدام القياس و املالحظة و اختبار 

    ٣٦ تسجيل البيانات يف شكل اإلحصائ. البيانات اإلحصائية. أو إمكان على

اختارت الباحثة هذا البحث لدراسة ديناميك العالقة بني عوامل املعلول و العلة, 

. املعىن )point time approach(املدخل, املالحظة, أو مجع البيانات يف  بعض األحيان 

موضوع البحث مرة واحدة و يتم إجراء القياس على وضع حرف أو متغري  تالحظ كل

  ٣٧ املوضوعي عند وقت الفحص.
  

  متغيرة البحث  . ب

 متغيرة البحث .١

وعا ملالحظة البحث. املغري يف املتغري يف هذا البحث هو الشيئ الذي سيكون موض

  هذا البحث تتكون من مغريتان يعين:

 فظمغري احل  . أ

 مغري اإللقائ  . ب

  التعريف التشغيلي .٢

                                                             
٣٦ Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 

٢٠١٠), hal. ٢٨. 
٣٧ Soekidjo Notoatmojo,Metode Penelitian Kesehatan,( Jakarta Rineka Cipta, , ٢٠١٠)hal. ٣٨ 



 

لتحديد النطاق أو املفهوم البد أن يتم املالحظة و البحث عن املغريات, و البد 

لقياسات أو أن يتم احلد أو التعريف التشغيلي. التعريف التشغيلي مفيد لإلشارة إىل ا

  املالحظات من املتغريات ذات الصلة. التعريف التشغيلي من هذا البحث يعين:

  النتيجة ناقصة, إذا كان احلفظ ناقصة, و أما مفردات اللغة العربية ناقصة .١

  النتيجة متوسطة, إذا كان احلفظ طالقة, و أما مفردات اللغة العربية قليلة .٢

  جيد/ممتاز, و مفردات اللغة العربية كثرية النتيجة جيدة, إذا كان احلفظ .٣

  مجمع البحث أو عينتهج. 

  جممع البحث. ١

  أّما التعريف من جممع البحث عند سوحار سيمي اريكونطى, هو:

ا�مع هوجمموعة من موضوع البحث, إن يريد األحد أن جيمع مجيع العناصر 

دراسة سة أو البحث يسمى باملوجود يف موضوع البحث, فيسمى حبثه البحث ا�معي, الدرا

  ٣٨ ا�معي أو دراسة اإلحصائ.

أن املقصود با�مع هو جممل "أما عند سوجانا يف كتابه الطريقة اإلحصائية, راى 

تيجة اإلحصاء أو القياس الكمي أو النوعي عن خصائص معني من من كل النتائج من ن

 ٣٩ مجيع أعضاء ا�موعة الكاملة و الواضحة اليت سيتم دراسة صفتها."

 

 بحوثة استنادا اىل األراء السابقة, فيمكن االستنتاج أن ا�مع هو عدد من األفراد امل

 

 

                                                             
٣٨  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Yogyakarta: Rineka 

Cipta, ٢٠٠٦), hal.١٣٠ 
٣٩  Sujana, Metode Statistik, (Bandung: Tarsito,٢٠٠٢), hal. ٦ 



 

  يف البحث.

 عينة البحث .٢

ما التعريف من طريقة العينة هي يف كثري من األحيان تواحه عديد من ا�مع. أ

  ٤٠اختيار بعض معني من مجيع ا�مع." "

 "يف عبارة أخرى, طريقة العينة هي "الطريقة أو األسلوب املستخدمة ألخذ العينة

٤١  

من العبارات السابقة ميكن االستنتاج أن طريقة العينة هي الطريقة ألخذ العينة من 

  ا�مع, فيمكن أن تقوم العينة كممثلة من مجيع ا�مع.

القرآن دار  حفظد معه طالباتمن الذي يقوم كا�مع يف هذا البحث هو مجيع 

  نفرا. ٣٧يعين بعدد  ٢٠١٥/٢٠١٦اهلداية بندار المبونج السنة الدراسية 

تاليها إلثبات مقدار العينة, تستند الباحثة على رأي سوحارسيمي اريكونطى, يعين 

  فيما يايل:

نفر, فمن مستحسن أن  ١٠٠للتو وقائي إذا كان عدد من املوضوعات أقل من 

البحث ا�معي, تاليها إذا كان عدد من املوضوعات أكثر من  تأخذ مجيعها فيسمى هذا

 ٤٢ % أو أكثر.٢٥-٢٠% أو ١٥-١٠ا بني نفر, فمن ميكن أن تأخذ م ١٠٠
 

استنادا اىل البيانات السابقة, فأخذت الباحثة العينة من مجيع ا�مع املوجود يعين 

  تلميذا. ٣٧

                                                             
٤٠ Ibid.., hal. ٨٦ 
٤١ Sutrisno Hadi,Metodologi Research, Jilid ١, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, ١٩٨٥, 

hal.٦٣ 
٤٢ Ibid, hal. ١٢٠ 



 

  طريقة جمع البياناتد. 

جلمع البيانات, استخدمت الباحثة بعض الطرق املناسبة بنوع البيانات  يف حماولة

  املختاجة, أما هذا نوع البيانات هو:

 طريقة االختبار  . أ

يف هذا احلث استخدمت الباحثة طريقة االختبار كالطريقة األساسية. " طريقة 

هذا احلال  االختبار هي الطريقة املستخدمة لقياس كفاءة الشخص يف بعض املواد ". يف

يف حفظ القرآن و ترمجة  طالباتطريقة االختبار هي الطريقة املستخدمة لقياس كفاءة ال

  ٤٣ مفردات القرآن. يف هذا البحث استخدمت الباحثة اختبار السفوي أو اختبار التخريري.

 
  

 طريقة املالحظة  . ب

لبيانات, الذي قام به املالحظة املالحظة طريقة املالحظة هي " اسلوب جلمع ا

   ٤٤املباشرة على ظواهر املوضوعية اليت سيتم حتقيقها, و اجري �ا املالحظة بشكل خاص." 

و التسجيل التنظيمي يف العبارات األخرى ميكن تعريف طريقة املالحظة كاملالحظة 

  ٤٥على الظواهر املبحوثة." 

وهكذا فمن الواضح أن طريقة املالحظة هي املالحظة على موضوع البحث فيها 

  مت تسجيل املالحظة يف شكل املذكرات املرتبة املنهحية. 

ة املالحظة ال يف هذا احلال استخدمت الباحثة مالحظة غري املشرتكة يعين عملي

يشرتك فيها املشرتك مباشرة يف موضوع املبحوث. أما األحوال اليت متت مالحظتها هي 

  و تكرار حفظ القرآن. حفظعملية تعليم و تعلم اللغة العربية, 

                                                             
٤٣ Sutrisno Hadi,Op Cit, hal.١٥٩ 
٤٤ Winarto Surakhmad, Pengamat Penelitian Ilmiah, Tarsito, Bandung, ١٩٩٠, hal.٣٤ 
٤٥ Sutrisno Hadi, Op Cit, Hal. ٤٦ 



 

  

  األدلة الوثائقيةج. 

راى سوحارسيمي اريكونطى, أن تعريف "األدلة الوثائقية هي حبث البيانات عن 

املالحظات،  مثل أو متغريات البيانات البحث عن بشكل املذكرة األحوال أو املغري

جداول و كاتب االجتماعات و  نقشال والصحف وا�الت و من الكتبالنصوص و 

    ٤٦ األعمال و غري ذلك."

املعينة من إذان املقصود باألدلة الوثائقية هي الطريقة جلمع البيانات عن األحوال 

  خالل املذكرات, األدلة الوثائقية اليت مت اعدادها حنو وكالة أو مؤسسة املنظمة املعينة .

هذه األدلة الوثائقية مهمة من أجل إجياد البيانات الظاهرة أو البيانات الوافقة اليت 

ستكون البيانات الظاهرة من نتائج البحث. استخدمت الباحثة هذه الطريقة حلصول على 

بيانات من الوثائق املوجود, مثل النتائج, اإلحصائ, و التقارير الشهرية والكتب املسجل، ال

  دراسة املدارس وغريها من األشياء املكتوبة.

  طريقة تحليل البياناته. 

حتليل البيانات املستخمة يف هذا البحث هو التحليل الكمية, من خالل خطوات 

  التحليل التالية:

  

 حتديد البيانات  .أ 

يف هذه اخلطوة قامت الباحثة الختيار, و تركيز, و اهتمام, و ختليص البيانات 

املوصولة من املذكرات املكتوبة يف احلقل. حتديد البيانات هو شكل من أشكال 

                                                             
٤٦ Suharsimi Arikunto, Op Cit, hal. ٢٠٢ 



 

التحليل فيها التصنيف, و التوجيه, و ختليص شيء غري مهم, و التنظيم بطريقة  

  متكن الستخالصها و حتقيقها.

 اتعرض البيان  .ب 

يف هذة اخلطوة قانت الباحثة بعرض البيانات يعين جبمع املعلومات املنظمة حيث 

سيتم بعدها االستنتاج واختاذ اإلجراءات. عرض البيانات اجليد هو من الطريقة 

 اجليدة و األساسية لتحليل النوعي فيمكن عرض البيانات جيدا.

 حتقيق البيانات  .ج 

تاج البيانات املوصولة و البيانات املعرضة من يف هذه اخلطوة قامت الباحثة باستن

  قبل.

فاخلالصة املوجودة فيها ذات الصحة, و القوة, و املالءمة, فسيتم اخلالصة 

  ٤٧الواضحة يف حقيقتها و فائد�ا. 

اكتساب املفردات مجع البيانات, اخلطوة بعدها يعين ملعرفة عالقة بني بعد أن يتم 

القرآن دار اهلداية بندار المبونج السنة  حفظمعهد  طالباتالقرآن لدي  حفظو  العربية

 product(, فاستخدمت طريقة حتليل البيانات حلظة املنتج ٢٠١٥/٢٠١٦الدراسية 

moment( :كما يايل  

 

rxy = 
n∑ xy- ∑ x∑ y

���∑��٢∑���٢���∑ ��٢∑���٢�
 

  البيان:

                                                             
٤٧ Moeleong Lexy J, Penelitian Kualitatif,( Bandung: PT Remaja Rosda Karya, ٢٠٠٠), hal.  

٨٩-٨٨  



 

rxy     =أرقام الفهرس املرتابط "  r   "حلظة املنتج  

n    عدد العينة املبحوثة =  

∑ xy   جمموع النتائج املضاعفة بني النتيجة =x  و النتيجة y  

∑ x     جمموع مجيع نتيجة =x  

∑ y     جمموع مجيع نتيجة =y ٤٨ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                             
٤٨ Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, ٢٠٠٤), 

hal. ١٨٨. 



 

  الباب الرابع

  نتائج البحث و مناقشتها

 خطوات البحث  . أ

  ت املصورة يف الصورة التاليةأجرى هذا البحث يف بعض اخلطوا

 

  البحثخطوات  ٤.١الصورة 

 

 وصف موضوع البحث .١

 
 

١Setiawan Eko, Analisis Perbandingan Social Commerce dari Sudut Pengguna Website, SKRIPSI, 
UTI, ٢٠١٦. 



 

 تاريخ التأسيس مؤسسة دار اهلداية بندار المبونج .١

امام   ٢٠١٢نوفمبري  ٢٣ة بندار المبونج رمسيا يف التاريخ قامت مؤسسة دار اهلداي

يف دائرة بندار المبونج بشهادة من وزير العدل وحقوق  Fahrul Rozi, S.Hكاتب العدل 

تقع هذه املؤسسة . ٢٠٠٢.Th-٠٣.٠١.HT.١٢١٧-Cاإلنسان يف مجهورية إندونيسيا ارقم : 

  يا كيميلينج بندار المبونج.فينانج جا ١٢ومقرها الرئيسي يف طريق واليت الرقم 

تأسست مؤسسة دار اهلداية بندار المبونج لتلبية احتياجات الرتبية اإلسالمية لدي 

جمتمعات اإلسالمية و األيتام و الضعفاء من أجل أن ينال الرتبية و املهارة املعينة كإنسان 

  لديهم احلق يف التعليم كمواطنني اندونيسيا.الذي  عادي، و

امل الذي قدمته إدارة مؤسسة دار اهلداية بندر المبونج لشعار القيم االهتمام الك

القرآن دار اهلداية كيميلينج عن طريق تزويدهم حبفظ  حفظاإلسالمية من خالل معهد 

  القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة للنيب حممد صلى اهللا عليه و سلم.

ار المبونج يف شهر يوين إننا حباجة إىل إبالغ, أن تأسست مؤسسة دار اهلداية بند

القرآن، وهو لذلك أ�ا  حفظباعتبارها رائدة يف التعليم الديين على أساس  ٢٠١٢السنة 

  معفاة من مجيع أشكال الدفع ألولئك األتيام ز الضعفاء.

  القرآن دار اهلداية هي كما يايل: حفظباختصار, أن أهداف لقيام معهد 

طنية كما املكتوب يف قانون نظام التعليم مشاركة يف حتقيق أهداف التعليم الو  .١

تطوير إمكانات  يعين ٢٠٠٣السنة  ٢٠الرقم  )UU SISDIKNAS(الوطين 

لتصبح املؤمن و املتقي باهللا األحد, و متخلق بأخالق الكرمية, و  طالباتال

الصحي والعامل، و املاهر، و اإلبداعية، و املستقل، وأصبحوا مواطنني يف دولة 

 ؤولة.دميقراطية ومس



 

 مشاركة يف إجياد و تطوير املوارد البشرية اندونيسيا اجلودة  .٢

إعداد جيل املتفقه يف الدين و أهل الذكر (يفهمون العلوم التنزلية), و أهل الفكر  .٣

 (يقهمون العلوم الكونية)

بقدرة لتحدث اللغة العربية واإلجنليزية النشاطي (الشفوية  طالباتتزويد ال .٤

 مفتاح الستعاب علوم الدينية و علوم احلديثةوالكتابية) ك

 القرآن اجلزء الثالثني و قدرة لفهم تفسريه فظبقدرة حل طالباتتزويد ال .٥

إعطاء الرتبية املناسبة بقيمة اإلسالمية للمجتمع القريب خصوصا, و ملواطني  .٦

 اندونيسيا عاما

 

 ب.  موقع مؤسسة دار الهداية بندار المبونج

فينانج جايا   ١٢ع املرافق التعليمية تقع يف طريق واليت الرقم سيتم بناء موق

كيميلينج بندار المبونج. تلك املرافق مناسب لتأسيس مؤسسة التعليمية, ألن قع يف موقع 

الدافع لعملية التعليم اجلودة, أنه تقع يف املناطق اجلبلية، املساحات اخلضراء بأوراق الشجر، 

  خب السيارة.واهلواء البارد، وبعيدا عن ص

اندونيسية, يف أحد القرية قام  –كيلو مرت من وسط املدينة بندر المبونج   ٢حوايل 

دار اهلداية. املوقع يف طريق واليت الرقم  حفظباسم معهد  )PPTQ(القرآن  حفظفيه معهد 

هكتار,   ٢,٥فينانج جايا كيميلينج بندار المبونج. يقف على األرض مساحتها حوايل  ١٢

. حلصول اىل موقع املعهد بالطائرة من مطار فظدار اهلداية له الغرف, و بيت احلكان معهد 

)Air Port(  سوكرنو حتا, جاكرتا اىل مطار رادين اينتان, بندار المبونج, مث تاليها بركوب

  دقائق.  ١٠السيارة و اجلوالة و سيحصل اىل املعهد طول 



 

اهلداية بندار المبونج يكون هذا احلال دافع اساسي لدي منظمة مؤسسة دار 

القرآن فيمكن أن يساعد حلصول على معرفة الدين و علوم  حفظلتأسيس و بناء معهد 

  العامة و العلوم األخرى اليت متكن أن تزود يف املستقبل.

األطراف املعنية هو ختطيط وتنفيذ وتقدمي الدوافع الكاملة لتلك  لذلك, واجبة لكل

ان ا�تمع كله. فقليل املعطى, لكن كثري الفوائد لدي الرغبة اليت كانت موجودة يف أذه

 .طالبات

  الرأية و الرسالةج. 

  الرأية. ١

  طباعة اجليل القرآين املشتمل باملعارف العاملية, من خالل تربية الربانية""

 الرسالة .٢

  تنفيذ الرتبية اإلسالمية, الفعالية, املمتعة, و إجياد:

, و األسالم, و اإلحسان اجليد, و الفعايل, احملب الذي لديهم اإلميان طالباتال  .أ 

 بالقرآن و استعاب العلوم و التكنولوجية

 الذي لديهم الكفاءات فيقدرون الستمرار الدراسة العالية طالباتال  .ب 

 القادرة ليجتمع و يقوم بدور يف اقامة الوطن و الدولة. طالباتال  .ج 

 منهج التعليم  . د

الباب العاشر  ٢٠٠٣السنة  ٢٠م التعليم الوطين الرقم استنادا اىل قانون النظا

عن تطوير املناهج, الرأية, و رسالة املؤسسة, و كذلك أهدافها, فمن أجل  ٣٦الفصل 

القرآن دار اهلداية  حفظحصول على أهداف التعليم الوطين, تأليف منهج التعليم ملعهد 



 

و تطّور مبنهج  )KTSP( ة التعلميةاملناهج الدراسية مستوى الوحدوفقا لقانون معمول يعين 

  املعهد.

 أساس لتأليف منهج التعليم .١

 القرآن هو الدرس اخلاص حفظ  .أ 

املواد الدافعة منها: التجويد/التحسني, التفسري,  التسميع, املراجعة, و دورة   .ب 

 القرآن

 هدف املعهد على األقل ثالثني جوًء حنو ثالث سنوات  .ج 

 كمسجع النشاطقيمة القرآن تكون    .د 

 

 أسلوب حلصول األهداف .٢

 اىل بعض الفرق طالباتينقسم ال  .أ 

 ١:١٥يعين  طالباتمقدار املعلم و ال  .ب 

 فظحتت رياسة مسؤول احل فظمجيع معلم احل  .ج 

 هو ماجستري احلافظ املتقان يف التالوة فظمسؤول احل  .د 

عد الضحى, العصر ينقسم مدة االوقات اىل ثالث فرق يعين: بعد الصبح, ب  .ه 

 و العشاء

 من خالل ماجستري احلافظ. فظاختبار احل  .و 

 

 فظمرحلة احل .٣

يف هذه املرحلة ليكون لديهم الكفاءة لقراءة القرآن  طالباتالبد أن يقوم مجيع ال

  ترتيال يف الفصاحة و التجويد. توجد مخس مراحل التحسني, يعين:



 

 حتسني املخراج .١

 محتسني نون سكون و مي .٢

 حتسني املاد .٣

 حتسني الغارب .٤

 مرحلة احلفظ .٥

 

 طالباتالنشاط اليومية لدى  .٤

يشتمل املنهج يف هذا الربنامج على منهج املعهد. هذا هو جدوال النشاط اليومية 

  مؤسسة دار اهلداية بندار المبونج طالباتلدى 

 المبونجمؤسسة دار اهلداية بندار  طالباتالنشاط اليومية لدى  ٤.١اجلدول 

 

 النشاط اليومية الساعة

٠٧.٠٠ – ٠٣.٠٠ 
قيام الليل, املراجعة,  صالة الصبح مجاعة, املأثورة, 

 , و التحسنيفظحلقة احل

 االستحمام, الفطور, الكنيسة, صالة الضحى ٠٨.٠٠ – ٠٧.٠٠

 فظحلقة التحسني و احل ١٠.٣٠ – ٠٨.٣٠

 الدروس العامة و الدروس الدينية ١٢.٣٠ – ١٠.٣٠

١٥.٠٠ – ١٢.٣٠ 
صالة الظهر مجاعة, و الغداء, و االسرتاحة/ النوم 

 النهري

 صالة العصر مجاعة, حلقة القرآن ١٦.٣٠ – ١٥.٠٠

 االسرتاحة/اللعب, االستحمام, و الرياضة ١٧.٣٠ – ١٦.٣٠



 

١٩.٠٠ – ١٨.٠٠ 
صالة املغرب مجاعة, مفردات اللغة العربية و 

 اإلجنيليزية,  و العشاء

 صالة العشاء مجاعة, حلقة القرآن ٢١.٠٠ – ١٩.٠٠

 االسرتاحة/النوم ٠٣.٣٠ – ٢١.٣٠

  

 الموارد البشرية  . ه

  القرآن دار اهلداية تتكون من: حفظاملوارد البشرية إلقامة معهد 

: املعلم املهين بقدرة على حفظ ثالثني جزء من القرآن و يقدر على تكلم  المعّلم .١

ة الذي له وظائف رئيسية يعين تعليم, و تدريس, و تربية, اللغة العربية و اإلجنيليزي

املناسب بنظام معمول يف بيئة  طالباتو توجيه, و تدريب, و و التنتيج, و تقييم 

 ١٠حنو  القرآن دار اهلداية املعلم مبعهد حفظالقرآن دار اهلداية.  حفظاملعهد 

العربية أو لدرس معلمون لدرس حفظ القرآن, معلمان لدرس اللغة  ٥نفرا, يعين 

 معلمون لدرس العلوم العامة ٣دين اإلسالمي, و 

القرآن دار اهلداية الذي  حفظ: املوظف هو املوظف املهين يف بيئة املعهد الموظف .٢

له وظائف رئيسية يعين اإلدارية واإلدارة والتطوير، واملالحظة، واخلدمة التقنية لدعم 

 عملية حتقيق التعليم املطلوب.

القرآن دار اهلداية الذي له وظائف  حفظ: العامل هو العامل يف بيئة معهد لالعام .٣

, و حفظ على املرافق و الوسائل املوجودة طالباترئيسية يعين رعاية إحتياجات ال

من  ١من الطابخ, و  ٢يعين  القرآن دار اهلداية العامل مبعهد حفظ يف بيئة املعهد.

 احلارس. من ١من اخلادم, و  ٢خادم البستان, و 



 

 

 وصف البيانات  . ب

) و متغري Xالقرآن ( أثر حفظبيانات نتائج البحث تتكون من متغري احملّول يعين 

دار اهلداية بندار المبونج. يف هذا  فظيف معهد احل اكتساب املفردات العربيةالثابت يعين 

 الواسط), و Mوصف البيانات سيصف معلومات البيانات اليت تشتمل على املتوسط (

)Me)و الغالب ,(Mo) و اإلحنراف املعياري ,(SD  لكل متغريات البحث. وصف البيانات (

  كذلك يعرض اجلدول توزيع الرتدد، وامليل من لكل متغري و الرسم البياين.

  

  التحليل الوصفيج. 

قدمت بيانات اليت مت احلصول عليها من التقارير يف شكل وصف البيانات لكل 

املقصود يشتمل على اختبار املتوسط, و الواسط, و الغالب, و متغري. حتليل البيانات 

  اجلدول توزيع الرتدد، و الرسم البياين.

 املتوسط, و الواسط, و الغالب .١

) هو من القيمة املتوسطة اليت يتم حسا�ا عن طريق مجع كل القيم Mاملتوسط (  . أ

 املوجودة وتقسيم القيمة اإلمجالية من قبل عدد من العينات. 

 
 



 

 الواسط  . ب

) هو العدد يف التوزيع الذي يكون احلد املتوسط يف توزيع القيمة. Meالواسط (

  الواسط ينقسم توزيع القيمة يف الرتدد العليا و الرتدد السفلى.

 

 
  الغالبج. 

) النتيجة أو القيمة اليت تظهر يف أغلب األحيان يف التوزيع. Moالغالب (

الغالب هو اسلوب لتوضيح الفرقة املستند اىل القيمة الغالبة  أو تظهر يف اغلب 

  األحيان يف تلك الفرقة.

 حلساب الغالب باستخدام الرمز التايل:



 

 
 

 جدول توزيع الرتدد  .٢

يتم تأليف جدول توزيع الرتدد إن كثر عدد البيانات اليت سيم عرضها, فإذا 

: ٢٠٠٧عرضت بشكل اجلدول العادي فأصبحت غري فعالية و قلة االتصال (سوغيونو, 

فرتات الفاصلة, و مدة البيانات و طول الفصول باستخدام ). فيمكن حتديد فصول ال٣٢

  الرموز التالية:

 هو جمموع موضوع البحث n, بأّن log n ٣,٣+  ١=   عدد الفصول  .أ 

 البيانات األصغر –= البيانات األكرب   مدة البيانات  .ب 

 = مدة البيانات : عدد الفصول.  طول الفصل  .ج 
 

 اجتاه املتغريات .٣



 

ات مستخدم حلصول على التحقيق يف تصنيف املتغريات. لتعريف على اجتاه املتغري 

اجتاه املتغريات فيستخدم تصنيف االجتاه وفقا للقيمة املوصولة فيتم تصنيفها اىل اربعة صنف, 

  يعين:

  SDi ١,٥+  X=     بالغ

  SDi ˂ X  =Mi ١,٥+  Mi=     متوسط

   SDi ١,٥ –  Mi ˂ X  =Mi=     ناقص

  SDi ١,٥ –  X > Mi=   منخفض

Tinggi  = X = Mi + ١,٥ SDi 

Sedang  = Mi + ١,٥ SDi > X = Mi 

Kurang = Mi > X = Mi - ١,٥ Sdi 

Rendah = X < Mi - ١,٥ Sdi 

  تاليها, رموز لتصنيف إجتاه السابق مؤلف من خالل خطوات التالية:

 حتديد القيمة األصغر و القيمة األكرب اليت ميكن احلصول �ا  .أ 

(القيمة األكرب + القيمة  ١/٢=  )mean ideal )Mi واسط املثايلحساب املت  .ب 

 األصغر)

 ١/٦=  )Standar Deviasi ideal )SDi حساب االحنراف املعياري املثايل  .ج 

 القيمة األصغر) -(القيمة األكرب 
 

 الرسم البياين .٤

رسم األشكال لعرض البيانات من نتائج البحث, أّلف هذا ال صنع الرسم البياين أو

  توزيع الرتدد.البياين وفقا على بيانات الرتدد الظاهرة يف جدول 
  



 

 ختبار المسبقاال  . د

 االختبار الطبعي .١

االختبار الطبيعي مستخدم ملعرفة هل البيانات املتعلقة توزع طبيعي أو غري طبيعي. 

 chi%. رموز ٥ مبستوى الداللة chi kuadrat الختبار الطبيعي يستخدم رموز

kuadrat :هو كما يايل   

 
  

  

  

  البيان:

Xمعامل =   ٢chi kuadrat )قيمة chi kuadrat املبحوثة(  

fo   =(الرتدد املوجود) تردد املالحظة  

ho   =(الرتدد املرجو) تردد املتوقع  

X٢ = koefisien chi kuadrat (harga chi kuadrat yang dicari) 

fo = frekuensi observasi (frekuensi yang ada) 

ho = frekuensi harapan (frekuensi yang diharapkan) 

x٢قيمة  إذا كان
hitung

x٢اصغر من قيمة   
tabel   ٥يف مستوى الداللة %

  فالبيانات املوصولة يف توزيع الطبيعي.
  

 االختبار اخلطي .٢



 

يقصد هذا االختبار ملعرفة هل لكل املتغر احملّول كمتنبئ له عالقة خطية مبتغري 

  الثابت أم ال. 

  اما الرموز املستخدمة يف االختباراخلطي هي:

 
  البيان: 

Freg    قيمة عدد =F خلط االحندار  

RKreg   متوسط الرتبيعية خط االحندار =  

RKres    متوسط الرتبيعية بقايا =  
Freg  = harga bilangan F untuk garis regresi 

RKreg  = rerata kuadrat garis regresi 

RKres  = rerata kuadrat residu 
 

فيعترب أن عالقة بني كّل متغري   Ftabelاصغر من  Fhitung% فإذا ٥ثابتت الداللة 

فيعترب أن عالقة بني كّل   Ftabelاكرب من   Fhitungإذا احملّول و متغري الثابت خطي. و بالعكس 

  متغري احملّول و متغري الثابت غري خطي.
 

 اختبار الفرضية  . ه

الفرضية هذه البيانات يستخدم حتليل اإلحندار اخلطي البسيط. حتليل اختبار 

متغري احملّول و متغري الثابت. عالقته يف هذا البحث هي اإلحندار البسيط مستخدم لربط 

القرآن لدي  أثر حفظ( Xإحندار اخلطي البسيط مستخدم الختبار عالقة بني متغري 

  ).يةاكتساب املفردات العرب( Y) مبتغري طالبات



 

لتمكني تفسريعن معامل االرتباط املوصول كبري أم صغري, فيمكن التأسيس على 

  الشروط التالية: ٤.٢اجلدول 

 أساس التفسري على معامل االرتباط ٤.٢اجلدول 

 دراجة العالقة مدة املعامالت

 منخفض جدا ٠.١٩٩ – ٠.٠٠

 منخفض ٠.٣٩٩ – ٠.٣٠

 متوسط ٠.٤٩٩ – ٠.٤٠

 قوية ٠.٧٩٩ – ٠.٦٠

 قوية جدا ١.٠٠ – ٠.٨٠

  )٢٠٠٧:٢٣١(املصدر: سوغيونو,
  

هي من فرضية اليت تدّل على عالقة بسيط بني متغري احملّول و  Yو  X فرضية املتغري

يستخدم اسلوب التحليل االحندار البسيط,  Yو  Xمتغري الثابت, فالختبار فرضية املتغري 

اكتساب املفردات ( Yالقرآن) مبتغري الثابت  أثر حفظ( Xمتغري احملّول يعين ملعرفة عالقة بني 

  ).العربية
  

  االختبار لكل متغيرات البحثو.  

  )Xالقرآن ( .  أثر حفظ١

دار اهلداية بندار  فظمعهد احل طالباتالقرآن لدى  أثر حفظحصلت بيانات 

حنو يف نشاط التعلم يف املدرسة بعدد املوضوع  طالباتالمبونج من األدلة الوثائقية لنتيجة ال

 SPSSتلميذا. استنادا اىل بيانات البحث اليت تتم حتليلها باستخدام برنامج حاسوب  ٣٧



 

النتيجة األصغر بقدر  طالباتالقرآن لدي  أثر حفظملتغري ,  for Windows ١٦.٠اإلصدار 

بقدر  )M. وفقا للبيانات السابقة حصلت قيمة املتوسط (٩٥و النتيجة األكرب بقدر  ٥٥

و قيمة  ٧٠) بقدر Mo, و قيمة الغالب (٧٠) بقدر Meالواسط (, و قيمة ٧٢.٨٦

  .١٠.٦٠٧) بقدر SDاالحنراف املعياري (

عرضت البيانات السابقة اىل توزيع الرتدد بتحديد أن عدد فصول الفرتات الفاصلة 

  .٧فصول و طول الفصول بقدر  ٦بقدر 

  التايل:  ٤.٣فيمكن النظر على توزيع الرتدد يف اجلدول 

  القرآن ثر حفظتوزيع الرتدد أل ٤.٣ اجلدول

 الرقم
الفصول 

 الفاصلة
 الرتدد

الرتدد املئوية 

(%) 
 الرتدد ا�موعي (%)

٢.٧ ٢.٧ ١ ٥٥- ٥١ ١ 

٢٤.٣ ٢١.٦ ٨ ٦٤ – ٦٠ ٢ 

٥٤.١ ٢٩.٧ ١١ ٧٠ – ٦٥ ٣ 

٧.٣ ١٨.٩ ٧ ٧٥ – ٧٤ ٤ 

٩.٧ ٢٤.٣ ٩ ٩٠ – ٨٠ ٥ 

٠ ٢.٧ ١ ٩٥ – ٩٠ ٦ 

 ١٠٠ ١٠٠ ٣٧ ا�موع

  صدر: البيانات املعاجلةامل 
  

استنادا اىل جدول توزيع الرتدد السابق ميكن التعريف أن تردد التقييم األكثر كيف 

القرآن تقع يف الفصل الفاصل الثالث و اخلامس الذي هلا مدة البيانات  فظحل طالباتقدرة ال



 

ه, . لتوضيحطالبات ٩و  ١١, يعين بقدر ٩٠-٨٠و مدة القيمة  ٧٠-٦٥أو القيمة بني 

يف اجلدول السابق و ميكن أن  طالباتالقرآن لدي  أثر حفظعرضت نتيجة توزيع الرتدد من 

 , هي كما يايل: ٤.٢تظهر يف الصورة 

 
  القرآن أثر حفظالرسم البياين لرتدد  ٤.٢الصورة 

 

من البيانات السابقة اخلطوة بعدها يعين احلساب ملعرفة قيمة تصنيف امليل من قدرة 

و االحنراف  )mean ideal )Miاملتواسط املثايل حلفظ القرآن. جيب أن نعرف أن  طالباتال

 meanعنب طريق حساب املتواسط املثايل  )Standar Deviasi ideal )SDi املعياري املثايل

ideal )Mi(  =حساب االحنراف املعياري املثايل و  (القيمة األكرب + القيمة األصغر) ١/٢

Standar Deviasi ideal )SDi(  =القيمة األكرب  ١/٦)–  القيمة األصغر). بناء على القيمة

 ١/٢القرآن بقدر  فظحل طالباتمن قدرة ال mean idealاملثايل املوجودة, فقيمة املتواسط 



 

 ١/٦بقدر  )SDi( Standar Deviasi ideal و االحنراف املعياري املثايل ٤٢.٥) = ٠+٩٥(

  فيما يايل:  ٤.٤. ميكن النظر عن صور احلساب الكاملة يف جدول ١٥.٨٣) = ٠ – ٩٥(

  

  القرآن أثر حفظتصنيف امليل  ٤.٤اجلدول 

طالباتعدد ال املدة التصنيف الرقم  

 ١٧ ٧٥ ≤ X مرتفع ١

 ٣٥ ٥٠ ≤ X < ٧٥ متوسط ٢

 ١ ٥١ ≤ X < ٥٠ ناقص ٣

 ٠ ٥١ > X منخفض ٤

 ٣٧ ا�موع

  املصدر: البيانات املعاجلة
  

 حفظاستنادا اىل اجلدول السابق ميكن النظر أن درجة امليول لعالقة القدرة على 

تلميذا, يف  ٣٥تلميذا, يف صنف املتوسط يعين بقدر  ١٧ القرآن يف صنف مرتفع يعين بقدر

صنف الناقص يعين بقدر تلميذا واحدا. تلك البيانات تظهر أن درجة امليل لعالقة قدرة 

  القرآن يرتكز يف امليل الوسطي. فظحل طالباتال

القرآن اليت مت عرضها يف اجلدول  فظحل طالباتنتيجة تصنيف امليل لقدرة ال

  التالية. ٤.٣ميكن النظر يف الرسم البياين يف الصورة السابق, كذلك 

  

  القرآن ثر حفظالرسم البياين من تصنيف امليل أل ٤.٣الصورة 



 

 
 حفظالسابقة ميكن النظر أن درجة امليل لعالقة قدرة  ٤.٢استنادا اىل الصورة 

تلميذا  ٣٥%), و يف صنف املتوسط بقدر ٣٢تلميذا ( ١٧القرآن يف صنف مرتفع بقدر 

%). تدّل تلك البيانات أن درجة ٢%), و يف صنف  الناقص بقدر تلميذا واحدا (٦٦(

  ترتكز يف امليل الوسطي.  طالباتالقرآن لدى  أثر حفظامليل عالقة 
  

 )Y( اكتساب املفردات العربية .٢

دار اهلداية بندار المبونج من األدلة  فظمعهد احل طالباتحصلت بيانات نتيجة 

 طالباتلدى  اكتساب املفردات العربيةالوثائقية, يعين النتيجة لتعرب �ا األحوال احلقيقية عن 

تلميذا. استنادا اىل بيانات  ٣٧حنو  طالباتدار اهلداية بندار المبونج بعدد ال فظعهد احلم

,  for Windows ١٦.٠اإلصدار  SPSSالبحث اليت تتم حتليلها باستخدام برنامج حاسوب 

. وفقا ٩٥و النتيجة األكرب بقدر  ٥٥النتيجة األصغر بقدر  اكتساب املفردات العربيةملتغري 

) بقدر Me, و قيمة الواسط (٧٣.٤٦بقدر  )Mلسابقة حصلت قيمة املتوسط (للبيانات ا

  .١٠.٢٧٣) بقدر SDو قيمة االحنراف املعياري ( ٧٠) بقدر Mo, و قيمة الغالب (٧٠

Jumlah Siswa; 
Tinggi X ≥ 75; 

17; 32% 

Jumlah Siswa; 
Sedang 75 > X 
≥ 50; 35; 66% 

[CATEGORY 
NAME] 

[PERCENTAG
E] 

Diagram Kecenderungan Pengaruh Menghafal Al - 
Qur'an 



 

عرضت البيانات السابقة اىل توزيع الرتدد بتحديد أن عدد فصول الفرتات الفاصلة 

. ٦على اإلحصاء الكامل يف امللحق  . ميكن النظر٧فصول و طول الفصول بقدر  ٦بقدر 

  التايل:  ٤.٥يف اجلدول  اكتساب املفردات العربيةفيمكن النظر على توزيع الرتدد من 

  اكتساب املفردات العربيةتوزيع الرتدد من  ٤.٥اجلدول 

 الرقم
الفصول 

 الفاصلة
 الرتدد

الرتدد املئوية 

(%) 
 الرتدد ا�موعي (%)

٢.٧ ٢.٧ ١ ٥٥- ٥١ ١ 

٢٤.٣ ٢١.٦ ٨ ٦٤ – ٦٠ ٢ 

٦٠.٠ ٣٧.٨ ١٤ ٧٠ – ٦٥ ٣ 

٧.٣ ١٠.٨ ٤ ٧٥ – ٧٤ ٤ 

٩.٧ ٨.١ ٣ ٩٠ – ٨٠ ٥ 

٠ ١٨.٩ ٧ ٩٥ – ٩٠ ٦ 

 ١٠٠ ٣٧ ٣٧ ا�موع

  املصدر: البيانات املعاجلة
  

استنادا اىل جدول توزيع الرتدد السابق ميكن التعريف أن الرتدد األكثر عن 

 – ٦٠ل الثاين و الثالث الذي هلا مدة القيمة بني تقع يف الفص اكتساب املفردات العربية

. لتوضيحه, طالبات ١٤, يعين بقدر ٧٠ – ٦٩, و مدة القيمة طالبات ٨يعين بقدر   ٦٤

يف اجلدول السابق و ميكن أن تظهر  اكتساب املفردات العربيةعرضت نتيجة توزيع الرتدد من 

 , هي كما يايل:٤.٤يف الصورة 



 

 
  اكتساب املفردات العربيةالرسم البياين لرتدد  ٤.٤الصورة 

 

من البيانات السابقة اخلطوة بعدها يعين احلساب ملعرفة قيمة تصنيف امليل من 

و االحنراف  )mean ideal )Miاملتواسط املثايل . جيب أن نعرف أن اكتساب املفردات العربية

 meanعنب طريق حساب املتواسط املثايل  )Standar Deviasi ideal )SDiاملعياري املثايل 

ideal )Mi(  =حساب االحنراف املعياري املثايل و  (القيمة األكرب + القيمة األصغر) ١/٢

Standar Deviasi ideal )SDi(  =القيمة األكرب  ١/٦)– اء على القيمة القيمة األصغر). بن

 ١/٢بقدر  اكتساب املفردات العربيةمن  mean ideal املوجودة, فقيمة املتواسط املثايل

 ١/٦بقدر  )SDi( Standar Deviasi idealو االحنراف املعياري املثايل  ٤٢.٥) = ٠+٩٥(

  .٧. ميكن النظر عن اإلحصاء الكامل يف ملحق ١٥.٨٣) = ٠ – ٩٥(

  فيما يايل:  ٤.٦يف جدول  اكتساب املفردات العربيةأما نتائج تصنيف امليل من 



 

  اكتساب املفردات العربيةتصنيف امليل من  ٤.٦اجلدول 

طالباتعدد ال املدة التصنيف الرقم  

 ١٤ ٧٥ ≤ X مرتفع ١

 ٢٢ ٥٠ ≤ X < ٧٥ متوسط ٢

 ١ ٥١ ≤ X < ٥٠ ناقص ٣

 ٠ ٥١ > X منخفض ٤

 ٣٧ ا�موع

  املصدر: البيانات املعاجلة 
  

اكتساب املفردات ستنادا اىل اجلدول السابق ميكن النظر أن درجة امليول لعالقة ا

تلميذا, يف  ٢٢تلميذا, يف صنف املتوسط يعين بقدر  ١٤يف صنف مرتفع يعين بقدر  العربية

اكتساب صنف الناقص يعين بقدر تلميذا واحدا. تلك البيانات تظهر أن درجة امليل لعالقة 

  كز يف امليل الوسطي.يرت  املفردات العربية

لتحصيل الدراسي لدرس اللغة العربية اليت مت  طالباتنتيجة تصنيف امليل لقدرة ال

  التالية. ٤.٥عرضها يف اجلدول السابق, كذلك ميكن النظر يف الرسم البياين يف الصورة 



 

 
  اكتساب املفردات العربيةالرسم البياين تصنيف امليل من  ٤.٥ الصورة

 

اكتساب السابقة ميكن النظر أن درجة امليل لعالقة  ٤.٥استنادا اىل الصورة 

 ٢٢%), و يف صنف املتوسط بقدر ٣٨تلميذا ( ١٤يف صنف مرتفع بقدر  املفردات العربية

%). تدّل تلك البيانات أن ٣%), و يف صنف  الناقص بقدر تلميذا واحدا (٥٩تلميذا (

  ترتكز يف امليل الوسطي.  اكتساب املفردات العربيةدرجة امليل عالقة 

 االختبار الطبعي .٣

االختبار الطبيعي مستخدم ملعرفة هل البيانات املتعلقة توزع طبيعي أو غري طبيعي. 

دا اىل حتليل . استناKolmogrov-Smirnov  االختبار الطبيعي يف هذا البحث يستخدم الرموز

ميكن أن يعرف  for Windows ١٦.٠اإلصدار  SPSSالبيانات مبساعدة برنامج حاسوب 

النتيجة الداللة اليت تظهر على طبيعية البيانات. اخلصائص املستخدمة يعين يعترب أن البيانات 

أكرب  output Kolmogorov-Smirnov test يف   koefisien  Asymp. Sgطبيعية إذا كان قيمة 

  ). نتيجة االختبار الطبيعي هي كما يايل:٠.٠٥%(٥املعني يعين  alphaمن 

  

Jumlah Siswa; 
Tinggi X ≥ 75; 

14; 38% 

Jumlah Siswa; 
Sedang 75 > X ≥ 

50; 22; 59% 

Jumlah Siswa; 
Kurang 50 > X ≥ 

51; 1; 3% 

DIAGRAM KECENDERUNGAN HASIL BELAJAR 
BAHASA ARAB 



 

  Yعلى متغري Xنتيجة االختبار الطبيعي متغري  ٤.٧اجلدول 

 .Asymp املتغري الرقم
Sig. (٢tailed) 

 احلال
البيان. توزيع 

 البيانات

القرأن أثر حفظ .١  ٠.٢٠٩ 
Asymp. Sig 

>٠,٠٥ 
 طبيعي

عربيةاكتساب املفردات ال .٢  ٠.٢٠٧ Asymp. Sig 
>٠,٠٥ 

 طبيعي

  املصدر: البيانات املعاجلة  
   

بقدر  Xملتغري  Asymp. Sgالسابق يظهر أن قيمة املعامل  ٤.٦استنادا اىل اجلدول 

). ٠.٠٥% (٥املعني  alpha, البيانات األكرب من ٠.٢٠٧بقدر  Yو متغري  ٠.٢٠٩

  فيمكن االستنتاج أن البيانات الطبيعية.
  

 ختبار اخلطياال .٤

االختبار اخلطي يقصد ملعرفة العالقة بني املتغري احملّول و النتغري الثابت هل يقع يف 

فيعترب له   اكرب من مستوى الداللة اخلط أم ال. استنادا اىل الداللة, إذا كانت قيمة احلسابية

  التايل: ٤.٨العالقة اخلطية بني كّل متغريات. قدمت نتيجة االختبار اخلطي يف اجلدول 

   



 

  

  نتيجة االختبار اخلطي ٤.٨اجلدول 

 نوع العالقة
قيمة اإلحصائية 

 الداللة
 البيان مستوى الداللة

X و Y خطي ٠.٠٥ ٠.١٦٨ 

  املصدر: البيانات امعاجلة
  

السابق معايري الختاذ القرارات يعين العالقة بني متغري  ٤.٨استنادا اىل اجلدول 

. استنادا اىل اجلدول ٠,٠٥أكرب من  linierityمة الداللة يف احملّول مبتغري الثابت إذا كان قي

) و متغري Xالقرآن ( أثر حفظ, فعالقة بني متغري ٠.١٦٨السابق, قيمة الداللة بقدر 

فيمكن االستنتج أن العالقة بني املتغري احملّول و  ٠,٠٥أكثر من  اكتساب املفردات العربية

  املتغري الثابت خطي.
  

  Yو  Xة املتغري اختبار الفرضي .٥

الفرضية هي اجلواب املؤقت ملشكلة البحث، وجيب أن يتم اختبار الفرضية هي 

حقيقتها جتريبيا. اختبار الفرضية يف هذا البحث يستخدم التحليل االحندار البسيط 

)bivariat ذلك التحليل مستخدم لتعريف عن معامل االرتباط جزئيا أو مباشرا بني متغري .(

). أما الفرضية اليت مت اكتساب املفردات العربيةالقرآن) و متغري الثابت ( حفظأثر احملول (

  اختبار عليها هي كما يايل:
  

 Yو  Xاختبار الفرضية ملتغري  .١

Ha =   اكتساب القرآن و  حفظ" يوجد األثر اإلجيايب و الدالئلي بني كفاءة



 

ر المبونج دار اهلداية بندا فظلدي تلميذات معهد احل املفردات العربية

 ." 

Ho =   اكتساب القرآن و  حفظ" يوجد األثر اإلجيايب و الدالئلي بني كفاءة

دار اهلداية بندار المبونج  فظلدي تلميذات معهد احل املفردات العربية

 ." 
 

, يعين اإلحندار البسيط منبئ bivariatباستخدام التحليل  ١اختبار الفرضية  نفد

و قيمة الداللة أكرب من مستوى الداللة   ttabelأكرب من   thitungواحد. يف اختباره, إذا 

%, فيمكن االستنتاج أن يوجد العالقة بني املتغريات. مت حتليل البيانات ٠.٠١% أو ٠.٠٥

أما اإلحصاء الكامل . for Windows ١٦.٠اإلصدار  SPSSمبساعدة برنامج احلاسوب 

على  Xمنبئ بني متغري  ١البسيط  . قدمت خالصة نتيجة اإلحندار٨يظهر من ملحق 

  كما يايل:  ٤.٩يف اجلدول  Yمتغري

 Yعلى متغري Xنتيجة اإلحندار البسيط بني متغري خالصة  ٤.٩اجلدول 

 النوع الرقم

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 
B Std. 

Error Beta 

١ 
Constant ٠.٦ ٢.٩١٨  ٦.٠٢١ ١٧.٥٦٨ 

 ٠.٠٠٠ ٩.٣٩١ ٠.٨٤٦ ٠.٠٨٣ ٠.٧٨٣ حفظ القرآن

  املصدر: البيانات املعاجلة

  االحصائية) tبرموز (أنظر اىل اجلدول   Ttabel ميكن أن تبحث

Ttabel     =٢/  ٠.٠٥  :N – ٢- ٢   

  البيان:



 

  ٠.٠٥=   مستوى الداللة

N     عدد املوضوع =  

 التايل: ٤.١٠يظهر نتيجة اإلحصاء يف اجلدول 

  Ttabel  و  Thitungخالصة اإلحصاء  ٤.١٠ اجلدول

 Ttabel Thitung املتغري الرقم

١. 
القرآن حفظ  (X) –  اكتساب

 (Y) املفردات العربية
٢.٠٢١ ٩.٣٩١ 

 املصدر: البيانات املعاجلة
  

بقدر   ttabelو  ٩.٣٩١بقدر   thitungاستنادا اىل البيانات السابقة تدّل أّن 

مقبول  Haفيمكن االستنتاج أن   ttabelاكرب من   thitungقيمة , هذا احلال مبعىن أن ٢.٠٢١

هذا هو جدول اإلحصائ لبحث عن قيمة الداللة و ميكن النظر يف اجلدول مردود.  Hoو 

  التايل: ٤.١١

  قيمة الداللة بني املتغريات ٤.١١اجلدول 

 مستوى الداللة الداللة املتغريات الرقم

١. 
القرآن حفظ  (X) –  اكتساب

ردات العربيةاملف  (Y) 
٠.٠٦ 

 =< أو ٠.٠٥

٠.٠١ 

  املصدر: البيانات املعاجلة

 ٠.٠٥و مستوى الداللة بقدر  ٠.٠٦استنادا اىل اجلدول السابق فيه الداللة بقدر 

, هذا احلال مبعىن أن الداللة أكرب من مستوى الداللة و ميكن ٠.٠١أو سواء بقدر 

مبعىن يوجد العالقة اخلطية و الداللة بني  مردود و هذا Hoمقبول و أما  Haاالستنتاج أن 



 

معهد  طالبات) لدي Y( اكتساب املفردات العربية) على متغري Xالقرآن ( أثر حفظمتغري 

  دار اهلداية بندار المبونج.   فظاحل

  

 
 

٢Rosadi F Andika, Pengaruh Kemampuan Menghafal l-Qur’an dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi 
Belajar Siswa Ekstrakurikuler Elektronika SMP Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta, SKRIPSI, UNY, ٢٠١٣. 

٣https://smartstat.wordpress.com/٢٠١٠/٠٣/٢٩/distribusi-frekuensi/ 
٤http://www.spssindonesia.com/٢٠١٤/٠١/uji-normalitas-kolmogorov-smirnov-spss.html 
٥http://www.spssindonesia.com/٢٠١٤/٠٢/uji-linearitas-dengan-program-spss.html 



 

  الباب الخامس

  الخالصة و االقتراحات

 الخالصة  . أ

 طالباتلدي  اكتساب املفردات العربيةالقرآن على  حفظيوجد اثر إجيايب بني أثر 

  ttabelأكرب من   thitung دار اهلداية بندار المبوج, يظهر هذا احلال من نتيجة فظمعهد احل

)thitung > ttabel(  و نتيجةthitung   و نتيجة٩.٣٩١بقدر , ttabel   و قيمة  ٢.٠٢١بقدر

, و أما مستوى الدالئل ٠.٠٦الداللة أكرب من مستوى الدالئل يعين قيمة الداللة بقدر 

  .٠.٠١أو يسمى ب  ٠.٠٥بقدر 

 االقتراحات  . ب

لى تنفيذ الدراسة باستخدام أكثر من متغريتان ترجى الدراسة التالية يقدر ع .١

 .اكتساب املفردات العربيةفيمكن على ترقية 

ترجى الدراسة التالية أن تنفذ اجلراسة يف املعاهد االسالمية فيمكن تطبيق نتيجة  .٢

  تلك الدراسة يف بعض املعاهد.
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