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 ملخص

يف مهارة قراءة القرآن على نتائج تعلم ظتعرفة تأثَت ىو ىذا البحث اعتدف من 
ىذا  باجاريسوك برينجسو. لطلبة الصف الثامن مبدرسة معاريف اظتتوسطة اللغة العربية

البحث من البحث الكمي، وطريقة رتع البيانات اظتستخدمة ىي طريقة اظتقابلة، 
درسة حث فهو رتيع طلبة الصف الثامن مبواالختبار والوثائق. أما اجملتمع يف ىذا الب

بطريقة العينة  طالبا 77ن عددىم معاريف اظتتوسطة باجاريسوك برينجسو والذي كا
 معامل التحديد. و tالتشبيعية. وحتليل البيانات باستخدام اختبار 

بناء على نتيجة اإلحصائية السابقة، يعرف أن ىناك التأثَت اعتام يف مهارة قراءة 
القرآن على نتائج تعلم اللغة العربية لطلبة الصف الثامن مبدرسة معاريف اظتتوسطة 

.  x 8.7.8 الؿتدار من مهارة قراءة القرآن ىيمعامل انتيجة  برينجسو.باجاريسوك 
م اللغة العربية. تأثَت إجيايب على نتائج تعل ة قراءة القرآنواالستنباط منها كانت ظتهار 

وكلما زادت مهارة قراءة القرآن لدى الطلبة فارتفعت نتائج تعلم اللغة العربية. ومن 
 H0مبعٌت  ttabel 3،666أكرب من  thitung 33.979اختبار الفرضية، ظهرت نتيجة 

 .مرفوض وىناك التأثَت اعتام يف مهارة قراءة القرآن على نتائج تعلم اللغة العربية

 

  



 

  



 

  



 

 شعار

              
“Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al-Qur’an dengan berbahasa 

Arab, agar kamu memahaminya.” 

(.(:.3يوسف ) سورة)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 إىداء

بالشكر إىل اهلل تعاىل الذي قد أعطى النعمة واعتداية، والصالة والسالم على 

 :إىل ىذه الرسالةأىديت النيب ػتمد ص.م. ويف ىذه اظتناسبة 

يشجعاين ويدعواين دائما على منيسة اللذان وأمي  أيب يوتو والديٍت احملبوبان. 3

 ؾتاحي.

ين احملبوبة اللتان تقدمان اضتماسة إىل أخيت يومان أفريانيت وأنيس ذتر الد. .

 والنشاطة والدعاء.

. الدكتورة أمي ىجرية، اظتاجستَتة والدكتورة جهييت يوسف، اظتاجستَتة  7

 كاظتشرفة عتذه الرسالة العلمية.

يف قسم تعليم اللغة  836.أصدقائي ظترحلة و  إنتان ركماىنعزيزيت احملبوبة . 4

 .يف جامعة رادين إينتان اإلسالمية اضتكومية المبونج العربية

 امعة رادين إينتان اإلسالمية اضتكومية المبونججب. زمالئي احملبوبُت 5

 

 



 

 ةترجمة الباحث

 3997من نوفمبَت  .3ولدهتا يف التاريخ  إيإين نوفيكا أريانتيحثة ااسم الب

من  نت الثالثةوىي الب ىالمبونج الوسطمبديرية كايل رجيو   ناحية  بوؾتورنوية يف قر 

 .من اظتتزوج أيب يوتو وأمي منيسة ثالث أخوات

بوؾتورنو ودتت  7وتلقى علومها اإلبتدائية يف اظتدرسة اإلبتدائية اضتكومية 

كايل  3، واستمرت دراستها يف اظتدرسة اظتتوسطة اضتكومية 838.يف سنة   الدراسة

  3. مث التحقت دراستها يف اظتدرسة الثانوية ااضتكومية 837.رجيو وقد دتت سنة 

 836.. ويف سنة 836.كايل رجيو المبونج الوسطى ودتت دراستها يف سنة 

درست الباحثة يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة رادين إينتان اإلسالمية اضتكومية 

 المبونج.

 

 

  

 

  



 

 تقديركلمة شكر و 

اليت  واإلحسانواإلسالم من اإلميان  النعم الكثَتةزتدا هلل عز وجل على رتيع 

ثير مهارة قراءة تأ " بعنوان قدر على كتابة ىذه الرسالة العلميةتة حىت أعطاه للباحث

 على نتائج تعلم اللغة العربية لطلبة الصف الثامن بمدرسة معاريف المتوسطة القرآن

 والصالة والسالم على النيب الكرًن ػتمد صلى اهلل عليو وسلم." باجاريسوك برينجسو

 وىو الذي أخرج الناس من الظمات إىل النور.

رغبت الباحثة يف البحث عن مهارة قراءة القرآن على أساس البيانات احملصولة يف 

لطلبة العربية بداية البحث. تتعلق البيانات مبهارة قراءة القرآن على نتائج تعلم اللغة 

 باجاريسوك برينجسو. الصف الثامن مبدرسة معاريف اظتتوسطة

كثَت اظتساعدات من رتيع   ةإدتام ىذه الرسالة العلمية حصلت عليها الباحث ويف

 : جزيل الشكر إىل سادات األفاضيل ةفبهذه اظتناسبة أن تقّدم الباحثاألطراف. 

جبامعة رادين اظتاجستَت كرئيس اصتامعة ، ػتمد مكرياألستاذ الدكتور اضتاج . 3

 إينتان اإلسالمية اضتكومية المبونج.

كلية الًتبية والتعليم جبامعة ة، كعميدة   اظتاجستَت  ة نَتفا ديانا،الدكتور  ةستاذاأل ..

 .رادين إينتان اإلسالمية اضتكومية المبونج



 

ربية، قسم تعليم اللغة الع ةكرئيس ةظتاجستَت ة أمي ىجرية، االدكتور  ةاألستاذ. 7

ذه الرسالة وكاظتشرفة األوىل اليت قد أعطتٍت اإلرشادات والتوجيهات يف كتابة ى

 العلمية.

شكرا جزيال . األستاذة الدكتورة جهييت يوسف، اظتاجستَتة كاظتشرفة الثانية 4

 إلدتام ىذه الرسالة العلمية. األوقات والتجيهات على تقدًن

 اللذين أعطوين علوما ومعرفةوأعضاء اظتوظفُت  رتيع احملاضرين واحملاضرات. 5

م  جبامعة رادين إينتان اإلسالمية طوال الدراسة يف كلية الًتبية والتعلي

  .اضتكومية المبونج

جبامعة رادين إينتان  اظتركزية الًتبية ورئيس اظتكتبة كليةل اظتكتبةرئيس . 6

 من خالل توفَت اإلسالمية اضتكومية المبونج الذين ساعدوا الباحثة

 اظتعلومات عن اظتراجع واظتصادر احملتاجة لكتابة الرسالة العلمية.

باجاريسوك  مدرسة معاريف اظتتوسطةستاذ أزتد رفاعي، اظتاجستَت يف األ .7

 إلجراء البحث. ظتساعدةالفرصة وا الذي أعطاين برينجسو

مدرسة معاريف يف كمدرس اللغة العربية   S.Pd.Iاألستاذ ريزا زرقاسي ماىره، . 8

 الذي ساعده الباحثة طوال ىذه الدراسة. باجاريسوك برينجسو اظتتوسطة



 

يف كتابة ىذه الرسالة العلمية ومل الباحثة ع األطراف اليت قد ساعدوا رتي. 9

 أذكرىم واحدا فواحدا

طتطاءات وبعيد عن الكمال وعت الباحثة حبثها كثَت من النقصان وا

عسى اهلل . الباحثة النقد واالقًتاحات لتكميل ىذه الرسالة العلمية فرجت والصواب.

وهبذه  على رتيع اظتساعدة واظتشاركة. زاءاصتزاء ضتسنهم بأحسن اصت أن يعطيهم

و نفس القارئُت. آمُت يا  حبثها لنفسهارجت الباحثة على أن ينفع الرسالة العلمية 

 رب العاظتُت

 

ديسمبَت  7.المبونج باندر 
 م 839.

 ةالباحث
 

  إيإين نوفيكا أريانيت
        36338.8889 

   
 

  



 

 محتويات البحث

  أ .............................................................. صفحة اظتوضوع 

 ب .................................................................... خصمل

 ج ....................................................................... افقةمو 

 د ......................................................... ناقشةتصديق صتنة اظت

 ىــ ....................................................................... شعار

 و .......................................................................إىداء

 ز ................................................................ ة الباحثةتررت

 ح .......................................................... تقديرشكر و كلمة 

 ي  ..........................................................  ػتتويات البحث

 م ............................................................... قائمة اصتداول

 ن .......................................................... قائمة الرسوم البيانية

 س ..............................................................  قائمة الصور

 الباب األول  : مقدمة

 3 ...................................................... توضيح اظتوضوع .أ 
 4 ............................................... أسباب اختيار اظتوضوع .ب 



 

  5 ..................................................... خلفيات البحث .ج 

 33 .....................................................  البحث مشكلة .د 

 .3 ....................................................  البحث أىداف .ه 

  .3 ....................................................... فوائد البحث .و 
 

 

 

 

  النظري الباب الثاني : اإلطار

 01 .................................. الدراسات عن مهارة قراءة القرآن .أ
 34 ........................................ تعريف مهارة قراءة القرآن. 3
 37 ............................................... . آداب قراءة القرآن.
 39 ............................................... . طريقة قراءة القرآن7
 3. ............................... . العوامل اظتؤثرة يف مهارة قراءة القرآن4
 4. ...................................... هارة قراءة القرآنظتؤشرات اظت. 5

 08 ........................................... الدراسات عن نتيجة التعلم ب.

 6. .............................................. التعلم نتيجة . تعريف3

 7. ................................................ التعلم. أنواع نتيجة .

 9. ..................................... . العوامل اظتؤثرة يف نتيجة التعلم7



 

 73 ............................................ . مؤشرات نتيجة التعلم4

 33 ..................................... ج. الدراسات عن دروس اللغة العربية

 77 ........................................ . تعريف دروس اللغة العربية3

 74 ........................................ . أىداف دروس اللغة العربية.

 74 ....................................... . وظائف دروس اللغة العربية7

 33 .................... هارة قراءة القرآن على نتائج تعلم اللغة العربيةد. تأثير م

 38 .................................................... . الدراسات السابقةه

 31 ...................................................... . اإلطار التفكيريو

 11 ........................................................ . فرضية البحثز

 منهج البحثالباب الثالث  : 

  13 .............................................  مدخل البحث ونوعو .أ 
 11 .................................................. المجتمع والعينة .ب 

 44 ................................................... . غتتمع البحث3
 44 .................................................... . عينة البحث.

  13 .....................................  ج. المتغيرات والتعريف التشغيلي

 45 .................................................... اظتتغَت اظتستقل.3



 

 46 ..................................................... . اظتتغَت التابع.

 18 ................................................... د. طريقة جمع البيانات

 46 .........................................................  . اظتقابلة3

 47 ........................................................ . االختبار.

 47 ........................................................ . الوثائق7

  14 ..................................................... ه. أدوات البحث

 30 .......................................... . مكاملة أو مناسبة األدواتو

 53 ................................................. . مكاملة األدوات3

 57 ............................................... . االختبار اظتصداقية.

 31 ................................................ . أسلوب تحليل البياناتز

 54 ................................................ شرطي. االختبار ال3

 57 .................................................. االختبار الفرضية.

 58 .................................................. . معامل التحديد7

 رابع  : نتيجة البحث وبحثهاالباب ال

 81 ..................................................... نتيجة البحث .أ 
 68 .................................................... عرض البيانات. 3



 

 .6 .................................................... . حتليل البيانات.

 86 ............................................... البحث نتيجة بحث .ب 
  قتراحاتاو  استنتاجاتالباب الخامس  : 

 78  ......................................................... استنتاجات .أ 
 78  ..........................................................  قًتاحاتا .ب 

 40 ........................................................... ومصادره مراجع

 41 ................................................................. الملحقات

 

  



 

 قائمة الجدول
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باجاريسوك برينجسو للعام الدراسي  السابع مبدرسة معاريف اظتتوسطة
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 ائمة الصور

 43 ..............................................  اإلطار التفكَتي  3..الصورة 

 

  

  



 

 األول الباب

 مقدمة

 توضيح الموضوع .أ

نتائج تعلم اللغة على   مهارة قراءة القرآنثَتتأ"ىذه الرسالة العلمية مبوضوع 

لتجنب ". برينجسو باجاريسوك اظتتوسطة عاريفمبدرسة مالصف الثامن  العربية لطلبة

 .فهم اظتصطلحات الواردة يف اظتوضوعأواًل  سوء فهم القارئ وفهمو، ستعرض الباحثة

 :اظتصطلحات ىي كما يلي ىذه 

 التأثَت. 3

( شخص أو شيء)اشئة عن شيء أو الن التأثَت ىو القوة اظتوجودة

1أو معتقداتو أو أفعالو.  تشكيل شخصية اإلنسان يساعد على
  

 . اظتهارة.

 2.بو مل اظتكلفمة أو العفرد ألداء اظتهالىي شيء ميتلكو  اظتهارة

 

 . القراءة7

                                                             
1
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1990),  h.664. 
2 Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep, Karakteristik, dan Implementasi, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 39. 



 

القراءة ىي رؤية وفهم ػتتويات ما يكتب عن طريق التحدث أو يف القلب 

، ومها القراءة على مهارتُت تشتمل لذلك ،. واإلمالء أو قراءة ما ىو مكتوب

 3(.349: 889.أزتد عزان ، )التعرف على الرموز اظتكتوبة فيها وفهم ػتتوياهتا 

 القرآن. 4

 -قرأمن  (مصدر) ىو اسمو ". القراءة"سم باللغة العربية ؽتا يعٍت القرآن ا

إضافة كلمة . ،  والقرآن مبعٌت القراءةmembaca قرأ مبعٌت. قرآن -قراءة – يقرأ

 4.م.ت اسم الكتاب الذي أنزل اهلل إىل النيب ػتمد ص" أمامو جعلال"

 التعلم نتائج. 5

ىي بعض الكفاءات أو القدرات اظتعرفية واضتركية والنفسية اليت حتققت أو 

أن ( 887.)يرى ىاماليك . بعة عملية التعليم والتعلمتتحكم يف الطالب بعد متا

. الطالب التعلم ىي أمناط من األفعال والقيم والتفامهات واظتواقف وقدرات نتائج

ميتلكها الطالب بعد  أن نتائج التعلم ىي القدرة( .88.) أوضحت سودجانا

 تلقي جتارهبم التعليمية.
5 

                                                             
3
 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora, 2009), 

h.149. 
4
 Ahmad Fuad Effendy, Azri Zakariyah,, 77 Pertanyaan  tentang Al-Qur’an, (Malang: 

MISYKAT Indonesia, 2017), h. 3. 
5
 Kunandar, Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan 

Kurikulum 2013) Suatu Pendekatan Praktis Disertai dengan Contoh, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2013), h.62. 



 

 درس اللغة العربية. 6

وتطوير القدرات إىل تشجيع وتوجيو موجو درس اللغة العربية ىو درس 

 6.تقدريا أو إنتاجيا وتعزيز اظتواقف اإلجيابية جتاه اللغة العربية

 . الطلبة7

تتم معاصتتها يف ، واليت ة ىو كعناصر مدخالت يف نظام التعليمالطلب

 7، حىت يصبحوا بشرًا مؤىلُت وفًقا ألىداف التعليم الوطنية.التعليم

 برينجسو باجاريسوك اظتتوسطة عاريف. مدرسة م8

نتائج على  بحث عن تأثَت مهارة قراءة القرآنباحثة إلجراء الىو مكان لل

 باجاريسوك .شارع إمام بوؾتول كيلو مًت تقع ىذه اظتدرسة يف . تعلم اللغة العربية

 .برينجسو

من بيان اظتصطلحات السابقة، ميكن نفهم أن الغرض العام ظتوضوع ىذه 

نتائج تعلم على  اءة القرآنهارة قر عن تأثَت مىو مناقشة أو حبث  الرسالة العلمية

 برينجسو. باجاريسوك اظتتوسطة عاريفمبدرسة مالصف الثامن  اللغة العربية لطلبة

 أسباب اختيار الموضوع .ب

                                                             
6
 http://www.abdimadrasah.com/2014/04/tujuan-dan-ruang-lingkup-mata-pelajaran-
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7 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h.7. 
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نتائج على  تأثَت مهارة قراءة القرآن"وضوع أما األسباب يف اختيار ىذا اظت

 برينجسو اجاريسوكب اظتتوسطة عاريفمبدرسة مالصف الثامن  تعلم اللغة العربية لطلبة

 على النحو التايل:فهي " 

 نتائج تعلم اللغة العربيةعلى  يف مهارة قراءة القرآن ظتعرفة مدى تأثَت .3

نتائج على  مبهارة قراءة القرآن فيما يتعلق لزيادة نظرة ثاقبة ومعرفة الباحثة ..

 .تعلم اللغة العربية

 اءة القرآن.لتعتاد دائًما على قر  . توفَت التقييمات للباحثة7

 

 

 

 خلفيات البحث .ج

، يعد جيل القرآن ىدفًا حيظى بشعبية كبَتة يف ةيف عصر العوظتة اضتاليكان 

من خالل العديد من األشخاص اظتهتمُت بتسجيل اضتال يتضح ىذا . اجملتمع

 يل من القرآن. اصتأطفاعتم يف اظتؤسسات التعليمية اليت لديها رؤية لطباعة 



 

م، بوسيلة . الذي ىو معجزة واظتنزل إىل النيب ػتمد صقرآن ىو كالم اهللال

،  ، وقراءتو تعترب عبادةنقلت لنا متواتر، مكتوب يف اظتصحف الذي مالئكة اصتربيل

 8ناس.السورة واليت تبدأ من سورة الفاحتة وتنتهي ب

ال ينطبق فقط . عتدف الرئيسي للمسلمُت لتعلمولحياة وىو ادليل لالقرآن ك 

جيب أن ينطبق  و، ولكن QPT أو QPT على األطفال الذين حيبون دراسة القرآن يف

 رتيع األشخاص بغض النظر عن العمر. أيًضا على

يف  .ر للمسلمُت للدراسةحيتوي القرآن على العديد من الدعوات واألوام

ى وأن يعطى فضيلة أكرب ، كما قال القرآن يعد اهلل أن يضع أىل العلم يف درجة أعل

 .33سورة اجملادلة  يف. اهلل تعاىل

                        

                           

              

مد ،يدور حول القراءة ، اهلل سبحانو وتعاىل الوحي األول للنيب ػت أنزل

شعبو على أن يصبح يشجع اإلسالم . طريق القراءة والكتابة بوسيلة القلم عن
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 Achmad Lutfi, Pembelajaran Al-Qur’an dan Al-Hadist, (Jakarta Pusat: Direktorat 

Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2009), h.35. 



 

كما ذكر يف القرآن . لوم، بدءًا من تعلم القراءة والكتابة وتعلم العأشخاًصا أذكياء

 .5-3الكرًن يف سورة العلق اآليات 

                          

                           

. لوصول إىل اظتعرفة، أن القراءة إحدى اظتفاتيح الرئيسية ليف ىذا الصدد

، ؽتا يعٍت أنو من قراءة رتيع ، تعد القراءة نافذة على العامل باإلضافة إىل ذلك

 . اطها وىضمها بسرعة وسهولةاظتعلومات يف العامل ميكن التق

 وبالتايل فإن احملاولة لتحسُت. قراءة القرآن ىي أساس اظتسلمُتأن مهارة ل

رسة القراءة وحتسينها قراءة القرآن ىي دليل عاجل للمسلمُت على تقدير وؽتا مهارة

الكتاب اظتقدس اإلسالمي  كما نعلم أن القرآن ىو. يف القرآن يف اضتياة اليومية

قراءة  على الطالقة والدقة يفىذه القدرة  تشمل. للحياة إىل الصراط اظتستقيموكدليل 

 .يقية وؼتارجهان وفًقا للتالوة اضتقالقرآ

، فإن تطوير القدرة على قراءة ة تعليمية تعمل على تطوير اظتعرفةكمؤسس

 باجاريسوكظتدرسة معاريف اظتتوسطة  ، وخاصةيًضا مسؤولية اظتدارسالقرآن ىو أ

مدرس اللغة ك I.PP.Sزرقاسي ماىره،  السيد ريزا قابلة معومن نتيجة اظت .برينجسو

الذين  أن الطلبة وبرينجسو، قال باجاريسوكوسطة يف مدرسة معاريف اظتت العربية



 

، وأما الطلبة الذين ةتعلم جيدنتائج الم قدرة جيدة على قراءة القرآن، فصارت لديه

 9.لديهم قدرة ضعيفة على قراءة القرآن، فصارت نتائج التعلم منخفضة

تبار القبلي لدى طلبة الباحثة باالخ قامت باإلضافة إىل نتيجة اظتقابلة،

على قراءة القرآن  باجاريسوك مع القدرة اظتتوسطة معاريفيف مدرسة  الصف الثامن

 .االختبار البعدي لنصف السنة الدراسيةنتائج والتوثيقية عن 

 

 
 

 0.0دول ج
اللغة العربية لطلبة الصف الثامن نتائج االختبار لمهارة قراءة القرآن ونتائج تعلم 

 0106/0101بمدرسة معاريف المتوسطة باجاريسوك برينجسو للعام الدراسي 
معيار االكتمال  الفصل الرقم

 األدىن
 البيان الًتدد

نتائج االختبار البعدي أعلى النهائي  6.   3
 القرآن نتائج مهارة قراءة  من

 
. .SS.1 – .SS.3 69 7.  نتائج 

نتائج  نتائج االختبار البعدي و
 عالية مهارة قراءة القرآن
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 Reza Zarkasyi Mahera, wawancara dengan penulis, MTs Ma’arif Pajaresuk, Pringsewu, 

12 Januari 2019. 



 

نتائج نتائج االختبار البعدي و  8   7
 منخفضة مهارة قراءة القرآن

نتائج االختبار البعدي  7 7   4
 نخفضة ونتائج قراءة القرآن م

 عالية
  77  اجملموع 

 839.ونتائج االختبار ظتهارة قراءة القرآن،  ج االختبار البعديوثيقة نتائ: اظتصدر 

 

العدد يف شكل النسبة اظتائوية الباحثة  تفتصنع، أعالهاصتدول  بناًء على

على النحو  3.3ظتعرفة الصورة عن نتائج الوثائق واالختبار القبلي كما يف اصتدول 

 التايل:



 

 

 

 
 839.ونتائج االختبار ظتهارة قراءة القرآن، وثيقة نتائج االختبار البعدي : اظتصدر  

من الطلبة عتم  : 76ا تدل على أن فإهن ،ئوية أعالهاالنسبة اظتاستنادا إىل 

من  : 9لدى الطلبة منخفضة،  قراءة القرآن الختبار البعدي، ومهارةنتيجة عالية 

 : 33و ، عالية لدى الطلبة قراءة القرآن ومهارةمنخفضة الطلبة حيصلون على نتيجة 

، لدى الطلبة منخفضة قراءة القرآن ومهارةمنخفضة نتيجة حيصلون على  من الطلبة

 لدى الطلبة عالية. اءة القرآنقر  ومهارة ،نتيجة عالية لديهم  من الطلبة : 44و

44% 

11% 
9% 

36% 

Diagram 1.1 
Hasil Presentase Nilai Ujian Akhir Semester dan Nilai 

Kemampuan Membaca Al- Qur'an 

Biru untuk nilai tinggi kemampuan tinggi

Merah untuk nilai rendah kemampuan rendah

Hijau untuk nilai rendah kemampuan tinggi

Ungu untuk nilai tinggi kemampuan rendah



 

اج رتيع اظتواد اظتدروسة إىل مستوى اإلؾتازت تىذه البيانات، حي نظرا إىل

 أن اظتواد. وىي إحدى من اظتواد الًتبية اإلسالمية، مبا يف ذلك اظتواد العربية اصتيدة

ايب اظتوقف اإلجيوتعزيز التشجيع والتوجيو وتطوير القدرة العربية ىي دراسة هتدف إىل 

إما لفهم كالم اآلخرين، ولفهم القراءة، واستخدام اللغة كأداة العربية  ؿتو اللغة

 شفويا أو كتابيا. اإلتصال

وامل اظتؤثرة أحد الع فيما يتعلق بنتائج تعلم اللغة العربية، يعد مستوى الفكرة

علم ىناك العوامل الداعمة يف إؾتاز الت. ىو العامل الرئيسي ليسعلى نتائج التعلم، و 

، فحسبستوى القدرة الذىنية مب ج التعلم ال تعتربأن نتائ ItemalS قال. لدى الطلبة

دنية والشخصية خرى مثل الدافع واظتوقف والصحة البالعوامل األ فيها توجد ولكن

ألن  التعلم مهمة للغاية، ، تعترب نتائجوباإلضافة إىل ذلك. والقدرات  وما أشبو ذلك

از التعلم إما إؾتا يف مصدر أن تكون نتائج التعلم . ئج التعلميظهر من نتاؾتاح التعلم 

 .من اإلؾتاز العايل أو اظتنخفض

كما نقل عنو ػتبُت  ek QnSohP Laىا طور  لنظرية العناصر اظتتطابقة اليتوفًقا 

أن : مثل". ل اإلجيايب إال إذا كان للمادتُت نفس العناصرلن حيدث النق"، شاه

 10."بسهولة اإلحصاءاتو سوف يتعلمفالرياضيات  الطالب القادر على إتقان
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 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2006), h. 170. 



 

لديهم قدرة منخفضة الذين  اظتشكلة لدى الطلبة من النظرية السابقة، ىناك

قادرين على قراءة وأما بعض الطلبة  ة،على قراءة القرآن وحيصلون على نتائج عالي

حبث عن يف  لذلك، ترغب الباحثة. ، لكنهم حيصلون على نتائج منخفضةالقرآن

 اللغة العربية.على أهنا نظرية مستخدمة يف تعليم  QnoShP Laنظرية 

 تأثير مهارة قراءة القرآن  " نظرا إىل ىذه اظتشكلة، هتتم الباحثة يف حبث عن

للغة العربية لطلبة الصف الثامن بمدرسة معاريف المتوسطة على نتائج تعلم ا

 .ترجى من أن تفيد ىذه الرسالة العلمية للقارئ. "باجاريسوك برينجسو

 مشكلة البحث . د

ىل : ةالتاليفتقدم الباحثة اظتشكلة ، استنادا إىل خلفيات البحث السابقة

العربية لطلبة الصف الثامن تعلم اللغة نتائج يف مهارة قراءة القرآن على ىناك تأثَت 

 مبدرسة معاريف اظتتوسطة باجاريسوك برينجسو؟

 أىداف البحث .ه

يف ظتعرفة تأثَت ىو  ناًء على اظتشكالت السابقة، فإن اعتدف من ىذا البحثب

نتائج تعلم اللغة العربية لطلبة الصف الثامن مبدرسة معاريف مهارة قراءة القرآن على 

 .نجسواظتتوسطة باجاريسوك بري

 فوائد البحث .و



 

 الفوائد النظرية:. 3

تعلم اللغة نتائج مهارة قراءة القرآن على تأثَت تقدًن الصورة العامة عن 

 .العربية

 الفوائد العملية. .

 للباحث . أ

يرجى للباحث أن يعرف اظتعلومات واضتاالت اضتقيقية اليت يواجهها 

 الطلبة يف قراءة القرآن وتعليم اللغة العربية

 

 

 للمدرسة  . ة

من اظتتوقع أن تقدم ىذه نتائج البحث اظتعلومات واظتدخالت يف حتسُت 

 تعليم اللغة العربية ومهارة قراءة القرآن.

  



 

 الثاني الباب  

 أساس النظرية

 نقراءة القرآ الدراسات عن مهارة .أ

 قراءة القرآن . تعريف مهارة0

 أ. تعريف المهارة

 كلففرد ألداء اظتهمة أو العمل اظتالىي شيء ميتلكو  اظتهارة )القدرة(

 .3.أنفسنابؿتن ؿتاول و  ،السلطة ،من حيث اللغة، القدرة ىي اظتهارات 33.بو

ىي قدرة الشخص بارات، ميكن االستنتاج أن اظتهارة بناًء على ىذه الع

 على القيام مبهمة أو العمل مع نفسو.

 قراءة القرآنتعريف  .ب

يف أو  للسانالقراءة ىي رؤية وفهم ػتتويات ما ىو مكتوب )من خالل ا

القراءة ىي عملية يستخدمها القارئ للحصول على الرسائل اليت  .37القلب(

-Hodgson3968 :47) ينقلها الكاتب من خالل الكلمة أو اللغة اظتكتوبة

44).14
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 Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep….., h.39. 
12

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar….., h. 553. 
13

 Ibid., h.62. 
14

 Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung: 

Angkasa, 2015), h.7. 



 

. من خالل قراءة اظتعلومات واظتعارف ةوعقلي ةبدني ةنشطأ ىيالقراءة و 

تعترب القراءة نشاطا معقدا يتضمن من  35.اظتفيدة للحياة ميكن اضتصول عليها

معرفية. ثل قراءة الكتابة وأنشطة بصرية وتفكَتية ولغوية ألشياء اظتختلفة، كما

معٌت القراءة كعملية بصرية ىي عملية تررتة الرموز اظتكتوبة إىل الكلمات 

اظتنطوقة. والقراءة كعملية تفكَتية تتكون من أنشطة التعرفة على الكلمات، 

الكلمات ىو يف والفهم اضتريف والتفسَت والقراءة النقدية والفهم اإلبداعي. تعريف 

،  Mountainو  Crawleyشكل قراءة الكلمات باستخدام القاموس )

3995.)16 

يتم يف أغلب األحيان أثناء الدراسة يف  النشاط يالقراءة ى نشطةأ

إىل باب العلم. ويعٍت أنو  لقراءة ىي السبيل للوصولأو يف الكلية. ا اظتدرسة

فة للسعي إىل اظتعرفة زيادة القراءة. لذلك القراءة مرادعلى الكتساب اظتعرفة جيب 

37.، وجتاىلها يعٍت اصتهللتكون ذكية
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 Iskandarwassid, Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2008),  h.115. 
16

 Farida Rahim, Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 

2008), h. 2. 
17

 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008),  h.41. 



 

أن القراءة ليست غترد  كن االستنتاج، ميتعريفات اظتذكورةمن بعض ال

لحصول على اظتعلومات، لىي عملية يستخدمها القارئ  قراءة للكتابة بل قراءة

 سائط الكلمات.او بواليت يرغب الكاتب يف نقلها 

"قرأ" ، فإن كلمة القرآن ىي اسم يتكون من الفعل من ناحية اللغوية

 يف سورة 38-37خدم ىذه الكلمة يف اآليات ومصدرىا "القراءة"، كما تست

 القيامة:

                             
18

   

ىو كالم  اصطالحا القرآنو كما اتفق العلماء واطترباء من أصول الفقو. 

الرسول )أي النيب  إىل أنزلواظتعجزات )شيء غَت عادي يضعف اطتصم(  اهلل فيو

، متواترذي روى لنا مكتوب على اظتصحف، الو جربيل  مالئكةػتمد( بوسيلة 

 39.قراءهتا، اليت بدأت من سورة الفاحتة وينتهي مع سورة الناس يف حكم العبادة

فهم القرآن ىو الوحي أن ستنتاج الميكن ا ،من بعض التعريفات اظتذكورة

، الستخدامو  متواترا مالئكة جربيل إىل النيب ػتمد، بوسيلة  اهلل الذي أنزل

 كطريقة للحياة لكل مسلم على األرض.

                                                             
18

 Achmad Lutfi, Pembelajaran Al-Qur’an..., h. 35. 
19

 Abdul Majid Khon, Praktikum Qira’at Keanehan Bacaan Al-Qur’an Qira’at Ashim 

dari Hafash,(Jakarta: AMZAH, 2018), h.2. 



 

القدرة على قراءة القرآن  اقراءة القرآن وفًقا ظتسجد السيويف على أهنمهارة 

م وبطئ ومنظ ظاىررتل القرآن الواحدة تلو األخرى بشكل أو وتلطيف حروف 

. وبالتايل، فإن 8.ؼتتلطة معا، وفقا ضتكم التجويدوليس يف عجلة من أمرنا 

على نطق ما ىو مكتوب يف   قدرة الطالبىي  الغرض من مهارة قراءة القرآن

 .والتالوة كل صحيح وفًقا للمخرجكتاب القرآن الكرًن بش

 آداب قراءة القرآن. 0

مثل قراءة ، رتيع األعمال اليت يقوم هبا اإلنسان إىل األخالق واآلداب حيتاج

 كدليل ألولئك الذين يتقون وقرائتولنيب ػتمد،  القرآن. القرآن ىو كالم اهلل اظتنزل إىل ا

 ىو العبادة.

ىناك بعض  قراءة القرآن كعبادة إذا مل يتم قراءهتا بشكل عشوائي. لذلك

قبل قراءة القرآن، حىت تكون قراءة  راءات اليت جيب االىتمام هبااألساليب واإلج

 نقسم األدب لقراءة القرآن إىل قسمُت مها:لحصول على الثواب. يلالقرآن مفيدة 

 ظاىرية أدب  .أ

 ةطاىر يف حالة . 3
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 A. Mas’ud Sjafi’I, Pelajaran Tajwid, (Bandung: Putra Jaya, 2001) , h. 3 



 

، ليب قراءة القرآن، تطهَت اضتدث األصغر، اضتدث األكربمن بُت أسا

 .ما يقرأ ىو الوحي وليس كالم الناس، ألن النجاسة وكل

 قدساظتناسب و اظتكان اظتاختيار . .

ادئ مثل اظتسجد أو اعتقدس و اظتكان اظتالقرآن اختيار  ب على قارئجي

 أو اظتنزل أو الذي يعترب مناسًبا وشريًفا. اظتصلى

 اظتهذب اظتالبس لبسالقبلة و  يتوجو إىل. 7

ار الطريقة اظتناسبة للجلوس والظروف القرآن اختي ئر اجيب على ق

اظتناسبة واظتوقف اظتناسب واللباس اظتناسب أيًضا، ألن قراءة القرآن تتلقى رسالة 

 .من اهلل سبحانو وتعاىل

 قبل قراءة القرآن سواكال. 4

 98النحل:  اهلل سبحانو وتعاىل يف سورة ل  قبل قراءة القرآن. قا قراءة التعوذ. 5

                         

دوء وببطء وينتبو إىل التالوة. يقول اهلل تعاىل يف سورة . يقرأ هبقراءة بالًتتيل. 6

 4اظتزمل: 

 ...           

 .اصتهريةالقراءة . 7



 

 .3.جتميل الصوت. 8

 باطنيةأدب  .ب

 ...اليت تأخذ على اضتكمة الواردة يف القرآن التدبرقراءة مع . 3

تعٍت التواضع هلل سبحانو وتعاىل، حبيث يكون  و اطتضوعالقراءة اصتليلة . .

 للقرآن الذي دتت قراءتو تأثَت على القارئ.

 .7.سعي فقط من اهللنية القراءة بصدق أن تقرأ القرآن فقط بسبب اهلل وال. 7

 طريقة قراءة القرآن. 3

 طريقة قراءة القرآن اليت تستخدم غالًبا عند تعلم فن قراءة القرآن وىي:

 طريقة البنجري .أ

قراءة القرآن يف بنجرماسُت يف  البنجري، ألن جتمع ىذه طريقة شتيت طريقة

سبيل د البنجري مع كتابو "شعامل عظيم ىو الشيخ ػتمد أر  منشر القرن السابع ع

اظتعلم نفسو  ة، أوالً، يعّرفالقرآن هبذه الطريق. كيفية تدريس قراءة 4.هتدين"اظت

 ، 5.ويتحدث عن صالح قراءة القرآن

                                                             
21 Abdul Majid Khon, Praktikum Qira’at…, h. 43. 
22 T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Pedoman Dzikir dan Do’a, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 

h. 153-154 
23 Abdul Majid Khon, Praktikum Qira’at..., h.37. 
24 Departemen Agama RI, Metode-Metode Membaca Al-Qur’an di Sekolah Umum, 

(Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1995), h. 3. 
25 Ibid., h. 8. 



 

يتم  حرفًا.  9.ومن مث تعريف الطالب على ؼتتلف اضتروف اعتجائية بـ 

االىتمام تعليمها أيًضا كيفية ربط اضتروف من اليسار واليمُت والوسط. من خالل 

، حىت يتقن الطالب القراءة لتكرار(باستخدام نظام التكرير )االطالب مهارة راحل مب

. ومن مث يتم التنوينو  لضمةوا ةسر والك ةتسلسل عالمات الفتحيف ت اصو األأو 

حكم يف فهم التالوة، و  ار)القراءة الطويلة(، واستمر  حرف اظتدتعريف الطالب على 

باستخدام  وبالتايل فإن سلسلة التعلم 6..وقف، وكيفية الالنون السكون و التنوين

 وقراءة التالوة. دىذه الطريقة ىي التعرف على اضتروف، واظت

 قرأب. طريقة إ

يف ليم القرآنية اليت تستخدم الطريقة القرآنية معروفة جيًدا يف دوائر التع

(. نظام وطريقة تدريس اقرأ يشدد على التمكن الفردي. بسبب TPQاظتبتدئُت )

لنتائج احملققة ليست ىي نفسها. مث بعد طبيعتها الفردية، فإن مستوى القدرة وا

االنتهاء من التعلم، حيتاج اظتعلم إىل تسجيل نتائج دراستو على بطاقة التحصيل 

الدراسي للطالب، إذا مت فهمها بشكل صحيح مث يتم رفع الطالب اصتديد إىل 

بنشاط واحًدا  طاالبال أن يقرأالطريقة الوىل جيب ىي اظترحلة  ىذه 7..اظترحلة التالية

 يشرح اظتعلم اظتوضوعات فقط.و  فواحدا
                                                             

26 Ibid., h.7. 
27 Ibid., h. 44. 



 

 

 

 

 

 طريقة البرقي .ج

كدليل لقراءة تستخدم كتابًا بسيطًا  طريقة الربقي ىي طريقة لقراءة القرآن 

، واليت تعٍت الربق. من اظتتوقع لربقاضتروف اظتكتوبة يف القرآن. يأيت الربقي من كلمة ا

 8.بسرعة. تعلم القراءة والكتابةيأن يساعد ىذا الكتاب على من 

 قراءةطريقة  .د

كُت الطالب من قراءة طريقة قراءة القرآن إىل دتىذه بشكل عام، هتدف 

فإن تدريس القرآن هبذه الطريقة  وبالتايل 9..أو التجويد مع قواعد التالوة اجيد القرآن

 ىو كما يلي:

 بشكل كالسيكي وفردي التدريسأن يستخدم ( 3

 ، مث يقرأ الطالب بأنفسهم.ح اظتعلم بإعطاء أمثلة اظتواد اظتبحوثةيشر ( .

 .يقرأ الطالب دون التهجي( 7
                                                             

28 Ibid., h. 51. 
29 Ibid., h. 103. 



 

 78.على الطالب للقراءة الصحيحة والسريعة منذ بداية التعلم، يركز( 4

 قراءة القرآن العوامل المؤثرة في مهارة. 1

 ، وىي:ثالثةقراءة القرآن إىل  يفظتؤثرة على وجو عام تنقسم العوامل ا

 الطالب( منالعوامل الداخلية )العوامل   .أ

حالة الطالب. تشمل العوامل الداخلية أي الروحية  أيوىي اضتالة اظتادية 

 جانبُت مها:على 

 (اصتسمية) اصتوانب الفسيولوجية. 3

 تؤثر حالة األعضاء اطتاصة للطالب مثل مستوى صحة حواس اظتستمع

واظتعرفة، مبا يف ذلك  امتصاص اظتعلومات على قدرة الطالب يفوحاسة البصر 

، فإن عملية لت قدرة الطالب على السمع والبصرقراءة القرآن. إذا تعط مهارة

 .73اظتعلومات اليت حيصل عليها الطالب تعوقها

 ة(اصتوانب النفسية )الروحي. .

على مهارة الطالب يف قراءة القرآن. ومن بُت العوامل النفسية  ؤثرت

 التايل:أمرا ضروريا كلطالب العوامل الروحية ، يعترب ا

 ذكاء الطالب أ( 
                                                             

30 Ibid. 
31 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan…, h. 133. 



 

 ب( مواقف الطالب

 ج( موىبة الطالب

 د( مصلحة الطالب

 دافع الطالبه( 

  ب. العوامل الخارجية

اطتارجية ىي العوامل اليت تنشأ  وىي الظروف البيئية حول الطالب. العوامل

على ىي قراءة القرآن اظتؤثرة يف العوامل اطتارجية ومن الطالب.  نفس من خارج

 النحو التايل:

 البيئة االجتماعية( 3

واألسرة. الصفات  أو الوالدين البيئة االجتماعية األكثر نفوذا ىي اآلباء

ي، واظتوقع اصتغرايف للمنزل، إدارة األسرة، والسالم العائل  الوالدية واظتمارسات

رتيعها ميكن أن يكون عتا تأثَت جيد أو سيء على تعلم الطالب. تشمل 

اظتعلمُت وزمالء اللعب واظتناىج اظتدرسية وبيئة على البيئات االجتماعية األخرى 

عل الطالب قادرين على ختطيط وحتليل ورتع جلمعلم ػتًتف ميكن لاجملتمع. 

اظتنهج ىو كل اظتعارف أو األنشطة أو خربات التعلم  .تواجههماظتشكالت اليت 

اليت يتم ترتيبها بشكل منهجي ومنتظم من قبل األطفال لتحقيق ىدف. اظتنهج 



 

الذي يتم ترتيبو بطريقة منهجية ومتتالية سيجعل الطالب يتعلمون بطريقة مرحية 

هج غَت منصعبة للطالب، خاصة للعة. تعد عملية تعلم قراءة القرآن عملية نوؽتت

مناسب يف تقدم حتصيل الطالب التعليمي. البيئة اجملتمعية اظتقصودة ىنا ىي 

البيئة خارج اظتدرسة. ميكن تفسَت بيئة اجملتمع على أهنا البيئة األسرية والبيئة 

 احمليطة. ىذه البيئة اجملتمعية عتا تأثَت كبَت يف اظتشاركة يف حتديد ؾتاح العملية

مع على اتصال مباشر مع األنشطة اليومية للطالب بعد التعليم، ألن بيئة اجملت

 اظتدرسة.

 البيئة غَت االجتماعية( .

 ىي البيئة احمليطة بالطالب يف مل البيئة غَت االجتماعية تالعوامل اليت تش

أشياء مادية، مثل اظتباين اظتدرسية واظتوقع اصتغرايف ظتنازل الطالب وأدوات التعلم 

راسة. كل ىذا يعترب مسامهة يف القدرة على قراءة والظروف اصتوية ووقت الد

 القرآن. 

  منهج الدراسيالج. عوامل 

االسًتاتيجيات  على ملتنوع من جهود تعلم الطالب اليت تشىي 

اإلسًتاتيجية يف ىذه اضتالة غتموعة  . أنإلجراء أنشطة التعلمواألساليب اظتستخدمة 



 

ىداف ا حل مشكلة أو حتقيق األيقة من شأهنمن اطتطوات التشغيلية اظتصممة بطر 

 .عينةاظتتعليمية ال

 قراءة القرآن مهارةلمؤشرات ال. 3

 : ببعض اظتؤشرات التاليةقراءة القرآن جيب أن هتتم مهارة 

اضتروف اظتفردة واضتروف اظتتصلة مبا يف ذلك  اعتجائيةتعرف على حروف ال . أ

مل )الكلمات( وعدد يف البداية والوسط والنهاية يف سلسلة من اصت اليت تقع

 اصتمل.

 بشكل صحيح. اعتجائيةنطق اضتروف ىو كيفية  ؼتارج اضتروفإتقان  . ة

ا ميثلهاليت  القرآن وفًقا لقواعدىاىو القدرة على قراءة  إتقان علم التجويد . ج

 .7.النيب

 على النحو التايل:وىي قراءة القرآن  ىناك اظتؤشرات األخرى يف مهارة

 لقرآن. الطالقة في قراءة اأ

 .77عالًقا، غَت متقطع، ال يتعثر، جييد وال يتأخر ت الطالقةليس

 ب. الدقة في قراءة القرآن وفًقا لقواعد التجويد

                                                             
32 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, Modul Baca Tulis Al Qur’an, 

(Tulungagung:IAIN Tulungagung Press, 2015),  h.2. 
33 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar..., h. 493. 



 

لطبيعة اضترف  حرف من القرآن وفًقا ظتعناهىو نطق كل  لتجويدعلم ا

ىي ضتفظ على قراءة القرآن من أخطاء  علم التجويد فائدة  74.الذي جيب نطقو

 .التغيَت وأخطاء القراءة

 

 مخارجهاج. مالءمة القراءة مع 

. كما وصفاهتا اضتروف ؼتارجأوالً معرفة  قبل قراءة القرآن، ينبغي لإلنسان

اظتناسبة مبخارجها قراءة اضتروف ىي  اضتروف ىو موضح يف علم التجويد. ؼتارج

  5ف إىل ؼتارج اضترو تنقسم  75.بُت شفتُت وأخرى مثل اضتلق، يف وسط اللسان

 وىي:

 جتويف الفم ( اصتوف ىو3

 ( اضتلق .

 اللسان( 7

 شفتُت( ال4

 76.يعٍت يف األنف خيشوم( 5

                                                             
34 Hasanuddin AF. Perbedaan Qiraat dan Pengaruhnya terhadap Istimbath Hukum 

dalam Al-Qur’an, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 118. 
35 Abdul Majid Khon, Praktikum Qira’at..., h. 41. 
36 Abdullah Asy’ari, BA, Pelajaran Tajwid, (Surabaya: Apollo), h. 46. 



 

 الدراسات عن نتيجة التعلم  .ب

 التعلمتعريف نتيجة . 0

نتيجة التعلم ىي أمناط من اإلجراءات والقيمة واظتواقف واظتهارات اليت 

تسبب الطلبة إىل تغيَت مواقفهم وسلوكهم. وبالتايل فإن نتائج التعلم ىي النتيجة 

 37.ولة من عملية التعلم حسب األىداف التعليمية )وينكيل(احملص

ىناك رأي آخر أن نتائج التعلم ىي القدرة اظتمتلكة للطالب بعد إتباعو 

ية حياول الطالب يف حتقيق التغيَتات السلوكية عملية التعلم. والتعلم ىو عمل

الدائمة. أن الطالب الناجح يف التعلم ىو الطالب القادر على حتقيق األىداف 

 38.التعليمية

 . أنواع نتيجة التعلم0

 ةوالعاطفي ةاظتعرفي ث غتاالت منها اجملاالتثال نتيجة التعلم إىلتصنف 

 ة.واضتركي

 المجاالت المعرفية .أ

                                                             
37

 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2015), h. 5. 
38

 Dimyati, Mujiyo, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 23. 



 

اجملاالت اظتعرفية ىي األىداف التعليمية اظتتعلقة بالقدرة العقلية أو القدرة 

 . ، مثل القدرة على التذكر والقدرة على حل اظتشكالتالفكرية

 :يات ، وىيمن ستة مستو  mtSSm وفًقا لـ ةاظتعرفي تتكون اجملاالت

 .القدرة على تذكر اظتعلومات اليت مت تعلمها ( اظتعرفة ىي3

 .اظتعٌتالقدرة على شرح أو تفسَت أو القدرة على فهم  الفهم ىو( .

 .اليت دتت دراستها التطبيق ىو القدرة على تطبيق مادة  (7

ء القدرة على حتليل اظتادة إىل أجزاء وعناصر والعالقة بُت أجزا التحليل ىو( 4

 تلك اظتادة.

 أجزاء العناصر إىل أجزاء كاملة.القدرة على توحيد  التخليق  وىو (5

 اظتعايَتو  التقوًن ىو القدرة على إجراء التقييم على أساس األغراض (6

 39.اظتعينة

 االت العاطفيةالمج .ب

واقف والقيم والتقدير. ىذه اجملاالت ىي باظتتتعلق اجملاالت العاطفية 

ة. حتتوي ىذه اجملاالت على اظتعرفي تجملاالاستمرار من ا يةىداف التعليمغتال األ

 :، وىيستسة مستويات
                                                             

39
 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 

2013), h. 125. 



 

القبول ، أي وعي أو حساسية الشخص جتاه األعراض أو الظروف أو ( 3

 .شكلةاظت

 ة يف اظتشاركة بنشاط يف األنشطة اظتعينة.بة ، وىي الرغباالستجا(  .

 أو الثقة يف كائن وىي يف إصدار األحكام الرغبة (7

توصيل يمة ؽتلوكة بقيمة جديدة ، مث فهم العناصر اجملردة لق ( اظتنظم وىو4

 .ىذه القيم

 40.حياة اظتتعمقة حبيث القيمة اظتضمنة كنظرةالدراسة  ( أمناط اضتياة ىي5

 لمجاالت الحركيةا .ج

األعصاب تتكون اجملاالت اضتركية من رتيع السلوك باستخدام 

على اضتركة صتسم. تتعلق ىذه اصتوانب دائما بالدروس اليت تؤكد والعضالت يف ا

التقليد منها  ستسة مستويات رات. حتتوي اجملاالت اضتركية على أو اظتها

 .ن والتجنسواالستخدام والدقة واالقًتا

 العوامل المؤثرة في نتيجة التعلم. 3

                                                             
40

 Ibid., h. 132 



 

على وجو عام، تتأثر نتيجة التعلم بالعوامل الداخلية والعوامل اطتارجية. 

العوامل اظتوجودة يف نفس الطلب، أما العوامل اطتارجية، وىي  العوامل الداخلية ىي

 الداخلية على:عوامل نفس الطالب. تشمل الخارج العوامل من 

احملصولة من النظر الفسيولوجية أو اصتسدية الفردية سواء الفطرية مل العوا . أ

 .واإلعاقات اصتسدية وغَتىاوالسمع 

 :الفطرية أو الوراثية ، وىيالعوامل النفسية إما من  . ب

 :العوامل الفكرية تتكون من( 3

 .العوامل احملتملة ، وىي الذكاء واظتوىبة ( أ

 إؾتازات حقيقية. العوامل الفعلية ىي مهارات و  ( ب

اظتواقف  شخصية مثلالكونات اظتغَت فكرية وىي العوامل ( .

، والتكيف الذايت واالىتمامات  والعادات واالحتياجات، والفهم

 .، وىلم جراالذايت ، والعاطفية

 .اصتسدية أو النفسيةالعوامل  . ج

 تشمل العوامل اطتارجية على:

 :العوامل االجتماعية ىي . أ

 سرة( بيئة األ3



 

 ( بيئة اظتدرسة.

 بيئة اجملتمع( 7

 عوامل اجملموعة( 4

 .العوامل الثقافية: العادات والعلوم والتكنولوجيا والفنون وىلم جرا  . ة

ومرافق التعلم واظتناخ  ظتنزليةاظترافق اتشتمل على عوامل البيئية اظتادية  . ج

 .وغَتىا

 41.العوامل الروحية والدينية . د

 . مؤشرات نتيجة التعلم1

التعلم لدى الطالب ىو معرفة أساس  نتيجةاظتفتاح الرئيسي للحصول على 

لذلك، يف ىذا البحث تعرض   42.بنوع اإلؾتاز اظتطلوب قياسواظتؤشرات اظتتعلقة 

الباحثة مؤشرات نتيجة التعلم وفقا للكفاءة الرئيسية والكفاءة األساسية لدرس اللغة 

43العربية لطالب اظتدرسة اظتتوسطة كالتايل:
  

 0.0دول ج
 الكفاءة الرئيسية والكفاءة األساسية
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 Tim Pengembangan MKDP, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 
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 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Logos, 1999), h. 192-193. 
43 Kurikulum MTs Ma’arif Pajaresuk Pringsewu Tahun 2018/2019, h.65-67. 



 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1.  Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya 

1.1   Menyadari pentingnya kejujuran 

dan percaya diri sebagai anugerah 

Allah dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial sekitar 

rumah dan madrasah 

1.2  Meyakini adanya motivasi 

internal (intrinsik) sebagai 

anugerah Allah untuk 

pengembangan kemampuan 

berbahasa Arab 

1.3   Mengamalkan sikap amanah 

sebagai anugerah Allah untuk 

mempraktikkan bahasa Arab 

sebagai bahasa komunikasi 

internasional dan pengantar dalam 

mengkaji hazanah keislaman 

2. Menghargai dan menghayati 

perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya diri 

dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan pergaulan 

dan keberadaannya 

2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan 

percaya diri dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial sekitar 

rumah dan sekolah 

2.2  Menunjukkan perilaku motivasi 

internal (intrinsik) untuk 

pengembangan kemampuan 

berbahasa 

2.3 Menunjukkan sikap bertanggung 

jawab dalam mempraktikkan 

bahasa Arab sebagai bahasa 

komunikasi internasional dan 

pengantar dalam mengkaji 

hazanah keislaman 

3. Memahami dan menerapkan 

pengetahuan (faktual, konseptual, 

dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni 

budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 

3.1 Memahami bunyi, makna, dan 

gagasan dari kata, frase, kalimat 

bahasa Arab sesuai dengan 

struktur kalimat yang berkaitan 

dengan topik : 

 السبعة
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 baik secara lisan maupun tertulis  

3.2  Memahami bunyi, makna, dan 

gagasan dari kata, frase, kalimat 

bahasa Arab sesuai dengan 

struktur kalimat yang berkaitan 

dengan topik : 

 المدرسة  في يوميبتنب

 baik secara lisan maupun tertulis  

3.3 Memahami bunyi, makna, dan 

gagasan dari kata, frase, kalimat 

bahasa Arab sesuai dengan 

struktur kalimat yang berkaitan 

dengan topik : 

 البيت  في يوميبتنب

 baik secara lisan maupun tertulis  

4. Mengolah, menyaji dan menalar 

dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi dan 

membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang 

semua dalam sudut pandang/teori. 

4.1 Mendemonstrasikan ungkapan 

informasi lisan dan tulisan 

sederhana tentang topik 

 السبعة 

 dengan memperhatikan struktur 

teks dan unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks 

4.2   Mendemonstrasikan ungkapan 

informasi lisan dan tulisan 

sederhana tentang topik 

 يوميبتنب في المدرسة ؛ 

 dengan memperhatikan struktur 

teks dan unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks  

4.3  Mendemonstrasikan ungkapan 

informasi lisan dan tulisan 

sederhana tentang topik 
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  البيت ؛ في يوميبتنب

dengan memperhatikan 

struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar dan 

sesuai konteks 

 

Tarkib:  الجملة االسمية؛ الجملة السبعة؛ عن أسئلة 

ة الجمل ؛فيه المفعول المفرد؛ والفبعل الفعلية

 الجمع أنواع

 

 الدراسات عن دروس اللغة العربية .ج

 ة العربيةتعريف دروس اللغ. 0

 مالتعلي فيها توفر  اإلسالمية الدينية الًتبية دموا من جزء العربية اللغة دروس

 44.والثقافة اللغة ومعرفة العربية باللغة  االتصال لتطوير

 العربية اللعة دروس أىداف. 0

 :كالتايل أىدافها ومن. ووظائف أىداف العربية اللغة لدروس كانت

 أربع من تتكون واليت كتابيا، أو شفويا العربية باللغة الكالم مهارة تطوير . أ

 .والكتابة والقراءة، ،الكالمو  ، االستماع مهارة: ةاللغوي هاراتاظت
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 Ibid., h.61. 



 

 األداة لتكون يةاألجنب اللغات إحدىك العربية اللغة بأمهية الوعي رفع . ة

 .اإلسالمية التعاليم مصادر دراسة يف وخاصة ،للتعلم الرئيسية

. الثقافية اآلفاق وتوسيع فةوالثقا اللغة بُت اظتتبادلة لعالقاتا فهم تطوير . ج

 وإشراك الثقافات متعددة معرفة الطالب ميتلك نأ اظتتوقع من ،كلذل

..الثقايف التنوع يف أنفسهم
45 

 العربية اللغة دروس وظائف. 3

 وكلغة االتصال كأداة اظتتوسطة اظتدرسة يف العربية اللغة دروس أن

 وىي ظتدارس،ا يف رئيسية دروس العربية اللغة دروس. اإلسالمية لعلوموا الديانات

 46.والعلوم االتصاالت غتال يف الطالب نفس لتطوير كأداة

 تأثير مهارة قراءة القرآن على نتائج تعلم اللغة العربية .د

عوامل الداخلية و العوامل تتأثر نتيجة التعلم لدى الطلبة بعوامل ؼتتلفة ىي ال

د العوامل الداخلية أح. عتا تأثَت كبَت على نتائج التعلمارجية. العوامل الداخلية اطت

 Hilgardوفقا ل  الكفاءةنتائج التعلم ىو موىبة الطالب نفسو. اظتوىبة أو  اظتؤثرة يف

، اظتوىبة ىي القدرة بعبارة أخرى .(the capacity to learn) "القدرة على التعلمىي: "

 الطالب أوسع. من خالل القراءة، ستصبح معرفةعلى التعلم. 
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التعلم اليت حصل عليها القراءة على نتائج  ارةلذلك ميكن أن تؤثر مه 

حيصل الطالب على نتائج النجاح عندما أن يعرف . بالنسبة للطالب ، ميكن الطالب

 47.اصتيدة التعلم

. الطلبة نتائج على تأثَت عتا قرآنال قراءة مهارة أن حبثو يف سوىرمان ذكر

 لذلك (4.86 من أكرب 386.7.6) Ftabel من أكرب Fhitung النتيجة ىذه ظهرت

Ho رفوضم Ha ،ونتيجة مقبول  i thitung من أكرب   ttabel  ( =38.773 من أكرب 

 نتائج على القرآن قراءة مهارة يف ىام تأثَت ىناك أن منها واالستنباط. (83577..

 منها والباقي. 78،3%  القرآن قراءة مبهارة التعلم نتائج تتأثر. الطلبة لدى التعلم

 9،9.48.% وىي البحث ىذا يف ملحوظة غَت العوامل من

 قراءة مهارة يف ىام تأثَت ىناك أن حبثها يف  موليايت سري ذكرت مث ومن

 غونونج3 الثانوية احملمدية مبدرسة العاشر الصف طلبة لدى القراءة مهارة على القرآن

 مهارة يف مىا تأثَت عتا أن واالستنباط.  80888األمهية مبستوى جوغجاكارتا كيدول

                                                             
47

 Istiani Afifah, “Pengaruh Kemampuan Membaca Al-Qur’an Terhadap Prestasi Belajar 

Siswa Kelas VI Pada Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) di MI Karangduren 

Tahun Pelajaran 2009/2010”, Skripsi, (Salatiga: Jurusan Pendidikan Agama Islam, STAIN 

Salatiga 2010) 

 
48 Suherman,” Pengaruh Kemampuan Membaca Al-Qur’an Terhadap Hasil Belajar  

Mahasiswa Politeknik Negeri Medan” ,  Jurnal ANSIRU PAI Vol.1 N0.2 (2017), h.6. 



 

 النموذج منجدول R 80666 بنتيجة الطلبة لدى القراءة مهارة على القرآن قراءة

 49.التلخيصي

نتائج تعلم اللغة العربية قراءة القرآن على  وبالتايل فإن الغرض من تأثَت مهارة

وفقا ما ىو مكتوب يف كتاب القرآن الكرًن ىو تأثَت قدرة الطالب على نطق 

 .للغة العربية وفقا لألىداف التعليميةا تعلم دروس من عملية للمخرج والتجويد

 

 

 

 

 السابقة الدراسات .ه

 البحث ىذا يف. االنتحال لتجنب مهم شيئ السابقة الدراسات كانت

 :وىي ،القرآن قراءة مبهارة واظتتعلقة اظتتساوية السابقة البحوث الباحثة توجد

 قراءة ارةمه تأثَت" بعنوان( 838.) عفيفة إستياين هبا قامت الذي البحث.  3

 النهائي االمتحان يف السادس الصف طلبة لدى التعلم إؾتاز على القرآن
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Qira’ah Siswa Kelas X SMK Muhammadiyah 1 Patuk Gunungkidul Yogyakarta”, Skripsi, 

(Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, UIN Sunan Kalijaga 2016) 



 

 اإلبتدائية دورين كارانج مدرسة يف( NTMmU) اظتوحدة الوطنية للمدارس

 ".838./889. الدراسي للعام

 يف القرآن ءةقرا مهارة بُت يةرتباطا عالقة ىناك أن البحث نتائج دلت

 ، 8.6.7 من :3 األمهية مبستوى  r ونتيجة ryx  =8.558 ىو التعلم إؾتاز

. rtabel من أكرب rxy نتيجة أن ،8.497 من :5 األمهية مبستوى rtaraf نتيجة بينما

 لدى التعلم إؾتاز على القرأن قراءة مهارة يف إجيايب تأثَت ىناك أن واالستنباط

 حدةاظتو  الوطنية للمدارس النهائي االمتحان يف السادس الصف طلبة

(NTMmU )الدراسي للعام اإلبتدائية دورين كارانج مدرسة يف 

.889/.838.50 

 مهارة تأثَت عن يبحث وىو اظتستقل اظتتغَت يف  التشابو لو البحث ىذا أن

 طلبة لدى التعلم إؾتاز يف التابع اظتتغَت يف يقع االختالف وأما. القرآن قراءة

 يبحث بينما ،اظتوحدة الوطنية للمدارس النهائي االمتحان يف السادس الصف

 .العربية اللغة تعلم نتائج عن البحث ىذا
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 Istiani Afifah,”Pengaruh Kemampuan Membaca Al-Qur’an…, h.38-39. 



 

 قراءة مهارة تأثَت" بعنوان( 836.) موليايت سري هبا قامت الذي البحث. .

 3 الثانوية مديةاحمل مبدرسة العاشر الصف طلبة لدى القراءة مهارة على القرآن

 . "جوغجاكارتا كيدول غونونج

 ةمتوسط نتيجة عتا الكرًن القرآن قراءة مهارة أن البحث نتائح ظهرت

 نعرف لذلك. 88.75 ىي جيدة القراءة اختبار نتيجة أن كما. 78.55 جيدة

 الصف طلبة لدى القراءة مهارة على القرآن قراءة مهارة يف ىام تأثَت ىناك أن

 األمهية مبستوى جوغجاكارتا كيدول غونونج 3 الثانوية احملمدية سةمبدر  العاشر

 واحدة ، عوامل بعدة تتأثر أن ميكن القراءة مهارة أن واالستنباط. . 8،888

 التعلم نتائج فتكون جيدا، القرآن الطالب قرأ كلما. القرآن قراءة مهارة منها

 51.جيدة

 مهارة تأثَت عن يبحث وىو اظتستقل اظتتغَت يف  التشابو لو البحث ىذا أن

 يبحث بينما ،القراءة مهارة يف التابع اظتتغَت يف يقع االختالف وأما. القرآن قراءة

 .العربية اللغة تعلم نتائج عن البحث ىذا
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 Sri Muliati, “Pengaruh Kemampuan Membaca Al-Qur’an ….. 



 

( مبوضوع "تأثَت مهارة قراءة 835.رياين )البحث الذي قامت هبا إيفي . 7

القرآن على نتائج التعلم لدرس القرآن واضتديث لطلبة الصف الثامن مبدرسة 

 ".835./834.مطالع الفالح ناحية جوانا للعام الدراسي 

ظهرت نتائج البحث أن مهارة قراءة القرآن يف تلك اظتدرسة جيدة. 

ر ظتهارة قراءة القرآن كاظتتغَت اظتستقل إتضح ىذا البيان من خالل نتائج االختبا

(X بنتيجة )ويف حُت أن نتائج التعلم لدرس 9،34واالؿتراف اظتعياري  66،4 .

. ىذه 8،33واالؿتراف اظتعياري  66،5( ىي Yالقرآن واضتديث كاظتتغَت التابع )

النتيجة تدل على نتيجة جيدة لطلبة الصف الثامن مبدرسة مطالع الفالح ناحية 

 .835./834.ا للعام الدراسي جوان

التأثَت يف مهارة قراءة القرآن على نتائج القرآن واضتديث لطلبة ظتعرفة 

الصف الثامن مبدرسة مطالع الفالح ناحية جوانا للعام الدراسي 

 product moment، استخدمت الباحثة االختبار االرتباط 835./834.

لت الباحثة على نتيجة االرتباط واالختبار االؿتدار. ومن نتيجة اإلحصائية  حص

rxy = 8،879 وألن .rxy (8،879 أكرب من )rtabel (8،783 مبستوى األمهية )

 52%، فتكون الفرضية مقبولة.3% و 5
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 ةمهار  تأثَت عن يبحث وىو اظتستقل اظتتغَت يف  التشابو لو البحث ىذا أن

 ،واضتديث القرآن نتائج يف التابع اظتتغَت يف يقع االختالف وأما. القرآن قراءة

 .العربية اللغة تعلم نتائج عن البحث ىذا يبحث بينما

 من إما االختالف ول البحث ىذا أن يعرف السابقة، البحوث على بناء

 ناحية ومن برينجسو، باجاريسوك معاريف مدرسة يف وىو اظتدرسة موقع ناحية

الصف الثامن مبدرسة مطالع الفالح ناحية جوانا، وموضوع البحث  لدى اظتوضع

ىو يف مهارة قراءة القرأن ونتائج تعلم اللغة العربية. لذلك رغبت الباحثة يف 

 البحث عنها.

 اإلطار التفكيري .و

. بُت اظتتغَتات من نظريات ؼتتلفة التحليل عن العالقةاإلطار التفكَتي ىو 

أما اظتتغَتات اظتبحوثة يف ىذا البحث  53لصياغة الفرضية.التحليل ذلك يستخدم 

رسة فهي مهارة قراءة القرآن على نتائج تعلم اللغة العربية لطلبة الصف الثامن مبد

معاريف اظتتوسطة باجاريسوك برينجسو. ولتوضيح ىذا البيان، تقوم الباحثة جبعل 

 اظتتغَتات ما فيها العالقة السببية كالتايل:

                                                                                                                                                                       
Juwana Kabupaten Pati Tahun Ajaran 2014/2015”, Skripsi, (Semarang: Jurusan Pendidikan 

Agama Islam, UIN Walisongo 2015) 
53 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D),  (Bandung: Alfabeta, 2011), h.91. 



 

 0.0 صورة
 اإلطار التفكيري

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 البحث فرضيةز. 

ولتجنب عن البيانات غَت صاضتة، فتعرض  للحصول على أىداف البحث

. يعّرف سيكاران tesisو  hypoالباحثة فرضية البحث. تأيت الفرضية من كلمتُت 

والفرضية  54اظتنطقية اليت تعرب عنها يف العبارات.( بأن الفرضية ىي كالعالقة 885.)

ىي إجابة مؤقتة على مشكلة البحث، حيث تعترب عنها اظتشكلة يف شكل اصتمل. 
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 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, 

(Jakarta: Kencana, 2017), h.79. 

 نتائج تعلم اللغة العربية
 (Y) 

 اظتؤشرات:
وفقا للكفاءة الرئيسية . 3

والكفاءة األساسية لدرس 
الثامن  ة لطلباللغة العربي

مبدرسة معاريف اظتتوسطة 
  باجاريسوك برينجسو

 

 

 مهارة قراءة القرأن 
(X) 

 اظتؤشرات :
 . الطالقة3
. الدقة يف قراءة القرآن وفقا .

 لقواعد التجويد
 .  مالئمة القراءة مع ؼتارجها7



 

تعترب إجابة مؤقتة ألنو يقدم اظتعلم اإلجابة على أساس النظريات احملصولة من خالل 

 رتع البيانات.
55 

 أما الفرضية اليت قدمتها الباحثة يف ىذا البحث فهي كالتايل:

Ha وجود التأثَت يف مهارة قراءة القرآن على نتائج تعلم اللغة العربية لدى :

 الطلبة

Ho:  عدم التأثَت يف مهارة قراءة القرآن على نتائج تعلم اللغة العربية لدى

 الطلبة
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