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 استهالل

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 

ئيويًن ًِبىظٍبىاًء  ًب اؿى أىٍن ًة فػىقى كى ًئ َلى مى ٍم عىلىى اٍل هي ا ُثيَّ عىرىضى لَّهى ـى اٍْلىظٍبىاءى كي كىعىلَّمى آدى
ُتى  ًق اًد تيٍم صى نٍػ ٍف كي ًء ًإ ؤيالى  (ُّالبقرة: ) ىىَٰ

benda) seluruhnya, -nama (benda-Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama

kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah 

orang yang -benda itu jika kamu mamang benar orang-Ku nama benda-kepada

benar!" 

Baqarah: 31)-(QS. Al 

 

رو  ٍن ميدًَّك ٍل ًم ًر فػىهى لٌذًٍك ٍرآفى ًل قي ٍرانى اٍل ٍد يىسَّ لىقى  (ِّ)القمر:  كى

Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, maka adakah 

orang yang mengambil pelajaran? 

(QS. Al-Qamar: 32)
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 إىداء

 أىدي ىذا البحث اجلامعي إىل:

 

 أيب وأمي احملبوبة

 كرا على تربية كؿببة كدعاء يل دائماش

 

 أسريت احملبوبة

 يل إشكرا على دعمكم 
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 كلمة الشكر والتقدير
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

اغبمد هلل رب العاؼبُت نشكر إىل هللا الذم أعطاان نعمة اإلدياف كاإلسَلـ 
نا رسوؿ هللا دمحم الذم عليو ككفقو كىده كعناه. كالصَلة كالسَلـ على نبيٌ  كاإلحساف

 ملسو هيلع هللا ىلص الذم ىدل الناس من عصر الظلومات إىل النور كىو الدين اإلسَلـ.

أما بعد، برضبة هللا عز كجل قد انتهىت الباحثة يف اسباـ كتابة البحث اعبامعي 
يف طالبات الحفظ القرآف لدل  على القرآنية اؼبفردات استيعابأتثَت ربت اؼبوضوع "

" لتكلمة (PP. Tahfidz Oemah Al-Qur’an Malang) القرآف ماالنج ظ أكماهمعهد ربفي
( يف قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة موالان S1بعض الشركط للحصوؿ درجة سرجاان )

 مالك إبراىيم اإلسَلمية اغبكومية ماالنج. كلذلك تقدمت الباحثة الشكر إىل:

ين اؼباجستَت، مدير جامعة موالان مالك يلة اْلستاذ الدكتور اغباج دمحم زين الدفض .ُ
 إبراىيم اإلسَلمية اغبكومية ماالنج.

، عميد كلية علـو الًتبية كالتعليم الدكتور اغباج نور علي اؼباجستَت اْلستاذفضيلة  .ِ
 جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسَلمية اغبكومية ماالنج.

 .عليم اللغة العربيةس قسم تيئر اغباج بشرم مصطفى اؼباجستَت، ر فضيلة الدكتو  .ّ
 على كتابة ىذا البحث. ةاؼباجستَت، مشريف زكية عارفة ةدكتور فضيلة ال .ْ
صبيع اْلساتيذ كاْلستاذات يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراىيم  .ٓ

 اإلسَلمية اغبكومية ماالنج.
 PP. Tahfidz Oemah) القرآف ماالنج يف معهد ربفيظ أكماهاؼبريب كاؼبربية  فضيلة .ٔ

Al-Qur’an Malang). 



 د
 

يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسَلمية  زمَلئي .ٕ
 .اغبكومية ماالنج

كأخَتا إف البحث ال خيلو من اْلخطاء كالنقائص. فًتجو الباحثة من القارئ 
مَل انفعا العزيز لتصحيحو ْلخطائو اؼبوجودة فيو حىت جيعل ىذا البحث اعبامعي حبثا كا

مفيدا لنا يف الدارين. كتقبل هللا تعاىل منا تقبل حسن كجزاىم هللا خَت اعبزاء، آمُت اي 
 رب العاؼبُت.

 

 

 ـَِِِ يونيو ُماالنج، 
 ة،الباحث
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 04050041رقم القيد: 
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 البحث صلخستم
 يف معهد ربفيظ أكماهطالبات الحفظ القرآف لدل  على القرآنيةاؼبفردات  استيعابأتثَت . َِِِ. دشينىت فطرية رمضاين

علـو . قسم تعليم اللغة العربية. كلية البحث اعبامعي. (PP. Tahfidz Oemah Al-Qur’an Malang) القرآف ماالنج
  ماالنج. جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسَلمية اغبكومية .كالتعليم الًتبية
 اؼباجستَت زكية عارفة ةر دكتو ال: ةاؼبشرف

-PP. Tahfidz Oemah Al) القرآف ماالنج اؼبفردات، حفظ القرآف، معهد ربفيظ أكماه استيعابالكلمات اؼبفتاحية: 

Qur’an Malang) 
أكضحت نتائج حبث سييت صوفيا يف معهد ربفيظ القرآف بوركيوسو عالياف سيمارانج أف ىناؾ عَلقة إجيابية 

ؼبفردات كالقدرة على حفظ، نتائج حبث دمحم حبيب هللا أيضا أظهرت أف ىناؾ أتثَتا قواي أك العَلقة كقوية بُت استيعاب ا
جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسَلمسة بُت قدرة اللغة العربية كسرعة حفظ القرآف لدل الطَلب يف قسم تعليم اللغة العربية 

-PP. Tahfidz Oemah Alيف معهد ربفيظ أكماه القرآف ماالنج ). كبعد إجراء اؼبَلحظات إىل طالبات اغبكومية ماالنج

Qur’an Malang كجدت أف ىناؾ طالبات لديهن استيعاب اؼبفردات جيد كيكوف حفظ القرآف أسهل يف حُت أف )
عرؼ أثر تالباحث أف ت ىناؾ طالبات لديهن استيعاب اؼبفردات ضعيف كيواجهن صعوبة يف حفظ القرآف. لذلك أراد

 .فردات يؤثر فعَل على حفظ القرآفاؼبفردات على عملية حفظ القرآف هبدؼ معرفة ما إذا كاف استيعاب اؼب استيعاب
 قياساؼبفردات ك  ستيعاباؼبفردات ككصف عملية حفظ القرآف اؼبرتبط اب استيعابهتدؼ ىذه الدراسة إىل قياس مستول 

-PP. Tahfidz Oemah Al) القرآف ماالنج فيظ أكماهطالبات معهد ربالالقرآف لدل حفظ اؼبفردات على  استيعابأتثَت 

Qur’an Malang) . 
صبع البياانت اؼبستخدمة يف ىذا  أساليبلنوع البحث السبيب. إف ك تستخدـ ىذه الدراسة اؼبنهج الكمي 

 كماهطالبات معهد ربفيظ أيعٍت ىذه الدراسة يف  بحوثاؼب البحث ىي اختبار للمفردات كاستبياف لعملية حفظ القرآف.
. تقنية أخذ العينات اؼبستخدمة ىي اتطالب َْإبصبايل  (PP. Tahfidz Oemah Al-Qur’an Malang) القرآف ماالنج

 uji) كيف الوقت نفسو فإف االختبار اؼبستخدـ يف ربليل البياانت ىو اختبار اكبدار خطي بسيط.العينات الكليتقنية أخذ 

regresi linier sederhana). 
اؼبفردات لدل طالبات  استيعاب( ُياانت مت اغبصوؿ على عدة نتائج يف ىذه الدراسة كىي: بعد ربليل الب

 نتيجةتوسط" دبتوسط ميف الفئة " (PP. Tahfidz Oemah Al-Qur’an Malang) القرآف ماالنج معهد ربفيظ أكماه
 PP. Tahfidz Oemah Al-Qur’an) القرآف ماالنج طالبات معهد ربفيظ أكماهت اعتقد( ِ. ٗ,ِٓ اؼبفردات اختبار

Malang)  حصلت نتائج اختبار االكبدار اػبطي ّاؼبفردات يوفر فوائد كيساعد يف عملية حفظ القرآف.  استيعابأف )
 استيعابفبا يعٍت أف أتثَت  ٕٔ,َ ىي( R Square) على معامل ربديد (uji regresi linier sederhana) البسيط

اؼبفردات  استيعاب٘ اؼبتبقية بعوامل أخرل. لذا فإف أتثَت ْ,ِٗ٘ بينما تتأثر نسبة ٔ,ٕاؼبفردات على حفظ القرآف ىو 
قبوؿ فبا يعٍت أنو ال يوجد أتثَت بُت م H0 مرفوض ك H1 أفحبيث عند اختبار الفرضية  "ضعيف جدا"حفظ القرآف  على

ن البحوث حوؿ سبب ضعف أتثَت إبجراء مزيد م التايل لباحثل ةوصي الباحثت. ك حفظ القرآفعلى اؼبفردات  استيعاب
حفظ القرآف. ديكن إجراء مزيد من البحث عن طريق إجراء حبث حوؿ ظركؼ ـبتلفة مثل اعبنس  علىاؼبفردات  استيعاب

 .اأك غَتى كاختبار العَلقة كليس أتثَتىا كنطق قراءة القرآف على الطالبات فقط كمستول العمرْلف ىذه الدراسة تركز 
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ABSTRACT 

Desynta Fitria Ramadhani. 2022. The Effect of Vocabulary Al-Qur’an Mastery on Memorizing 

Al-Qur'an Students of Tahfidz Oemah Al-Qur'an Islamic Boarding School Malang. Thesis. Arabic 

Language Education Department. Faculty of Tarbiyah and Teacher Training. Maulana Malik 

Ibrahim State Islamic University of Malang.  

Advisor: Dr. Zakiyah Arifa, M.Pd 

Keywords: Vocabulary Mastery, Memorizing Al-Qur'an, Tahfidz Oemah Al-Qur'an Islamic 

Boarding School Malang  

The results of Siti Sofiah's research at the Tahfidzul Qur'an Islamic Boarding School 

Purwoyoso Ngaliyan Semarang explained that there was a positive and strong relationship 

between mastery of vocabulary and the ability to memorize also the results of Muhammad 

habibullah's research showed that there was a strong influence or relationship between Arabic 

language ability and speed of memorizing the Qur'an of students majoring in Arabic language 

education at Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. And after observing to 

students of Tahfidz Oemah Al-Qur'an Islamic Boarding School Malang found that there are 

students who have good mastery of vocabulary, it tends to be easier to memorize the Qur'an, while 

there are students who have weak mastery of vocabulary and have difficulty memorizing the 

Qur'an. Therefore, the researcher wanted to know the effect of mastery of vocabulary on the 

process of memorizing the Qur'an in Tahfidz Oemah Al-Qur'an Islamic Boarding School Malang. 

This study aims to measure the level of mastery of vocabulary, describe the process of memorizing 

the Qur'an which is associated with mastery of vocabulary, and determine the effect of mastery of 

mufradat on the Qur'an of female students of Tahfidz Oemah Al-Qur'an Islamic Boarding School 

Malang.  

This study uses a quantitative approach to the type of causality research. The data 

collection technique used in this research is a test for vocabulary and a questionnaire for the 

process of memorizing the Qur'an. The subjects of this study were female students of Tahfidz 

Oemah Al-Qur'an Islamic Boarding School Malang with totaling 40 female students. The 

sampling technique used is a total sampling technique.Meanwhile, the test used in data analysis is 

a simple linear regression test. 

After analyzing the data, several results were obtained in this study, namely: 1) 

Vocabulary Mastery of students of Tahfidz Oemah Al-Qur'an Islamic Boarding School Malang is 

in the “medium” category, with an average mufradat test result of 52,9. 2) The students of Tahfidz 

Oemah Al-Qur'an Islamic Boarding School Malang admitted that mastery of vocabulary provides 

benefits and helps the process of memorizing the Qur'an. 3) The results of a simple linear 

regression test obtained a coefficient of determination (R Square) of 0.76 which implies that the 

effect of mastery of vocabulary on memorizing the Qur'an is 7,6% while the remaining 92,4% is 

influenced by factors other. So the influence of mastery of vocabulary on memorizing the Qur'an is 

very weak so that when hypothesis testing is carried out, it shows H1 is rejected and H0 is 

accepted, which means there is no influence between mastery of vocabulary on memorizing the 

Qur'an.. The researcher recommends to further researchers to conduct further research related to 

the reason that mastery of vocabulary has a weak effect on memorizing the Qur'an. Further 

research can be done by conducting research on different conditions, such as gender because this 

study focuses on female students only, age level, pronunciation of reading the Qur'an, and test the 

relationship not its influence or others. 
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ABSTRAK 

Desynta Fitria Ramadhani. 2022. Pengaruh Penguasaan Mufradat Al-Qur’an Terhadap Hafalan Al-

Qur’an Santriwati PP. Tahfidz Oemah Al-Qur’an Malang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. 

Pembimbing: Dr. Zakiyah Arifa, M.Pd 

Kata kunci: Penguasaan Mufradat, Hafalan Al-Qur’an, PP. Tahfidz Oemah Al-Qur’an Malang 

Hasil penelitian Siti Sofiah di Pondok Pesantren tahfidzul Qur’an Purwoyoso Ngaliyan 

Semarang menjelaskan bahwa terdapat hubungan positif dan kuat antara penguasaan mufradat 

dengan kemampuan menghafal juga hasil penelitian Muhammad habibullah menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh atau hubungan yang kuat antara kemampuan bahasa Arab terhadap kecepatan 

menghafal Al-Qur’an mahasiswa jurusan pendidikan bahasa arab uin maulana malik Ibrahim 

malang. Dan setelah melakukan observasi kepada santriwati PP. Tahfidz Oemah Al-Qur’an 

Malang ditemukan bahwa ada santriwati yang memilki penguasaan mufradat baik, ia cenderung 

lebih mudah dalam menghafal Al-Qur’an sedangkan ada santriwati yang memiliki penguasaan 

mufradat lemah dan kesulitan dalam menghafal Al-Qur’an. Oleh karena itu, peneliti ingin 

mengetahui pengaruh penguasaan mufradat terhadap proses hafalan Al-Qur’an di PP. Tahfidz 

Oemah Al-Qur’an Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat penguasaan mufradat, 

mendeskripsikan proses hafalan Al-Qur’an yang dihubungkan dengan penguasaan mufradat serta 

mengetahui pengaruh penguasaan mufradat terhadap Al-Qur’an santriwati PP. Tahfidz Oemah Al-

Qur’an Malang.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausalitas. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes untuk mufradat dan 

angket untuk  proses hafalan Al-Qur’an. Subjek penelitian ini adalah santriwati PP. Tahfidz 

Oemah Al-Qur’an Malang yang berjumlah 40 santriwati. Teknik sampel yang digunakan adalah 

teknik total sampling.sementara itu, uji yang digunakan dalam analisis data adalah uji regresi linier 

sederhana. 

Setelah melakukan analisis data, diperoleh beberapa hasil dalam penelitian ini, yaitu: 1) 

Penguasaan mufradat santriwati PP. Tahfidz Oemah Al-Qur’an Malang berada dalam kategori 

“sedang”, yaitu dengan rata-rata hasil tes mufradat sebesar 52,9. 2) Santriwati PP. Tahfidz Oemah 

Al-Qur’an Malang berpendapat bahwa penguasaan mufradat memberikan manfaat dan membantu 

proses hafalanAl-Qur’an. 3) hasil uji regresi linier sederhana diperoleh koefisien determinasi (R 

Square) sebesar 0,76 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh penguasaan mufradat terhadap 

hafalan Al-Qur’an adalah sebesar 7,6% sedangkan sisanya yakni 92,4% dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain. Jadi pengaruh penguasaan mufradat terhadap hafalan Al-Qur’an sangat lemah sekali 

sehingga ketika dilakukan uji hipotesis menunjukkan H1 ditolak dan H0 diterima yang berarti 

tidak ada pengaruh antara Penguasaan mufradat terhadap hafalan Al-Qur’an. Peneliti 

merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk membuat penelitian lanjutan terkait sebab 

penguasaan mufradat memiliki pengaruh lemah terhadap hafalan Al-Qur’an. Penelitian selanjutnya 

bisa dilakukan dengan melakukan penelitian pada kondisi yang berbeda, seperti jenis kelamin 

karena dalam penelitian ini berfokus pada santriwati saja, tingkat usia, pengucapan bacaan Al-

Qur’an, uji hubungannya bukan pengaruhnya ataupun yang lainnya. 
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 الفصل األول
 إلطار العاما

 

 مقدمة . أ
يف ىذا العصر، جيب أف يكوف الناس على دراية دبصطلح "ربفيظ 

َت الرظبية بتنفيذ ىذا الربانمج. القرآف". قامت العديد من اؼبؤسسات الرظبية كغ
القرآف يف  ظليس عددا قليَل من اؼبؤسسات التعليمية اليت تتضمن مصطلح ربفي

مهمة اؼبؤسسة. حىت يف صبيع اؼبناطق يف إندكنيسيا، مت إنشاء العديد من اؼبدارس 
ماالنج الداخلية اإلسَلمية كزبصيصها لربانمج ربفيظ القرآف، أحدىا يف منطقة 

-PP. Tahfidz Oemah Al) معهد ربفيظ أكماه القرآف ماالنجيوجد  شرقيةجاكة ال

Qur’an Malang). 
يف تنفيذ برانمج ربفيظ القرآف، ىناؾ العديد من اؼبؤسسات اليت لديها 
أساليب خاصة غبفظ القرآف كاليت يتم تدريسها لطَلهبا كلكن ىناؾ أيضا العديد 

ا يتعلق بطريقة اغبفظ اؼبستخدمة. من اؼبؤسسات اليت سبنح طَلهبا اغبرية فيم
إحدل الطرؽ اليت ديكن استخدامها ىي طريقة ترجيم. طريقة ترجم ىي دراسة 

 اؼبفردات. مت تطبيق ىذه الطريقة دخلالقرآف من خَلؿ مهارات اللغة العربية دب
 .ُسفينة اؽبدل الثالث ابندكنج ديوؾ جومبانج القرآفيف معهد ربفيظ 

سو كيو ربفيظ القرآف بورك  معهدصوفيا يف أكضحت نتائج حبث سييت 
اؼبفردات كالقدرة  استيعاباؾ عَلقة إجيابية كقوية بُت لياف سيمارانج أف ىنعا

                                                           
1
 Sunardi and Kamaliyatul Izzah Muqoddasah, “Cara Mudah Menghafal Al Qur’an Melalui Metode 

Tarjim Di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Safinatul Huda Iii Bandung Diwek Jombang,” 
Annaba: Jurnal Pendidikan Islam 4, no. 2 (2018): 364.                                                                                                                                                                                                                                                        
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عَلقة كفاءة اللغة حبث آخر ىو حبث دمحم حبيب هللا الذم يدرس  .ِعلى اغبفظ
العربية على حفظ القراف الكرًن لدل طَلب جبامعة موالان مالك إبراىيم 

. تشَت نتائج حبثو إىل كجود أتثَت أك عَلقة قوية بُت  اغبكومية ماالنجاإلسَلمسة 
اللغة العربية يف سرعة حفظ القرآف لدل الطَلب يف تعليم اللغة العربية يف  كفاءة

كىناؾ حبث آخر  .ّجامعة موالان مالك إبراىيم اإلسَلمسة اغبكومية ماالنج
مهارة الكتابة. أظهرت  حوؿ أتثَت استيعاب اؼبفردات على ةأجرتو أسوة حسن

الكتابة لدل الطَلب ْلف  ةمهار  النتائج أف استيعاب اؼبفردات لو أتثَت كبَت يف
 .ْاؼبهارات اللغوية اؼبكتوبة أك اؼبنطوقة تعتمد على مستول استيعاب اؼبفردات

يتضح فبا سبق أف استيعاب اؼبفردات لو عَلقة أك أتثَت على قدرات أخرل ال 
 .سيما يف حفظ القرآف

 .PP) معهد ربفيظ أكماه القرآف ماالنجيف اتبالطإىل  مَلحظات بعد

Tahfidz Oemah Al-Qur’an Malang) أف ىناؾ  ةالباحث تكجد ،عدة مرات
القرآنية جيد أنو من اْلسهل حفظ القرآف من  استيعاب اؼبفردات الَليتطالبات 

ؿ إف الطالبات ا أك ديكن القو اؼبفردات جيد استيعابمل يكن  يتالطالبات الَل
بناء  .ٓالقرآف حفظصعوبة يف عملية  تكاناؼبفردات ضعيف   استيعاب ذكات

ظ القرآف اؼبفردات يف حف استيعابعلى دراسات سابقة تتعلق بعَلقة أك أتثَت 
 معهد ربفيظ أكماه القرآف ماالنجيف اتبالطعلى  ةكنتائج مَلحظات الباحث

(PP. Tahfidz Oemah Al-Qur’an Malang) ،إبجراء حبث بعنواف  ةالباحث تىتما
                                                           

2
 Siti Sofiah, “Studi Korelasi Antara Penguasaan Mufradat Dengan Kemampuan Menghafal Al-

Qur’an Di Pondok Pesantren Tahaffudzul Qur’an Purwoyoso Ngaliyan Semarang” (Institut Agama 
Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013). 

3
عالقةكفاءةللغةالعربٌةعلىحفظالقرانالكرٌملدىطالببجامعةموالنامالكإبراهٌماإلسالمسةالحكومٌة“،دمحمحبٌبهللا 

)2222،)جامعةموالنامالكإبراهٌماإلسالمٌةالحكومٌةماالنج”ماالنج
4
 Uswatun Hasanah and Uzwaa Elchasyiefa, “Pengaruh Penguasaan Mufrodat Dan Struktur 

Kalimat Terhadap Keterampilan Menulis Bahasa Arab,” Jurnal Pendidikan, n.d. 
5
 “Hasil Observasi Peneliti Di PP. Tahfidz Oemah Al-Qur’an” (Malang, 2021). 
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طالبات يف معهد الحفظ القرآف لدل  على القرآنيةاؼبفردات  استيعابأتثَت "
 ".(PP. Tahfidz Oemah Al-Qur’an Malang) القرآف ماالنج ربفيظ أكماه

 

 أسئلة البحث . ب
 كضعت الباحثة أسئلة البحث كىي كما يلي: مقدمةبناء على 

 معهد ربفيظ أكماه القرآف ماالنج الباتطدل الل اؼبفردات استيعابما مدل  .0
(PP. Tahfidz Oemah Al-Qur’an Malang)؟ 

 معهد ربفيظ أكماه القرآف ماالنج الباتطدل اللحفظ القرآف ما  كيف .2
(PP. Tahfidz Oemah Al-Qur’an Malang)؟ 

معهد  الباتطدل اللحفظ القرآف  اؼبفردات على استيعابأتثَت ما  كيف .3
 ؟ (PP. Tahfidz Oemah Al-Qur’an Malang) القرآف ماالنجربفيظ أكماه 

 أىداف البحث . ج
 يهدؼ ىذا البحث إىل كشف اؼبسائل السابقة كىي كما يلي:

معهد ربفيظ أكماه القرآف  الباتطلدل ال اتفرداؼب استيعابمدل  قياسل .ُ
 .(PP. Tahfidz Oemah Al-Qur’an Malang) ماالنج

 عهد ربفيظ أكماه القرآف ماالنجم الباتطدل اللحفظ القرآف  وصفل .ِ
(PP. Tahfidz Oemah Al-Qur’an Malang). 

معهد  الباتطدل اللحفظ القرآف  اؼبفردات على استيعابأتثَت  قياسل .ّ
 .(PP. Tahfidz Oemah Al-Qur’an Malang) ربفيظ أكماه القرآف ماالنج

 وض البحثفر . د
حفظ القرآف أف التمكن من اؼبفردات يؤثر على  ةالبحث يفًتض الباحث

-PP. Tahfidz Oemah Al) معهد ربفيظ أكماه القرآف ماالنج الباتلدل ط
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Qur’an Malang )بوضع افًتاضات إحصائية على النحو  ةالباحث تُث قام
 التايل:

H0حفظ القرآف. اؼبفردات على استيعابأتثَت بُت  كوف: ال ي 
H1: حفظ القرآف. اؼبفردات على استيعابأتثَت بُت  كوفي 

 ئد البحثفوا . ه
يرجي ىذا البحث أف أييت نتائجا إجيابيا من النواحي النظرية كالتطبيقية كما 

 يلي:
 النظرية ةائدالف .0

من اؼبتوقع أف توفر نتائج الدراسة الفهم كالوعي للقراء كخاصة حفظة 
 دراسة اؼبفردات لتسهيل عملية حفظ القرآف. مهيةالقرآف ِب

 التطبيقية ةائدالف .2
  عاىدللم ( أ

لدراسة مرجعا للمؤسسات أك ع أف تكوف نتائج ىذه امن اؼبتوق
 .خاصة تلك اليت تركز على برانمج حفظ القرآفعاىد اؼب

 للطَلب( ب
وعي للطَلب حىت يكونوا من اؼبتوقع أف يوفر البحث البصَتة كال

 ا يف فهم اؼبفردات من أجل تسهيل عملية حفظ القرآف.أكثر ضباس
 للقراء بشكل عاـ( ج

خاصة يف  ا البحث مسامهة مفاىيميةقدـ ىذمن اؼبتوقع أف ي
 تطوير اْلساليب كاالسًتاتيجيات يف حفظ القرآف.
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 حدود البحث . و
يف  اؼبفرداتيعٍت  البحثىذه يف  اؼبفردات ةدد الباحثرب: اؼبوضوعي اغبد .0

 أم عند عملية حفظ القرآف.كحفظ القرآف الكرًن القرآف 
يظ أكماه القرآف يف معهد ربفموقع البحث  ةدد الباحثرباغبد اؼبكاين:  .2

 .(PP. Tahfidz Oemah Al-Qur’an Malang) ماالنج
 َِِِمايو  يف: مت إجراء ىذا البحث الزماين داغب .ّ

 حتديد ادلصطلحات . ز
حاكلت الباحثة أف ربديد اؼبصطلحات ىذا البحث لتوضيح كتسهيل 

 الفهم كتركيز البحث كما يلي:
 اؼبفردات استيعاب .ُ

فهم معٌت اؼبفردات من آايت القرآف اؼبفردات ىو القدرة على  استيعاب
 كهبذا التمكن من اؼبفردات ديكن أف يسهل حفظ كتذكر آايت القرآف.

 حفظ القرآف .ِ
يهدؼ إىل ترسيخ آايت القرآف يف  أك عملية حفظ القرآف ىو نشاط

أف يقرأ آايت  القرآف صحفن حىت دكف النظر إىل اؼبالذاكرة حبيث ديك
 .ة بوالقرآف كما ىو اغباؿ عند القراء

 PP. Tahfidz Oemah Al-Qur’an) معهد ربفيظ أكماه القرآف ماالنج .ّ

Malang) 
 PP. Tahfidz Oemah Al-Qur’an) معهد ربفيظ أكماه القرآف ماالنج

Malang )على  يف ماالنج جاكة الشرقية كاليت تركز اؼبعاىدمن  كاحد وى
 تستخدامحبرية ا اتبال، يتمتع الطاؼبعهد برانمج ربفيظ القرآف. يف ىذ
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. أحدىا أف بعض نطريقة اغبفظ عن ظهر قلب كفقا لقدرات كل منه
 بفهم معٌت اؼبفردات من آية.ن حيفظ اتبالالط

 الدراسات السابقة . ح
لية طريقة ربفيظ القرآف يف تطوير اغبفظ فعا. "ََِِكليا أستويت يوسف، أ .0

لدل طَلب معهد هنضة العلماء ماركس رجينسي". تستخدـ ىذه الدراسة 
البحث النوعي الوصفي. كاف الغرض من ىذه الدراسة ىو ربديد هنج 

طريقة ربفيظ القرآف يف تنمية اغبفظ لدل الطَلب يف معهد هنضة العلماء 
ظ كطَلهبم. مت صبع يتحفال وموضوعات البحث ىي مدرس ماركس رجينسي.

ق. كأظهرت النتائج أف ئالبياانت من خَلؿ اؼبَلحظة كاؼبقابَلت كالواث
يظ القرآف كانت فعالة يف تنمية كطَلقة حفظ القرآف. الطرؽ طريقة ربف

يقرأ القرآف من خَلؿ النظر إىل النص كتتم  ،رظنل( ابُاؼبستخدمة ىي: 
ىذه العملية لتسهيل عملية حفظ القرآف كعادة ما يتم إجراؤىا للطَلب 

اإلنساف غبفظ آايت القرآف دكف النظر  استيعابىو  لغيباب( ِاؼببتدئُت. 
 بعضهم لبعضاغبفظ يستمعوف  م،( ظبعاّص اؼبخطوطات. إىل ن

ستمع( ابلتناكب كاحد يك ر( يف أزكاج )كاحد حيفظ أك يقرأ ظنلابأك  لغيباب)
أماـ اؼبعلم  فحة ىي عملية إيضاح للحفظص( اؼبْيف ؾبموع من اعبزء. 

ـبارج مثل  جويدعلى اْلمور اؼبتعلقة بعلم التكىذه العملية تركز بشكل أكرب 
( ٔ. فحة لتحسُت تَلكة القرآف لدل الطَلبص( أسلوب اؼبٓ. ؼاغبرك 

آايت القرآف احملفوظة مباشرة أماـ  مليةتستخدـ طريقة التَلقي يف ع
اؼبدرس. زاد تطور اغبفظ لدل الطَلب حيث يوجد تطور يف اغبفظ لدل 

ركح  طَلب التحفظ من سنة إىل أخرل. العوامل الداعمة ىي كجود
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كتقدًن اؼبكافآت. التحفظ  ن مدرسوم دافعافظة ك تنافسية يف بيئة احمل
ل كيصعب تكرار أك مل كالشعور ابلكسلامل اؼبثبط ىو كجود اْلدكات و الع

م فعالة ييف جعل طرؽ التعلفيظ التح مدرسوة(. جهود جعااغبفظ )طريقة مر 
ىي تطبيق نظاـ التَلقي أك طريقة اؼبصفحو أك طريقة اؼبراجعة أك اختبار 

 .ٔحفظ القرآف
للغة العربية على حفظ القراف اعَلقة كفاءة . "ََِِ،  حبيب هللادمحم .2

الكرًن لدل طَلب جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسَلمسة اغبكومية 
ة اللغة العربية كفاءمدل   ( ربديدُ". أىداؼ ىذه الدراسة ىي: ماالنج

مسة جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسَلتعليم اللغة العربية قسم للطَلب يف 
تعليم اللغة العربية قسم يف  ( ؼبعرفة مدل سرعة الطَلبِ. اغبكومية ماالنج

جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسَلمسة اغبكومية  يف حفظ القرآف يف
سرعة حفظ القرآف على العربية  اللغة ةكفاء( ربديد العَلقة بُت  ّ .ماالنج

إبراىيم اإلسَلمسة جبامعة موالان مالك تعليم اللغة العربية قسم طَلب من 
در البياانت يف ىذه ا. ىذا البحث كصفي كمي. مصاغبكومية ماالنج

جبامعة الدراسة ىم الطَلب الذين حفظوا القرآف يف قسم تعليم اللغة العربية 
 طالبا بناء َّ. بعينة من موالان مالك إبراىيم اإلسَلمسة اغبكومية ماالنج

ابستخداـ االختبارات  لبحث. يف صبع بياانت ا(Gayل غام )على رأ
كاؼبقابَلت. يستخدـ التحليل يف ىذا البحث ربليل غبظة  ستبياانتكاال

 كفاءة( جودة  ُ. كأظهرت النتائج أف: (analisis product moment) اؼبنتج
جبامعة موالان مالك إبراىيم قسم تعليم اللغة العربية اللغة العربية للطَلب يف 

                                                           
6
 Aulia Astuti Yusuf, “Efektifitas Metode Pembelajaran Tahfidzul Qur’an Terhadap Perkembangan 

Hafalan Santri Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Kabupaten Maros” (Universitas 
Muhammadiyah Makassar, 2020). 
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ا. ديكن رؤية ىذا من ت يف فئة جيدة جدكان  اإلسَلمسة اغبكومية ماالنج
كاليت تقع  ٕٗة على اللغة العربية كفاءئج اؼبتوسطة. أف تكوف نتيجة الالنتا

فظ ( نتائج استبياف البياانت حوؿ سرعة حِ. ٖٓ-َٕيف فاصل قيم 
 skala) على حجم مقياس ليكرت بناء قيمة َٖ-ُٔ٘ بفاصل َٖالقرآف 

likert) على نتائج استبياف حوؿ لوقت نفسو كبناءر القيمة قوية. كيف اتظه 
سطرا( يف  ُٓالوقت اؼبستغرؽ يف حفظ القرآف يتم تضمُت صفحة كاحدة )

اللغة كفاءة ( أظهرت نتائج اختبار  ّدقيقة.  َٔ-َّكىي الفئة اؼبتوسطة 
 ٗٗ.َ r( product moment)العربية اليت مت ربليلها ابستخداـ غبظة اؼبنتج 

القيمة قوية جدا. فبا يعٍت أف ىناؾ نت ىذه ككا َََ.ُ-َٖ.َبفاصل 
على سرعة حفظ القرآف لدل  اللغة العربية كفاءة أك عَلقة بُت  أتثَتا قواي
جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسَلمسة قسم تعليم اللغة العربية يف  الطَلب

 .ٕاغبكومية ماالنج
على  ظحفيقة بُت الكفاءة الذاتية كالتالعَل. "ََِِ، موليا سارم ائحةف .3

". هتدؼ ىذه الدراسة إىل ربديد معهد الفَلححفظ القرآف لدل طَلب 
معهد العَلقة بُت الكفاءة الذاتية كالدافع لتحفيظ القرآف لدل طَلب 

. تستخدـ ىذه الدراسة هنجا كميا. استخدمت طريقة صبع البياانت الفَلح
ي غبفظ ظفمن مقياسُت مها اؼبقياس التح يتكوف بياانيف ىذه الدراسة است
( كمقياس الكفاءة الذاتية اؼبكوف α = 0.880فقرة ) َِالقرآف اؼبكوف من 

على نتائج ربليل اختبار االرتباط اللحظي  (. بناءα = 0.927فقرة ) َٓمن 
، استنتج أنو ال توجد عَلقة ذات (korelasi product moment)للمنتج 

                                                           
7
عالقةكفاءةللغةالعربٌةعلىحفظالقرانالكرٌملدىطالببجامعةموالنامالكإبراهٌماإلسالمسةالحكومٌة,“حبٌبهللا 

”ماالنج.
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القرآف ، مع ارتباط  داللة إحصائية بُت الكفاءة الذاتية كالدافع على حفظ
rxy = -0.016  معp = 0.884 (p >َ.َٓ كابلتايل ديكن االستنتاج أف .) .

معهد الكفاءة الذاتية ال تؤثر على الدافع كراء حفظ القرآف لدل طَلب 
 .ٖالفَلح

 عهداللغة العربية يف م كفاءةف ك العَلقة بُت حفظ القرآ. "ََِِ، يونياريت .4
اللغة كفاءة ه الدراسة ؼبعرفة العَلقة بُت  ىذ ىداؼدديبو دار اؼبتقي". أ

 وع ىذا البحث ىو البحث النوعي مععلى حفظ القرآف. ن كفاءةالعربية كال
ق. تشَت نتائج ئستخداـ اؼبَلحظة كاؼبقابَلت كالواثتقنيات صبع البياانت اب

اللغة العربية  على كفاءةالعلى اغبفظ ك  كفاءةالعَلقة بُت الدراسة إىل أف ال
كما يتضح من حقيقة أف العديد من الطَلب حيفظوف منخفضة   ال تزاؿ

 .ٗالقرآف ال يعرفوف معٌت اؼبفردات العربية اؼبنطوقة
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8
 Faikha Mulya Sari, “Hubungan Antara Efikasi Diri Dengan Motivasi Menghafal Al-Quran Pada 

Santri Pondok Pesantren Al Fatah” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020). 
9
 Yuniarti, “Hubungan Menghafal Al Quran Dengan Kemampuan Bahasa Arab Di Pesantren 

Dempo Darul Muttaqien,” Al-Fathin 3, no. 2 (2020). 
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 والسنة ةاسم الباحث/ تشابوال االختالف
 ادلوضوع البحثو 

 الرقم

 البحث النوعي-
 الوصفي

صبع البياانت  -
  ةابؼبَلحظة كاؼبقابل

ظ القرآفيمناقشة ربف - 
 قئاانت مع كاثصبع البي-

. ََِِكليا أستويت يوسف. أ
آف يف لية طريقة ربفيظ القر اعف

تطوير اغبفظ لدل طَلب 
ماركس  ماءهنضة العل عهدم

 رجينسي

ُ 

صبع البياانت  -
 ةاؼبقابلابستخداـ 

ل البياانت ربلي -
االرتباط ابستخداـ 

  اللحظي للمنتج

 - مناقشة حفظ القرآف
ابستخداـ البحث  -

 الوصفي الكمي
صبع البياانت ابستخداـ  -

 االستبيافك  اختبار

عَلقة .ََِِدمحم حبيب هللا. 
للغة العربية على حفظ اكفاءة 

القراف الكرًن لدل طَلب 
جبامعة موالان مالك إبراىيم 

  اإلسَلمسة اغبكومية ماالنج
ِ 



  

11 
 

ربليل البياانت  -
ابستخداـ اختبار 

 ارتباط غبظة اؼبنتج

مناقشة حوؿ حفظ  -
 القرآف

ابستخداـ البحث  -
 كميال
طريقة صبع البياانت  -

 ابستخداـ االستبياف

. ََِِموليا سارم.  ائحةف
قة بُت الكفاءة الذاتية العَل

على حفظ القرآف  ظكالتحفي
 ّ معهد الفَلحلدل طَلب 

ابستخداـ البحث  -
 النوعي الوصفي

انت صبع البيا -
ابستخداـ اؼبَلحظة 

  ةكاؼبقابل

مناقشة حوؿ حفظ  -
 رآفالق
انت ابستخداـ صبع البيا -
 واثئقال

. العَلقة بُت ََِِيونياريت. 
اللغة  كفاءةف ك حفظ القرآ

دديبو دار  عهدالعربية يف م
 .اؼبتقُت

ْ 

 

أف  تو الباحثة، كجدتجريحث السابق ابلبحث الذم أارنة الببعد أف قامت اؼبباحثة دبق
 الًتكيز البحثي على البحث كاف على:

يف اؼبفردات على حفظ القرآف لدل طالبات  استيعاب أتثَتالباحثة  تطلب .ُ
 .معهد ربفيظ أكماه القرآف ماالنج

  .الوصفي الكمياؼبنهج الباحثة  تستخدما .ِ
 واثئق.كال االستبيافصبع الباايانت ابإلختبار ك  الباحثة أساليب تستخدما .ّ
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 

 ادلفردات استيعاب: األول بحثادل
 فرداتتعريف ادل . أ

 ىناؾ عدة تعريفات للمفردات كما ىو موضح أدانه:
كل الكلمات يف اللغة. اؼبفردات اعباكية تعٍت صبيع الكلمات يف اللغة  .0

 اعباكية.
مثل االقتصاد أك  ستخدمة يف ؾباالت علمية معينةثركة الكلمات اؼب .2

 االجتماعي أك الرايضيات أك الكيمياء أك الفيزايء.
ثل القاموس. ىذه الكلمات مصحوبة بشرح قائمة الكلمات مرتبة م .3

 .َُموجز
 .ُُثراء الكلمات اليت سبتلكها اللغة .4

ىي ؾبموع اؼبفردات اليت يستخدمها  اؼبفرداتعرؼ منَت العبلبكي أف 
ىي ؾبموعة من الكلمات أك اؼبفردات اليت يعرفها شخص  . اؼبفرداتُِشخص

هم كجيب إتقائو اؼبفردات عنصر لغوم م. ُّأك عرؽ آخر ىو جزء من لغة معينة
دبا يف ذلك اللغة العربية الكتساب الكفاءة يف من قبل متعلمي اللغات اْلجنبية 

ا ْلنو اْلساس أك رأس اؼباؿ . جيب إتقاف ىذا العنصر جيدُْالتواصل بتلك اللغة

                                                           
10

 Icha Latifa Hanum, Kosakata Bahasa Indonesia, ed. Sandra Meita Santhi (Yogyakarta: PT 
Penerbit Intan Parawira, 2019), 4. 
11

 Djoko Saryono and Soedjito, Kosakata, ed. Fatimah Azzahrah (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 3. 
12

.135.(2222تا:موٌوسغاراأغونج,جاكار)دلٌلالكتابوالترجٌم وآخؤٌن،دمحممنصور 
13

 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 
61. 

14
.12(,2222دارالكتابالتربوي,)استراتٌجاتتعلٌمالمفردات ,لٌنروخاصفٌرجٌنٌابو 
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كالقراءة كالكتابة بشكل  كَلـإلتقاف اؼبهارات العربية اْلربع، االستماع كال اْلكؿ
د العامل الرئيسي الداعم يف التواصل اللغوم اْلجنيب. كلما زاجيد. اؼبفردات ىي 

سواء يف اف التواصل هبذه اللغة أكثر نشاطا كلما ك إتقاف مفردات اللغة اْلجنبية
بعدا مهما من أبعاد تعلم ديثل تعليم اؼبفردات اللغوية  اللغة اؼبنطوقة أك اؼبكتوبة.

ود للغة دكف مفردات تقـو ال كج كىو أنواللغة لسبب ردبا يبدك بسيطا أك ساذجا 
فاؼبفردات اللغوية ىي اللبنة اْلساسية اليت يوظفها مستخدـ اللغة للتواصل عليها 

كمن ُث فَل تواصل دكف ف ىذا التواصل شفهيا أـ كتابيا مع اآلخرين سواء أكا
ساف ك ذبلي ما يف ضمَته ك عقلو من مفردات لغوية تعرب عن مكنوف نفس االن

 .ُٓأفكار كمعاف
إف اؼبفردات ىي أدكات ضبل اؼبعٌت كما أهنا يف كقت آخر كوسيلة للتفكَت . 

. ُٔ ابلو كفكره بكلمات ما يريدْلف اؼبتكلم يستطيع أف يفكر ُث يعرب ما خطر يف
كاؼبفردات إحدل العناصر اللغوية اليت ينبغي على متعلم اللغة العربية من 

رغوبة . اؼبفردات صبع من مفردة اْلجانب تعلمها ليحصل على الكفاءة اللغوية اؼب
اء  سو أك أكثر كتدؿ على معٌت . كىي اللفظ أك الكلمة اليت تتكوف من حرفُت 

 .ُٕكانت فعَل أك اظبا أك أدة

فإف جودة اؼبهارات اللغوية للشخص تعتمد بشكل كاضح على  تاريغافا لكفق
ادت ، ز غويةلما زادت حصيلة اؼبفردات اللنوعية ككمية اؼبفردات اليت ديتلكها. ك

اؼبفردات ىي الكاغبـز اليت تولد . ُٖللغةا يف ااحتمالية أف يكوف الشخص ماىر 

                                                           
15

.13(,2212عمان:دارالمسٌرة,) تراتجٌاتتعلٌمالمفرداتاس ,ماهرشعبانعبدالبري 
16

مكةالمكرمة:جامعةأمالقرى,) طرقتدرٌسه-مداخله-تعلٌماللغةالعربٌةبلغاتأخرى:أسسه ,محمودكاملالناقة 

1985,)161.
17

.78,(لرٌاض:دارالغالً)اأسسإعدادالكتبالتعلٌمٌةلغٌرالناطقٌنبالعربٌة ,عبدالحمٌدعبدهللاوناصرعبدهللاالغالً 
18

 Henry Guntur Tarigan, Bilingualisme-Studi Dan Pengajaran (Jakarta: Proyek Pengembangan 
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, 2009), 2. 
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الطاقة ذاتيا لفتح اْلبواب اؼبغلقة حبيث تقدـ لنا التبصر كسبنحنا بشكل تلقائي 
 .ُٗبة مااؼبنظورات اؼبفيدة عندما نسمح أك نفكر أك نعَت يف حديث أك كتا

مع اؼبفردات اليت مت تعلمها ْلهنا غَت ؾبدية ا يتطلب تعلم اؼبفردات تفاعَل نشط
ا فردات كلكن ال يتم استخدامو أبدعندما حيفظ شخص ما الكثَت من اؼب

ىي أف اللغة ربتاج  للتفاعل. سيتم نسياف ىذه اؼبفردات يف النهاية. ْلف اغبقيقة
من الوصف أعَله ديكن أف  كإال فإف التواصل سيشعر بصَلبة.إىل فبارسة 
اؼبفردات ىي ؾبموعة من الكلمات اليت تشكل لغة معركفة لإلنساف. نستنتج أف 

 سيتم استخداـ ؾبموعة الكلمات يف تكوين اعبمل أك للتواصل مع اآلخرين.
 تعليم ادلفردات . ب

حيث أف م اللغة العربية يا يف تعلم اؼبفردات ىو شيء مهم جديتعل
الشخص الذم  م اللغات اْلجنبية اْلخرل.يا يف تعلاؼبفردات مهمة جدا أيض

يدرس اللغة العربية مطلوب منو معرفة الكثَت من اؼبفردات ْلنو بدكف معرفة 
اعبزء الرئيسي من  م اؼبفردات ىويتعل. َِاللغوية اؼبفردات يستحيل إتقاف اؼبهارات

دراسات اللغة العربية لكي ديكن للطَلب ترصبة الكلمات كربديد معٌت اؼبفردات 
حا كتستخدـ اؼبفردات يف سياؽ اعبمل أف تنطق اؼبفردات صحيكديكن 

فإف اؼبفردات ىي اْلساس أك رأس اؼباؿ  كما مت توضيحو أعَله. ُِالصحيحة
اؼبفردات مفتاح التعلم  ل الداعم الرئيسي يف اللغة.الرئيسي ككذلك العام

اْلكادمي. فالتَلميذ لن يكوف قادرا على فهم احملاضرات كتقدًن العركض أك  
أف يكوف لديو مفردات كافيو. فإف اؼبفردات يرتبط ارتباطا كتابو التقارير دكف 

                                                           
19

مملكة) تعلمالمحتوى:التعلٌماإلستراتٌجًلتعلمإستراتٌجً ,.توماس،ماثٌوم and ,ف.مانزو،أنتونً,مانزو،ٌوالسً 

.195(,2218السعودٌة:العبٌكانللنشر,العربٌة
22

الرباط:منشوراتالمنظمةللتربٌةوالعلوموالثقافة)تعلٌمالعربٌةلغٌرالناطقٌنبهامناهجهواسالبه ,رشديأحمدطعٌمة 

.193(,1989اإلسالمٌة,
21

.2219،312(2)7.التدرٌس ”,تاللغةالعربٌةطرقفًتعلٌممفردا“سٌفالدٌن, 
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، جيب أف يكوف تعلم اؼبفردات ىو اعبزء اْلكؿ لذلك .ِِعاليا ابلنجاح اْلكادمي
كيعتمد قباح اؼبعلم يف تدريس اؼبفردات   الذم جيب تعليمو للطَلب حىت يتقنوه.

ديها كفهمها ككيفية تقدهومها للمقصود بتعليم اؼبفردات على عوامل منها مف
 .لفلسفة الكتاب اؼبقرر يف تقدًن اؼبفردات كأخَتا طريقة تعليمها للدراسُت

ب أف تكوف بل جي غي تدريسها كموضوع مستقلال ينب م اؼبفرداتييف تعل
م يأف تعل أسيف الدين قاؿ. ِّغَت ذلكشاء أك نأك اإل تعليم الإلستماعمرتبطة ابل

نصر يمية يف شكل كلمات أك مفردات كعاؼبفردات ىو "عملية إيصاؿ اؼبواد التعل
، فإف تعلم اللغة العربية يف مؤسسة حيتاج إىل يف تعلم اللغة العربية. لذلك

من الشرح أعَله ديكن  .ِْ"مساكاهتا بتعلم بعض أمناط اعبمل ذات الصلة
م اؼبفردات ىو عملية توصيل يقـو هبا اؼبعلم يف شكل مفردات ياالستنتاج أف تعل
هارات اللغوية حبيث ديكن للطَلب تطبيق اؼبفردات اؼبكتسبة تتعلق بتعلم اؼب

 بشكل مباشر يف التواصل اغبقيقي سواء يف االتصاؿ الشفوم أك الكتايب.

 التعلم ادلفردات  أىداف . ج
م اؼبفردات لو أىداؼ عديدة سواء من حيث فهم اؼبفهـو أك من حيث يتعل

 :ِٓا يليفيمم اؼبفردات ياؼبمارسة. كمن اْلىداؼ العامة لتعل
سواء من خَلؿ مادة القراءة أك فهم إدخاؿ مفردات جديدة للدرس  .ُ

 اؼبصمع.
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.2,استراتٌجاتتعلٌمالمفردات ,روخاص 
23

 Nurul Inayah, Enung Mariah, dan Fatkhul Ulum, “Peningkatan Penguasaan Kosakata (Mufrodat) 
Untuk Memahami Wacana Bahasa Arab Melalui Media Kartu Bergambar (Bithoqotu Ash-Shuroh) 
Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Gowa,” 2019, 6. 
24

 Ahmad Djanan Asifuddin, Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 
2003), 76. 
25

 Ahmadi and Aulia Mustika Ilmiani, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, ed. Hamidah, 1st 
ed. (Yogyakarta: Ruas Media, 2020), 92. 
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كصحيح ْلف النطق  جيداؼبفردات بشكل تدريب الطَلب على نطق  .ِ
 كالقراءة اعبيدة كالصحيحة. كَلـد كالصحيح يؤدم إىل مهارات الاعبي

يف ا )قائمة بذاهتا( كعند استخدامها دالليا أك معجم فهم معٌت اؼبفردات .ّ
 سياؽ صبل معينة )اؼبعاين الضمنية كالنحوية(.

دثية( قادرة على تقدير كسبكُت اؼبفردات يف التعبَتات الشفوية )التح .ْ
 ا للسياؽ الصحيح.كاؼبكتوبة )التأليفية( كفق

 ادلفردات استيعاب . د
استوعب" أم أخذه أصبع، تلقاه  –أكعب  –استيعاب من كلمة "كعب 
. ِٔعب الشيء يف الشيء: أدخلو فيو كلوكاستوفاه كأكعب القـو جَلء كأك 

(، understanding(، فهم )capacityاستيعاب لديو الكثَت من اؼبعاين: سعة )
 .  ِٕ(absorption(، أخذ )assimilation(، امتصاص )assimilationإدراؾ )

اؼبفردات ىي العاصمة الرئيسية كالعامل الداعم الرئيسي الذم جيب أف 
كصحيح.  جيدالتحدث ابللغة العربية بشكل  وا منيتقنو الطَلب حىت يتمكن

 ظهركفاؼبفردات سي استيعابب اْلثرايء يف على أف "الطَلدلفيانطو  ينص
 .ِٖ"كمهارات إنتاجيةكَلـ  مهاراهتم يف اؼبهارات اللغوية سواء يف الكتابة أك ال

ة اؼبفردات ىو قدرة الشخص على فهم لغة معين استيعابفإف كفقا لعناية 
فإف ا إلؽباـ كفق. ِٗارات إنتاجيةأك الكتابة كمه كَلـفيها يف مهارات ال كالتفكَت
استخداـ الكلمات اليت ية ىو قدرة الشخص على اؼبفردات العرب استيعاب
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من اآلراء  .َّديتلكها يف التواصل كالتفاعل مع اآلخرين ابستخداـ اللغة العربية
ىو القدرة على فهم اؼبفردات  استيعاباؼبذكورة أعَله ديكن أف نستنتج أف 

سواء يف عامل الًتبية أك الدين أك  خداـ اؼبفردات بشكل شفهي كشفهيكاست
ىذا اؼبفردات من  استيعابا زايدة اصل أك يف ؾباالت أخرل. ديكن أيضالتو 

بسيطة ابللغة العربية  ؼبتكرر للغة يف التواصل اليومي أك كتابةخَلؿ االستخداـ ا
 ايت القرآف.ا من خَلؿ تفسَت كفهم آيضأك أ

 : حفظ القرآنثاينال بحثادل
 فهم حفظ القرآن . أ

. كحبسب فظاح ظأييت من اللغة العربية كىي حفظ حيف اغبفظ اشتقاقي
فإف تعريف اغبفظ ىو إعادة الشيء سواء ابلقراءة أك عبد العزيز عبد الرؤكؼ 

. كمن ِّد كتكرار اؼبشرؼ ككمالوىنا إىل أتكي فظاح. تشَت كلمة ُّاالستماع
متصاصو يف فإف مصطلح اغبفظ لو معٌت كعمل حياكؿ ا ؼبصطلحاتحيث ا

ا ملية لتضمُت مادة يف الذاكرة كفق. اغبفظ ىو عّّايتذكره دائم العقل حىت
 ا للكتابة أك النطق اْلصلي دكف رؤيتها.دة اْلصلية حبيث ديكنك نطقها كفقللما

عبمع بُت أم االيت تعٍت اعبمع كاؼبنح كالقراءة  قرأالقرآف أييت من كلمة 
كقد نزؿ آف ىو كَلـ هللا سبحانو كتعاىل اغبركؼ كالكلمات مع اآلخرين. القر 

ن ؼب تر كقراءتو عبادة كىو ربد، كلو فضائل منها: أنو ركم متواى النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلصعل
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. يف حُت أف القرآف ّْأقصر سورة من القرآف كلو جييد اللغة العربية أف يضاىيها
كالرسوؿ أخَتا على  نيبهللا اؼبعجز الذم أنزؿ على الَلؿ ىو كَلـ حبسب عبد اعب

كتبدأ  كقراءتو عبادة ؼبتواتركقد كتب يف اؼبصحف اؼبنقوؿ عن ايد اؼبَلؾ جربائيل 
من اراء عبد اػبَلؼ أف القرآف ىو   .ّٓمن سورة الفاربة كتنتهي بسورة الناس

دمحم ابن عبد هللا  ملسو هيلع هللا ىلصاْلمُت على قلب رسوؿ  كَلـ هللا الذم نزؿ بو الركح
ِبلفاظو العربية كمعانيها اغبقيقة ليكوف حجة لرسوؿ هللا كدستورا الناس هبداء قربة 

حفظ القرآف ىو عملية حفظ القرآف الذم نزؿ على النيب . ّٔيعتبدكف بتَلكتو
. كمن دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. لقد ضمن هللا سبحانو كتعاىل حفظ كنقاء القرآف بتعب َت حاـز

ؼ أحسن س الذين حيفظوهنا يف كل جيل. يعر أدكات اغبفاظ عليها إعداد النا
ليت تتم بعد اغبافظ أف حفظ القرآف ىو اػبطوة اْلكىل لفهم ؿبتول علـو القرآف ا

 ّٕ.ة كالصحيحةيدعملية القراءة اعب
القرآف  افظدائما ح ىناؾ شيئاف أساسياف يقـو هبمايف حفظ القرآف 

، ىناؾ عدة أمور جيب غبفظ كترديد ما مت حفظو. قبل ذلكافة إىل اكمها اإلض
منها النوااي الصادقة كاإلرادة القوية   ؽبا قبل البدء يف حفظ القرآفالتحضَت

جيب  .ّٖكخلق شخصية ؿبمودةكاالنضباط كاالستقامة كاالستعداد للتفرغ للقرآف 
ئَل تكوف ىناؾ نوااي هلل فقط ل القرآف تقوًن نواايىم يف حفظ القرآف فظاعلى ح

فظ اخفية مثل احًتاـ اآلخرين أك اغبصوؿ على اؼبنح الدراسية. جيب على ح
ت للقرآف ا كحياكلوا إعطاء أكرب قدر فبكن من الوقالقرآف أيضا أف يتعلموا دائم

                                                           
34

 Nina Aminah, Pendidikan Kesehatan Dalam Al-Qur’an (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 
25. 
35

 Abdul Djalal, Ulumul Qur’an (Surabaya: Dunia Ilmu, 2000), 11. 
36

.23(,1937كوٌت:دارالعلم,) علمأصولالفقه الخالف،عبدالوهاب 
37

 W. Al-Hafidz Ahsin, Bimbingan Praktis Menghafal Alquran (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 61. 
38

 Lalu Yoga Vandita, “Metode Menghafal Al-Qur’an Rumah Tahfidz Islahul Ummah Desa 
Monggas Lombok Tengah,” Jurnal Ilmiah Global Education 1, no. 2 (2020): 152. 



  

19 
 

كمن  .جيب أف تتعلم كيف تعيش القرآفك ننسى القرآف  دنيالئَل ذبعلنا شؤكف ال
على حفظ القرآف كإتقانو إبذف هللا ىي اإلخَلص الطرؽ كاآلداب اليت تعُت 

كالتقول كالًتؾ اؼبعاصي كالذنوب كالدعاء كاختيار الوقت اؼبناسب كاؽبمة العالية 
كالغداء كالًتكيز كاختيار اؼبكاف اؼبناسب كربديد اؼبقدار اليومي تلقي القراءة عن 

 .ّٗستمرة كغَت ذلكشيخ متقن كقراءة معاين اؼبفردات ككتابة احملفوظ كاؼبراجعة اؼب
 طريقة حفظ القرآن . ب

تعددت اآلراء يف طريقة حفظ القرآف. كلكل شخص اختَلفاتو اػباصة يف 
إحداىا استخداـ طريقة حفظ القرآف. كل ىذا يتوقف على قدرات كل منهما. 

على تقليل التعب يف فإف الطريقة ديكن أف تساعد اغبافظُت  حسب اغبافظ
 :َْدبا يف ذلكحفظ القرآف 

 قة الوحدةطري .ُ
جيب قراءة كل آية ة غبفظها. لتحقيق اغبفظ اْلكيل ىذا ىو حفظ آية كاحد

 قادرة على تشكيل أمناط يف الظل عشر مرات أك أكثر حىت تصبح ىذه العملية
، انتقل إىل اآلية التالية انعكاسية من الفم. بعد اغبفظ حقا ُث تشكيل حركات

تكوف اؼبرحلة   صفحة كاحدةة. بعد حفظ اآلايت يفحىت تصل إىل صفحة كاحد
ُث تكراره حىت يتم حفظها  حفظ تسلسل اآلايت يف صفحة كاحدةالتالية ىي 

 ابلكامل.
 طريقة الكتابة .ِ

بكتابة اآلية  توفر ىذه الطريقة بديَل للطريقة اْلكىل كىي أف يقـو اغبفظ أكال
 ظ فيمكن أفُث يقرأىا جيدا كيبدأ يف حفظها. أما اغبفمن الورؽ على قطعة 
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ة. هبذه الطريقة يكوف الشخص أك بكتابتو مرات عديديكوف بطريقة الوحدة 
ا كتذكرىا عن ظهر نو يستطيع فهم أشكاؿ اغبركؼ جيدا على اغبفظ ْلقادر 

 قلب.
 السماعطريقة  .ّ

حواس  يكمن االختَلؼ بُت ىذه الطريقة كالطرؽ اْلخرل يف تعظيم كظيفة
ىل اآلايت اليت سيتم حفظها ُث إ اؼبستمع. يف ىذه الطريقة يستمع اغبفظ أكال

ا لألطفاؿ اؼبكفوفُت كاْلطفاؿ الصغار ؿ تذكرىا. ىذه الطريقة مناسبة جدحياك 
ؿ الذين ليسوا على دراية ابلقراءة كالكتابة. ديكن القياـ هبذه الطريقة من خَل

القراءة اؼبسجلة للقرآف )مرتل القرآف من اؼبعلم  أك مناالستماع إىل قراءات اؼبعلم 
 .من تسجيل تَلكة القرآفأك 

 الطريقة اؼبركبة .ْ
. ةكىذه الطريقة ذبمع بُت الطريقة اْلكىل كالطريقة الثانية كىي الوحدة كالكتاب

 حفظو ُث يكتب ما حفظو على الورؽ. حياكؿ اغبفظ أكؿن  لطريقةيف ىذه ا
 ع ا مطريقة اعب .ٓ

 قة مقاربة صباعية يف حفظ القرآف كىي: قراءة اآلايتتستخدـ ىذه الطري
 (.ْٔ-ّٔ: ََِٓ، احملفوظة معا بقيادة معلم )اغبافظ

 طريقة التَلقي .ٔ
ا ما . غالبُْشخص خبَت يف قراءة القرآف م مباشرة منييعٍت التعل يَلقتال

قة تتضمن عاملُت يستخدـ الناس ىذه الطريقة غبفظ القرآف ْلف ىذه الطري
 كمها أقصى قدر من التعاكف بُت اؼبعلمُت كالطَلب.حاظبُت للغاية 
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 طريقة جربيل  .ٕ
أم ؿباكاة الطَلب لقراءة  التقليدإف جوىر أسلوب طريقة جربيل ىو 

حيث يكوف منصب  طريقة جربيل تتمحور حوؿ اؼبعلم معلمهم. كابلتايل فإف
 عملية التعلم. ابإلضافة إىل ذلك اؼبعلم كمصدر تعليمي أك مركز معلومات يف

ل آف على النيب دمحم تتم ابلًتتيجربائيل يف تَلكة آايت القر  ةكئفإف فبارسة اؼبَل
ا من كالصحيحة(. لذلك، استوحى منهج جربيل أيض يداعب جويد)على أساس الت

 كجوب قراءة القرآف يف ترتيل.
 شارةطريقة اإل .ٖ

اؼببدأ اْلساسي ؽبذه الطريقة ىو أف اؼبعلم كاؼبوجو كالوالد يقدموف حملة عامة 
ف ؽبا عَلمة. يتم نقل معٌت اآلية عن آايت القرآف. كل كلمة يف كل آية من القرآ

ل بسهولة فهم  كهبذه الطريقة ديكن للطفَلؿ حركات اليد البسيطة للغاية من خ
 حىت ابستخداـ اآلايت بسهولة يف احملادثة اليومية.كل آية من القرآف 

 ميًتجال طريقة .ٗ
م ىي طريقة تؤكد على حفظ اؼبفردات كترصبة آايت القرآف. يًتجالطريقة 

. ِْاللغة العربية )هنج اؼبفردات( كفاءة  م ىي تعلم القرآف من خَلؿيطريقة ترج
اليت تركز على التحليل النحوم  تطبيق منهج ترجم ىو دراسة القواعد اْلجنبية

كفبارسة الكتابة. تؤكد ىذه الطريقة على مهارات  كحفظ اؼبفردات كترصبة اػبطاب
 القراءة كالكتابة كالًتصبة.

 :ّْعلـو يف طرؽ حفظ القرآفذكرت افتتاحية أخرل كيف 
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حىت  فظ بشكل متكرراعبزئي كىي قراءة اآلايت اليت رب اءةطريقة تكرير القر  أكال:
 .ؽبذه اآلية. ُث يتكرر من اآلية اْلكىل فصاعدا جيد اغبفظ يف أذىاهنم صورا

ف حافظ القرآف يقرأ القرآف يف ىذه اغبالة كا الكلي أم اءةالقر تكرير  طريقةا: اثني
يبدأ  حىت يتم االنتهاء منو عدة مرات ُثر )رؤية( بتوجيو من معلم لنظسابقا اب

 حبفظ
حفظ سلسلة اعبمل الواردة يف كل آية من القرآف. يبدأ  كىياعبملة  طريقة ا:اثلث

 .اغبفظ يف حفظ اعبمل حبفظ اعبمل ُث صبعها يف آية كاحدة كاملة
غبفظ ال يقـو ايقة طريقة تدرجيية. يف ىذه الطر : طريقة التدرجيي كىي رابعا

يف أكقات ـبتلفة. فمثَل: الفجر  اابستهداؼ حفظو دفعة كاحدة بل شيئا فشيئ
 .كالظهور حيفظ الربع التايل من اعبزء ككبو ذلك حيفظ ربع اعبزء

: طريقة التدبورم كىي طريقة الرغبة يف اؼبعٌت. كهبذه الطريقة حيفظ حافظ خامسا
، لذلك يؤمل عند تَلكة آايت /اعبملةظلفاعن طريق االنتباه إىل معٌت الالقرآف 

ا ؼبن اين الكلمات اؼبنطوقة )قراءة(. ىذه الطريقة فعالة جدالقرآف استخَلص مع
ا استخدامها كلكن ديكن أيض مهارات جيدة يف اللغة العربية لديو ابلفعل

 .لألشخاص الذين ال يعرفوف سول القليل عن اللغة العربية دبساعدة ترصبة القرآف
أك اعبمع بُت عدة طرؽ رآف أف خيتاركا استخداـ إحداىا الق فظان غبديك  

تعترب مناسبة لتحقيق النجاح يف حفظ القرآف. ديكن تطبيق استخداـ طريقة 
سواء يف التحفيظ )إضافة اغبفظ( أك التكرير فظ القرآف اغبفظ يف عملية ح

 )التكرار عن ظهر قلب(.
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 فوائد حفظ القرآن . ج
مثل فوائد حفظ القرآف سواء يف الدنيا أك يف اْلخَتة كثَتة   حفظ القرآف لو فوائد

 كىي: ْْعند الكحيل
 كحفظو عمل لو قيمة عظيمة كيفتح أبواب اػبَت.القرآف كَلـ هللا  .ُ
حيتوم على  ْلف القرآفمثل حفظ أكرب قاموس يف العامل  حفظ القرآف .ِ

مة كاْلنظقصص الناس يف اؼباضي كاؼبستقبل ككذلك  علم الدنيا كاآلخرة
 كاللوائح كالشريعة اليت ربكم. مؤمن.

 القرآف عَلج لألمراض العقلية. .ّ
 حبفظ القرآف لن يضيع كقت اإلنساف. .ْ

يف كتابو فوائد كفضائل حفظ  ْٓكحيد ةكتب كيوم علوي  كيف الوقت نفسو
 كمنها:اف يف اْلديب ضبااليت القرآف بيعند اإلماـ النوكم يف كتاب الط القرآف
 مة للبشرية يقرأه كيفهمو كيطبقو.القرآف شفيع يـو القيا .ُ
عد حفظة القرآف بدرجة عالية عند هللا. الثواب العظيم كاالحًتاـ لقد ك  .ِ

 بُت الرجاؿ.
 القرآف حجة كمدافع لقرائو كحامي من عذاب انر جهنم. .ّ
تكوف قراءهتم أفضل نوعية كال سيما حفظة القرآف الذين  إف قراء القرآف .ْ

 حيموهنم دائمنا كيدعوف إىل اػبَت. سيكونوف مع اؼبَلئكة الذينككمية 
 القرآف ابْلكلوية ليصبحوا أئمة يف الصَلة. فظاحيظى ح .ٓ
 حفظ القرآف ىو اختيار هللا سبحانو كتعاىل. .ٔ
 .القرآف أانس شرفاء من أىل الرسوؿ دمحم فظاح .ٕ
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 حفظ القرآف من أعظم اؼبلذات اليت أعطاىا هللا تعاىل. .ٖ
 بحانو كتعاىل.إف ؿببة حفظة القرآف ىي مثل حب هللا س .ٗ

 القرآف على ذاكرة حادة كحدس نظيف. فظاححيافظ  .َُ
 القرآف الكثَت من اؼبفردات العربية. فظاحلقد حفظ  .ُُ
ط ليس فقين أعطامها هللا سبحانو كتعاىل اإلكراـ كاجملد اللذ .ُِ

 ا.غبافظ القرآف كلكن لوالديو أيض
، القرآف ىو اؼبعرفة اْلساسية آف لو فوائد أكاددييةحفظ القر  .ُّ

عملية التعلم. إذا حفظ القرآف فسوؼ يقدـ مسامهة   الب العلم يفللثا
 .ْلف القرآف مصدر للمعرفةكبَتة جدا يف دراساتو 

( حافظ القرآف مقدـ يف ِ( اغبفظ سبب للنجاة. ُكفوائد آخر فيما يلي: 
( القرآف يشفع لصاحبو عند ْ( علو درجة اغبافظ يف اعبنة. ّدنياه كأخراه. 

 .ْٔرأس اغبافظ اتج الوقار كيكسي كالداه حلتُت( يوضع على ٓربو. 
 PP. Tahfidz Oemah Al-Qur’an): معهد حتفيظ أوماه القرآن ماالنجثالثال بحثادل

Malang)  
 PP. Tahfidz Oemah Al-Qur’an)جاتريخ معهد حتفيظ أوماه القرآن ماال . أ

Malang)  
-PP. Tahfidz Oemah Al) جنمعهد ربفيظ أكماه القرآف ماالأتسس 

Qur’an Malang) شارع مرتوجويو  يفعهد . تقع ىذه اؼبَُِِحوايل عاـ  يف
مدينة ماالنج. لوكككوارك منطقة  مرجوسارم قرية رقم الثاين َُكتلة ج َلاتف  س

موالان جامعة مت اختيار اؼبوقع بسبب موقعو بُت اعبامعات اؼبعركفة يف ماالنج مثل 
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جامعة براكجيااي كجامعة ماالنج ك اإلسَلمية اغبكومية ماالنج مالك إبراىيم 
 سمشأبو أبواي ىو  عهداؼبكجامعة ماالنج اإلسَلمية. مؤسس ىذه  اغبكومية

 .حنيفة نوردككتور  أمةو كزكجت اؼباجسًتدين ال
أبواي مها أظباء الطَلب لكليهما يف تفاعَلت اغبياة اليومية.  أمة ك أبواي

قبوؾ. يف البداية ىاجر  عان م حنيفة نورأمة بينما  من بليتاردين ال سمشأبو 
دراسات الدكتوراه  أمةكاصلت للدراسة  َُِِنة ماالنج يف عاـ كَلمها إىل مدي

ابإلضافة إىل أنشطة  اإلسَلمية اغبكومية ماالنجموالان مالك إبراىيم جامعة يف 
 أبواي، أصبح ة براكجيااي ماالنج. يف غضوف ذلكيف جامع ةالتدريس كمحاضر 

، كاف قد َُِِ. يف عاـ سَلمية اغبكومية كديرماإل جامعةا يف ؿباضر 
 َِلذين حيتاجوف إىل مكاف للعيش فيو، لذلك منذ استوعب ابلفعل الطَلب ا

الذين حيتاجوف إىل مكاف  اتبلااـ بتوفَت منازؿ داخلية للط، قَُِِأكتوبر 
يف العيش ىناؾ.  اتبلالطا د منللعيش فيو. من عاـ إىل عاـ يرغب اؼبزيد كاؼبزي

اْلنشطة الطَلبية يف اؼبنزؿ الداخلي كاليت  أمة  ك أبواي، شاىد ا من القلقبدء
كغادر الكثَت منهم يف الصباح الباكر انية للغاية دكف أم قواعد جيدة كانت ؾب

بعد التخرج إىل منزؽبم  فكا يف منتصف الليل. من النادر جدا أف يعودكعاد
امعي يف سورااباي. يضيع ج ةكطالب  أمةا يعتمد على ذبربة كىذا أيض الداخلي

 .م استخدامو مع اْلنشطة اإلجيابيةالكثَت من الوقت إذا مل يت
القرآف كاإلخوة  نحفظ َليتلا اتبلالطاقرر دعوة  َُِٓيف عاـ 

طبيق أنشطة ا ترآف للعيش يف منزؿ ريفي. يتم أيضاؼبهتمُت حبفظ الق اتبلالطاك 
م ييف تعل اتبلالطاكاؼبزيد من  يرغب اؼبزيد الصَلة يف اعبماعة معا. دبركر الوقت

معهد ربفيظ أكماه القرآف ، لذلك نطلق على ىذا اؼببٌت اسم حفظ القرآف
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ي ىو شكل من أشكاؿ ربصُت اعبيل اإلسَلمي ظ. ىذا النشاط التحفيجنماال
. تتحمل  من التأثَت السليب للعوؼبة اليت قوضت أخَلؽ بعض الشباب اؼبسلم اليـو

اثر سؤكلية كبَتة لتحصُت اعبيل القادـ من اْلمة من اآلكمؤسسة تعليمية م  عهداؼب
الًتبوية لو  ظ يف اْلنشطةيفإف إحياء أنشطة التحف السلبية للعوؼبة. ؽبذا السبب

 ا يف تشكيل شخصية اؼبسلمُت ذكم الشخصية النبيلة.أثر إجيايب كبَت جد
 .PP)  جنمعهد ربفيظ أكماه القرآف ماال، مت تسجيل َُُِٖث يف عاـ 

Tahfidz Oemah Al-Qur’an Malang) معهدللبرقم إحصائي  يف كزارة الدين 
معهد ن يف يدرس تاطالب َُٓ. حىت اآلف ىناؾ ََََُُّّٕٗٗٓٓ
 ٓغرفة مقسمة إىل  ُِ تاطالبال. يشغل ىؤالء جنربفيظ أكماه القرآف ماال

 كة اليت تقع يفر امنزال مبك أمُت الذم يقع يف الطابق اْلكؿ  اـكىي مقؾبمعات 
دقُت الذم يقع يف الطابق الثاين من الص دعمقك زء الغريب الطابق الثاين من اعب

كدار اؼبقومة اليت  بيت اؼبوسسةدار السَلـ يف الطابق الثاين فوؽ ك اعبزء الشرقي 
  تقع يف الطابق الثالث.

 PP. Tahfidz) جنمعهد ربفيظ أكماه القرآف ماالالربانمج الرئيسي لػ

Oemah Al-Qur’an Malang) حفظ كرقة كاحدة على اْلقل  اتبلاجيب على الط
ا لتوجيهات القرآف يف اآلداب العامة كفق اتبلاالطا. كما يتم تعليم يومي

كاغبديث. ابإلضافة إىل الربانمج الرئيسي ىناؾ عدة برامج داعمة كىي دراسة  
 .ْٕكتاب السلف كدراسة التفسَت كاليـو العاؼبي كغَتىا
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 الفصل الثالث
 البحثمنهجية 

 

 مدخل البحث ونوعو . أ
الكمي ىو  اؼبدخلالكمي. اؼبدخل  يف ىذه الدراسة ةالباحث تستخدما

الكمي ىو عندما تكوف  اؼبدخل. ْٖحبث منظم كحيدد البياانت اؼبراد تعميمها
البياانت اليت مت صبعها يف شكل بياانت كمية أك أنواع أخرل من البياانت اليت 

فإف ونو غؼبار  اكفق. ْٗالتقنيات اإلحصائية ديكن قياسها كمعاعبتها ابستخداـ
البحث الكمي ىو عملية تنمية اؼبعرفة اليت تستخدـ البياانت يف شكل أرقاـ  

 ـاستخدا. كالسبب يف َٓكأداة للعثور على معلومات حوؿ ما نريد أف نعرفو
علومات حوؿ اؼبدل عن م بحثت ةالكمي ىو أف الباحث مدخللل ةالباحث

 PP. Tahfidz) جنمعهد ربفيظ أكماه القرآف ماال اتبالط لدل اتفرداؼب استيعاب

Oemah Al-Qur’an Malang)  اؼبفردات على حفظ  استيعابؼبعرفة مدل أتثَت
 PP. Tahfidz Oemah)جنمعهد ربفيظ أكماه القرآف مااليف  اتبالطلدل القرآف 

Al-Qur’an Malang) . 
بحث ال. سبيببحث الالىو  ةالباحث تستخدمانوع البحث الذم 

حبث الذم ىو  سبيببحث الالِبف توكماف ىو حبث غَت ذبرييب. جيادؿ  سبيبال
كمها  متغَتين رئيسيُت سبيب بحث الال. يوجد يف ُٓيشرح سبب كأتثَت شيء ما
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أتثَت على اؼبتغَت التابع أك ابع. يعمل اؼبتغَت اؼبستقل اؼبتغَت اؼبستقل كاؼبتغَت الت
يف ىذه الدراسة  ةالباحث تدأراؼبستقل. تغَت ايعتمد كجود اؼبتغَت التابع على اؼب

 حفظ القرآف.على اؼبفردات  استيعاب معرفة أتثَت
 وتجمتمع البحث وعين . ب

اجملتمع ىو كامل الوحدة قيد الدراسة. اجملتمع عبارة عن ؾبموعة من 
ؾبموعة من  وىا. اجملتمع يتمتعوف خبصائص جودة ؿبددة مسبق اْلفراد

ْلشياء اليت ؽبا خصائص معينة. اجملتمع ىو ؾباؿ اْلشخاص أك اْلحداث أك ا
التعميم يتكوف من موضوعات ؽبا صفات كخصائص معينة حيددىا الباحث 

. كاف اجملتمع يف ىذه الدراسة صبيعهم من ِٓلدراستها ُث استخَلص النتائج
 PP. Tahfidz Oemah Al-Qur’an) جنمعهد ربفيظ أكماه القرآف ماال اتبالط

Malang)  تطالبا( َْ) أربعُت إبصبايل. 
كسبثل  اؼبختار اجملتمعديكن القوؿ أف العينة جزء من بعبارات بسيطة 

 أسلوب أخذ العينات الكلي ةالباحث تستخدمايف ىذه الدراسة . ّٓاجملتمع
(teknik total sampling)  كىو أسلوب أخذ العينات عند استخداـ صبيع أفراد

 .تاطالب( َْ)ىذه الدراسة أربعُت . كبذلك بلغت العينة يف ْٓاجملتمع كعينة
 متغريات البحث . ج

يوجد يف ىذه الدراسة متغَتين مها اؼبتغَت اؼبستقل كاؼبتغَت التابع. اؼبتغَتات 
يتسبب ىذا . على اؼبتغَتات اْلخرل أك تشرحها اؼبستقلة ىي اؼبتغَتات اليت تؤثر

متغَت يتأثر أك يفسر بينما اؼبتغَت التابع ىو يف اؼبتغَت التابع اؼبتغَت يف تغيَتات 
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. عادة ٓٓبواسطة متغَتات أخرل كلكن ال ديكن أف يؤثر على اؼبتغَتات اْلخرل
. (y)كيتم ربديد اؼبتغَت التابع ابغبرؼ  (x)ما يتم ربديد اؼبتغَت اؼبستقل ابغبرؼ 

بينما اؼبتغَت التابع ىو  اؼبفردات استيعابىذه الدراسة ىو  اؼبتغَت اؼبستقل يف
 حفظ القرآف.

 ىاصادر مبياانت و ال . د
 يف ىذه الدراسة تنقسم مصادر البياانت إىل قسمُت مها:

 لبياانت اْلساسيةا .0
ل الباحثُت ىي البياانت اليت مت صبعها مباشرة من قب لبياانت اْلساسيةا

ا إىل البياانت اْلساسية على أهنا بياانت أصلية أك أنفسهم. يشار أيض
يف  لبياانت اْلساسيةاكوف بياانت جديدة ؽبا خصائص ؿبدثة. ديكن أف ت

بشكل فردم أك يف ؾبموعات كنتاج مَلحظات كائن شكل آراء اْلشخاص 
، مت . يف ىذه الدراسةٔٓتباركنتائج االخ)مادم( كاْلحداث أك اْلنشطة 

ج االستبياف اؼبفردات كنتا  استيعابتائج اختبار أخذ البياانت اْلساسية من ن
اؼبفردات على عملية حفظ  يعاباستاؼبتعلق بعملية حفظ القرآف كأتثَت 

 PP. Tahfidz Oemah)جنمعهد ربفيظ أكماه القرآف ماال اتبالطالقرآف إىل 

Al-Qur’an Malang) .  
 البياانت الثانوية .ِ

البياانت الثانوية ىي مصدر لبياانت البحث اليت حصل عليها الباحثوف 
بشكل غَت مباشر من خَلؿ الوسائط الوسيطة )حصل عليها كسجلتها 
جهات أخرل(. تكوف البياانت الثانوية بشكل عاـ يف شكل أدلة أك 
سجَلت اترخيية أك تقارير مت ذبميعها يف أرشيفات منشورة كغَت منشورة 
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عن بياانت الثانوية من كاثئق ، مت أخذ ال. يف ىذه الدراسةٕٓئقية()بياانت كاث
 PP. Tahfidz Oemah Al-Qur’an) جنمعهد ربفيظ أكماه القرآف ماالاتريخ 

Malang). 
 مجع البياانت أساليب . ه

 عبمع البياانت كىي: ةها الباحثتستخدما أسلوبيف ىذه الدراسة ىناؾ ثَلث 
 االختبار أسلوب .0

طرح عدد من اْلسئلة  أسلوبكىي صبع البياانت عن االختبار  أسلوب
على مصادر البياانت أك اْلشخاص الذين ييسألوف بقصد االختبار 

، . يف ىذه الدراسةٖٓاقف أك القدرات(ىب أك اؼبو )االىتمامات أك اؼبوا
 اتبالطات فرداؼب استيعابمدل  قياساالختبار ل أسلوب ةالباحث تستخدما

 PP. Tahfidz Oemah Al-Qur’an) جنمعهد ربفيظ أكماه القرآف ماال

Malang). 
  االستبياف أسلوب .ِ

( االستبياف ىو قائمة من اْلسئلة َُٔ: ُٔٗٗتسًتشد برأم حجار )
سواء بشكل فردم أك وضوع معُت يتم إعطاؤه للمواضيع العبارات حوؿ م أك

يف ؾبموعات للحصوؿ على معلومات معينة مثل التفضيَلت كاؼبعتقدات 
 استبياان ةالباحث تستخدما، ىذه الدراسة . يفٗٓكاالىتمامات كالسلوؾ

يف حفظ  جنمعهد ربفيظ أكماه القرآف ماال اتبالطعملية  وصف مقدارل
حفظ القرآف. اؼبفردات ك  استيعابكمعرفة ما إذا كاف ىناؾ أتثَت بُت القرآف 
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اليت  افياالستب .امغلق اانيالباحثة استب تستخدمايف ىذه الدراسة 
 مقتبسة من حبث حبيب هللا كسيت صوفيا. افباستب وى ةها الباحثتاستخدم

 واثئقال أسلوب .3
ؼبصادر عبمع البياانت من خَلؿ دراسة ا أسلوبىي  واثئقال أسلوب

اؼبكتوبة مثل الكتب كالتقارير كؿباضر االجتماعات كاؼبذكرات كما إىل ذلك 
. يف ىذه َٔتاجها الباحثوفاليت ربتوم على البياانت أك اؼبعلومات اليت حي

معهد ربفيظ كتشاؼ اتريخ ال  واثئقال أسلوب ةالباحث تستخدما، الدراسة
 .(PP. Tahfidz Oemah Al-Qur’an Malang) جنأكماه القرآف ماال

 حتليل البياانت . و
معهد ربفيظ أكماه القرآف  الباتطلدل اؼبفردات  استيعابؼبعرفة مستول 

اؼبعادلة  ةالباحث تستخدما (PP. Tahfidz Oemah Al-Qur’an Malang) ماالنج
القرآف. صيغة اؼبتوسط  اتاؼبتوسطة يف ربليل نتائج البياانت من اختبار مفرد

 :كالتايل
  

∑   

 
 

 الوصف:
Mاؼبتوسطة : 
Fقيمة الًتدد : 
Xالقيمة اؼبتوسطة : 
N إصبايل البياانت : 

 :منها أشياء عدة ربضَت ةالباحث على جيب ةقبل حساب اؼبتوسط
 (range)  حساب النطاؽ .ُ
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 R = NT-NRالصيغة: 
 الوصف:

R النطاؽ = (range) 
NT  أعلى البياانت = 
NR  البياانت اْلدىن = 
 (K) حساب فًتة الفصل .ِ

 K = 1 + 3,3 log nالصيغة: 
 الوصف:

n إصبايل البياانت : 
 (i) الفصلحساب طوؿ  .ّ

 i = R / Kة: الصيغ
 .كالًتددمن اػبطوات الثَلث أعَله سينتج جدكؿ التوزيع اؼبتوسط 

 ةالباحث تاؼبفردات القرآنية كتصنيفها قام استيعابلوصف نتائج اختبار 
 بعمل التصنيفات التالية:

 (ُ,ّجدكؿ )
 ُٔاؼبفردات القرآنية استيعابتصنيف نتائج اختبار 

 قيمة فئة
ََُ – ٗ,ٖٔ فبتاز  

ٖ,ٖٔ – ٔ,ّٕ جيد جدا  
ٓ,ّٕ – ّ,َٔ جيد  

ِ,َٔ – ْٕ متوسط  
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ٗ,ْٔ – ٕ,ّّ مقبوؿ  
ٔ,ّّ – ْ,َِ ضعيف  

ّ,َِ – ُ,ٕ ضعيف جدا  
 

عملية حفظ القرآف من االستبياف على البياانت اػباصة ب ؼبعرفةك 
كنتيجة . SPSSالباحثة التحليل اإلحصائي الوصفي مع برانمج  تستخدما

 :ِٔالتالية( skala likertالبياانت ربليل ابستخداـ مقايس اللياقة ليكريت )
 ابلنسبة إىل العبارات اإلجيابية .ُ

 (ِ,ّجدكؿ )
 ٓ موافق جدا

 ْ موافق
 ّ ؿبايد

 ِ غَت موافق
 ُ غَت موافق جدا

 

 يةابلنسبة إىل العبارات السلب .ِ
 (ّ,ّجدكؿ )

 ُ موافق جدا
 ِ موافق
 ّ ؿبايد

 ْ غَت موافق
 ٓ غَت موافق جدا
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 ةالباحث تستخدما (y)اؼبتغَت التابع ك  (x)اؼبتغَت اؼبستقل  أتثَت لتحليل
ابستخداـ  (Uji Regresi Linear Sederhana) اختبار االكبدار اػبطي البسيط

ختبارات جيب إجراؤىا أكال . قبل إجراء االختبار ىناؾ عدة اSPSSبرانمج 
 كىي:

 (Uji Validitas) اختبار الصَلحية .0
حيتاج إىل اختبار  كل حبث يتم إجراؤه ابستخداـ طريقة االستبياف

. يفيد ىذا االختبار يف ربديد صَلحية أك مَلءمة االستبياف الذم الصَلحية
ؼبستجيبُت أك عينات يستخدمو الباحثوف للحصوؿ على بياانت من ا

اختبار صَلحية ارتباط بَتسوف غبظة  ةالباحث تستخدماكىنا البحث. 
مع برانمج  (uji validitas product moment pearson correlation) اؼبنتج

SPSS. 
  (Uji Reliabilitas)اختبار اؼبوثوقية .ِ

فإف اػبطوة التالية اليت جيب على الباحث  بعد إجراء اختبار الصَلحية
ابالستبياف اؼبستخدـ يف الدراسة كأداة عبمع  القياـ هبا حبيث ديكن الوثوؽ

. يف التحليل اإلحصائي يف البياانت ىو اختبار موثوقية أك مستول ثقة
بياف الذم يعمل اختبار اؼبوثوقية على ربديد مستول توافق االست البحث

اختبار موثوقية ألفا   ةالباحث تستخدمايستخدمو الباحثوف. ىنا، 
 .SPSSمع برانمج   (uji reliabilitas alpha cronbach’s)كركنباخ

  (Uji normalitas)اغبالة الطبيعية اختبار .2

يعد اختبار اغبالة  كاػبطوة التالية ىي إجراء اختبار اغبالة الطبيعية.
ا من اختبار متطلبات ربليل البياانت أك اختبار االفًتاض الطبيعية جزء
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 ي الختبار الفرضية )يففبا يعٍت أنو قبل إجراء التحليل اإلحصائي الكَلسيك
جيب اختبار بياانت البحث للتأكد من  ىذه اغبالة ىو ربليل االكبدار(

يعها بشكل التوزيع الطبيعي. البياانت اعبيدة ىي البياانت اليت يتم توز 
اختبار اغبياة الطبيعية  ةالباحث تستخدما، طبيعي. يف ىذه الدراسة

Shapiro-Wilk  مع برانمجSPSS. 
  (Uji Linearitas)ةاختبار اػبطي .ْ

يهدؼ ىذا االختبار إىل ربديد ما إذا كاف ىناؾ متغَتين ؽبما عَلقة 
َلقة خطية بُت اؼبتغَت خطية مهمة أـ ال. جيب أف يكوف لَلرتباط اعبيد ع

مت التأكيد على أف  (. يف العديد من اؼبراجعyلتابع )( كاؼبتغَت اxاؼبستقل )
ا أيض ةالباحث تخترب ادار اػبطي. كبىذا االختبار ىو شرط إلجراء ربليل اال

 .SPSSاػبطية ابستخداـ برانمج 
 (Uji Regresi Linear Sederhana)  اختبار االكبدار اػبطي البسيط .ٓ

غبالة الطبيعية كاختبار بعد إجراء اختبار االفًتاض الكَلسيكي )اختبار ا
بار الباحث اخت تفإف اػبطوة اْلخَتة ىي ربليل البياانت. استخدم اػبطية(

( كالذم يف ىذه x) ستقلاؼبتغَت اؼبسيط لقياس أتثَت االكبدار اػبطي الب
 ( كالذم يف ىذهyاؼبفردات على اؼبتغَت التابع ) استيعابالدراسة ىو 

ا إبجراء اختبار االكبدار أيض ةالباحث تماالدراسة ىو عملية حفظ القرآف. ق
 .SPSSاػبطي البسيط ابستخداـ برانمج 
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 الرابعالفصل 
ض البياانت وحتليلهاعر   

 

معهد حتفيظ أوماه القرآن  الباتطال لدى ادلفردات استيعابادلبحث األول:  . أ
 (PP. Tahfidz Oemah Al-Qur’an Malang) ماالنج

معهد ربفيظ أكماه القرآف  الباتطاللدل اؼبفردات  استيعابؼبعرفة مدل 
ختبار ا ةالباحث تكزع (PP. Tahfidz Oemah Al-Qur’an Malang) ماالنج

يف . تطالبا َْسؤاال. مت توزيع االختبار على  َِالقرآف اؼبكوف من  اتمفرد
القرآف أك كاف قد  نكن حيفظ  الباتط َُذبارب على  ةالباحث تيالسابق أجر 

جامعة موالان مالك إبراىيم  يف قسم تعليم اللغة العربية يفالقرآف  نحفظ
 القرآف اتاختبار مفرد حيةصَلال اختبارانتاج ك . اإلسَلمية اغبكومية ماالنج

 كالتايل:
 (ُ،ْجدكؿ )

 اْلكؿ صَلحيةال اختبارانتاج 
Correlations 

 Total nilai 

Soal 1 

Pearson Correlation .780
**
 

Sig. (2-tailed) .008 

N 10 

Soal 2 

Pearson Correlation .836
**
 

Sig. (2-tailed) .003 

N 10 

Soal 3 

Pearson Correlation .299 

Sig. (2-tailed) .401 

N 10 

Soal 4 

Pearson Correlation .186 

Sig. (2-tailed) .607 

N 10 
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Soal 5 

Pearson Correlation .629 

Sig. (2-tailed) .051 

N 10 

Soal 6 

Pearson Correlation .161 

Sig. (2-tailed) .657 

N 10 

Soal 7 

Pearson Correlation .851
**
 

Sig. (2-tailed) .002 

N 10 

Soal 8 

Pearson Correlation .334 

Sig. (2-tailed) .346 

N 10 

Soal 9 

Pearson Correlation .487 

Sig. (2-tailed) .153 

N 10 

Soal 10 

Pearson Correlation .836
**
 

Sig. (2-tailed) .003 

N 10 

Soal 11 

Pearson Correlation .
b
 

Sig. (2-tailed) . 

N 10 

QSoal 12 

Pearson Correlation .836
**
 

Sig. (2-tailed) .003 

N 10 

Soal 13 

Pearson Correlation .836
**
 

Sig. (2-tailed) .003 

N 10 

Soal 14 

Pearson Correlation .836
**
 

Sig. (2-tailed) .003 

N 10 

Soal 15 

Pearson Correlation .836
**
 

Sig. (2-tailed) .003 

N 10 

Soal 16 

Pearson Correlation .564 

Sig. (2-tailed) .090 

N 10 

Soal 17 

Pearson Correlation .299 

Sig. (2-tailed) .401 

N 10 

Soal 18 
Pearson Correlation .738

*
 

Sig. (2-tailed) .015 
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N 10 

Soal 19 

Pearson Correlation .836
**
 

Sig. (2-tailed) .003 

N 10 

Soal 20 

Pearson Correlation .836
**
 

Sig. (2-tailed) .003 

N 10 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-

tailed). 

b. Cannot be computed because at least one of 

the variables is constant. 
 

 من الناتج أعَله ديكننا أف نرل ما يلي:
فبا يعٍت أف السؤاؿ اْلكؿ  َٓ,َ > ََٖ,َلو قيمة داللة  اْلكؿ السؤاؿ .ُ

 ".حيح"ص
فبا يعٍت أف السؤاؿ الثاين  َٓ,َ > ََّ,َالسؤاؿ الثاين لو قيمة داللة  .ِ

 ".حيحص"
 فبا يعٍت أف السؤاؿ الثالث "غَت َٓ,َ< َُْ,َث لو قيمة داللة السؤاؿ الثال .ّ

 ".حيحص
فبا يعٍت أف السؤاؿ الرابع "غَت  َٓ,َ< َٕٔ,َالسؤاؿ الرابع لو قيمة داللة  .ْ

 ".حيحص
فبا يعٍت أف السؤاؿ اػبامس  َٓ,َ< َُٓ,َالسؤاؿ اػبامس لو قيمة داللة  .ٓ

 ".حيحص"غَت 
يعٍت أف السؤاؿ السادس "غَت فبا  َٓ,َ< ٕٓٔ,َقيمة داللة السؤاؿ السادس  .ٔ

 ".حيحص
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السؤاؿ السابع  يعٍت أففبا ،  َٓ,َ > ََِ,َقيمة داللة السؤاؿ السابع لو  .ٕ
 "صحيح".

فبا يعٍت أف السؤاؿ الثامن "غَت  َٓ,َ< ّْٔ,َالسؤاؿ الثامن لو قيمة داللة  .ٖ
 ".صحيح

أف السؤاؿ التاسع "غَت فبا يعٍت  َٓ,َ< ُّٓ,َقيمة داللة السؤاؿ التاسع  .ٗ
 ".صحيح

أف السؤاؿ ا يعٍت فب َٓ,َ > ََّ,َالسؤاؿ العاشر لو قيمة داللة  .َُ
 العاشر "صحيح".

فبا يعٍت أف اؼبتغَت )السؤاؿ( اثبت  َالسؤاؿ اغبادم عشر لو قيمة داللة  .ُُ
 صحيحكغَت 

فبا يعٍت أف  َٓ,َ > ََّ,َالسؤاؿ الثاين عشر لو قيمة داللة  .ُِ
 السؤاؿ الثاين عشر "صحيح".

أف فبا يعٍت  َٓ.َ > ََّ,َقيمة داللة السؤاؿ الثالث عشر لو  .ُّ
 الثالث عشر "صحيح". السؤاؿ

فبا يعٍت أف  َٓ,َ > ََّ,َالسؤاؿ الرابع عشر لو قيمة داللة  .ُْ
 السؤاؿ الرابع عشر "صحيح".

أف فبا يعٍت  َٓ,َ> ََّ,َالسؤاؿ اػبامس عشر لو قيمة داللة  .ُٓ
 السؤاؿ اػبامس عشر "صحيح".

فبا يعٍت أف  َٓ,َ< َٗ,َالسؤاؿ السادس عشر لو قيمة داللة  .ُٔ
 ".صحيحر "غَت السؤاؿ السادس عش
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فبا يعٍت أف  َٓ,َ< َُْ,َالسؤاؿ السابع عشر لو قيمة داللة  .ُٕ
 ".صحيحالسؤاؿ السابع عشر "غَت 

أف السؤاؿ فبا يعٍت  َٓ,َ> َُٓ,َالسؤاؿ الثامن عشر لو قيمة داللة  .ُٖ
 الثامن عشر "صحيح".

أف فبا يعٍت  َٓ,َ> ََّ,َالسؤاؿ التاسع عشر لو قيمة داللة  .ُٗ
 "صحيح".السؤاؿ التاسع عشر 

فبا يعٍت أف السؤاؿ  َٓ,َ> ََّ,َالسؤاؿ العشركف لو قيمة داللة  .َِ
 العشرين "صحيح".

أسئلة  ٗ" ك احيح"ص سؤاال ُُن نتائج اختبار الصَلحية اْلكؿ ىناؾ ملذلك 
" إىل احيحأف يكوف السؤاؿ "غَت ص تسببالعامل الذم ي ". ردباحيح"غَت ص

 ذبانس عينات االختبار اؼبأخوذة.
على االختبار.  (uji reliabilitas) اختبار موثوقية ةالباحث تيلى ذلك أجر عَلكة ع

 كنتائج اختبار اؼبوثوقية كالتايل:
 (ِ،ْجدكؿ )

 اختبار اؼبوثوقية اْلكؿ انتاج
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.962 11 

 (cronbach’s alpha) خديكن مَلحظة أف ألفا كركنبا  ج اؼبوثوقية أعَله ا تنامن 
 ".ة"موثوق ختباراال. لذلك ديكن استنتاج أف َٔ,َ< ِٔٗ,َىو 

يث اْلسئلة اليت مل تكن صحيحة. حب تصحيحب ةالباحث تقامعَلكة على ذلك 
موزعة على عينة البحث الفعلية كاليت  سؤاال َِيبقى عدد االختبارات كما ىو أم 
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-PP. Tahfidz Oemah Al) ماالنجمعهد ربفيظ أكماه القرآف  اتطالب َْبلغت 

Qur’an Malang):كنتائج اختبار الصَلحية الثاين كالتايل . 
 (ّ،ْجدكؿ )

 ج اختبار الصَلحية الثايننتا ا
Correlations 

 Total Nilai 

Soal 1 

Pearson Correlation .499
**
 

Sig. (2-tailed) .001 

N 40 

Soal 2 

Pearson Correlation .477
**
 

Sig. (2-tailed) .002 

N 40 

Soal 3 

Pearson Correlation .450
**
 

Sig. (2-tailed) .004 

N 40 

Soal 4 

Pearson Correlation .412
**
 

Sig. (2-tailed) .008 

N 40 

Soal 5 

Pearson Correlation .396
*
 

Sig. (2-tailed) .011 

N 40 

Soal 6 

Pearson Correlation .446
**
 

Sig. (2-tailed) .004 

N 40 

Soal 7 

Pearson Correlation .411
**
 

Sig. (2-tailed) .008 

N 40 

Soal 8 

Pearson Correlation .171 

Sig. (2-tailed) .291 

N 40 

Soal 9 

Pearson Correlation .379
*
 

Sig. (2-tailed) .016 

N 40 

Soal 10 

Pearson Correlation .343
*
 

Sig. (2-tailed) .030 

N 40 

Soal 11 Pearson Correlation .392
*
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Sig. (2-tailed) .012 

N 40 

Soal 12 

Pearson Correlation .606
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 40 

Soal 13 

Pearson Correlation -.137 

Sig. (2-tailed) .400 

N 40 

Soal 14 

Pearson Correlation .276 

Sig. (2-tailed) .085 

N 40 

Soal 15 

Pearson Correlation .222 

Sig. (2-tailed) .168 

N 40 

Soal 16 

Pearson Correlation .348
*
 

Sig. (2-tailed) .028 

N 40 

Soal 17 

Pearson Correlation .120 

Sig. (2-tailed) .461 

N 40 

Soal 18 

Pearson Correlation .580
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 40 

Soal 19 

Pearson Correlation .050 

Sig. (2-tailed) .760 

N 40 

Soal 20 

Pearson Correlation .410
**
 

Sig. (2-tailed) .009 

N 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-

tailed). 
 

 من الناتج أعَله ديكننا أف نرل ما يلي:
فبا يعٍت أف السؤاؿ اْلكؿ  َٓ,َ > ََُ,َالسؤاؿ اْلكؿ لو قيمة داللة  .ُ

 ".حيح"ص
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فبا يعٍت أف السؤاؿ الثاين  َٓ,َ > ََِ,َالسؤاؿ الثاين لو قيمة داللة  .ِ
 ".حيحص"

فبا يعٍت أف السؤاؿ الثالث  َٓ,َ > ََْ,َالسؤاؿ الثالث لو قيمة داللة  .ّ
 ".يححص"

أف السؤاؿ الرابع فبا يعٍت  َٓ,َ > ََٖ,َالسؤاؿ الرابع لو قيمة داللة  .ْ
 "صحيح".

أف السؤاؿ اػبامس فبا يعٍت  َٓ,َ > َُُ,َالسؤاؿ اػبامس لو قيمة داللة  .ٓ
 "صحيح".

أف السؤاؿ السادس فبا يعٍت  َٓ,َ > ََْ,َالسؤاؿ السادس لو قيمة داللة  .ٔ
 "صحيح".

أف السؤاؿ السابع فبا يعٍت  َٓ,َ > ََٖ,َة السؤاؿ السابع لو قيمة دالل .ٕ
 "صحيح".

يعٍت أف السؤاؿ الثامن "غَت  فبا َٓ,َ< ُِٗ,َالسؤاؿ الثامن لو قيمة داللة  .ٖ
 ".حيحص

أف السؤاؿ التاسع يعٍت  فبا َٓ,َ > َُٔ,َقيمة داللة السؤاؿ التاسع  .ٗ
 "صحيح".

اؿ أف السؤ يعٍت  فبا َٓ,َ > ََّ,َالسؤاؿ العاشر لو قيمة داللة  .َُ
 العاشر "صحيح".

أف يعٍت  فبا َٓ,َ > َُِ,َالسؤاؿ اغبادم عشر لو قيمة داللة  .ُُ
 السؤاؿ اغبادم عشر "صحيح".
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يعٍت أف  فبا َٓ,َ > َََ,َقيمة داللة السؤاؿ الثاين عشر لو  .ُِ
 ".حيحالسؤاؿ الثاين عشر "ص

يعٍت أف  فبا َٓ,َ< ََْ,َقيمة داللة السؤاؿ الثالث عشر لو  .ُّ
 ".حيحر "غَت صالسؤاؿ الثالث عش

ٍت أف السؤاؿ فبا يع َٓ,َ< َٖٓ,َالسؤاؿ الرابع عشر لو قيمة داللة  .ُْ
 ".يححالرابع عشر "غَت ص

فبا يعٍت أف  َٓ,َ< ُٖٔ,َالسؤاؿ اػبامس عشر لو قيمة داللة  .ُٓ
 ".يححَت صالسؤاؿ اػبامس عشر "غ

فبا يعٍت أف  َٓ,َ> َِٖ,َالسؤاؿ السادس عشر لو قيمة داللة  .ُٔ
 عشر "صحيح".السؤاؿ السادس 

ٍت أف فبا يع َٓ,َ< ُْٔ,َالسؤاؿ السابع عشر لو قيمة داللة  .ُٕ
 ".يححالسؤاؿ السابع عشر "غَت ص

فبا يعٍت أف السؤاؿ  َٓ,َ> َََ,َقيمة داللة السؤاؿ الثامن عشر لو  .ُٖ
 الثامن عشر "صحيح".

ٍت أف فبا يع َٓ,َ< َٕٔ,َالسؤاؿ التاسع عشر لو قيمة داللة  .ُٗ
 ح".حيَت صالسؤاؿ التاسع عشر "غ

فبا يعٍت أف السؤاؿ  َٓ,َ> ََٗ,َالسؤاؿ العشركف لو قيمة داللة  .َِ
  العشرين "صحيح".

أسئلة  ٔ" ك حيحا"ص سؤاال ُْنتائج اختبار الصَلحية الثاين يوجد  منلذلك 
 ".حيحةص "غَت
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اختبار موثوقية على االختبار. كنتائج اختبار  ةالباحث تيعَلكة على ذلك أجر 
 :اؼبوثوقية كالتايل

 (ْ،ْجدكؿ )
 الثاين ج اختبار اؼبوثوقيةنتا ا

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.703 14 

 (cronbach’s alpha) ديكن مَلحظة أف ألفا كركنباخ ج اؼبوثوقية أعَله ا تنامن 
 ".ة"موثوق ختباراال. لذلك ديكن استنتاج أف َٔ,َ< َّٕ,َىو 

كابلتايل فقد أسئلة غَت صحيحة  ٔفإف ىناؾ  َلحية الثايننتائج اختبار الصا كفق
اْلسئلة الستة ْلنو مت سبثيل اْلسئلة على الشبكة ِبسئلة أخرل  ةالباحث تحذف

 للحصوؿ على الدرجات التالية:
 ( ٓ،ْاعبدكؿ )

 يةؼبفردات القرآن ستيعابنتائج اختبار ا
 رقم عدد اجلزء اليت مت حفظها درجة االختبار
ٕٖ,ٓ َّ ُ 
ِٖ,ٓ ِٓ ِ 
ِٖ,ٓ ُْ ّ 
ِٗ,ٖ َّ ْ 
ُٕ,ْ َِ ٓ 
ٕ,ُ ُِ ٔ 
ُْ,ِ ِّ ٕ 
َٓ َّ ٖ 

ّٓ,ٕ ِٓ ٗ 
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َٓ ُْ َُ 
ٕٖ,ٓ ِٔ ُُ 
ُٕ,ْ ّ ُِ 
ٕٓ,ُ َّ ُّ 
ُٕ,ْ ِٓ ُْ 
ٕٖ,ٓ ِٓ ُٓ 
ْٔ,ِ ُٗ ُٔ 
ٕٖ,ٓ ُُ ُٕ 
ْٕ,ِ ُٗ ُٖ 
ُْ,ِ ٓ ُٗ 
ٕٓ,ُ ِْ َِ 
ِْ,ٖ ٖ ُِ 
ِْ,ٖ َّ ِِ 
ِْ,ٖ ْ ِّ 
ٖٓ,ٕ ٖ ِْ 
ِْ,ٖ ِِ ِٓ 
ٕٖ,ٓ ِٔ ِٔ 
ٕٓ,ُ َِ ِٕ 
ِٖ,ٓ ٕ ِٖ 
ّٓ,ٕ َّ ِٗ 
ّٓ,ٕ ِ َّ 
ّٓ,ٕ ِٕ ُّ 
ٕٓ,ُ ُٓ ِّ 
ِٖ,ٓ ٓ ّّ 
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ٕٓ,ُ ُِ ّْ 
ٕٓ,ُ ُٓ ّٓ 
ٕٖ,ٓ ُِ ّٔ 
ٕٓ,ُ َّ ّٕ 
ٕٖ,ٓ ُُ ّٖ 
ٕٓ,ُ ُِ ّٗ 
ِْ,ٓ ِٓ َْ 

 

فبا يعٍت أف متغَتة  ةمَلحظة أف ىناؾ قيمديكن من جدكؿ النتائج أعَله  
ا. كإذا تبُت من اعبدكؿ أعَله أف خيتلف أيض الباتالط اتمفرد استيعابمستول 

العدد الكبَت من اقتناء اْلجزاء احملفوظة ال ربدد ابلضركرة نتائج االختبار ذات 
 قليلة من اْلجزاء احملفوظة.الدرجات اْلفضل من تلك اليت ربتوم على أجزاء 

 (tabel distribusi frekuensi) جدكؿ توزيع الًتدد ةالباحث تيف ىذه الدراسة قدم
 .PP) معهد ربفيظ أكماه القرآف ماالنج الباتاؼبفردات ط استيعابمن نتائج اختبار 

Tahfidz Oemah Al-Qur’an Malang) :على النحو التايل 
 (rangeحساب النطاؽ ) .ُ

R = NT-NR 
R = ٕ,ُ – ِٗ,ٖ  

R = ٖٓ,ٕ 
 (Kحساب فًتة الفصل ) .ِ

K = 1 + 3,3 log n 
K = ُ + ّ,ّ (ُ,َُِٔ)  

K = ُ + ٓ,ّْٔ 
K = ٔ,ّْٔ = ٔ  ٕأك  



  

48 
 

 (iحساب طوؿ الصنف ) .ّ
i = R / K  

i = ٖٓ,ٕ/ٔ 
i = ُْ,ِ 

فًتة ك  َٔنتائج اغبساابت اؼبذكورة أعَله ديكن مَلحظة أف النطاؽ ىو من 
تائج االختبار كاغبساابت على ن ناء. بَُطوؿ الصنف نو فبا ينتج ع ٔىو  الفصل
 : جدكؿ توزيع الًتدد على النحو التايل ةالباحث تقام أعَله

 (ٔ,ْجدكؿ )
 القرآنيةاؼبفردات  استيعابنتائج اختبار من  توزيع الًتدد

اإلصبالية  النسبة اؼبئوية
(FX) الوسيط (X)  الًتدد(F) رقم قيمة 

ٕ,ٓ٘  ُْ,ُ ُّ,ٕ ّ ٕ,ُ – َِ,ّ  ُ 
َُ٘  َِٖ ِٕ ْ َِ,ْ – ّّ,ٔ  ِ 

ِِ,ٓ٘  ِّٔ,ٕ َْ,ّ ٗ ّّ,ٕ – ْٔ,ٗ  ّ 
ِٓ٘  ّٓٔ ّٓ,ٔ َُ ْٕ – َٔ,ِ  ْ 

ُِ,ٓ٘  ّّْ,ٓ ٔٔ,ٗ ٓ َٔ,ّ – ّٕ,ٓ  ٓ 
َِ٘  ُْٔ,ٔ َٖ,ِ ٖ ّٕ,ٔ – ٖٔ,ٖ  ٔ 

ِ,ٓ٘  ّٗ,ٓ ّٗ,ٓ ُ ٖٔ,ٗ – 
ََُ,ُ 

ٕ 

ََُ٘  اجملموع َْ ِ,ّٕٓ ْ,ُُِٕ 
 

 نرل ما يلي: من اعبدكؿ أعَله ديكننا أف
طالبات  ّفبا يعٍت أف ىناؾ  ّلو تردد   ّ,َِإىل  ُ,ٕ من نطاؽ القيمة .ُ

. كالوسيط الناتج ّ,َِإىل  ُ,ٕ من بُت نطاقات القيم حصلن على درجات
( ّ. لذلك إذا مت ضرب الًتدد )ٕ,ُّىو  ّ,َِإىل  ُ,ٕ منن نطاؽ القيم م
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ذا كاف نسبة فإنو يصبح كىو إ ُ,ُْ( فإف اجملموع ىو ٕ,ُّابلقيمة الوسيطة )
ٕ,ٓ.٘ 

طالبات  ْفبا يعٍت أف ىناؾ  ْتردد لو  ٔ,ّّإىل  ْ,َِنطاؽ القيمة من  .ِ
. كالوسيط الناتج ٔ,ّّإىل  ْ,َِمن م بُت نطاقات القي حصلن على درجات

( ْ. لذلك إذا مت ضرب الًتدد )ِٕىو  ٔ,ّّإىل  ْ,َِمن ن نطاؽ القيم م
 كىو إذا كاف نسبة فإنو يصبح َِٖ ىو( فإف اجملموع ِٕابلقيمة الوسيطة )

َُ.٘ 
طالبات  ٗفبا يعٍت أف ىناؾ  ٗتردد لو  ٗ,ْٔإىل  ٕ,ّّنطاؽ القيمة من  .ّ

كالوسيط الناتج . ٗ,ْٔإىل  ٕ,ّّمن  القيم اتحصلن على درجات بُت نطاق
. لذلك إذا مت ضرب الًتدد ّ,َْىو  ٗ,ْٔإىل  ٕ,ّّمن من نطاؽ القيمة 

كىو إذا كاف نسبة فإنو  ٕ,ِّٔ( فإف اجملموع ىو ّ,َْ( ابلقيمة الوسيطة )ٗ)
 ٘.ٓ,ِِيصبح 

طالبات  َُفبا يعٍت أف ىناؾ  َُلو تردد  ِ,َٔإىل  ْٕالقيمة من نطاؽ  .ْ
ن م. كالوسيط الناتج ِ,َٔإىل  ْٕمن م بُت نطاقات القي حصلن على درجات

( َُ. لذلك إذا مت ضرب الًتدد )ٔ,ّٓىو   ِ,َٔإىل  ْٕمن نطاؽ القيم 
 كىو إذا كاف نسبة فإنو يصبح ّٔٓ( فإف اجملموع ىو ٔ,ّٓلقيمة الوسيطة )اب

ِٓ.٘ 
طالبات  ٓفبا يعٍت أف ىناؾ  ٓلو تردد  ٓ,ّٕإىل  ّ,َٔالقيمة من نطاؽ  .ٓ

 الناتج . كالوسيطٓ,ّٕإىل  ّ,َٔمن بُت نطاقات القيم  حصلن على درجات
ب الًتدد . لذلك إذا مت ضر ٗ,ٔٔىو  ٓ,ّٕإىل  ّ,َٔمن من نطاؽ القيم 
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كىو إذا كاف نسبة فإنو  ٓ,ّّْ( فإف اجملموع ىو ٗ,ٔٔ( ابلقيمة الوسيطة )ٓ)
 ٘.ٓ,ُِيصبح 

طالبات  ٖفبا يعٍت أف ىناؾ  ٖتردد لو  ٖ,ٖٔإىل  ٔ,ّٕ من نطاؽ القيمة .ٔ
 الناتجط يوس. كالٖ,ٖٔإىل  ٔ,ّٕ منقيم  اتحصلن على درجات بُت نطاق

 الًتدد ضرب مت إذا لذلك. ِ,َٖ ىو ٖ,ٖٔإىل  ٔ,ّٕ من القيمة نطاؽ من
كىو إذا كاف نسبة فإنو  ٔ,ُْٔ ىو اجملموع فإف( ِ,َٖ) الوسيطة ابلقيمة( ٖ)

 .َِ٘يصبح 
طالبات  ُفبا يعٍت أف ىناؾ  ُتردد لو  ُ,ََُإىل  ٗ,ٖٔ من نطاؽ القيمة .ٕ

 الناتجط يوس. كالُ,ََُإىل  ٗ,ٖٔ منقيم  اتحصلن على درجات بُت نطاق
 الًتدد ضرب مت إذا لذلك. ٓ,ّٗ ىو ُ,ََُإىل  ٗ,ٖٔ من القيمة نطاؽ من
كىو إذا كاف نسبة فإنو  ٓ,ّٗ ىو اجملموع فإف( ٓ,ّٗ) الوسيطة ابلقيمة( ُ)

 .٘ٓ,ِيصبح 
 ةقـو الباحثتأعَله (tabel distribusi frekuensi) على جدكؿ توزيع الًتدد بناء

 :التايل النحو علىحبساب اؼبتوسط 
  

∑   

 
 

  
      

  
 

M = ِٓ,ٗ 
 ىيديكن مَلحظة أف نتيجة حساب اؼبتوسط من اغبساب أعَله 

معهد  الباتطلدل اؼبفردات  استيعاب متوسط أف على يدؿ ىذا. ٗ,ِٓ
ىو  (PP. Tahfidz Oemah Al-Qur’an Malang) ربفيظ أكماه القرآف ماالنج

 ٗ,ِٓفإف درجة بق تبار يف الفصل الساا عبدكؿ تصنيف نتائج االخ. كفقٗ,ِٓ
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لدل اؼبفردات  استيعاب. كىذا يدؿ على ِ,َٔإىل  ْٕمن تقع يف نطاؽ القيم 
 PP. Tahfidz Oemah Al-Qur’an) معهد ربفيظ أكماه القرآف ماالنج الباتط

Malang) " ( ٘ٓ،ٕطالبات ) ّ، صنف طالبات َْمن بُت  ".متوسطيف فئة
( يف ٘ٓ،ِِطالبات ) ٗك  دا( يف فئة جيد جَُ٘طالبات ) ْيف فئة فبتاز ك 

( يف فئة ٘ٓ،ُِطالبات ) ٓ( يف فئة متوسط ك ِ٘ٓطالبات ) َُفئة جيد ك 
( يف فئة ضعيف ٘ٓ،ِطالبة ) ُ( يف فئة ضعيف ك َِ٘طالبات ) ٖمقبوؿ ك 

 جدا.
      معهد حتفيظ أوماه القرآن ماالنج الباتطالدى لحفظ القرآن ادلبحث الثاين: . ب

(PP. Tahfidz Oemah Al-Qur’an Malang) 
      معهد ربفيظ أكماه القرآف ماالنج الباتطحفظ القرآف من لوصف 

(PP. Tahfidz Oemah Al-Qur’an Malang) ستبياف البتوزيع ا ةالباحث تقام
 . كزع االستبافتعبَتا َُحوؿ عملية حفظ القرآف اؼبرتبط ابؼبفردات يتكوف من 

كن   الباتستبياان ذبريبيا لعشرة طا ةالباحث تيأجر  يف السابق. اتطالب َْعلى 
جامعة  يف قسم تعليم اللغة العربية يفيف  القرآف نحيفظن القرآف أك كن قد حفظ

 صَلحيةال اختبارنتائج . ك موالان مالك إبراىيم اإلسَلمية اغبكومية ماالنج
 كالتايل:االستبياف  

 (ٕ,ْجدكؿ )
 اْلكؿ االستبياف صَلحيةال اختبارنتاج ا

Correlations 

 skor nilai 

pernyaataan 1 

Pearson Correlation .272 

Sig. (2-tailed) .448 

N 10 

pernyaataan 2 Pearson Correlation .560 
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Sig. (2-tailed) .092 

N 10 

pernyaataan 3 

Pearson Correlation .852
**
 

Sig. (2-tailed) .002 

N 10 

pernyaataan 4 

Pearson Correlation .800
**
 

Sig. (2-tailed) .005 

N 10 

pernyaataan 5 

Pearson Correlation .032 

Sig. (2-tailed) .930 

N 10 

pernyaataan 6 

Pearson Correlation .718
*
 

Sig. (2-tailed) .019 

N 10 

pernyaataan 7 

Pearson Correlation .637
*
 

Sig. (2-tailed) .048 

N 10 

pernyaataan 8 

Pearson Correlation .257 

Sig. (2-tailed) .474 

N 10 

pernyaataan 9 

Pearson Correlation .738
*
 

Sig. (2-tailed) .015 

N 10 

pernyaataan 10 

Pearson Correlation .586 

Sig. (2-tailed) .075 

N 10 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 ديكننا أف نرل ما يلي:من النتائج أعَله 
 اْلكؿ تعبَتالفبا يعٍت أف  َٓ,َ< ْْٖ,َقيمة داللة  لو اْلكؿ تعبَتال .ُ

 ".حيح"غَت ص
 ثاينال تعبَتالما يعٍت أف  َٓ,َ< َِٗ,َقيمة داللة  لو ثاينال تعبَتال .ِ

 ".يحح"غَت ص
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ثالث ال تعبَتالفبا يعٍت أف  َٓ,َ> ََِ,َقيمة داللة  لوثالث ال تعبَتال .ّ
 ".يح"صح

 الرابع تعبَتالفبا يعٍت أف  َٓ,َ> ََٓ,َقيمة داللة  لو الرابع تعبَتال .ْ
 ".يح"صح

 تعبَتالفبا يعٍت أف  َٓ,َ< َّٗ,َقيمة داللة  اػبامس لو تعبَتال .ٓ
 ".يحاػبامس "غَت صح

 تعبَتالفبا يعٍت أف  َٓ,َ> َُٗ,َقيمة داللة  السادس لو تعبَتال .ٔ
 ".يحصح" السادس

 السابع تعبَتالفبا يعٍت أف  َٓ,َ> َْٖ,َقيمة داللة  السابع لو تعبَتال .ٕ
 ".يحصح"

 الثامن تعبَتفبا يعٍت أف ال َٓ,َ< ْْٕ,َقيمة داللة  الثامن لو تعبَتال .ٖ
 ".يح"غَت صح

 التاسع تعبَتفبا يعٍت أف ال َٓ,َ> َُٓ,َقيمة داللة  التاسع لو تعبَتال .ٗ
 ".يحصح"
 تعبَتفبا يعٍت أف ال َٓ,َ< َٕٓ,َقيمة داللة  ر لوالعاش تعبَتال .َُ

 ".يح"غَت صح العاشر
 ٓ" ك صحيح" تعابَت ٓمن نتائج اختبار الصَلحية اْلكؿ ىناؾ لذلك 

" إىل يح"غَت صح تعبَتالعامل الذم يتسبب أف ال". ردبا يحح"غَت ص تعابَت
 ذبانس العينة اؼبأخوذة.

اف. كنتائج وثوقية على االستبياؼباختبار  ةالباحث تير أجعَلكة على ذلك 
 اختبار اؼبوثوقية ىي كما يلي:
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 (ٖ,ْجدكؿ )
 اْلكؿ االستبياف وثوقيةاؼب اختبارنتاج ا

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.832 5 

 cronbach’s) ديكن مَلحظة أف ألفا كركنباخ ج اؼبوثوقية أعَله ا تنامن 

alpha)  ة"موثوق االستبياف ج أف. لذلك ديكن استنتا َٔ,َ< ِّٖ,َىو." 
ث يبقى عدد . حبييحغَت صحالبياانت  ةثالباح صححتبعد ذلك 

البحث الفعلية كاليت موزعة على عينة  تعابَت َُأم االستبياانت كما ىو 
 PP. Tahfidz Oemah) معهد ربفيظ أكماه القرآف ماالنج لباتطا َْبلغت 

Al-Qur’an Malang)اين كالتايل:. كنتائج اختبار الصَلحية الث 
 (ٗ.ْجدكؿ )

 نتائج اختبار الصَلحية الثاين
Correlations 

 Skor Nilai 

Pernyataan 1 

Pearson Correlation .379
*
 

Sig. (2-tailed) .016 

N 40 

Pernyataan 2 

Pearson Correlation .633
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 40 

Pernyataan 3 

Pearson Correlation .541
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 40 

Pernyataan 4 

Pearson Correlation .627
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 40 

Pernyataan 5 

Pearson Correlation .480
**
 

Sig. (2-tailed) .002 

N 40 

Pernyataan 6 

Pearson Correlation .449
**
 

Sig. (2-tailed) .004 

N 40 

Pernyataan 7 

Pearson Correlation .478
**
 

Sig. (2-tailed) .002 

N 40 
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Pernyataan 8 

Pearson Correlation .566
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 40 

Pernyataan 9 

Pearson Correlation .742
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 40 

Pernyataan 10 

Pearson Correlation .577
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 40 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 ديكننا أف نرل ما يلي:من النتائج أعَله 
 اْلكؿ تعبَتالفبا يعٍت أف  َٓ,َ > َُٔ,َقيمة داللة  لو اْلكؿ تعبَتال .ُ

 ".حي"صح
الثاين  تعبَتالفبا يعٍت أف  َٓ,َ > َََ,َقيمة داللة  الثاين لو تعبَتال .ِ

 ".يح"صح
 الثالث تعبَتالفبا يعٍت أف  َٓ,َ > َََ,َقيمة داللة  الثالث لو تعبَتال .ّ

 ".يح"صح
 الرابع تعبَتالفبا يعٍت أف  َٓ,َ > َََ,َقيمة داللة  الرابع لو تعبَتال .ْ

 ".يح"صح
 تعبَتالفبا يعٍت أف  َٓ,َ > ََِ,َة داللة قيم اػبامس لو تعبَتال .ٓ

 ".يح"صح امساػب
 تعبَتالفبا يعٍت أف  َٓ,َ > ََْ,َقيمة داللة  السادس لو تعبَتال .ٔ

 ".يح"صح السادس
 تعبَتالفبا يعٍت أف  َٓ,َ > ََِ,َقيمة داللة  السابع لو تعبَتال .ٕ

 ".يح"صح السابع
 الثامن تعبَتاليعٍت أف فبا  َٓ,َ > َََ,َقيمة داللة  الثامن لو تعبَتال .ٖ

 ".يح"صح
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 التاسع تعبَتالفبا يعٍت أف  َٓ,َ > َََ,َقيمة داللة  التاسع لو تعبَتال .ٗ
 ".يح"صح

 تعبَتالفبا يعٍت أف  َٓ,َ > َََ,َقيمة داللة  العاشر لو تعبَتال .َُ
 ".يح"صح العاشر

ؽبا  التعابَتديكن مَلحظة أف صبيع نتائج اختبار الصَلحية الثاين  منلذلك 
 ".يح"صحاالستبياف  تعابَتلذلك ديكن استنتاج أف صبيع  َٓ,َ يمة داللة >ق

اختبار موثوقية على االستبياف. كنتائج  ةالباحث تيعَلكة على ذلك أجر 
 اختبار اؼبوثوقية كالتايل:

 (َُ،ْجدكؿ )
 الثايننتائج اختبار اؼبوثوقية 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.733 10 

 

 (cronbach’s alpha) ديكن مَلحظة أف ألفا كركنباخ ج اؼبوثوقية أعَله ا تنامن 
 ".ة"موثوق االستبياف . لذلك ديكن استنتاج أفَٔ,َ< ّّٕ,َىو 

 أدانه: (pie charts) كديكن رؤية نتائج ملء االستبياف يف اؼبخططات الدائرية
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فظ الطالبات مثل اإلسراع يف يؤثر يف ح اؼبفردات استيعاب) اْلكؿ تعبَتال .ُ
 تذكر اآلايت احملفوظة(

 
 التفسَت:

يؤثر يف حفظ الطالبات مثل اإلسراع يف  اؼبفردات استيعاب" اْلكؿ تعبَتالمن 
 حايددب نب٘ أجَٓ,ٕ أف نكخلص ةمبحوث َْمع تذكر اآلايت احملفوظة " 

أف  يتضح من النسبة أعَله .جداوافق دب نب٘ أجَٓ,ِٕك وافقدب نب٘ أجَِك
وافق دبأجنب  اتطالب ِٖك نب دبوافق أج اتطالب ٖك  حايددبأجنب  اتطالب ّ

وافق دبأجابت غالبية الطالبات اْلكؿ  تعبَتلا. لذلك ديكن االستنتاج أنو جدا
 .جدا

تذكر  الطالباتاؼبفردات جيعل من الصعب على  استيعابالثاين ) تعبَتال .ِ
 ترتيب اآلايت عند اغبفظ(
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 التفسَت:
تذكر  الطالباتاؼبفردات جيعل من الصعب على  استيعاب"الثاين  بَتتعالمن 

 حايددب نب٘ أجَٓ,ُِأف  نكخلص ةمبحوث َْ" مع ترتيب اآلايت عند اغبفظ
كيتضح من  وافق.م بغَت نب٘ أجْٓك  جدا وافقم بغَت نب٘ أجَٓ,ِْ ك

 جدا وافقم بغَتنب أج اتطالب ُٕحايد ك دبنب أج اتطالب ٓالنسبة أعَله أف 
االستنتاج أف غالبية الطالبات . لذلك ديكن وافقم بغَتنب أج اتطالب ُٖك 
 .الثاين تعبَتلل وافقم بغَتنب أج
ذكر اآلايت عند ت اتباؼبفردات يسهل على الطل استيعاب) الثالث تعبَتال .ّ

 اغبفظ( نسياف يف عملية

 
 التفسَت:

اآلايت عند  ذكرت اتباؼبفردات يسهل على الطل استيعاب" الثالث تعبَتالمن 
حايد دب نبأج٘ َٓ,ٕأف  نكخلص ةمبحوث َْمع " اغبفظ نسياف يف عملية

يتضح من النسبة أعَله أف  .جداوافق دب نب٘ أجَٓ,ِٓوافق ك دب نب٘ أجَْك
أجنب  اتطالب ُِوافق ك مأجنب اب اتطالب ُٔك  حايددبأجنب  اتطالب ّ
جابت غالبية الطالبات أالثالث  تعبَتلا . لذلك ديكن االستنتاج أنوجداوافق دب
 .جداوافق دب
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اؼبفردات جيعل اغبفظ أكثر سَلسة يف تَلكة آايت  استيعابالرابع ) تعبَتال .ْ
 القرآف(

 
 التفسَت:

اؼبفردات جيعل اغبفظ أكثر سَلسة يف تَلكة آايت  استيعاب" الرابع تعبَتالمن 
 نب٘ أجَٓ,ُٕكموافق  بغَت نب٘ أجٓأف  نكخلص ةمبحوث َْمع " القرآف

ح من النسبة كيتض .وافقدب نب٘ أجَٓ,ِْك جداوافق دب نبأج٘ ّٓك حياددب
 اتطالب ُْحياد ك دبنب أج اتطالب ٕأعَله أف طالبتُت أجبتا بغَت موافق ك 

 تعبَتلا . لذلك ديكن االستنتاج أنوأجنب دبوافق اتطالب ُٕك  جداوافق دبأجنب 
 .دبوافقأجابت غالبية الطالبات الرابع 

ظ القرآف يف تستغرؽ عملية حفكل آية   اتس )بعد فهم مفرداػبام تعبَتال .ٓ
 دقيقة فقط( َٔ-َّ( حوايل سطرا ُٓصفحة كاحدة )
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 التفسَت:
ظ القرآف يف تستغرؽ عملية حفكل آية   اتبعد فهم مفرد" اػبامس تعبَتالمن 

 ةمبحوث َْمع  "دقيقة فقط َٔ-َّ( حوايل سطرا ُٓصفحة كاحدة )
 نب٘ أجَّك جداوافق دب نب٘ أجَِك وافقم بغَت نب٘ أجَُأف  نكخلص

بغَت نب أج اتطالب ْأف  يتضح من النسبة أعَله وافق.دب نب٘ أجَْك حايددب
 ُٔحايد ك دبنب أج اتطالب ُِك  جداوافق دبنب أج اتطالب ٖموافق ك 

أجابت غالبية اػبامس  تعبَتلا . لذلك ديكن االستنتاج أنووافقأجنب دب اتطالب
 .دبوافقالطالبات 

 حفظ القرآف(.عملية اؼبفردات يف  استيعابالسادس )ال يؤثر  تعبَتلا .ٔ

 
 التفسَت:

 َْمع " حفظ القرآفعملية اؼبفردات يف  استيعابال يؤثر " السادس تعبَتالمن 
 وافقدب ٘ أجنبَٓ,ٕك حايددب ٘ أجنبَٓ,ِطالبة  أف نكخل ومبحوث

يتضح من  .موافق بغَت  نب٘ أجَٓ,ِٓك جدا موافق بغَت نبجأ٘ َٓ,ّٕك
 ُٓك   دبوافقنبأج اتطالب ّك  حايددبالنسبة أعَله أف طالبة كاحدة أجابت 

. لذلك ديكن موافق بغَتأجنب  اتطالب ُِك جدا موافقبغَت نب أج اتطالب
 .موافق بغَتالسادس أجابت غالبية الطالبات  تعبَتلا االستنتاج أنو



  

61 
 

 عملية اغبفظ( كل آية ضركرم جدا قبل بدء  اتالسابع )فهم مفرد تعبَتال .ٕ

 
 التفسَت:

مع " كل آية ضركرم جدا قبل بدء عملية اغبفظ  اتفهم مفرد" السابع تعبَتالمن 
 حايددب نبأج َ٘ٓ,ِِك افقمو  بغَت ت٘ أجابَٓ,ِ أف نكخلص ومبحوث َْ

كيتضح من النسبة  .وافقدب نبأج٘ َٓ,ْٕك جدا وافقدب نبأج َ٘ٓ,ْٕك
 ُُحايد ك دب أجنب اتطالب ٗك  افقغَت مو بأعَله أف طالبة كاحدة أجابت 

. لذلك ديكن االستنتاج أجنب دبوافق اتطالب ُٗك  جدا وافقدبأجنب  اتطالب
 .وافقدبأجابت غالبية الطالبات  بعالسا تعبَتلا أنو
كل آية   اتآف أكثر متعة كأسهل عند فهم مفرد)حفظ القر  الثامن تعبَتال .ٖ

 (ؿبفوظة
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 التفسَت:
كل آية   اتآف أكثر متعة كأسهل عند فهم مفردقر حفظ ال" الثامن تعبَتالمن 

 وافقدب ٘ أجنبَٓ,ْٕك حايددب ٘ أجنبَٓ,ِ نكخلص ةمبحوث َْمع  ظة"ؿب
أجابت  كاحدة يتضح من النسبة أعَله أف طالبة .جداوافق دب نب٘ أجَٓك
. لذلك جداوافق دب أجنب اتطالب َِك  دبوافق أجنب اتطالب ُٗحايد ك دب

 .جداوافق دبأجابت غالبية الطالبات الثامن  تعبَتلاديكن االستنتاج أنو 
 ا(.م اؼبفردات قبل اغبفظ جيعلو ؿبَتا كصعبالتاسع )فه تعبَتال .ٗ

 
 التفسَت:

 ةمبحوث َْمع " ام اؼبفردات قبل اغبفظ جيعلو ؿبَتا كصعبفه" التاسع تعبَتالمن 
 نبأج٘ َْك موافق  بغَتنب٘ أجَٓ,ّٕك حايددب نب٘ أجَٓ,ِِ نكخلص

 ُٓك  حايددبنب أج اتطالب ٗكيتضح من النسبة أعَله أف  .جداوافق م بغَت
ن لذلك ديك .جداموافق  بغَتأجنب  اتطالب ُٔك  أجنب بغَت موافق اتطالب

 .جداموافق  بغَتالتاسع  تعبَتالنب يف استنتاج أف غالبية الطالبات أج
قتا )فهم اؼبفردات قبل اغبفظ يضيع الوقت ْلنو يستغرؽ ك  العاشر تعبَتال .ُ

 طويَل(.
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 التفسَت:

فهم اؼبفردات قبل اغبفظ يضيع الوقت ْلنو يستغرؽ كقتا " العاشر تعبَتالمن 
 ٘ أجنبَٓ,ِك جداوافق دب نب٘ أجَٓ,ِ أف نكخلص ةمبحوث َْمع " طويَل

٘ َْك  جدا موافق  بغَتنبأج٘ َٓ,ّٕك حايددب نبأج٘ َٓ,ُٕك وافقدب
كأجبت   جداوافق دبف طالبة أجابت يتضح من النسبة أعَله أ .موافق بغَت نبأج

ك  جدا موافق بغَت أجنب اتطالب ُٓحايد ك أجنب دب اتطالب ٕكوافق دبطالبة 
نب ن استنتاج أف غالبية الطالبات أج. لذلك ديكموافق بغَت أجنب اتطالب ُٔ
 .العاشر تعبَتلل موافق بغَت

 

 الباتطاللدى  حفظ القرآن  ادلفردات على استيعابأتثري : ادلبحث الثالث. ج
 PP. Tahfidz Oemah Al-Qur’an) معهد حتفيظ أوماه القرآن ماالنج

Malang) 
معهد  الباتطالدل لحفظ القرآف  اؼبفردات على استيعابأتثَت لتحديد 

 (PP. Tahfidz Oemah Al-Qur’an Malang) ربفيظ أكماه القرآف ماالنج
 Uji Regresi Linear) اختبار االكبدار اػبطي البسيط ةالباحث تاستخدم

Sederhana)  دبساعدة برانمجSPSS  نتائج اختبار مفردات من ؼبعاعبة البياانت
اء اختبار االكبدار اػبطي القرآف ك استبياف عملية حفظ القرآف. قبل إجر 
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، ىناؾ العديد من االختبارات اليت جيب إجراؤىا كديكن رؤية نتائج بعض البسيط
 ىذه االختبارات يف اعبدكؿ أدانه:

 Shapiro-Wilkاغبالة الطبيعية  تباراخ .ُ
 (ُُ,ْجدكؿ )

 اغبالة الطبيعيةانتاج 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

penguasaan 

mufradat 

.120 40 .153 .963 40 .207 

hafalan al-qur'an .118 40 .175 .973 40 .460 

a. Lilliefors Significance Correction 
 

 من اؼبعركؼ أف:بناء على الناتج أعَله 
 َٓ,َ< َِٕ,َاؼبفردات ىي  استيعاب ؼبتغَت Shapiro-Wilkقيمة داللة ( أ

 اؼبفردات يتم توزيعو بشكل طبيعي. استيعابلذلك ديكن استنتاج أف 
 َٓ,َ< َْٔ,َؼبتغَت حفظ القرآف ىي  Shapiro-Wilkقيمة داللة ( ب

 ذلك ديكن استنتاج أف حفظ القرآف يتم توزيعو بشكل طبيعي.ل
 (Uji Linearitas) اختبار اػبطية .ِ

 (ُِ,ْجدكؿ )
 طية اػباختبار انتاج  

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

hafalan al-

qur'an * 

penguasaan 

mufradat 

Between 

Groups 

(Combined) 620.543 11 56.413 .753 .681 

Linearity 205.440 1 205.440 2.742 .109 

Deviation from 

Linearity 
415.103 10 41.510 .554 .836 

Within Groups 2097.857 28 74.923   
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Total 2718.400 39    
 

 اختبار اػبطية ديكن مَلحظة أف االكبراؼ عن اػبطية جا تنامن 
(deviation from linearity)  لذلك  َٓ,َ< ّٖٔ,َ. حيث ّٖٔ,َىو

 استيعاببُت اؼبتغَت اؼبستقل ) داللةديكن استنتاج أف ىناؾ عَلقة خطية 
  ( كاؼبتغَت التابع )حفظ القرآف(.اؼبفردات

  (Uji Regresi Linear Sederhana) اختبار االكبدار اػبطي البسيط .ّ
(ْ،ُّ) 

 جدكؿ متغَتات البحث 
Variables Entered/Removed

a
 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 
penguasaan 

mufradat
b
 

. Enter 

a. Dependent Variable: hafalan al-qur'an 

b. All requested variables entered. 

 

ديكن أعَله  نتاجيوضح ىذا اعبدكؿ اؼبتغَتات اليت تتم معاعبتها. يف اال
كاؼبتغَت التابع ىو حفظ  اؼبفردات تيعاباسمَلحظة أف اؼبتغَت اؼبستقل ىو 

 القرآف.
 (ُْ،ْجدكؿ )

 (Model Summaryجدكؿ ملخص النموذج )
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .275
a
 .076 .051 8.13207 

a. Predictors: (Constant), penguasaan mufradat 
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كيوضح  ِٕٓ,َ( كىي Rه يوضح حجم قيمة االرتباط )اعبدكؿ أعَل
النسبة اؼبئوية لتأثَت اؼبتغَت اؼبستقل على اؼبتغَت التابع اؼبسمى معامل التحديد 

( R Squareمن الناتج كبصل على معامل التحديد ). Rكىو نتيجة الًتبيع 
َت التابع ( على اؼبتغاؼبفرداتاستيعاب فبا يعٍت أف أتثَت اؼبتغَت اؼبستقل ) ٕٔ,َ

٘ تتأثر بعوامل أخرل غَت ْ,ِٗ٘ بينما نسبة ٔ,ٕ)حفظ القرآف( ىو 
 (.اؼبفرداتاستيعاب اؼبتغَتات اؼبستقلة )

 (ُٓ،ْجدكؿ )
  Anovaجدكؿ 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regressio

n 

205.440 1 205.440 3.107 .086
b
 

Residual 2512.960 38 66.131   

Total 2718.400 39    

a. Dependent Variable: hafalan al-qur'an 

b. Predictors: (Constant), penguasaan mufradat 
 

استيعاب للمتغَت  داللةدكؿ ما إذا كاف ىناؾ أتثَت يوضح ىذا اعب
 Fديكن مَلحظة أف (. من الناتج y( على متغَت حفظ القرآف )xؼبفردات )ا

لذلك ال  َٓ,َ< َٖٔ,َدبستول داللة  َُٕ,ّىو  (F hitung) احملسوب
 للتنبؤ دبتغَت حفظ القرآف. (model regresi) ـ منوذج االكبداريستخد

 (ُٔ،ْجدكؿ )
 (Koefisien) اؼبعامل جدكؿ

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 
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B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 78.478 3.492  22.476 .000 

penguasaan 

mufradat 

.107 .061 .275 1.763 .086 

a. Dependent Variable: hafalan al-qur'an 
 

بينما قيمة  ِّٗ,ّٗىو )أ( يف الثابت  )ب(يف جدكؿ اؼبعامل العمود 
 :لذلك تكوف معادلة االكبدار كما يلي َْٓ,َاؼبفردات )ب( ىي  استيعاب

Y = a + bx 

Y = ٕٖ,ْٕٖ + َ,َُٕ x 

إىل التأثَت اإلجيايب للمتغَت  ْٖٕ,ٖٕ ىيتشَت القيمة الثابتة اؼبوجبة ( أ
 استيعاباؼبفردات(. لذلك إذا زاد اؼبتغَت اؼبستقل ) استيعاباؼبستقل )

 اؼبفردات( فإف اؼبتغَت التابع )حفظ القرآف( سيزداد أيضا.

اؼبفردات  استيعاب أنو إذا زادينص على  َُٕ,َ ىو xمعامل االكبدار ( ب
 ٘.ٕ,َُأك  َُٕ,َبوحدة فإف حفظ القرآف سيزداد بنسبة 

 ةاختبار الفرضي .3

 ىي: ةها الباحثتكما أكضحنا يف الفصل السابق أف الفرضية اليت اقًتح
H0حفظ القرآف. اؼبفردات على استيعابأتثَت بُت  كوف: ال ي 
H1: القرآف. حفظ اؼبفردات على استيعابأتثَت بُت  كوفي 

 (uji regresi linear sederhana) من انتج اختبار االكبدار اػبطي البسيط
< َٖٔ,َ. حيث َٖٔ,َ  (signifikansi)داللة أعَله ديكن مَلحظة أف قيمة 

فبا يعٍت أنو ال يوجد  قبوؿم H0مرفوض ك  H1لذلك ديكن استنتاج أف  َٓ,َ
فإف (. كما أكضحنا سابقا y)حفظ القرآف  على( x)اؼبفردات  استيعابأتثَت بُت 
٘ ْ,ِٗ ٘ بينما تتأثر ٔ,ٕا بنسبة ضعيف جد لو أتثَتاؼبفردات  استيعاب

ليس العامل الوحيد اؼبفردات  استيعاببعوامل أخرل. لذلك ديكن االستنتاج أف 
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الذم يؤثر على حفظ القرآف. لكنو يصبح أحد العوامل اليت تساعد يف حفظ 
 القرآف.
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 اخلامسالفصل 
 ة نتائج البحثمناقش

 
دل لحفظ القرآف  اؼبفردات على استيعابأتثَت هتدؼ ىذه الدراسة إىل ربديد 

( PP. Tahfidz Oemah Al-Qur’an Malang) معهد ربفيظ أكماه القرآف ماالنج الباتط
ستبياف يف الفصل السابق. كىنا عرضت الباحثة نتائج اختبار مفردات القرآف كنتائج اال

 ئج البحث كاليت تنقسم إىل ثَلثة أجزاء على النحو التايل:نتا ةناقش الباحثتس
 .PP) معهد حتفيظ أوماه القرآن ماالنج الباتطال لدى ادلفردات استيعاب .0

Tahfidz Oemah Al-Qur’an Malang) 
اؼبفردات على  استيعابأتثَت حسنو حوؿ ة  أجراه أسو يتمن نتائج البحث ال

عنصر لغوم جيب أف يتقنو متعلمي اللغة أف اؼبفردات ىي  تأكضح .الكتابة ةمهار 
اْلـ أك اللغات اْلجنبية. إذا كاف اؼبتعلم يتقن العديد من اؼبفردات فسوؼ يفهم 

تبُت أف . من ىذه الدراسة ّٔصياغتها كتابةدركس اللغة العربية كديكنو حىت إعادة 
ت اللغوية الكتابة لدل الطَلب ْلف اؼبهارا لاؼبفردات لو أتثَت كبَت يف مهار  استيعاب

 اؼبفردات. استيعاب اؼبكتوبة أك اؼبنطوقة تعتمد على مستول
على اؼبفردات  استيعابكىي البحث الذم أجراه حوؿ أتثَت يف دراسة أخرل 

 لكَلـا ةؼبفردات يوفر فوائد كبَتة كأتثَتا على مهار ا استيعابأف  مهاراة الكَلـ إىل
. ابإلضافة إىل ْٔآلخرين أسهلىل اأصبح نقل اْلفكار إزاد عدد اؼبفردات ْلنو كلما 
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 ةاؼبفردات كمهار  استيعابأظهر حبث يوسرينغ مع أصدقائو حوؿ العَلقة بُت ذلك 
 .ٓٔاؼبفردات ستيعاب٘ ابٖٔالقراءة أف مهارة القراءة أتثرت بنسبة 

كليس ىي اؼبفردات يف القرآف  ةإليها الباحث تاؼبفردات اليت أشار ىذه الدراسة يف 
ىو  ةقصده الباحثتاؼبفردات الذم  استيعاباليومي. لذا فإف اؼبفردات للحديث 

ىذا اؼبفردات يسهل حفظ  استيعابك آايت القرآف  اتالقدرة على فهم معٌت مفرد
ذين سبق ىذا اؼبفردات موجو أكرب إىل البالغُت ال استيعابإف  آايت القرآف كتذكرىا.
حفظ  علىاؼبفردات  عاباستي، لذلك من اؼبمكن أف يساعد ؽبم دراسة اللغة العربية

 زالوا ال يستطيعوف قراءة القرآف يف سن اْلطفاؿ الذين ما كيف الوقت نفسو، القرآف.
إنو عملية االستماع يساعد أك يؤثر على حفظ القرآف  اؼبفردات الستيعاب فإف 

 فبا يؤثر على حفظ القرآف. كتكرار القراءات
ربفيظ أكماه القرآف  معهد الباتطدل ل اؼبفردات استيعابتحديد مستول ل

 ككزعت الباحثة االختبار ؼبفردات ( PP. Tahfidz Oemah Al-Qur’an Malang) ماالنج
كؿ إىل اْل زءاْلسئلة العشرين مأخوذة من اعب . ىذهسؤاال َِالقرآف كاليت تتكوف من 

ها تكزع سؤاال َِمن بُت  الصَلحيةإجراء اختبار  بعدالعاشر. كمع ذلك  زءاعب
لستة اْلخرل ْلهنا  اْلسئلة ا تمت حذفا. لذلك يححسؤاال ص ُْؾ ىنا ةالباحث

 ُْسئلة أخرل كمت استخداـ كمت سبثيل شبكات اْلسئلة ابلفعل ِب حيحكانت غَت ص
 .الباتفردات الطاؼب استيعاب فقط لقياس مستول سؤاال

 استيعابمن اؼبعركؼ أف متوسط من نتائج اختبار مفردات القرآف 
 PP. Tahfidz Oemah) معهد ربفيظ أكماه القرآف ماالنج الباتطدل ل اؼبفردات

Al-Qur’an Malang)  كىذا يدؿ ِ,َٔ-ْٕكىو يف نطاؽ القيم  ٗ,ِٓىو .
                                                           

65
 Yusring Sanusi Baso et al., “Hubungan Penguasaan Mufradat Dan Tingkat Pemahaman 

Mahasiswa Dalam Membaca Teks Asli Bahasa Arab,” Arabi : Journal of Arabic Studies 1, no. 2 
(2016): 61. 



  

71 
 

 PP. Tahfidz) معهد ربفيظ أكماه القرآف ماالنج الباتطدل ل اؼبفردات استيعاب

Oemah Al-Qur’an Malang) ّطالبات، صنف  َْمن بُت ". ة "متوسطيف فئ 
 ٗ( يف فئة جيد جدا ك َُ٘طالبات ) ْ( يف فئة فبتاز ك ٘ٓ،ٕ)طالبات 

 ٓ( يف فئة متوسط ك ِ٘ٓطالبات ) َُ( يف فئة جيد ك ٘ٓ،ِِطالبات )
 ُ( يف فئة ضعيف ك َِ٘طالبات ) ٖ( يف فئة مقبوؿ ك ٘ٓ،ُِطالبات )

 زءكبعد االطَلع على البياانت بعدد اعب( يف فئة ضعيف جدا. ٘ٓ،ِطالبة )
ديكن للباحثة أف تستنتج أف عدد كنتائج اختبار اؼبفردات الطالبات  اليت حفظتها

اليت مت حفظها ال يؤثر ابلضركرة على نتائج اختبار اؼبفردات. ديكن  زءاعب ا
َت من اغبفظ كلكن حصلن على ثحظة أف ىناؾ طالبات لديهن عدد كمَل

من كلكن ىناؾ طالبات لديهن عدد قليل فردات يف اختبار اؼب ضعيفدرجات 
ديكن أف حيدث ىذا ْلنو اغبفظ كلكنهن حيصلن على درجات اختبار جيدة. 

كليس اؼبفردات الكاملة يف كل آية. كمن  ردبا ال يفهم سول جزء من اؼبفردات
اؼبفردات ليس لو أتثَت يف  استيعابنتائج اختبار اؼبفردات ىذا من اؼبعلـو أف 

ملية زايدة كلكنو س يف عحفظ القرآف كلكن ديكن أف يساعد يف حفظ القرآف لي
ا أف يكوف سبب عدـ كتذكر اآلايت اؼبنسية. أك ديكن أيض ةعقد يسهل اؼبراج

اؼبفردات يف اغبفظ ْلف كل طالبة ؽبا طريقة ـبتلفة يف حفظ  استيعاب أتثَت
كالبعض اآلخر حيفظ بطرؽ غبفظ مع الًتكيز على اؼبفردات فبعضها تقـو اب القرآف

الطرؽ اليت ديكن استخدامها يف حفظ القرآف الكرًن  أخرل ْلف ىناؾ العديد من
 .كالعديد من العوامل اليت ديكن أف تؤثر على حفظ القرآف
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 PP. Tahfidz) معهد حتفيظ أوماه القرآن ماالنج الباتطالدى لحفظ القرآن  .ِ

Oemah Al-Qur’an Malang). 
قراءة فهو يصف أف حفظ القرآف يعٍت تذكر  اسوسيانيت يف حبثه وجوكفقا عب

القرآف كتكرار ذلك إما عن طريق االستماع إليو أك قراءتو. تركز سوسانيت يف حبثها 
 ا. كاستنادا إىل نتائج حبثهٔٔمرحلة الطفولة اؼببكرةعلى طريقة التَلقي اؼبستخدمة يف 

ف يف سن مبكرة ىي توجيو أف العوامل اليت ديكن أف تؤثر على حفظ القرآ تأكضح
تعترب طريقة كالبيئة. يف سن مبكرة  الدافعيةعدة الوالدين ك اؼبعلم كطرؽ اغبفظ كمسا

ا ْلف اْلطفاؿ ال يستطيعوف اغبفظ بشكل مستقل. ي مناسبة جدا للتطبيق نظر قالتَل
كمن نتائج البحث الذم أجراه ىَتم سبتادم ذكر العوامل اؼبؤثرة يف حفظ القرآف 

 .ٕٔلبيئةاؼبفردات ككيفية اغبفظ كا استيعابكىي الدافعية كالفهم ك 
 ستيعابة حفظ القرآف كاليت ارتبطت ابتتعلق بعملي فياستبالا ةالباحث تكىنا كزع

اؼبفردات كاليت كانت حبسب الباحثة أحد العوامل اليت أثرت يف حفظ القرآف كما 
. تعابَت َُغلق يتكوف من اؼباستبياف  ىوسبتادم أعَله. االستبياف كصفها ىَتم 

 إىل: ةثالباح تصعلى نتائج االستبياف خل كبناء
اؼبفردات لو فوائد كيساعد يف حفظ  استيعابأف  الباتيعتقد غالبية الط( أ

سراع يف تذكر اآلايت احملفوظة كسهولة تذكر ترتيب اآلايت القرآف مثل اإل
زايدة اؼبعرفة اؼبوجودة يف القرآف مثل ك ا. آايت القرآف أيض إطَلؽ نطقك 

 .االقانوف كالتاريخ كغَتمه
 كل آية.  اتأكثر متعة كأسهل عندما تفهم مفردف يكوف حفظ القرآ( ب
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معهد حتفيظ أوماه  الباتطالدى لحفظ القرآن  ادلفردات على استيعابأتثري  .3
 .(PP. Tahfidz Oemah Al-Qur’an Malang) القرآن ماالنج

. بعد صبع البياانت يتم تقدًن اتطالب َْاؼبفردات كاستبياف على  بتوزيع اختبار
 uji regresi linier) ابستخداـ اختبار االكبدار اػبطي البسيطالبياانت كربليلها 

sederhana)أقرت غالبية الطالبات  ةو الباحثت. بناء على نتائج االستبياف الذم كزع
اؼبفردات ديكن أف يساعد يف عملية اغبفظ. كمع ذلك بعد االختبار يف استيعاب ِبف 

 داللةمت اغبصوؿ على قيمة  (uji regresi linier sederhana) اختبار االكبدار اػبطي
أف  قبوؿ فبا يعٍتم H0مرفوض ك  H1لذلك ديكن استنتاج أف  َٖٔ,َقدرىا 

ف أتثَت حفظ القرآف. لكن عند النظر إليها من قيمة معامل و يك الاؼبفردات  استيعاب
 استيعابفبا يعٍت أف أتثَت اؼبتغَت اؼبستقل ) ٕٔ,َ ىي (R Squareالتحديد )

٘ ْ,ِٗ٘ بينما الباقي ىو ٔ,ٕى اؼبتغَت التابع )حفظ القرآف( ىو اؼبفردات( عل
اؼبفردات(. اتضح أنو ابلرغم  استيعابمتأثركف بعوامل أخرل خارج اؼبتغَت اؼبستقل )

ال يزاؿ لكن ليس لو أتثَت يف حفظ القرآف اؼبفردات  استيعابأف  ةاختبار الفرضيمن 
حت نتائج حبث ابحثُت سابقُت أف النسبة. كما أكض ضعيفلو أتثَت على الرغم من 

ىو فقط  القرآف بل اؼبفردات ليس العامل الوحيد الذم يؤثر على حفظ استيعاب
كلكن ْلكؿ مرة  ليت تساعد يف عملية حفظ القرآف ال سيما يف اغبفظأحد العوامل ا

 ة.عإلمكاف اؼبساعدة يف عملية اؼبراجاب
البحث الذم أجراه  يعٍتث سبق كصف العديد من الدراسات اؼبتعلقة هبذا البح

أسوة حسنو حوؿ أتثَت استيعاب اؼبفردات على مهارة الكتابة. من ىذه الدراسة تبُت 
أف استيعاب اؼبفردات لو أتثَت كبَت يف مهارل الكتابة لدل الطَلب ْلف اؼبهارات 
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. ُث البحث ٖٔاللغوية اؼبكتوبة أك اؼبنطوقة تعتمد على مستول استيعاب اؼبفردات
اه إندانغ كجيااينيت حوؿ أتثَت استيعاب اؼبفردات على مهاراة الكَلـ إىل أف الذم أجر 

استيعاب اؼبفردات يوفر فوائد كأتثَتات كبَتة على مهاراة الكَلـ ْلنو كلما زاد عدد 
. ُث أظهر ٗٔاؼبفردات لدل الشخص كاف من اْلسهل نقل اْلفكار إىل اآلخرين

عَلقة بُت استيعاب اؼبفردات كمهاراة البحث يف حبث يوسرينغ مع أصدقائو حوؿ ال
 .َٕ٘ ابستيعاب اؼبفرداتٖٔالقراءة أف مهاراة القراءة أتثرت بنسبة 

( ىذا، uji regresi linier sederhanaانطَلقا من نتائج اختبار االكبدار البسيط )
رفضت  سابقُت أك دبعٌت آخرالباحثُت الحصلت ىذه الدراسة على نتائج ـبتلفة من 

 ذكورين سابقاإذا حصل الباحثوف اؼب ة النظرايت أك الدراسات السابقة.ىذه الدراس
يف كلكن ثَت كبَت على اؼبهارات اْلخرل اؼبفردات كاف لو أت استيعاب على نتائج أف
دل لعلى حفظ القرآف جدا  عيفكاف أتثَت اؼبفردات لو أتثَت ضىذه الدراسة  

 PP. Tahfidz Oemah Al-Qur’an) معهد ربفيظ أكماه القرآف ماالنج الباتط

Malang )حبيث عند اختبار الفرضية أف H1  مرفوض كH0  مقبوؿ فبا يعٍت أنو ال
ات أثناء ْلف ليس كل الطالب يوجد أتثَت بُت استيعاب اؼبفردات على حفظ القرآف

اؼبفردات اؼبفهومة ىي ك كل آية   اتة معاين مفردعلى دراس عملية اغبفظ يركزف أكال
طريقة ـبتلفة يف اغبفظ  باتلدل الطالك كل آية   مناملة كليست شفقط جزئية 

كالعوامل اليت تؤثر يف حفظ القرآف صص ؼبفردات غَت موجود حىت اآلف م ـبيالتعلك 
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بحث الضح ىَتم سبتادم يف نتائج اؼبفردات ىو أحدىا كما أك  استيعابمتنوعة ك 
 .ُٕمتعلق ابلعوامل اؼبؤثرة يف حفظ القرآف
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 الفصل السادس
 مختتااإل

 
 اخلالصة . أ

اؼبفردات على حفظ  استيعابعلى نتائج اؼبناقشة السابقة حوؿ أتثَت  بناء
 التالية: َلصةاػب ةقدـ الباحثت القرآف

معهد ربفيظ أكماه  الباتطالدل لحفظ القرآف  اؼبفردات على استيعاب .ُ
يف فئة  ( PP. Tahfidz Oemah Al-Qur’an Malang) القرآف ماالنج

 استيعاب اختبار نتائجذلك من خَلؿ متوسط  ". ديكن مَلحظةتوسطم"
 كاليت ٗ,ِٓ تبلغ كاليت َُ اعبزء إىل ُ اعبزء من اؼبأخوذة القرآنية اؼبفردات

 ّطالبات، صنف  َْمن بُت . ِ,َٔ إىل ْٕ من القيم نطاؽ يف تقع
 ٗ٘( يف فئة جيد جدا ك َُطالبات ) ْ٘( يف فئة فبتاز ك ٓ،ٕطالبات )
 ٓ٘( يف فئة متوسط ك ِٓطالبات ) َُة جيد ك ٘( يف فئٓ،ِِطالبات )
 ُ٘( يف فئة ضعيف ك َِطالبات ) ٖ٘( يف فئة مقبوؿ ك ٓ،ُِطالبات )

يت حصل عليها ال تانياالب نتائج من ٘( يف فئة ضعيف جدا.ٓ،ِطالبة )
 استيعابحفظ القرآف ال يؤثر ابلضركرة على  عدديتبُت أف  ةالباحث

معهد  الباتاؼبفردات اليت يتقنها ط اؼبفردات. ديكن أف حيدث ىذا ْلف
 (PP. Tahfidz Oemah Al-Qur’an Malang) ربفيظ أكماه القرآف ماالنج

 جزئية كليست شاملة من كل آية.
 استيعاباتفقت غالبية الطالبات على أف بناء على نتائج االستبياف اؼبوزع  .ِ

ة أك علو فوائد كساعد يف حفظ القرآف مثل اؼبساعدة يف اؼبراج اؼبفردات
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  اتعلى اغبفظ. إف حفظ القرآف ىو أيضا أكثر متعة عند فهم مفرداغبفاظ 
 كل آية ْلنو يضيف معرفة جديدة.

اؼبفردات ساعد  استيعابأف  الباتغالبية الط تأقر بناء على نتائج االستبياف  .ّ
كلكن عند االختبار ابستخداـ اختبار االكبدار اػبطي ف يف عملية حفظ القرآ

أتثَت بُت  ال يكوفخلصت النتائج  (uji regresi linier sederhana) البسيط
 Rنظر إليو من معامل التحديد ) .القرآف حفظعلى اؼبفردات  استيعاب

Square )اؼبفردات(  استيعابفبا يعٍت أف أتثَت اؼبتغَت اؼبستقل ) ٕٔ,َ ىو
ا( بينما الباقي ىو ٘ )ضعيف جدٔ,ٕعلى اؼبتغَت التابع )حفظ القرآف( ىو 

مرفوض ك  H1 حبيث عند اختبار الفرضية أف يتأثر بعوامل أخرل. ْ٘,ِٗ
H0  مقبوؿ فبا يعٍت أنو ال يوجد أتثَت بُت استيعاب اؼبفردات على حفظ

اؼبفردات ليس العامل الوحيد الذم يؤثر على حفظ  استيعاب إف القرآف.
ال سيما ليت تساعد يف عملية حفظ القرآف القرآف بل ىو فقط أحد العوامل ا

ة كاحملافظة عجا عملية اغبفظ ْلكؿ مرة كلكن ىذا فبكن للمساعدة يف اؼبر يف
حفظ  علىاؼبفردات  استيعاب أتثَتعلى اغبفظ. ديكن أف يكوف سبب عدـ 

ات أثناء عملية اغبفظ يركزف أكال على دراسة القرآف ْلف ليس كل الطالب
من املة هومة ىي جزئية فقط كليست شكاؼبفردات اؼبفكل آية   اتمعاين مفرد

ال يوجد تعليم خاص ك تلفة كل طالبة ؽبا طرؽ ربفيظ ـبك كل آية   اتمفرد
 .ؤثر على حفظ القرآف متنوعةالعوامل اليت تك ؼبفردات 
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 االقًتاحات . ب
 االقًتاحات التالية: ةقدـ الباحثتأعَله  اػبَلصةبناء على 

 للطَلب .ُ
استنادىا العديد من العوامل اليت تؤثر على حفظ القرآف. على الرغم من 

أتثَت يف حفظ اؼبفردات ليس لو  استيعابىل نتائج االختبار أعَله فإف إ
لكن نتائج االستبياف تظهر أف الطالبات جيدف ذلك أسهل كأف ك القرآف 

معٌت اآلايت من  فهم باغبفظ يكوف أكثر متعة عندما يكوف مصحواب
اعدة ؼبسبشدة اب ةوصي الباحثتالقرآف. لذلك عند دراسة معٌت آايت القرآف 
تقوية على اغبفظ ) ةفاظة كاحملعيف توفَت الراحة يف اغبفظ خاصة عند اؼبراج

ستقامة الاك ال تنس أف تقصد قلبك اغبفظ( كفهم القرآف. كفضَل عن ذلك 
 ة.عجاكال تنس أف تكوف مر 

 للباجث التايل .ِ
 قة ابلسببإلجراء مزيد من البحوث اؼبتعل التايل لباحثل ةريد الباحثت

على حفظ القرآف. ديكن إجراء مزيد من ضعيف فردات لو أتثَت اؼب استيعاب
مثل اعبنس ْلف ىذه ريق إجراء حبث حوؿ ظركؼ ـبتلفة البحث عن ط

كاختبار  القرآفكنطق الدراسة تركز على الطالبات فقط كمستول العمر 
 .االعَلقة كليس أتثَتىا أك غَتى
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ANGKET 

Penelitian Tentang : 

حتفيظ أوماه يف معهد طالبات العلى حفظ القرآن لدى  القرآنية داتادلفر  استيعابأتثري 
 (PP. Tahfidz Oemah Al-Qur’an Malang) لقرآن ماالنجا

Sdr/Sdr(i) responden yang terhormat, 

 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dari Sdr/Sdr(i) tentang 

“Pengaruh Penguasaan Mufradat Terhadap Hafalan Al-Qur’an Santri PP. Tahfidz 

Oemah Al-Qur’an Malang”. 

 Hasil dari penulisan ini hanya diperuntukkan bagi keperluan penulisan ilmiah 

(skripsi) yang merupakan tugas akhir  Jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Oleh karena itu jawaban Sdr/Sdr (i) tidak dipublikasikan dan 

dijamin kerahasiannya. 

 Setiap jawaban yang Sdr/Sdr (i) berikan merupakan bantuan yang tidak 

ternilai besarnya bagi penelitian kami. Untuk bantuan tersebut sebelum dan 

sesudahnya kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza’. 

Dalam survey ini tidak ada jawaban benar/salah.  

 

Peneliti, 

 

 

Desynta Fitria Ramadhani 



  

 

SURAT PERNYATAAN 

 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : ........................................................................................... 

Perolehan juz : ..................juz 

Menyatakan bahwa saya bersedia dan benar-benar akan mengisi angket/kuisioner 

dengan jujur dan benar adanya. 

Demikian surat pernyataan saya buat. 

 

Malang,..................................................2022 

 

 

............................................................. 



  

 

ANGKET PENILAIAN 

PENGARUH PENGUASAAN MUFRADAT TERHADAP HAFALAN  AL-

QUR’AN SANTRI PP. TAHFIDZ OEMAH AL-QUR’AN MALANG 

Petunjuk: 

1. Pengaruh penguasaan mufradat dalam proses menghafalkan Al-Qur’an 

(memudahkan/menyulitkan, mempersingkat waktu hafalan/memperbanyak 

waktu hafalan, efektif/tidak efektif, kelancaran melafalkan ayat).  

2. Mufradat yang dimaksud adalah kosakata bahasa Arab yang ada dalam Al-Qur’an 

saja bukan kosakata bahasa Arab dalam percakapan sehari-hari atau lainnya. 

Identitas Responden 

1. Nama   : _____________________ 

2. Perolehan juz   : _____________________ 

 

Petunjuk Pengisian: 

Beri tanda check () pada kolom yang paling sesuai dengan penilaian Anda. 

SS=Sangat setuju S= Setuju N= Netral TS=Tidaksetuju  STS= Sangat tidak setuju 

 

 No Pernyataan 
Nilai 

SS S N TS STS 

1.  

Penguasaan mufradat berpengaruh terhadap hafalan 

santriwati seperti lebih cepat dalam mengingat ayat-

ayat yang dihafalkan. 

     

2.  
Penguasaan mufradat mempersulit santriwati untuk 

mengingat urutan ayat ketika hafalan. 

     

3.  
Penguasaan mufradat memudahkan santriwati dalam 

mengingat ayat ketika lupa dalam proses hafalan. 

     

4.  

Penguasaan mufradat menjadikan proses hafalan 

semakin lancar dalam melafalkan ayat-ayat Al-

Qur’an. 

     

5.  
Setelah memahami mufradat dari setiap ayat, proses 

menghafal Al-Qur’an dalam satu halaman (15 baris) 

     



  

 

hanya membutuhkan waktu sekitar 30-60 menit. 

6.  
Penguasaan mufradat tidak memiliki pengaruh 

terhadap proses hafalan Al-Qur’an. 

     

7.  
Memahami mufradat dari setiap ayat sangat 

diperlukan sebelum proses menghafal dimulai. 

     

8. M 

Menghafal Al-Qur’an semakin menyenangkan dan 

mudah ketika memahami mufradat dari setiap ayat 

yang dihafal. 

     

9.  
Memahami mufradat sebelum menghafal justru 

membuat bingung dan menyulitkan. 

     

10.  

Memahami mufradat sebelum menghafal justru 

membuat waktu terbuang sia-sia karena membutuhkan 

waktu yang lama. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

 

TES MUFRADAT AL-QUR’AN 

(Santri PP. Tahfidz Oemah Al-Qur’an Malang) 

 

SURAT PERNYATAAN 

 

  

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : ........................................................................................... 

Perolehan juz : ..................juz 

Menyatakan bahwa saya bersedia dan benar-benar akan mengerjakan TES 

MUFRADAT AL-QUR’AN dengan jujur dan tidak akan melakukan segala 

tindak kecurangan. 

Demikian surat pernyataan saya buat. 

 

Malang,..................................................2022 

 

 

............................................................. 

 

 

 

KISI-KISI TES MUFRADAT AL-QUR’AN 

 

No Indikator Nomor Soal Bentuk Soal 

1 

Santri memahami makna mufradat yang 

ada dalam Al-Qur’an. 

 

1, 2, 5, 7, 12, 15, 

16, 17, 19 

Pilihan Ganda 
2 

Santri mampu memahami maksud yang 

terkandung dalam ayat Al-Qur’an. 

 

3, 6, 11, 14, 18 

3 

Santri mampu menyebutkan jenis 

mufradat/kalimat (isim/fi’il/huruf, 

mudzakar/muannats, 

mufrad/mutsanna/jama’) 

4, 8, 9, 10, 13, 

20 

 

 

 

 



  

 

PERHATIAN: 

 Mufradat yang dimaksud adalah kosakata bahasa Arab yang ada dalam Al-

Qur’an saja bukan kosakata bahasa Arab dalam percakapan sehari-hari atau 

lainnya. 

 Mohon dijawab butir-butir soal penelitian ini dengan jujur sesuai dengan 

kemampuan anda. 

 Tidak diperkenankan membuka Al-Qur’an atau mencari jawaban 

dengan bantuan internet atau melakukan tindak kecurangan lainnya. 

 Pilihlah jawaban yang anda anggap benar dengan memberi tanda silang 

(x). 

 Setiap soal bernilai 5 jika benar, dan 0 jika salah. 

 

SOAL 

1. Arti kalimat “ تىمى مٍ  pada ayat ”خى ًه تىمى اَّللَّي عىلىىَٰ قػيليوهًبًٍم كىعىلىىَٰ ظبىًٍع  خى
adalah………………………………. 

a. Menutup 

b. Meyempurnakan 

c. Mengunci 

d. Menyelesaikan 

 

2. Potongan ayat yang memiliki arti “siksa yang pedih” 

adalah.............................. 

a. عذاب عظيم 
b. عذاب اليم 
c. غٍت حليم 
d. غفور رحيم 

 

ُته  .2 بىافه ميًب يى ثػيٍع ذىا ًى اهي فىًإ قىىَٰ عىصى اءي . فىأىٍل ضى يى بػىٍي ذىا ًى هي فىًإ نػىزىعى يىدى كى
رًينى  لنَّاًظ يمه . ًل ره عىًل اًح ا لىسى ذى فَّ ىىَٰ ٍرعىٍوفى ًإ ٍوـً ًف ٍن قػى ي ًم ألى مى  .قىاؿى اٍل

Ayat-ayat diatas merupakan ayat yang menjelaskan tentangg 

kisah......... 

a. Nabi Muhammad saw 



  

 

b. Nabi Harun as 

c. Nabi Isa as 

d. Nabi Musa as 

 

ٍم تػيٍرضبىيوفى  .3 عيوهي كىاتػَّقيوا لىعىلَّكي بىارىؾه فىاتًَّب نىاهي مي زىٍل تىابه أىنٍػ ا ًك ذى  كىىىَٰ

Kalimat “ تىابه ..……………pada ayat di atas menunjukkan ”ًك  

a. Isim mufrad 

b. Isim mutsanna 

c. Isim jama’ mudzakar salim 

d. Isim jama’ muannats salim  
 

5. Kalimat “ حييىٌرًفيوفى” pada ayat dibawah ini menunjukkan arti............. 

اديكا ينى ىى نى الًَّذ نىا  حييىٌرًفيوفى  ًم ٍع يػىقيوليوفى ظبًى ًو كى ًع وىاًض مى عىٍن مى ًل كى اٍل
سً  نىا لىيِّا ًِبىٍل عو كىرىاًع رى ميٍسمى يٍػ نىا كىاظٍبىٍع غى يٍػ يًن ۚكىعىصى ننا يًف الدًٌ ٍم كىطىٍع ًه  نىًت

a. يبخلوف 
b. يغَتكف 
c. يفًتكف 
d. حيبوف 
 

افى ؽبىينَّ  .5 ٍف كى لىده ۚ فىًإ ٍن ؽبىينَّ كى ٍف ملٍى يىكي ٍم ًإ كي ا تػىرىؾى أىٍزكىاجي ٍصفي مى ٍم ًن لىكي كى
نو ۚ  ٍي يَّةو ييوًصُتى هًبىا أىٍك دى ًص ًد كى ٍن بػىٍع نى ۚ ًم مي الرُّبيعي فًبَّا تػىرىٍك لىده فػىلىكي كى

ؽبىي  لىده كى ٍم كى افى لىكي ٍف كى لىده ۚ فىًإ ٍم كى ٍن لىكي ٍف ملٍى يىكي تيٍم ًإ نَّ الرُّبيعي فًبَّا تػىرىٍك
ٍف   ًإ نو ۗ كى ٍي يَّةو تيوصيوفى هًبىا أىٍك دى ًص ًد كى ٍن بػىٍع تيٍم ۚ ًم ني فًبَّا تػىرىٍك نَّ الثُّمي فػىلىهي

لىوي أىخه أىٍك  رىأىةه كى لىةن أىًك اٍم َلى له ييورىثي كى افى رىجي دو كى لًٌ كىاًح كي أيٍخته فىًل
سي ۚ  دي ا السُّ مى هي نٍػ اءي يًف الثػُّليًث ۚ ًم رىكى ٍم شي كى فػىهي ًل ٍن ذىَٰ ثػىرى ًم انيوا أىٍك ٍف كى فىًإ



  

 

نى اَّللًَّ ۗ  يَّةن ًم ًص ارٌو ۚ كى رى ميضى نو غىيٍػ ٍي يَّةو ييوصىىَٰ هًبىا أىٍك دى ًص ًد كى ٍن بػىٍع ًم
يمه  ًل يمه حى  كىاَّللَّي عىًل

 

Dari ayat di atas kita dapat mengetahui ketika seorang suami 

meninggal dan meninggalkan istri dan anak, maka bagian 

harta warisan yang di dapat seorang istri 

adalah...................................  

a. 1/8 bagian 

b. ¼ bagian 

c. ½ bagian 

d. 2/3 bagian 

 

رى  .ٕ ٍف كي رىكيا اٍل تػى ينى اٍش فَّ الًَّذ ئنا ًإ يٍػ ديىاًف لىٍن يىضيرُّكا اَّللَّى شى إٍلً  اًب
Antonim kalimat " رىكيا تػى  pada ayat di atas " اٍش

adalah.........................  

 ابع. أ
 أجاب. ب
 أحب. ج
 بغض. د

 

يننا .8 ًب شٍبنا مي ًو ًإ ىَٰ ًب فى ًذبى ۖ كىكى كى تػىريكفى عىلىى اَّللًَّ اٍل ػىٍف ٍيفى ي ظيٍر كى  اٍن

Kalimat “ ظيرٍ  ..……………pada ayat di atas menunjukkan ”اٍن  

a. Isim mufrad 

b. Fi’il  

c. Huruf 

d. Isim jama’  

 

 



  

 

ا .9 يمن اابن أىًل ُتى ًِبىفَّ ؽبىيٍم عىذى ًق نىاًف مي ًر اٍل  بىشًٌ

Kalimat “ ًقُتى نىاًف مي ..……………pada ayat di atas menunjukkan ”اٍل  

a. Isim mufrad 

b. Isim mutsanna 

c. Isim jama’ mudzakar salim  

d. Isim jama’ muannats  salim 

 

يًٌنىاًت كىالزُّبيًر    .01 بػى ٍل اءيكا اًب ًلكى جى ٍب ٍن قػى ذًٌبى ريسيله ًم ٍد كي بيوؾى فػىقى ذَّ ٍف كى فىًإ
َتً  ًن مي تىاًب اٍل ًك  كىاٍل

Bentuk mufrad dari kalimat “ ريسيله” pada ayat di atas 

adalah………….  

الىةه . أ  ًرسى
ٍوؿه . ب  رىسي
لىةه . ج  رىٍس
لى . د  رىسى

نيوا  .00 ينى آمى ا الًَّذ رى اَّللًَّ كىالى ايى أىيػُّهى عىاًئ لُّوا شى ـى الى ربيً رى اغٍبىرىا ٍه كىالى  الشَّ
ٍن رىهبًًٌٍم  تػىغيوفى فىٍضَلن ًم ـى يػىبٍػ تى اغٍبىرىا ٍي بػى ُتى اٍل دى كىالى آمًٌ ًئ قىَلى اؽٍبىٍدمى كىالى اٍل
ٍوـو أىٍف  نىآفي قػى ٍم شى نَّكي تيٍم فىاٍصطىاديكا ۚ كىالى جيىٍرًمى لىٍل ذىا حى ًإ كىًرٍضوىاانن ۚ كى

رًبًٌ صى  ٍل نيوا عىلىى ا تػىعىاكى كا ۘ كى تىدي ـً أىٍف تػىٍع ًد اغٍبىرىا ًج ٍس مى ٍم عىًن اٍل ككي دُّ
فَّ اَّللَّى  تػَّقيوا اَّللَّى ۖ ًإ كىاًف ۚ كىا عيٍد ُثًٍ كىاٍل نيوا عىلىى اإٍلً وىلَٰ ۖ كىالى تػىعىاكى ٍق كىالتػَّ

ابً  قى ًع يدي اٍل ًد  شى

Yang dimaksud kalimat “ ـى رى اغٍبىرىا ٍه  pada ayat di atas”الشَّ

adalah.................  

a. Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Ramadhan 



  

 

b. Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab 

c. Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Sya’ban 

d. Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Syawal 

 

ـى  .01 يػىٍو مٍ كى ريىي يعنا ُثيَّ  كبىٍشي ينى  صبًى مي الًَّذ اؤيكي رىكى نى شي وا أىٍي ينى أىٍشرىكي لًَّذ نػىقيوؿي ًل
وفى  تيٍم تػىٍزعيمي نٍػ  كي

Arti kalimat yang bergaris bawah adalah.....................................  

a. Membangkitkan 

b. Memanggil 

c. Menciptakan 

d. Mengumpulkan 

 

ثي أىفىاضى النَّاسي    .02 ٍي ٍن حى يضيوا ًم يمه ُثيَّ أىًف فَّ اَّللَّى غىفيوره رىًح ريكا اَّللَّى ۚ ًإ ًف ٍغ تػى  كىاٍس

Kalimat “يضيوا ..……………pada ayat di atas menunjukkan ”أىًف  

a. Fi’il madhi  

b. Fi’il mudhari’  

c. Fi’il amr  

d. Fi’il nahi  

ًط   .03 غىاًئ نى اٍل ٍم ًم كي ٍن ده ًم اءى أىحى رو أىٍك جى فى تيٍم مىٍرضىىَٰ أىٍك عىلىىَٰ سى ٍػ ن ٍف كي ًإ كى
وا أىٍك الى  حي سى ا طىيًٌبنا فىاٍم يدن ًع وا صى مي يىمَّ تػى اءن فػى كا مى اءى فػىلىٍم ذبىًدي تيمي النًٌسى ٍس مى

وي ۚ ٍن ٍم ًم يكي ًد ٍم كىأىٍي كي وًى ويجي   ًب

Ayat di atas menjelaskan tentang.......................  

a. Tayamum 

b. Wudhu 

c. Mandi besar 

d. Istinja' 

ًمُتى  .04 كى نػيوىيلًٌ بػىٍعضى الظَّاًل ًل ذىَٰ انيوا  كىكى ا دًبىا كى ضن بيوفى بػىٍع ًس  يىٍك

Sinonim kalimat "  بيوفى ًس  pada ayat di atas " يىٍك

adalah.........................  



  

 

 يعلموف. أ
 يعملوف. ب
 يشعركف. ج
 جيهلوف. د

 

ا  .05 دن بىابى سيجَّ ليوا اٍل خي نىا ؽبىيمي اٍد قػيٍل ٍم كى ًه مي الطُّورى دًبًيثىاًق ٍوقػىهي نىا فػى ٍع كىرىفػى
نىا ؽبىيٍم  قػيٍل يظناكى يثىاقنا غىًل ٍم ًم هي نٍػ انى ًم ٍذ ًت كىأىخى ٍب كا يًف السَّ دي  الى تػىٍع

Antonim kalimat “يظنا ......................pada ayat di atas adalah ”غىًل  

ا. أ فن يٍػ ًع  ضى
ننا. ب ٍػ ي ًب  مي
ننا. ج ٍػ ي ًه  مي
رنا. د يٍػ ًب  كى

 

مٍ   .01 وىانىكي ٍخ ًإ ٍم كى ءىكي كا آابى نيوا الى تػىتًَّخذي ينى آمى ا الًَّذ ًف  ايى أىيػُّهى يىاءى ًإ أىٍكًل
مي  كى ىي ٍم فىأيكلىًَٰئ كي ٍن وىؽبَّيٍم ًم ٍن يػىتػى مى ديىاًف ۚ كى رى عىلىى اإٍلً ٍف كي بُّوا اٍل تىحى اٍس

وفى  مي   الظَّاًل

Arti kalimat “ بُّوا تىحى .............................pada ayat di atas adalah ”اٍس  

a. Berpaling 

b. Menyukai 

c. Membenci 

d. Meninggalkan 

 

لىمي  .08 َٰ كىاٍع قيٍرَبى م اٍل ًذ ًل وًؿ كى لرَّسي ًل وي كى ءو فىأىفَّ َّلًلًَّ طبييسى ٍي ٍن شى تيٍم ًم ٍم وا أىمنَّىا غىًن
نىا  زىٍل ا أىنٍػ مى تيٍم اًبَّللًَّ كى نٍػ تيٍم آمى نٍػ ٍف كي يًل ًإ ًب ًن السَّ ًُت كىاٍب اًك سى مى ىَٰ كىاٍل تىامى يػى كىاٍل



  

 

تػىقىى اعٍبىمٍ  ـى اٍل ٍرقىاًف يػىٍو في ـى اٍل ػىٍو انى ي ًد ءو عىلىىَٰ عىٍب ٍي لًٌ شى عىاًف ۗ كىاَّللَّي عىلىىَٰ كي
يره   قىًد

ayat di atas menjelaskan tentang..................  

a. Pembagian zakat 

b. Pembagian harta warisan 

c. Pembagian harta rampasan perang 

d. Mustahiq zakat 

 

زى   .09 ٍم كىأىنٍػ ٍن رىبًٌكي افه ًم ٍم بػيٍرىى اءىكي ا النَّاسي قىٍد جى ٍم نيورنا ايى أىيػُّهى كي لىٍي نىا ًإ ٍل
يننا ًب   مي

Sinonim kalimat “ اءى pada ayat di atas kecuali ”جى ...................... .... 

 غىادىرى . أ
 أىتىى. ب
 كىصىلى . ج
بىلى . د  أىقٍػ

 

ٍد   .11 هى نَّا كىاٍش ويًل قىاليوا آمى رىسي ًب نيوا يًب كى ىلى اغٍبىوىارًيًٌُتى أىٍف آًم تي ًإ ٍي ٍذ أىٍكحى ًإ كى
لً  وفى ًِبىنػَّنىا ميٍس  مي

Kalimat “ اغٍبىوىارًيًٌُتى” pada ayat di atas menunjukkan……………..  

a. Isim mufrad 

b. Isim mutsanna 

c. Isim jama’ mudzakar salim  

d. Isim jama’ muannats salim  

 مع النجاح
 جزاكم هللا خريا

 



  

 

 الصورة عند االختبار
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