
i 
 

 جمهورية إندونيسيا
وزارة الشؤون الدينية 

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج 
كلية الدراسات العـليا قسم تعليم اللغة العربية 

 
 

 المقروء فهم كفاءة على آثرهو الكريم القرآن تحفيظ
 اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جبامعة الكرمي القرآن حتفيظ ىيئة يف السببية دراسة)

( الشرقية جاوى ماالنج احلكومية
 

  

حبث تكميلى لنيل درجة ادلاجسًت يف تعليم اللغة العربية 
 

: اعداد              
 أشرايف زلمد نزار    : الطالب

 S2 /09720109   :التسجيل رقم

:  إشراف            
 لوبيس توركيس الدكتور       
 خبيت زلمد بكري الدكتور      

 

 

 الجامعى العام

 م 2010-2011

 ى 1431-1432



ii 
 

 جمهورية إندونيسيا
وزارة الشؤون الدينية 

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج 
كلية الدراسات العـليا قسم تعليم اللغة العربية 

 
 

 المقروء فهم كفاءة على آثرهو الكريم القرآن تحفيظ
 اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جبامعة الكرمي القرآن حتفيظ ىيئة يف السببية دراسة)

( الشرقية جاوى ماالنج احلكومية
 

  

حبث تكميلى لنيل درجة ادلاجسًت يف تعليم اللغة العربية 
 

: اعداد              
 أشرايف زلمد نزار    : الطالب

 S2 /09720109   :التسجيل رقم

:  إشراف            
 لوبيس توركيس الدكتور       
 خبيت زلمد بكري الدكتور      

 

 

 الجامعى العام

 م 2010-2011

 ى 1431-1432



iii 
 

 جمهورية إندونيسيا
وزارة الشؤون الدينية 

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج 
 كلية الدراسات العـليا قسم تعليم اللغة العربية

 
تقرير المشرفين 

بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العادلني والصالة والسالم على أشرف 
: األنبياء وادلرسلني وآلو وصحبو أمجعني

: بعد االطالع على البحث التكميلي الذي حضره الطالب
زلمد نزار أشرايف : االسم   

 09720109: رقم التسجيل  
 ادلقروء فهم كفاءة على وآثاره الكرمي القرآن فيظتح: موضوع البحث 

 موالنا جبامعة الكرمي القرآن حتفيظ ىيئة يف السببية دراسة)
 (الشرقية جاوى ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك

. وافق ادلشرفان على تقدميو إىل رللس اجلامعة
  :ادلشرف الثاين:         ادلشرف األول

 خبيت زلمد بكري الدكتور. توركيس لوبيس          د. د

 

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

يعتمد، 
رئيس قسم تعليم اللغة العربية 

 
 شهداء صاحل نور. د

 150374010: التوظيف رقم



iv 
 

 جمهورية إندونيسيا
وزارة الشؤون الدينية 

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج 
 كلية الدراسات العـليا قسم تعليم اللغة العربية

 

اعتماد لجنة المناقشة 
: عنوان البحث 

 المقروء فهم كفاءة على آثرهو الكريم القرآن تحفيظ
 ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جبامعة الكرمي القرآن حتفيظ ىيئة يف السببية دراسة)

( الشرقية جاوى
حبث تكميلي لنيل درجة ادلاجستري قسم تعليم اللغة العربية 

 09720109: زلمد نزار أشرايف  رقم التسجيل : إعداد الطالب 
قد دافع الطالب عن ىذا البحث أمام جلنة اجلامعة وتقرر قبولو شرطا لنيل درجة 

.  م 2011 يوين 24ادلاجستري يف تعليم اللغة العربية ، وذلك يف يوم اجلمعة ، 
: وتتكون جلنة ادلناقشة من السادة األساتدة 

 :...............زلمد علي كامل       رئيسا مناقشة   التوقيع . د . أ .1
 :...............شهداء صاحل نور       رئيسا    التوقيع . د .2
 :...............توركيس لوبيس       مشرفا ومناقشا   التوقيع . د .3
 :...............بكري زلمد خبيت       مشرفا ومناقشا   التوقيع . د .4

يعتمد 
عميد كلية الدراسات العليا 

 
مهيمن . د. أ

150215375 



v 
 

إقرار الطالب 
 

: أنا ادلوقع أدناه، وبيانايت كالآليت
زلمد نزار أشرايف : االسم  
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. ماالنج، جاوى شرقية. 4شارع كوفرل عثمان رقم : العنوان  

 
أقر بأن ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفري شرط لنيل درجة ادلاجستري يف تعليم 

اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
: حتت عنوان

 المقروء فهم كفاءة على وآثاره الكريم القرآن تحفيظ
 إبراهيم مالك موالنا بجامعة الكريم القرآن تحفيظ هيئة في السببية دراسة)

( الشرقية جاوى ماالنج الحكومية اإلسالمية
وإذا ادعى . حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر

أحد االستقباال أهنا من تأليفو وتبني أهنا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل ادلسؤولية على 
ذلك، ولن تكون ادلسؤولية على ادلشرف أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا 

.  مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
. ىذا، وحررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك

 
 م 2011  يوين18       ماالنج، 

     
 

زلمد نزار أشرايف  
  09720105:رقم التسجيل
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 وتقدير شكر

 
 

 والسالمة األمان إىل الناس يهدي ونور ىدى فيو كتابو أنزل الذي اهلل احلمد

 . القيامة يوم إىل وسلم عليو اهلل صلى زلمد نبيو على والسالم والصالة. كافة للناس

 وبفضل صغري، منذ يربياين اللذين والدي إىل قدمت موفرا وشكرا فإكراما وبعد،

 ال اجلامعي البحث كتابة ىف إن. العلم لطلب حيايت يف أستمر أن استطعت جهدمها

 إىل قليب عميق من حتية وحتييت شكري وأقدم سبحانو اهلل هبداية إال بنفسو الباحث يقوم

 يساعدونين الذين زمالئي ومجيع بآرائو زودين من وإىل البحث ىذا يف ساىم من مجيع

  :وىم ذلم، شكره يقدم أن الباحث على البد من ومنهم. نافعة مساعدة

مساحة األستاذ الدكتور إمام سفرايوغو، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية . 1

. احلكومية ماالنج

مساحة األستاذ الدكتور مهيمني، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك . 2

. إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

مساحة الدكتور شهداء صاحل نور، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات . 2

. العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
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ووجو خطواتو يف كل مراحل إعداد ىذا البحث منذ بداية فكرة الباحث حىت 

. اإلنتهاء منو، فلو من اهلل خري اجلزاء وعظيم الشكر والتقدير

مساحة األستاذ الدكتور زلمد بكري زلمد خبيت ، ادلشرف الثاين، فحقا يعجز لساين . 5

عن شكره وتقديره فقد قدم للباحث كل العون والتشجيع طوال فًتة إعداد ىذا 

البحث وتوجيهو، وكان لتفضلو دبناقشة ىذا البحث أكرب األثر يف نفس الباحث فلو 

 .مين خالص الشكر والتقدير ومن اهلل عظيم الثواب واجلزاء

. العزيزة وردة دوي وأمي العزيز  وحضرة والدي احلاج زلمد حسني. 6

 .حفصة عريفة نسرين اجلميلة وبنيت ، فورمناسري دية احلبيبة وزوجيت. 8

 .ومجيع أخوايت الذين قد ساعدوين إلهناء ىذا البحث اجلامعي. 7

  شكرا هلل لقد مّت ىذا البحث اجلامعي بكل نقصانو وأرجو منو أن ينفعين يف 

حيايت ادلستقبل وجلميع القارئني خاصة لطالب يف كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة 

 .العربية

 

واهلل ادلوفق إىل أقوم الطريق 
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إستهالل 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 
 

((              )) 

 (2:سورة يوسف آية ) 
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Abstrak 

 
Nizar asyrofi, Muhammad, 2011. Menghafal Al Qur’an dan pengaruhnya 

terhadap kemampuan membaca (penelitian lapangan di Haiah Tahfidz 
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Qur’an UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).  Tesis. Program Studi 
Pembelajaran Bahasa Arab, Program Pascasarjana UIN Maliki Malang. 
Pembimbing : Dr. Torkis Lubis DEES, dan Dr Bakry Mohamed Bakheet. 

Kata kunci : Menghafal Al Qur’an, Haiah Tahfidz Qur’an 
 

Bahasa arab merupakan bahasa dengan karya sastra yang tinggi, sehingga 

Allah mengabadikan Al Qur’an dengan menggunakan bahasa arab. Pada 

penelitian ini, peneliti menfokuskan pada metode menghafal alqur’an dan 

pengaruhnya terhadap kemampuan membaca bahasa arab. Alasan penulis 

melakukan penelitian ini karena banyaknya peminat menghafal alqur’an di UIN 

Maliki Malang sehingga banyak ditemukan banyak mahasiswa lulusan UIN Maliki 

yang hafal Al Qur’an mendapatkan nilai yang sangat baik. Alasan yang kedua 

banyaknya anak penghafal alqur’an di UIN Maliki Malang yang memiliki nilai 

Maharoh qiroah yang memuaskan. Alasan yang ketiga, banyaknya penjelasan 

tentang faidah menghafal alqur’an yang mengatakan bahwa dengan menghafal 

Al Qur’an kamu akan semakin mahir dalam bahasa arab karena munculnya 

kaidah bahasa arab adalah dari Al Qur’an itu sendiri. 

    Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana metode 

menghafal Al Qur’an mahasiswa UIN Maliki Malang, dan Bagaimana pengaruh 

nilai maharotul qiroah dengan tahfidz alqur’an, serta Apa faktor yang 

menyebabkan adanya hubungan itu. 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan tentang metode 

menghafal Al Qur’an mahasiswa UIN Maliki Malang yang membantu dalam 

meningkatkan kemampuan membaca bahasa arab serta mencari hubungan 

antara kemampuan membaca bahasa arab dengan metode menghafalkan Al 

Qur’an yang mereka gunakan. 

Hipotesa dari penelitian ini adalah metode menghafalkan Al Quran 

membantu dalam meningkatkan kemampuan membaca bahasa arab serta 

adanya pengaruh yang signifikan antara kemampuan membaca bahasa arab dan 

kemampuan menghafal Al Qur’an. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, 

dimana dalam kualitatif peneliti mengguanakan wawancara, observasi, dan 
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angket dalam memperoleh data. Adapun untuk kuantitatif peneliti menggunakan 

ikhtibar (qiroah dan tahfidz) dan pengujian korelasi antara keduanya dengan 

mengguanakan rumus reabilitas. Populasi penelitian ini ialah mahasiswa 

semester 2 UIN Maliki Malang yang hafal Al Qur’an 5 juz atau lebih. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode menghafal Al Qur’an 

membantu dalam meningkatkan nilai kemampuan membaca bahasa arab, 

dengan dibuktikannya adanya korelasi yang cukup signifikan antara kemampuan 

menghafal Al Qur’an dan kemampuan membaca bahasa arab. 
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Nizar asyrofi, Muhammad, 2011. Memorizing the Qur'an and its influence on 

reading skills (fieldwork in Haiah Tahfidz Qur’an UIN Maliki Malang) Thesis 
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of arabic Language Learning program, Postgraduate Program of UIN Maliki 

Malang. Advisor : Dr. Torkis Lubis DEES, and Dr Bakry Mohamed Bakheet. 

 

Key word : Memorizing the Qur'an, Haiah Tahfidz Qur’an 

Arabic is a language with a literary high, thus perpetuating the Qur'an Allah 

using Arabic language. In this research, researchers focused on rote 

memorization of Quran and its effect on the ability to read Arabic. The reason 

the authors do the research because of the many enthusiasts memorizing the 

Qur'an at UIN Malang Maliki so many graduate students found many UIN Maliki 

who has memorized the Qur'an to get very good value. The second reason the 

number of children in the Qur'an penghafal UIN Malang Maliki has reading skills 

satisfactory value. The third reason, many explanations about faidah memorize 

Quran which says that by memorizing the Qur'an you will be more proficient in 

Arabic since the advent of the rules of the Arabic language is from the Qur'an 

itself. 

Formulation of the problem in this research is "How to memorize Qur'an 

method Maliki student UIN Malang, and How to influence the value maharotul 

Tahfidz qiroah with the Qur'an, and what factors led to the existence of that 

relationship. 

This research aims to obtain an explanation of the method of memorizing 

the Koran student UIN Malang Maliki that help in improving the ability to read 

Arabic as well as finding the relationship between the ability to read the Arabic 

Qur'an memorized by the method they use. 

The hypothesis of this research is a method of memorizing the Quran helps 

in improving the ability to read Arabic as well as a significant influence between 

the ability to read Arabic and the ability to memorize the Qur'an. 

This research uses qualitative and quantitative research methods, where 

the qualitative researcher mengguanakan interviews, observation, and 

questionnaires in obtaining the data. As for quantitative researchers use ikhtibar 

(qiroah and Tahfidz) and testing the correlation between them by using the 
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reliability formula. The population of this research is two semesters students UIN 

Malang Maliki who has memorized the Qur'an 5 chapters or more. 

The results of this research indicate that the method of memorizing the 

Quran helps in improving the ability to read Arabic, to prove the existence of a 

significant correlation between the ability to memorize the Qur'an and the ability 

to read Arabic. 
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دراسة احلالة يف )حفظ القرآن وآثاره على مهارة القراءة . 2011. نزار اشرايف ، زلمد
قسم . رسالة ادلاجسًت. (ىيئة حتفيظ القرآن جبامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج

باجلامعة اإلسالمية احلكومية . برنامج الدراسات العليا. تعليم اللغة العربية
. الدكتور توركيس لوبيس و الدكتور بكري زلمد خبيت: ادلشرف . ماالنج

 
. حفظ القرآن ، وهيئة تحفيظ القرآن: الكلمات األساسية 

القرآن باستخدام اللغة لغة اللغة العربية ىي لغة أدبية عالية ، مما يدمي اهلل ال

 وىذا البحث ، ركز الباحث على طريقة حفظ القرآن الكرمي وتأثريه على الكفاءة  .العربية

السبب يف قيام الباحث البحث بسبب العديد من الطلبة  .مهارة القراءة اللغة العربية

حتفيظ القرآن الكرمي يف ىذه اجلامعة ، حىت العديد من اخلرجني الذي حيفظ القرآن 

والسبب الثاين أن عدد الطلبة حفظ القرآن يف ىذه  .للحصول على قيمة جيدة جدا

 والسبب الثالث ، وتفسريات كثرية  .بقيمة مرضية اجلامعة وقد حتصل من مهارة القراءة

حول فوائد حفظ القرآن اليت تقول أنو من خالل حتفيظ القرآن سوف تكون أكثر كفاءة 

 .يف اللغة العربية ألن ظهور قواعد اللغة العربية ىي من القرآن نفسو

 القرآن حفظ طلبة الكرمي القرآن حفظ طريقة كيف ىي البحث األسئلة وأما

 مع الكرمي القرآن حتفيظ كفاءة بني العالقة ىي كيفو ،القرآن حتفيظ ىيئة يف الكرمي

 كفاءة بني العالقة وجود تسبب اليت العوامل ىي ما ذلك وبعد ، القراءة مهارة كفاءة

. القراءة مهارة كفاءة مع الكرمي القرآن حتفيظ
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 ىذه طلبة القرآن حفظ طريقة عن الكشف ىو الرسالة ىذه كتابة من واذلدف

 القراءة مهارة كفاءة العالقة عن وأحبث ، القراءة مهارة كفاءة إىل تساعد اليت اجلامعة

 وجود تسبب اليت العوامل عن أحبث مث ، تستخدموهنا القرآن حفظ بطريقة القرآن وحتفيظ

 مهارة كفاءة على يساعد القرآن حفظ طريقة ىو البحث فروض وأما. بينهما العالقة

. القراءة مهارة كفاءة مع الكرمي القرآن حتفيظ كفاءة بني وثيقة العالقة ووجود القراءة،

 وادلدخل الكيفي ادلدخل ىو الدرس ذلذا ادلستخدم البحث مدخل وإن

 حفظ طلبة لدى الكرمي القرآن حفظ طريقة عن يبحث ىو الكيفي ادلدخل وأما. الكمي

. االستبانة ، ادلالحظة ، ادلقابلة : البحث أدوات باستخدام القرآن حتفيظ ىيئة يف القرآن

 مهارة كفاءة مع الكرمي القرآن حتفيظ كفاءة بني العالقة عن يبحث ىو الكمي وأما

. موثوقية الصيغة باستخدام القراءة

 القراءة مهارة كفاءة إىل يساعد القرآن حفظ طريقة ىي البحث النتائج وأما

 .القراءة مهارة كفاءة مع الكرمي القرآن حتفيظ كفاءة بني مقبولة العالقة وجود باثبات
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الفصل األول 
االطار العام 

 

مقدمة  .أ

احلمد هلل الذي جعل القرآن الكرًن لسانا عربيا مبينا، والصالة والسالم على من 

إنا أنزلنو " :وقال اهلل تعاىل يف سورة يوسف. زتلو ونشره على سائر الناس ىدى وفرقانا

 وادلسلمون يتعّلمون الّلغة العربية ليتعّمقوا يف دين اإلسالم ,"قرآنا عربيا لعلكم تعقلون

ولذا نقول إّن اللغة العربية . وليعملوه يومّيا وكذلك الًتاث الذي تشتّق منو العلوم الدينية

تكون أساسا قويّا دلعرفة أساليب لغة القرآن الكرًن واحلديث ورتيع العلوم ادلكتوبة بتلك 

.  اللغة

ومن ادلعروف أن اللغة العربية ىي لغة القرآن الكرًن والدين اإلسالمي احلنيف، 

وهبا نزل القرآن الكرًن دستور ادلسلمُت، وحتدث . ولغة ادلسلمُت مند أول رليئ اإلسالم

هبا النيب عليو الصالة والسالم خامت األنبياء وادلرسلُت، مث إهنا أقدم لغة حية يف العامل مل 

واللغة العربية ىي األساس الذي بٌت عليو الًتاث العريب والزالت . يعًتيها التغَت والتبديل

وتقدم مند أكثر من ألف وستس مائة سنة وحىت . ىذه اللغة تؤدي مهمتها حبيوية وحركة

األن وإىل ماشاء اهلل بسبب طبيعتها ادلرنة وبياهنا األخاذ ومفرداتـها الكثَتة وأساليبها 
                                            

  2سورة يوسف آية    
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بالنسبة . ادلتفاوتة وخلودىا يف كتاب اهلل الذي اليأتيو الباطل من بُت يديو وال من خلفو

ذلذه الواقعة ينبغي على ادلسلمُت أن يتعلموا اللغة العربية ليفهموا القرآن الكرًن والكتب 

 .الدينية اليت أكثرىا باللغة العربية

ونعلم أيضا أن للغة العربّية أربع مهارات وتتكون من مهارة االستماع والكالم 

ومن إحدى ادلهارات . والزم على طالب اللغة أن يتعّمق بتلك ادلهارات. والقراءة والكتابة

مهارة القراءة إحدى ادلهارات األساسية الىت جدير بالطلبة استيعاهبا  .ىي مهارة القراءة

وأصبحت مهارة القراءة مهمة ألّن الطالب يقدر هبذه ادلهارة . عند تعّلم اللغة األجنبية

 .على فتح آفاق العلوم الواسعة وكشف الورثة الثقافية ادلكتوبة على النصوص للسلف

قال جودمان أن القراءة . وبالقراءة ميكن التعرف على آراء عدد من أىل العلم

 فالقراءة بذلك دتثل .تعٍت عملية ديناميكية إلعادة بناء اخلطاب ادلشفر بيانيا عند اخلرباء

نشاطا حيويا إلعادة بناء النص الذي من خاللو يعيد القارئ بناء اخلطاب قد أودعو 

إن القراءة دتثل عملية إجرائية  ويف ىذا ادلعٌت رأى روسنبالت. الكاتب داخل النص

تشمل عدة خطوات اليت يعيد فيها القارئ بناء ادلعٌت من خالل تعاملو مع النص أو 

فعلى ذلك، ال يقع ادلعٌت . مادة القراءة، وهبذه العملية اإلجرائية يتحقق ادلعٌت ادلدلول

 ويقدم أزتد فواد زلمود عليان يف كتاب ادلهارات  .رلردا داخل النص وال القارئ

                                            
2
. Goodman, K. the Reading Process. Dalam Carell. P: Devine, J, and Eskey, D. (eds). Interative Aproaches to 

Second Language Cambridge : Cabridge University Press, 1988, hal 2-3. 
3
. Tomkins, G.E. K, Language Arts Contets and Teaching Strategies. New york Macmillan College Publising 

Company, 1991, hal 267  
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اللغوية، أن القراءة يف التعريف اإلصطالحي ىي عملية ميكانيكية بسيطة إىل مفهوم 

 بوجود .معقد يقوم على أهنا نشاط عقلي يستلزم تدخل شخصية اإلنسان بكل جوانبها

القارئ لبناء ادلعٌت من  تعريفات عدة ، ميكننا أن نستنتج أن القراءة ىي عملية قام هبا

 .رسالة تسلمها من خالل الكتابة

وتعلم القرآن الكرًن  .إن تعلم القرآن الكرًن ىو واجب أساسي على كل مؤمن

أوال ، تعلم القراءة على حنو جيد ، وفقا للقواعد اليت تطبق : يف عدة مستويات ، وىي 

علم التجويد ، والثاين ىو دلعرفة ادلعاىن وادلقاصد الواردة فيو ، والثالث ىي تعلم  يف

حفظ القرآن  .احلفظ للقرآن، كما ىو احلال من قبل أصحاب النيب ، وحىت يومنا ىذا

الكرًن عن ظهر قلب ىو األكثر فعالية يف اجلهود ادلبذولة يف احلفاظ على نقاء القرآن 

حيث " ووفقا للراغب وعبد الرزتن، . من وسائل حفظ وضعت يف قلوب احلافظ. الكرًن

ىو التخزين ، واألكثر أمانا وآمنة، وال ميكن الوصول إليو من قبل العدو  (القلب)

 " .أوحاقد

حتفيظ "وفقا لفطٍت . حتفيظ القرآن الكرًن ىو واجب ومسؤولية كبَتة جدا ونبيلة

. القرآن الكرًن ىو السهل إىل الصعب أن يستمر ، ولكن من الصعب حفظها بسهولة

بدءا من . ادلشاكل اليت يواجهها الطالب الذين حيفظون القرآن الكرًن وفَتة ومتنوعة

                                            

. ، ص( 1992دار ادلسلم للنشر والتوزيع، بالرياض، )، المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأزتد فواد زلمود عليان،.  
120. 

5
 Raghib As-Sirjani & Abdurrahman A. Khaliq, Cara Cerdas Hafal Al-Qur’an. (Solo: Aqwam, 2007) Hal.45 
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يف عملية  .مصاحل التنمية، وهتيئة البيئة، وتقسيم من الوقت، إىل عملية التحفيظ نفسها

يف عملية الًتبية  كما ىو مبُت .التعليم والتعلم، واألسلوب ىو أىم بكثَت من ادلواد

 .وعملية التعلم أن يقال، إذا مل تنجح ىذه العملية ال تستخدم ىذه الطريقة. والتعليم

ألن األسلوب األكثر أمهية إىل ادلركز الثاين بعد األىداف من رلموعة من ادلكونات 

 .األىداف واألساليب وادلواد ووسائل اإلعالم والتقييم: التعلم 

ألن الكثَت من بناء على البيان أعاله، يريد الباحث أن يكتب حتت ىذا العنوان، 

الناس الذين يعتقدون أن حفظ القرآن الكرًن صعب جدا ، ويقول البعض حىت لو كنا يف 

أخرى جيب أن  وبعبارة. ىيئة حتفيظ القرآن الكرًن، ال ينبغي أن تندمج مع أنشطة أخرى

الظواىر حتدث يف اجلامعة موالنا  ولكن غَتىا من. نركز على حفظ القرآن الكرًن فقط

يعتقد أن أفكار معظم الناس ميكن  مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، حيث

فهم طلبة . جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج التغلب عليها طلبة

منهم  واألكثر. عاديون مثل الطالب اآلخرون، لكنهم حافظوا القرآن الكرًن أيضا

 .فيها مهارة القراءة بالنتيجة جيد جدا ، والذي يتضمن

وتوجد أحد من اخلرجيات حفظت القرآن الكرًن وخترجت بدرجة شلتازة، وىي من 

جزءا فقط، ولكن أيضا ماىر يف  قسم الفيزياء، وإهنا ليس حافظ القرآن الكرًن ثالثُت

                                            
6
 Dimyati, M. Fathoni, “Memilih Metode Menghafal Al-Qur’an Yang Baik dan Upaya Mencek Huffazhul Qur’an 

Yang Sempurna” Ringkasan untuk santri PP Bidayatul Bidayah, Mojokerto, hlm. 2. 
7
 Arief, Armai, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam. (Jakarta: Ciputat Press, 2002), Hal.109. 
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 وىذا يثبت أن ىناك خطأ معظم الناس يعتقد يف فهم حتفيظ. اللغة العربية واالنكليزية

القرآن الكرًن ال يؤثر سلبيا يف نشاط ادلدرسة،  ىذا يدل على أن حتفيظ. القرآن الكرًن

واألسباب األخرى، ألن يف ىذه اجلامعة كثَت من ادلنحة الدراسية . أو الكلية، أو العمل

والتالميذ الذين حيفظون القرآن عشرة أجزاء من يعطي إليهم ادلنحة . حفظ القرآن

. ولذالك كثَت من التالميذ يف ىذه اجلامعة الذين يريدون أن حيفظوا القرآن. الدراسية

ومدير جامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج يعطي إليهم صفة خصوصية من التالميذ 

.      الذين ال حيفظون القرآن

طريقة  ذلذه الظاىرة ، إن الكاتب يريد التعبَت عن ىذه الظاىرة ، و يعرف ونظرا

يف حتفيظ القرآن، ويعرف العالقة بُت كفاءة حتفيظ القرآن الكرًن وكفاءة مهارة القراءة، 

 مهارة كفاءة مع الكرًن القرآن حتفيظ بُت كفاءة العالقة وجود تسبب اليت العواملو

 إبراىيم مالك موالنا جبامعة القرآن حتفيظ ىيئة يف الكرًن القرآن حفظ طلبة لدى القراءة

 .الشرقية جاوى ماالنج احلكومية اإلسالمية
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  أسئلة البحث .ب

 حتفيظ ىيئة يف الكرًن القرآن حفظ طلبة الكرًن القرآن حتفيظ طريقةما ىي  -1

 ؟ الشرقية جاوى ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جبامعة القرآن

 لدى القراءة مهارة كفاءة مع الكرًن القرآن حتفيظ بُت كفاءة كيف ىي العالقة -2

 إبراىيم مالك موالنا جبامعة القرآن حتفيظ ىيئة يف الكرًن القرآن حفظ طلبة

 ؟ الشرقية جاوى ماالنج احلكومية اإلسالمية

 مع الكرًن القرآن حتفيظ بُت كفاءة العالقة وجود تسبب اليت العوامل ىي ما -3

 جبامعة القرآن حتفيظ ىيئة يف الكرًن القرآن حفظ طلبة لدى القراءة مهارة كفاءة

  ؟ الشرقية جاوى ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا

 أهداف البحث  .ج

 حتفيظ ىيئة يف الكرًن القرآن حفاظ طلبة الكرًن القرآن حتفيظ طريقة دلعرفة -1

 .الشرقية جاوى ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جبامعة القرآن

 طلبة لدى القراءة مهارة كفاءة مع الكرًن القرآن حتفيظ بُت كفاءة دلعرفة العالقة -2

 إبراىيم مالك موالنا جبامعة القرآن حتفيظ ىيئة يف الكرًن القرآن حفاظ

 .الشرقية جاوى ماالنج احلكومية اإلسالمية
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 مع الكرًن القرآن حتفيظ بُت كفاءة العالقة وجود تسبب اليت العوامل دلعرفة -3

 القرآن حتفيظ ىيئة يف الكرًن القرآن حفظ طلبة لدى القراءة مهارة كفاءة

  ؟ الشرقية جاوى ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جبامعة

فروض البحث  .د

 لدى القراءة مهارة كفاءة مع الكرًن القرآن حتفيظ بُت كفاءة وثيقة العالقة وجود

 إبراىيم مالك موالنا جبامعة القرآن حتفيظ ىيئة يف الكرًن القرآن حفظ طلبة

  الشرقية جاوى ماالنج احلكومية اإلسالمية

أهمية البحث . ج

: أما أمهية البحث ىي 

 طريقةيرجي يف ىذا البحث أن يصل إىل نتائج يعتمد عليها : األمهية التطبيقية  -1

 طلبة لدى القراءة مهارة يف يساعد الكرًن القرآن حتفيظ

 جبامعة الكرًن القرآن حتفيظ ىيئة يف الكرًن القرآن حفاظ

 جاوى ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا

 .الشرقية

أن النتيجة ذلذا البحث لزيادة البحث :   أألمهية النظرية  -2

 .النظري يف طريقة حتفيظ القرآن الكرًن و تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة القراءة 
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 حدود البحث .ه

 الكرًن القرآن حفظ" حيّدد الباحث ادلوضوع يف ىذا البحث  :احلدودادلوضوعية  -1

 حفاظ طلبة لدى" ادلقروء فهم "القراءة مهارة على وتأثَته

 مالك موالنا جبامعة الكرًن القرآن حتفيظ ىيئة يف الكرًن القرآن

 .الشرقية جاوى ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم

 يفحيدد الباحث ادلكان يف ىذا البحث :  احلدود ادلكانية  -2

 اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جبامعة القرآن حتفيظ ىيئة

 .الشرقية جاوى ماالنج احلكومية

 القرآن حفظ طلبةحيّدد الباحث على :   احلدود الزمانية  -3

 إبراىيم مالك موالنا جبامعة القرآن حتفيظ ىيئة يف الكرًن

 العام يف الشرقية جاوى ماالنج احلكومية اإلسالمية

2010-2011. 

 

 

 تحديد المصطلحات .و

. طريقة حتفيظ القرآن، أما طريقة ىي اخلطوات يف عملية حتفيظ القرأن الكرًن .1

حتفيظ ىو ما دخل بالفعل يف الذاكرة وميكن القول من دون رؤية ىذه وأما 
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كالم اهلل ادلعجز، ادلنزل على ) و أما القرآن الكرًن ىو .الرسالة أو الكتاب

خامت األنبياء وادلرسلُت، بواسطة األمُت جربيل عليو السالم ادلكتوب يف 

ادلصاحف، ادلنقول إلينا بالتواتر، ادلتعبد بتالوتو، ادلبدوء بسورة الفاحتة، ادلختتم 

وحتفيظ القرآن الكرًن ىو القدرة على حفظ آيات من القرآن  .(بسورة الناس

الكرًن شلا يدل على القدرة على تكرار آيات من القرآن من دون رؤية 

 .سلطوطات

استيعاب ادلتعلم مهارة للوقوف على الكلمات واحلروف  مهارة القراءة ىي .2

وكيفية تعبَتىا إىل أن يكون ىدف ادلدرس ىف ىذا الصدد على حّد دتكُت 

ادلتعلم من إخراج احلروف من سلارجها الصحيحة ونطق الكلمات بصوت 

مسموع بعد أن أدركها بصريا دون االىتمام بادلدلول الذي تؤديو ىذه الكلمات 

 .وفهم معناىا

فهم ادلقروء ىو فهم يف القراءة الربط الصحيح بُت الرمز وادلعٌت واجياد ادلعٌت من  .3

السياق واختيار ادلعٌت ادلناسب، وتنظيم األفكار ادلقروءة، وتذكر ىذه األفكار 

 .واستخدامها يف بعض األنشطة احلاضرة وادلستقبلة

                                            

حبث العلمي  وييوطو يف  )، على تعليم تحفيظ القرآن الكريمفي المدرسة اإلبتدائية محمدية الكوثر" تسمور" تطوير منهج .  
 .10ص  (2009الكلية الًتبية اإلسالمية اجلامعة زلمدية سوراكرتا، 

 .8: ، ص (1985بَتوت : ادلزرعة بناية اإلميان )، التبيان في علوم القرآن. زلمد علي الصابوين . 

 58: ص  (  2003, مكتبة التوبة: الرياض ) طرائق تعليم اللغة العربية ، زلمد بن ابراىيم اخلطيب. 7
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الدراسات السابقة  .ز

كانت الدراسات والبحوث عن مهارة القراءة وعملية تعليمها بأنواع الطرق 

: التعليمية الىت قام هبا الباحثون كثَتة،  كما يلي 

 م 2002عدنان : الباحث  . 1

التطبيق لتدريس مهارة القراءة ىف ادلدرسة الثانوية : موضوع البحث 

االسالمية احلكومية الثانية ببنجرماسُت 

إّن األىداف ىف تعليم القراءة ىف ادلدرسة الثانوية  (1):نتائج البحث 

االسالمية احلكومية الثانية ببنجرماسُت ىي 

لتعريف األحرف اذلجائية والنحو ولتعليمهم كيف 

طريقة القراءة وطريقة فهم الكتب العربية صحيحا 

ىف تعليم مهارة القراءة اليكمل ادلدرسون ىف  (2 )

التعليم ألهنم ال يسيطرون على ادلادة وال 

يستخدمون الطريقة اجليدة 

ال ينشط الطالب ىف  تعلم اللغة العربية خصوصا  (3 )

ىف مهارة القراءة 
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استخدم مدّرس اللغة العربية الطريقة الشفهية ىف  (4)

التعليم ال يطابق ادلنهج الدراسي ادلقرر والوسائل 

التعليمية فيها كافية ولكن التستعمل بأحسن 

ماميكن 

الوقت ادلهيأ لتعليم مهارة القراءة غَت كاف ألن  (5 )

.  دقيقة80الوقت ادلهيأ يف حدود 

 م 2003زلمدحىت زتداين  : الباحث.                2

تعليم مهارة القراءة بادلدرسة العالية احلكومية النموذجية :     موضوع البحث

فيكانبارو 

ىف اسًتاتيجيات التنظيم إّن أىداف تعليم القراءة أن  (1 :)      نتائج البحث

يكون التالميذ قادرين علي قراءة اللغة العربية بطالقة 

وأما ادلواد الدراسية اليت قد . مع فهم معناىا الصحيح

( 2) م 1994قررىا ادلنهج الدراسي للمدارس العالية 

ىف اسًتاتيجيات اإللقاء أّن مرحلة عملية التعليم ىي 

وأما الطرق أو األساليب . ادلقدمة والتنفيذ واالختتام

ادلستخدمة ىي األمر واألسئلة واإلجابة والتوظيفية 
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والوسائل ادلستخدمة من . والتدريات فرديا أو رتاعيا

ىف اسًتاتيجيات  (3). الوسائل األصيلة والوضعية

اإلدارية أن االختبارات ادلستخدمة ىي األسئلة 

والًترتة والتلخيص واليقوم ادلدرس باألنشطة بعد 

أّن الصعوبات . التقوًن وىي تعليم ادلراجعة واإلضايف

ىف  تعليم القراءة قد يكون من الناحية اللغوية والفردية 

واحملاوالت الصعوبات فعلى ادلدرسُت والتالميذ أن 

. يعّلموا ويتعّلموا باجلّد واالجتهاد

 م 2004رسدي : الباحث . 3

اسًتاتيجية األسئلة ىف تعليم مهارة القراءة :     موضوع البحث 

بأّن األسئلة ادلستخدمة جعلت بيئة التعليم بيئة منظمة : نتائج البحث 

ونشاط التعلم فعايل 

 م  2005ليلي فطرياين : الباحث  . 4

 ىف تعليم القراءة الفهمية ادلقروءة SQ3Rفعالية طريقة :     موضوع البحث 

 أكثر فعالة من الطريقة التقليدية SQ3Rبأّن طريقة :     نتائج البحث 

 م 2007دينا اندريانا : الباحث . 5
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تطبيق التعلم التعاوين ىف تعليم مهارة القراءة النقدية : موضوع البحث 

دلادة اللغة العربية 

إّن عملية الدرس ىف الفصل التجرييب مل تأت بثمارىا : نتائج البحث 

ادلرجوة حيث مل تربز بعد التفوق والتميز ادللحوظ ىف ذترة 

التعلم بُت الطلبة الذين مّت تدريسهم على الفصل 

التجرييب ورفقاءىم الذين درسوا على الطريقة التقليدية 

ولكنها تكمن وراءىا بعض ادليزات واالجيابيات تتعلق 

بثمرة تعلم الطلبة الذين مّت تدريسهم على الفصل 

التجرييب ألّن متوسط نتيجة اختبار ذترة التعلم لدي طلبة 

الفصل التجرييب أعلى بقليل من متوسط نتيجة اختبار 

 .ذترة التعلم لدى طلبة الفصل الضابط

 البحث ىذا ويف القراءة، مهارة درسوا الباحثُت إن السابقة، البحوث إىل بالنظر

 القرآن حفظ أحد اليستخدم الباحثُت رتيع يف ولكن. أيضا القراءة مهارة يف دراسة

تستخدم لزيادة ادلعرفة حول  السابقة البحوث وأما. القراءة مهارة على وتأثَته الكرًن

.  مهارات القراءة
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الفصل الثاني 

 اإلطار النظري 

 

مهارة القراءة  -1

 مفهوم القراءة -1

كاف مفهـو القراءة َب السابق الذم اتفق عليو علماء الًتبية، يسَتا كبسيطا 

كىو استيعاب اؼبتعلم مهارة الوقوؼ على الكلمات كاغبركؼ ككيفية تعبَتىا إذ . بداية

كاف ىدؼ اؼبدرس َب ىذا الصدد ُب حدكد سبكُت اؼبتعلم من إخراج اغبركؼ من 

ـبارجها الصحيحة كنطق الكلمات بصوت مسموع بعد أف أدركها بصريا دكف 

ككانت طريقة التعليم الىت . االىتماـ باؼبدلوؿ الذم تؤديو ىذه الكلمات كفهم معناىا

كاكبت ىذا اؼبفهـو الطريقة الًتكيبية، ألٌف األساس الذم قامت عليو الطريقة ىو 

.  التعرؼ على الكلمات كالنطق هبا

ٍبٌ تطور ىذا اؼبفهـو نتيجة للبحوث الًتبوية الىت أجراىا كثَت من علماء 

الًتبية اليت أثبتت أٌف القراءة ليست عملية ميكانيكية تقـو على ؾبرد التعرؼ على 

بل أٌّنا عملية معقدة سباثل صبيع العمليات الىت يقـو . اغبركؼ كالكلمات كالنطق هبا



كنتيجة لذلك ازداد . هبا االنساف َب التعلم فهي تستلـز الفهم كالربط كاالستنتاج

. االىتماـ بالفهم َب القراءة كعنصر ثاف من عناصر العملية

، كقراءة  َب اغبقيقة، كانت القراءة نشاطا عاما يقـو بو االنساف كٌل يـو

كيفما مىت اؼبقركء باللغة األجنبية صار . اعبريدة كقراءة اجمللة كقراءة الرسالة كىلٌم جرا

دل يقتصر نشاط القراءة بعملية ميكانيكية بسيطة . مفهـو القراءة معقدا مركبا

كلكٌن القراءة قد أصبحت نشاطا فكريا . أكؿبدكدة على هتٌجي كلمة بعد أخرل

كمن ٍبٌ، استنبط  ؿبمود كامل الناقة كرشدم . يستلـز تدخل صباع شخصية الفرد

أضبد طعيمة أٌف تعٌلم القراءة ينبغي أف يقـو على أساس من أربع عمليات ىي 

. التعٌرؼ كالفهم كالنقد كحٌل اؼبشكالت

َب اؼبفهـو األخر، بٌُت دكتور حسن شحاتة أٌف نشاط القراءة عملية عقلية 

انفعالية دافعية تشمل تفسَت الرموز كالرسـو الىت يتلقاىا القارئ عن طريق عينيو، 

كفهم اؼبعاين، كالربط بُت اػبربة السابقة كىذه اؼبعاين، كاالستنتاج كالنقد كاغبكم 

. كالتذٌكؽ كحٌل اؼبشكالت

 اؼبعٌت ىي عناصر ثالثة من تتكوف القراءة إف الدليمي، حسُت علي طو كقاؿ

 غَت الشكل هبذا العملية ىذه تبدك ك. اؼبكتوب الرمز ك يؤديو الذم اللفظ ك الذىٍت

                                            

 
9
 58: ص، (2003, مكتبة التوبة: الرياض) طرائق تعليم اللغة العربيةؿبمد بن ابراىيم اػبطيب،   

 .105. ص  (2002القاىرة، الدار اؼبصرية اللبنانية،  )، تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيقحسن شحاتة،  



 رمز كجود من بد ال قراءة عملية ىناؾ تكوف فلكي. منطقيا تسلسال متسلسلة

 الرمز يلفظ ىو ٍب ، فرد أم من أك اؼبتعلم من الرمز ىذا يلفظ ٍب أكال، مكتوب

 مكتوب، رمز : ىي  فالعملية القارئ، ذىن ُب الرمز ذلك عن اؼبعربة اؼبعاين تتشكل

. معٌت ك لفظ،

 اعتمادا على مفهـو القراءة الواسع، نصح دكتور ؿبمد بن إبراىيم اػبطيب

: كتلك اؼبهارات األربع ىي . اؼبدرسُت على االىتماـ بأربع مهارات مهمة َب القراءة

 التعرؼ على الرموز اللغوية  -أ

 مهارات الفهم -ب

 السرعة َب القراءة -ت

 . الطالقة َب القراءة -ج

 القراءة أهمية -2

 نطقا نطقها ك اؼبطبوعة، الرموز على التعرؼ عملية ىي القراءة إف

 ك معقدة، عملية اؼبفهـو هبذا القراءة ك.فهمها ك ،(جهرية القراءة كانت إذا)صحيحا

 ك فالتعرؼ ذاتو ُب غاية ليس ك سيلة ك أنو إال القراءة ُب التعرؼ أمهية من بالرغم

                                            

 .104. ص(, 2003, دار الشركؽ: عماف ) الطرائق العملية في تدريس اللغة العربيةطو علي حسُت الدليمي،  .

 74-63. ، ص، مرجع سابقؿبمد بن ابراىيم اػبطيب 



 عقل ُب موجودة لكنها اؼبطبوعة، الرموز ُب موجودة ليست اؼبعاين أف ك. للفهم سيلة

. القارئ

 ُب الرغبة لديهم تثَت ك اؼبعارؼ اكتساب على الطلبة تساعد القراءة ك 

 العبارات ك اعبمل ك بالكلمات الطلبة معرفة تزداد القراءة فمن. اػبالقة  الكتابة

 تكوين ُب الطلبة تساعد فهي ىذا على ك. الكتابة ك الكالـ ُب اؼبستخدمة

. اللغوم إحساسهم

  :طعيمة أضبد رشدم  قاؿ كما  القراءة أمهيات كمن

( اغبساب ك الكتابة ك القراءة ىي ك )الثالث اؼبهارات أكذل ىي القراءة أف -1

 تعلمها ُب الفرد حق على اإلنساين اجملتمع جيمع اليت

 ال شعارات الذاٌب التعليم ك اغبياة، مدل التعلم ك ، اؼبستمرة الًتبية أف  -2

 تعتمد أنشطة إّنا. القراءة على قادرا كاف إذا إال اإلنساف حياة ُب تتحقق

 .يقرؤه ما نوع ك كمية على

 ال فيو مهارم عمل تصور يصعب متعلم ؾبتمع اؼبعاصر اإلنساين اجملتمع أف -3

 تستلـز اليت النشاط أكجو من بكثَت ؿباط اإلنساف إف ك القراءة، يتطلب

 كظيفتو يؤدم ك اجملتمع مع يتكيف ك يريد ما حيقق حىت القراءة،

                                            

 105-104 .ص(, 1984, مكتبة الفالح: الكويت ) تدريس فنون اللغة العربيةعلي أضبد مدكور،  . 

منشورات اؼبنظمة اإلسالمية للًتبية كالعلـو : مصر  )، تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجها وأساليبهارشدل أضبد طعيمة،  
 176-175.، ص،(1989كالثقافة، 



 الواسعة للثقافة شرط الواسعة القراءة أف -4

 الذم العريب البلد يًتؾ عندما الدارس مع تبقي اليت اؼبهارة ىي القراءة إف  -5

 على يتعرؼ أف خالؽبا من يستطيع اليت  اؼبهارة أّنا كما اللغة، فيو يتعلم

 .مالؿبها ك العربية الثقافة أمناط

 تكوف قد. العربية تعليم من العملية أغراضو حيقق أف الدارس يستطيع بالقراءة  -6

 غَتىا أك تعليمية أك سياسية، أك اقتصادية، أك ثقافية، أغراضا

 كقت قضاء ك االستمتاع من قدر ربقيق هبا الدارس يستطيع مهارة كالقراءة  -7

 أجدل ىو دبا الفراغ

 القراءة تعليم أهداف -3

إٌف القراءة جبانب كوّنا مهارة لغوية رئيسة إالٌ أٌّنا ُب ذات الوقت ىدؼ من 

أىداؼ تعٌلم اللغة، إنٌو من اؼبستحسن أف نعرض ؼبا يسمى باؽبدؼ العاـ من تعليم 

القراءة، ٍبٌ نعرض بعدذلك لألىداؼ اعبزئية الىت يؤدل ربقيقها َب ؾبموعها إذل 

كيتلخص اؽبدؼ العاـ كالرئيس من تعليم . اؽبدؼ العاـ النهائي من تعليم القراءة

القراءة َب سبٌكن اؼبتعٌلم من أف يكوف قادرا على أف يقرأ اللغة العربية من اليمُت إذل 

اليسار بشكل سهل كمريح ، كىذا يعٍت أف يقرأ ُب صمت كسرعة كيسر متلفظا 



اؼبعٌت مباشرة من الصفحة اؼبطبوعة دكف توٌقف عند الكلمات أك الًتاكيب كدكف 

. االستعانة مرات عديدة باؼبعجم

ك أٌما ىذا اؽبدؼ العاـ فيمكن أف يوضع َب شكل األىداؼ اعبزئية، كمنها 

: كماتلي

أف يتمٌكن الدارس من ربط الرموز اؼبكتوبة باألصوات الىت تعرٌب عنها َب    -1

 اللغة العربية

  أف يتمٌكن من قراءة نٌص قراءة جهرية بنطق صحيح  -2

 أف يتمٌكن من استنتاج اؼبعٌت العاـ مباشرة من الصفحة اؼبطبوعة كإدراؾ تغٌَت   -3

 .اؼبعٌت بتغٌَتالًتاكيب

 أف يتعٌرؼ معاين اؼبفردات من معاين السياؽ كالفرؽ بُت مفردات اغبديث   -4

 كمفردات الكتابة

  أف يفهم معاين اعبمل َب الفقرات كإدراؾ عالقات اؼبعٌت الىت تربط بينها  -5

  أف يقرأ بفهم كانطالؽ دكف أف تعوؽ ذلك قواعد اللغة كصرفها  -6

أف يفهم االفكار اعبزئية كالتفاصيل كأف يدرؾ العالقات اؼبكونة للفكرة    -7

 الرئيسية

  أف يتعٌرؼ عالمات الًتقيم ككظيفة كٌل منها  -8



  أف يقرأ بطالقة دكف االستعانة باؼبعاجم أك قوائم مفردات مًتصبة إذل اللغتُت  -9

أف يقرأ قراءة كاسعة ابتداء من قراءة الصحيفة إذل قراءة األدب كالتاريخ كالعلـو  -10

كاألحداث اعبارية مع إدراؾ األحداث كربديد النتائج كربليل اؼبعاين كنقدىا 

. كربط القراءة الواسعة بالثقافة العربية االسالمية

كلونظرنا بالدقة إذل أىداؼ تعليم مهارة القراءة السابقة، ديكننا االستنباط 

منها أٌف تعليم مهارة القراءة عملية منو متدرجة حىت أف يبلغ إذل مهارة الطالب لقراءة 

أنواع النصوص بفهمها فهما جيدا دكف فتح اؼبعاجم الذم حيتاج إذل كقت كفَت 

أكحفظ قوائم اؼبفردات العديدة الىت قد تكوف عبأ على الطالب كيؤدم إذل تأثَت 

. سليب بظهور السأمة كاؼبلل للقراءة

. القراءةطرائق تدريس  -4

لقد ظهرت َب ؾباؿ تعليم مهارة القراءة عدة طرائق، لكل منها مزاياىا 

: كمن ىذه الطرائق ما يلى . كعيوهبا على حد سواء

حيث يشرح اؼبعلم  (طريقة األجبدية أك اغبرفية  ) طريقة اغبركؼ اؽبجائية  -1

اغبركؼ األجبدية َب اللغة األجنبية كيرسم كل حرؼ منها ٍب يطلب من الطلبة أف 

 .حيفظوا أشكاؽبا بالًتتيب عن ظهر القلب
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الطريقة الصوتية حيث تعلم األحرؼ اؽبجائية مفتوحة ٍب تعلم مضمومة ٍب تعلم  -2

 .كىكذا تعلم أصوات التنوين على ىذا الًتتيب. مكسورة

الطريقة اؼبقطعية حيث يتعلم الطلبة اؼبقاطع ٍب يتعلموف الكلمات اؼبؤلفة من  -3

 .اؼبقاطع

طريقة الكلمة حيث يتعلم الطلبة الكلمة ٍب يتعلموف اغبركؼ الىت تكونت منها  -4

 .الكلمة

طريقة اعبملة حيث يعرض اؼبعلم صبلة قصَتة على البطاقة أك السبورة ٍب ينطقها  -5

كيعرض صبلة تزيد عن اعبملة األكذل كلمة . كيرددىا الطلبة من بعده عدة مرات

 .كاحدة كينطقها كيرددىا

. القراءة خطوات تدريس -6

كيتأكد من أف .  يقرأ اؼبعلم الكلمات كاعبمل مصحوبة دبا يوضح معناىا -أ

الطلبة قد فهموا معٌت ىذه الكلمات كاعبمل كبدأكا يستخدموّنا ُب 

 .مواقف اتصاؿ حية

يطلب اؼبعلم من الطلبة فتح الكتاب كيقرأ أمامهم الكلمات كاعبمل مرة  -ب

 .أخرل كيطلب منهم ترديد ما يسمعوف بدقة
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يردد الطلبة صباعيا ىذه الكلمات كاعبمل ٍب يقسم اؼبعلم الصف إذل  -ج

قسمُت أك ثالثة كيطلب من كل قسم أف يردد ٍب يطلب من بعض الطلبة 

 .اؼبختارين عشوائيا أف يرددكا كراءه

عندما يتكوف عند الطلبة رصيد من اؼبفردات كالًتاكيب، يتم عرض  -د

نصوص مبسطة عليهم ٍب يقرأكّنا قراءة صامتة كيعطوف الوقت اؼبناسب 

 .لالنتهاء من القراءة الصامتة دكف دفعهم إذل التوقف

بعد أف يشعر اؼبعلم بأف الطلبة بشكل عاـ قد انتهوا من القراءة الصامتة  -ه

 .يطلب منهم االلتفات إليو كترؾ الكتاب مفتوحا أمامهم

 .الينبغى أف يعطى اؼبتأخركف َب القراءة كقتا إضافيا -و

 .تلقى األسئلة عن فهم النص كالكتاب مفتوح أماـ الطلبة -ز

 .ينبغى أف تلقى األسئلة َب الًتتيب الذل ترد فيو اإلجابات َب النص -ح

كقد يعود اؼبعلم للنص بداية مرة أخرل للحصوؿ على فكرة معينة أك  -ط

تأكيد مفهـو معُت أك لتعريف أسباب بعض اؼبواقف كاالرباىات الىت 

 .ظهرت َب النص

جيب أف تكوف األسئلة من النوع الذل يتطلب إجابة ـبتصرة دكف تقييد  -ي

 .الطالب باإلجابة اؼبعيارية



 .إذ دل يكن لدل الطالب إجابة السؤاؿ اؼبطركح جيب تكليف غَته -ك

جيب تشجيع استقاء اإلجابات من النص كذكر عبارتو دكف أف نشق  -ل

 .على الطالب بتكليفو بصياغة جديدة من عنده

ينبغى أف يتوقف طرح األسئلة عندما يشعر اؼبعلم أف مدل االنتباه عند  -م

 .الطلبة قد ضعف

يعتمد فن تعليم القراءة الصحيحة على طرح  السؤاؿ اؼبناسب كاستثمار  -ن

 .إجابات الطلبة استثمارا جيدا

 .(صامتة) يقرأ الطلبة النص بعد ذلك قراءة كاملة  -ش

 .قد تكوف القراءة األخَتة جهرية لكل طالب -ع

ديكن تشجيع الطلبة على صياغة أسئلة تستقى إجاباهتا من النص اؼبقركء  -ف

.    ٍب جييبوف عليها

. القراءة تقويم -6

إف التقومي ىو العملية الىت حيكم هبا على مدل قباح العملية الًتبوية َب 

 ربقيق األىداؼ اؼبنشودة

:  كفيما يلى أغراض تقوديات القراءة
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 .لسرعة التعرؼ على الكلمة -أ

 .ؼبعرفة أظباء األشياء -ب

 .لفهم اؼبعٌت كترتيب اعبمل -ج

 .ؼبعرفة قراءة األسئلة كفهمها -د

 .ؼبعرفة مضموف اعبمل -ه

 .للتعرؼ على الكلمة العربية -و

: كمن أنواع التقوديات أك االختبارات َب تدريس مهارة القراءة كما يلى 

اختبارات األصوات - 1

:  من اؼبمكن أف خيترب النطق َب عدة طرؽ منها

القراءة اعبهرية، يطلب اؼبعلم من الطالب أف يقرأ ؾبموعة من   الكلمات   - أ

. أك اعبمل أك الفقرة

التمييز بُت الثنائيات، يستمع الطالب إذل اؼبعلم أك شريط تسجيل كيطلب -ب

منو اغبكم  إذا كانت الثنائية الىت ظبعها تدؿ على كلمتُت ـبتلفتُت أك تدؿ 

. على الكلمة ذاهتا مكررة مرتُت
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نطق الثنائيات، تقدـ للطالب ؾبموعة من الثنائية الصغرل مكتوبة كيطلب -ج

منو أف ينطقها مثٌت مثٌت ليقيم اؼبعلم قدرتو على التفريق بُت األصوات عند 

 .نطقها

 اختبارات اؼبفردات،- 2

:  من اؼبمكن اختبار اؼبفردات بعدة طرؽ منها 

االختبار اؼبتعدد، يعٌت بإختيار إحدل الكلمات األربع لتناسب الفراغ َب - أ

. اعبملة

. اؼبًتادفات، يعٌت بإعطاء كلمة أخرل ترادؼ الكملة َب اؼبعٌت-ب

. الشرح، يعٌت شرح كلمة بعبارة أخرل-ج

. األ ضداد، يعٌت بإعطاء كلمة أخرل تضاد الكملة َب اؼبعٌت- د

ىػ االشتقاؽ، يعٌت بإشتقاؽ إسم الفاعل أك إاسم اؼبفعوؿ أك الصفة اؼبشاهبة أك 

. غَت ذلك من الكلمة

التزاكج، يعٌت بإختيار كلمة من القائمة الثانية تقارب نظَتة ؽبا َب اؼبعٌت َب - ز

. القائمة األكذل

. ملء الفراغ، يعٌت بإمالء الفراغ َب اعبملة بالكلمة اؼبناسبة- خ



ملء الفراغ اؼبعاف، يعٌت بإمالء الفراغ َب اعبملة بكلمة مناسبة مذكور أكؿ - ط

 .حرؼ أك آخره

اختبارات الًتاكيب، - 3

:  من اؼبمكن اختبار الًتاكيب بعدة طرؽ منها 

تعديل الصيغة، يعٌت بتعديل الصيغة الىت بُت قوسُت دبا يتناسب مع - أ

. اعبملة

. ملء الفراغ، يعٌت بوضع الكلمة اؼبناسبة َب الفراغ اؼببُت- ب

. الدمج، يعٌت بادمناج اعبملتُت َب صبلة كاحدة- ج

. كشف اػبطأ، يعٌت بوضع اػبط ربت اػبطأ ٍب تصحيح اعبملة- د

. إكماؿ اعبملة، يعٌت بإكماؿ اعبملة- ق

. اإلعراب، بإعراب اعبملة أك الكلمة- ك

التحويل، يعٌت بتحويل اعبملة من حيث زمن األفعاؿ أك الضمائر أك غَت - ز

. ذلك

. االختيار من متعدد، يعٌت باختيار اعبواب الصحيح- خ

التعويض، يعٌت بوضع الكلمة بدال من الكلمة اؼبناسبة َب اعبملة أك - ط

. الفقرة ؿبدثا التغيَتات الالزمة



 .إعادة الًتتيب، يعٌت بإعادة ترتيب الكلمات لتكوف منها صبلة- م

 (فهم المقروء)الفهم  -7

أما الفهم فيقصد بو فهم اؼبعٌت أم فهم اؼبقركء، كىو اؽبدؼ من كل 

. كاػبطوات األكذل ُب ىذه العملية ربط خربة القارئ بالرمز اؼبكتوب. القراءة

كربط اػبربة بالرمز أمر ضركرم، كلكن القارئ اعبيد يستطيع أف يفسر الكلمات 

ُب تركيبها السياقي كيفهم الكلمات كأجزاء للجمل، كاعبمل كأجزاء للفقرات، 

كيشمل الفهم ُب القراءة الربط الصحيح بُت الرمز . كالفقرات كأجزاء للموضوع

كاؼبعٌت كاجياد اؼبعٌت من السياؽ كاختيار اؼبعٌت اؼبناسب، كتنظيم األفكار اؼبقركءة، 

  .كتذكر ىذه األفكار كاستخدامها ُب بعض األنشطة اغباضرة كاؼبستقبلة

كأما مهارة الفهم ُب القراءة فهي معقدة تتضمن فيها عدة مهارات 

: أخرل، كىي ما يلي 

 .القدرة على إعطاء الرمز معناه -أ 

القدرة على فهم الوحدات االكرب، كالعبارة كاعبملة كالفقرة كالقطعة  -ب 

 .كلها

 . القدرة على القراءة ُب كحدات فكرية-ج 
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 . القدرة عىب فهم الكلمات من السياؽ، كاختيار اؼبعٌت اؼبالئم لو -د 

 . القدرة على ربصيل معاين الكلمة -ق 

 .القدرة على اختيار األفكار الرئيسية كفهمها -ك 

 .القدرة على فهم التنظيم الذم اتبعو الكاتب -ز 

 . القدرة على االستنتاج-ح 

 . القدرة على فهم االذباىات -ط 

 القدرة على تقومي اؼبقركء، كمعرفة األساليب األدبية، كالنغمة السائدة،  -م 

 .كحالو الكاتب كغرضو

 . القدرة على االحتفاظ باألفكار -ؾ 

 . ادراؾ القدرة على تطبيق األفكار كتفسَتىا ُب ضوء اػبربة السابقة -ؿ 

كمن مهارات الفهم السابقة ُب القراءة ركز الباحث على القدرة على فهم 

كالقدرة على  (ؿبتول النص)اؼبعلومات التفصيلية أك إدراؾ النتائج ُب النص اؼبقركء 

. اختيار األفكار الرئيسية

 

 

 

 



 . الكريمتحفيظ القرآن .2

 .الكريم مفهوم تحفيظ القرآن .1

ربفيظ القرآف، أما ربفيظ ىو ما دخل بالفعل ُب الذاكرة كديكن القوؿ 

 كأما القرآف الكرمي ىو كالـ اهلل اؼبعجز، .من دكف رؤية ىذه الرسالة أك الكتاب

اؼبنزؿ على خاًب األنبياء كاؼبرسلُت، بواسطة األمُت جربيل عليو السالـ اؼبكتوب 

ُب اؼبصاحف، اؼبنقوؿ إلينا بالتواتر، اؼبتعبد بتالكتو، اؼببدكء بسورة الفاربة، اؼبختم 

 كربفيظ القرآف الكرمي ىو عملية على حفظ آيات من القرآف .بسورة الناس

الكرمي فبا يدؿ على القدرة على آيات من القرآف الكرمي من دكف رؤية 

. ـبطوطات

 .الكريم  حفظ القرآنحكم .2

إذا كاف  .اتفق العلماء على أف حكم حفظ القرآف الكرمي فرض كفاية

 .أشبوا صبيعا  كلكن إذا ال أحد من اجملتمعبُت أفراد اعبمهور من فعل ذلك،

اؼبقصود فرض كفاية غبراسة القرآف الكرمي من التغيَت كالتزييف كالتغيَت كما حصل 

ُب الكتاب الربىاف ُب علـو االقرآف الكرمي، كقاؿ . لغَته من الكتب ُب اؼباضي

                                            

حبث العلمي  كييوطو ُب  )، على تعليم تحفيظ القرآن الكريمفي المدرسة اإلبتدائية محمدية الكوثر" تسمور" تطوير منهج . 
 .10ص  (2009الكلية الًتبية اإلسالمية اعبامعة ؿبمدية سوراكرتا، 

 .8: ، ص (1985بَتكت : اؼبزرعة بناية اإلدياف )، التبيان في علوم القرآن. ؿبمد علي الصابوين . 
17

 . Sa’dullah. 9 Cara Praktis Mengahafal Al-Qur’an. Jakarta: Gema Insani. 2008. Hal 19. 



أف حفظ القرآف الكرمي ىو فرض  الزركشي اإلماـ ؿبمد بن عبد اهلل بن بدر الدين

، أف حفظ القرآف "ّناية قوؿ اؼبفيد" كقاؿ الشيخ ؿبمد مكي نصار ُب. كفاية

 .الكرمي ىو فرض كفاية

كُب الواقع ، لقد كاف الكثَت من األقراص اؼبدؾبة اليت ديكن زبزين النص 

القرآين، فضال عن عدد نسخ القرآف الكرمي اليت تصحح من قبل اؼبؤسسات 

، ألف اؼبختصة ، كلكنو ال يكفي للحفاظ على نقاء كأصالة من القرآف الكرمي

 . ليس ىناؾ ما يضمن عندما يكوف ىناؾ ضرر على ىذه األدكات

 .الكريم فوائد حفظ القرآن .3

 :  حفظ القرآف الكرمي ىيفوائدكقاؿ العلماء، من بُت عدة 

اذا كاف ربفيظ القرآف الكرمي مع اإلخالص ك عمل الصاغبات ك ، فهو  .1

  .الفوز كالسعادة ُب الدنيا كاآلخرة

كحفظ القرآف الكرمي ىو نعمة من اهلل تعاذل تساعد ُب حدة الذىن  .2

 .كالتفكَت الرائع كسرعة كرقة الفهم كاؼبعرفة الشاملة

ربفيظ القرآف الكرمي ىو مكاف العلم ألنو سيشجع شخص حيفظ القرآف  .3

الكرمي لتحقيق أعلى من أصدقائو الذين ال حيفظوف القرآف الكرمي على 

 .الرغم من العمر، كالذكاء ، كاؼبعرفة اليت ىي نفسها
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 .القرآف الكرمي لديو شخصية اعبيدة كاألخالؽ الكردية حافظ .4

حافظ القرآف الكرمي لديو القدرة على العربية الصوتية بطبيعة، حىت يتمكن  .5

 .من التحدث بفصيح

 يستطيع على معٌت اعبمل ُب القرآف، يعٍت إنو  الكرميالقرآف إذا حافظ .6

يعرؼ الكثَت من معٌت اؼبفردات العربية، كما لو كاف قد حفظ القاموس 

 .العريب

 .ُب القرآف الكرمي الكثَت من اؼبفردات اغبكيمة مفيدة جدا ُب اغبياة اليومية .7

القرآف الكرمي جذابة للغاية كربتوم على ارتفاع البالغة  لغة كأسلوب .8

حافظ القرآف الكرمي الذم ديكن أف يستوعب  كسوؼ ربصل علىالعربية، 

 .الذكؽ العريب

فبا ديكن . ُب القرآف الكرمي كثَت من األمثلة اؼبتصلة بعلم النحو كالصرؼ .9

قواعد  حافظو القرآف الكرمي بسرعة اغبجج من آيات القرآف الكرمي عن

 .النحوية كالصرفية

كذلك . حافظ القرآف الكرمي يعمل دماغو دائما غبفظو ُب صبيع األكقات .10

 .قويا حفظو سيجعل

 



. القواعد األساسية لحفظ القرآن الكريم .4

اإلخالص  (1

كذلك أف اإلنساف إذا عمل عمالن ال . كىي أىم قاعدة ُب ىذا اؼبوضوع

: قاؿ اهلل عز كجل.. يبتغي بو كجو اهلل عز كجل، فإف ىذا العمل يكوف ؿببطان 

كلقد أكحي إليك كإذل الذين من قبلك، لئن أشركت ليحبطن عملك، كلتكونن )"

عن أيب سعيد اػبدرم رضي - كقاؿ صحيح -  كركل اغباكم ".(من اػباسرين

تعلموا القرآف الكرمي كسلوا اهلل : "قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: اهلل عنو قاؿ

: بو اعبنة ، قبل أف يتعلمو قـو يسألوف بو الدنيا ، فإف القرآف الكرمي يتعلمو ثالثة

 ".رجل يباىي بو ، كرجل يستأكل بو ، كرجل يقرأه هلل

ككلما زاد إخالصك كلما عظم أجرؾ عند اهلل تعاذل ، كذلك كما جاء ُب 

كىو - اغبديث الذم ركاه البخارم كمسلم عن عمر بن اػبطاب رضي اهلل عنو 

ظبعت رسوؿ : حيث قاؿ عمر رضي اهلل عنو- حديث جامع ُب أمر اإلخالص 

 :اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ

انىٍت ًىٍجرىتيوي ًإذلى دينٍػيىا ييًصيبػيهىا " ًإمنمىا اأٍلىٍعمىاؿي بًالنػِّيماًت كىًإمنمىا ًلكيلِّ اٍمرًئو مىا نػىوىل فىمىٍن كى

 ".أىٍك ًإذلى اٍمرىأىةو يػىٍنًكحيهىا فىًهٍجرىتيوي ًإذلى مىا ىىاجىرى إًلىٍيوً 

فقد ينوم . ككلما أكثرت من النوايا الصاغبة كلما عظم أجرؾ كذلك
                                            

 63السمار. 



ُب مقاـ حفظ القرآف - اإلنساف بعمل صاحل كاحد أكثر من نية صاغبة، كىنا 

فعلى سبيل اؼبثاؿ تستطيع أف . تستطيع أف تعدد النوايا الصاغبة أيضان - الكرمي 

: تأخذ النوايا اآلتية

 .نية القراءة الكثَتة للقرآف (1

 .نية قياـ الليل دبا ربفظ (2

 . الكرمينية أف تناؿ شرؼ أف تكوف من ضباؿ القرآف (3

 .نية أف تلبس كالداؾ تاجان يـو القيامة (4

 .نية الوقاية من عذاب اآلخرة (5

 .أف تعلمو غَتؾ (6

. أف تكوف قدكة حسنة للمسلمُت كلغَت اؼبسلمُت (7

العزدية الصادقة  (2

مهمة حفظ القرآف الكرمي مهمة جليلة ككبَتة، كلن يقول عليها إال أكلوا 

. صدؽ العـز: كأكلوا العـز يتصفوف بصفة ىامة كاضحة كىي ببساطة. العـز

ظبوا  دبعٌت أف يكوف حريصان على تنفيذ ما نواه كاإلسراع فيو ". بأكرل العـز"كلذلك ي

" الرغبة"ُب حفظ القرآف الكرمي، كلكن " يرغب"فكل مسلم . قدر اؼبستطاع

استمعوا . قوية لتنفيذ العمل" بإرادة"البد أف تيتبع ىذه الرغبة . كحدىا ال تكفي



كمن أراد اآلخرة كسعى ؽبا سعيها كىو مؤمن، فأكلئك )" :إذل قوؿ اهلل عز كجل

 ".(كاف سعيهم مشكوران 

الصادؽ ىو !. ُب اآلخرة، لكن من الصادؽ منهم ؟" يرغب"فكل الناس 

من أراد ذلك حقيقة ، ٍب ربولت إرادتو إذل عـز أكيد، ٍب ربوؿ العـز إذل عمل 

. عنده" عادة"كيظل اؼبؤمن مواظبان على ىذا العمل حىت يصبح . حقيقي ملموس

أف يراجع القرآف الكرمي كحيفظ القرآف الكرمي " تعود"فال دير يـو من حياتو، إال كقد 

ىذه العزدية ىي اليت تؤدم فعالن إذل حفظ الكتاب . كيثبت ما حفظو قبل ذلك

 .الكرمي

فالذم يتمٌت على اهلل أف حيفظ القرآف، كدل يعـز على ذلك عزمان أكيداي، ىو 

يا أخي ُب اهلل ػ ابدأ اليـو فور - كلذلك . عاجز كأىم دل يدرؾ طبيعة ىذا الدين

انتهائك من ىذا الكتاب ُب عملية اغبفظ، كال تؤجل عمل اليـو إذل الغد ، كإياؾ 

: ، فإف كثَتان من األعماؿ الصاغبة تضيع ألف أصحاهبا قالوا" سوؼ"من كلمة 

فابدأ اليـو أنت . سوؼ أقـو هبا غدان أك بعد غد، أك بعد االنتهاء من كذا ككذا

 ."أكرل العـز"ككن من . كأبناءؾ

 أدرؾ قيمة ما تعمل  (3

فالذم يدرؾ قيمة الشئ يضحي من أجلو، كالناس عادة يبذلوف اجملهود 
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ليحصلوا على أعماؿ دنيوية معينة ، كذاؾ إلدراكهم قيمة ىذه األعماؿ، ككفرة 

فكلما أدركت قيمة األجر كقيمة الثواب . العائد من كرائها، ككذلك أعماؿ اآلخرة

لفعل من األفعاؿ، ازددت شوقان إليو، فالذم يعرؼ فضل قياـ الليل تفصيالن، ليس 

كالذم يعرؼ أنو شئ طيب ككفى، كالذم يعرؼ فضل صالة اعبماعة معرفة 

ككذلك الذم يعرؼ . دقيقة غَت الذم يعرؼ أف صالة اعبماعة شئ طيب ككفى

كركل النسائي بإسناد   .فضل القرآف الكرمي بالتفصيل، ليس كالذم يعرفو إصباالن 

: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: حسن عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو قاؿ

فإذا علمت ىذه القيمة ػ أخي ُب اهلل ػ ". أىل القرآف الكرمي أىل اهلل كخاصتو"

. فإنك كالبد ستفرغ الوقت كاجملهود كالفكر ؽبذه اؼبهمة ، كاهلل عز كجل ىو اؼبوفق

 . الكرميالعمل دبا ربفظ من القرآف (4

!. ككيل ؼبن صبع العلم كدل يعمل بو. كىي من أىم القواعد على اإلطالؽ

كؼباذا ".رب تاؿو للقرآف، كالقرآف الكرمي يلعنو: "كيقوؿ أنس بن مالك رضي اهلل عنو

. ذلك ألنو يقرأ اآليات كحيفظها ٍب ال يعمل هبا!. يلعن القرآف الكرمي قارئان لو ؟

يقرأ آيات الربا، كحيفظها، كيعلم أف اؼبتعامل بالربا ُب حرب مع اهلل كرسولو ٍب ىو 

يقرأ آيات بر الوالدين، كحيفظها، كيعلم درجة بر الوالدين، كعقوبة !. يتعامل بالربا

. كنعوذ باهلل من ذلك. فهذا يوجب لو اللعنة!!. عقوؽ الوالدين، ٍب ىو يعق كالديو



يعلمنا عمر بن اػبطاب رضي اهلل عنو منهجان راقيان ُب التعامل مع القرآف 

لقد فقو . فهو دل يكن حيفظ شيئان إال كعمل بو، ٍب ينتقل إذل غَته كىكذا. الكرمي

عمر بن اػبطاب رضي اهلل عنو أف القرآف الكرمي ليس كتابان أنزؿ جملرد اغبفظ أك 

كقاؿ . إمنا ىو دستور للمسلمُت، كقانوف حيكم كل صغَتة ككبَتة ُب حياهتم. الربكة

كاتبعوا أحسن ما أنزؿ إليكم من ربكم من قبل أف يأتيكم العذاب بغتة : "تعاذل

كلذلك من حفظو كدل يعمل بو، فلم يفقو حقيقة ىذا الكتاب ". كأنتم ال تشعركف

. كأمهيتو

يا ضبلة العلم : "كركل الدرامي عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو أنو قاؿ

اعملوا بو، فإمنا العادل من عمل دبا علم، ككافق علمو عملو ، كسيكوف أقواـ 

حيملوف العلم ال جياكز تراقيهم ، خيالف عملهم علمهم ، كزبالف سريرهتم 

عالنيتهم، جيلسوف حلقان فيباىي بعضهم بعضان، حىت إف الرجل ليغضب على 

جليسو أف جيلس إذل غَته كيدعو، أكلئك ال تصعد أعماؽبم ُب ؾبالسهم تلك إذل 

ككذلك كاف يفعل عمار بن ياسر رضي اهلل عنو ُب موقعة اليمامة ، فكاف ". اهلل

: يا أىل القرآف:" إذا أراد أف حيمس اؼبسلمُت اغبفاظ للقرآف الكرمي، قاـ كقاؿ ؽبم

فليس حفظ القرآف الكرمي غاية ؿبدكدة، كإمنا البد أف ". زينوا القرآف الكرمي بالفعاؿ

كفوؽ كل ذلك، فإف العمل دبا ربفظ يسهل عليك اغبفظ  .يتبع اغبفظ بعمل



فالعمل دبا ". من عمل دبا يعلم، أكرثو اهلل علم ما دل يعلم: "كقدديان قالوا. اعبديد

. ربفظ ، طريق غبفظ اعبديد من القرآف

ترؾ الذنوب  (5

ككلما أذنب . القلب الذم أشرب حب اؼبعاصي ال ديكن أف يعي القرآف

العبد ذنبان كلما تأثر قلبو، ككلما تأثر قلبو ضعفت قدرتو على حفظ ىذا الكتاب 

كركلى الًتمذم كأضبد عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى رضي اهلل عنو أف رىسيوًؿ اللمًو صىلمى اللموي . الطاىر

ًإفم اٍلعىٍبدى ًإذىا أىٍخطىأى خىًطيئىةن نيًكتىٍت ُب قػىٍلًبًو نيٍكتىةه سىٍودىاءي فىًإذىا ىيوى : "عىلىٍيًو كىسىلممى قىاؿى 

نػىزىعى كىاٍستػىٍغفىرى كىتىابى صيًقلى قػىٍلبيوي ، كىًإٍف عىادى زًيدى ًفيهىا حىىتم تػىٍعليوى قػىٍلبىوي ، كىىيوى الرمافي 

انيوا يىٍكًسبيوفى  ". المًذم ذىكىرى اللموي كىالم بىٍل رىافى عىلىى قػيليوهًبًٍم مىا كى

الدعاء  (6

اسأؿ اهلل . الدعاء إذل اهلل عز كجل بإخالص كصدؽ. كسيلة ال زبيب أبدان 

عز كجل أف دين عليك حبفظ القرآف الكرمي، كأف جيعل نيتك خالصة لو سبحانو، 

كاحرص يا أخي على زبَت األكقات الشريفة للدعاء، كاليت . كأف ييسر لك العمل بو

أكصى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بالدعاء فيها، كوقت السحر، كبعد ختاـ 

الصالة، كُب العشر األكاخر من رمضاف ، كبالذات ُب الليارل الفردية ، كأثناء 

كجيدر ىنا اإلشارة أنو ليس  .اؼبطر، كأثناء السفر ، كغَت ذلك من األكقات الشريفة



ىناؾ دعاء ـبصوص غبفظ القرآف، كليس ىناؾ صالة معينة تعُت على اغبفظ، 

كاسأؿ اهلل . ككل ما كرد ُب ذلك ال أصل لو، كإمنا تدعو اهلل دبا فتح عليك

 .اإلجابة

الفهم الصحيح  (7

. ال شك أف الذم يفقو معاين اآليات اليت حيفظها سيكوف اغبفظ عليو أيسر

كبالذات عند حفظ السور اليت ربتوم على قصص كثَت، أك على آيات ؽبا أسباب 

نزكؿ معركفة، ككذلك اآليات اليت ربوم أحكامان فقهية، كالوضوء ككفارة اليمُت 

كالذم ينوم أف . ككفارة الظهار كالصياـ كدية القتل اػبطأ كغَت ذلك من األحكاـ

حيفظ القرآف الكرمي كامالن عليو أف يستعُت بكتاب مبسط للتفسَت ، حىت يساعده 

. على فقو اؼبعاين بسرعة كدكف إسهاب

التجويد اؼبتقن  (8

كليس كل عارؼ باللغة العربية . كذبويد القرآف الكرمي أمر ىاـ جدان ؼبن يقرأه

فقراءة القرآف الكرمي ؽبا قواعد معينة . يستطيع قراءة القرآف الكرديقراءة صحيحة

كاهلل عز كجل يريد منا أف نقرأ . خاصة جدان ، ال تيطبق إال مع كتاب اهلل عز كجل

القرآف الكرمي كما قرأه رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كقد قرأه علينا رسوؿ اهلل 

صلى اهلل عليو كسلم كما ظبعو من جربيل عليو السالـ، كقرأه الصحابة كما ظبعوه 



كما زاؿ ىذا العلم العظيم ييتوارث من جيل . من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

. إذل جيل حىت كصل إلينا، كسيبقى ؿبفوظان ػ إف شاء اهلل ػ إذل يـو القيامة

كذبويد القرآف الكرمي يعُت على حفظو، فاعبرس اػباص جدان للقرآف الكرمي 

يثبتو ُب القلب، كعلى اؼبسلم الراغب ُب حفظ القرآف الكرمي أف يتعلم ىذه 

القواعد حتمان كبسرعة، كذلك ألنو من الصعب عليو جدان تغيَت ما حفظ من 

القرآف الكرمي بعد أف أًب حفظو، فلو حفظ بقواعد ذبويد خاطئة الستمر حفظو 

كحفظ القرآف الكرمي بالتجويد اؼبتقن لو أجر عظيم من اهلل عز . على ىذه الصورة

حىت كإف . كجل، كالبد أف يبذؿ اؼبتعلم للقرآف اعبهد كالوقت لتعلم قواعد التجويد

استمع . فكل ؿباكلة للتعلم تزيد ُب أجر اؼبؤمن. كاف ىذا األمر شاقان عليو جدان 

قاؿ رسوؿ اهلل صلى : إذل ما ركاه البخارم كمسلم عن عائشة رضي اهلل عنها قالت

: اهلل عليو كسلم

اٍلمىاًىري بًالقرآف الكرديمىعى السمفىرىًة اٍلًكرىاـً اٍلبػىرىرىًة كىالمًذم يػىٍقرىأي القرآف الكرديوىيػىتىتػىٍعتىعي ًفيًو "

كقاؿ النوكم رضبو ". كىو حافظ لو: "كلفظ البخارم". كىىيوى عىلىٍيًو شىاؽٌّق لىوي أىٍجرىافً 

اؼباىر بالقرآف الكرديأم اغباذؽ الكامل اغبفظ، كالسفرة ىم الرسل، إما من : اهلل

. اؼبالئكة كإما من البشر ، ككالمها عظيم

التالكة اؼبستمرة  (9



كإف . اجتهد أف زبتم القرآف الكرمي على األقل مرة كاحدة كل شهر

ككاف معظم صحابة رسوؿ اهلل .. استطعت أف زبتم ُب أقل من ذلك فهذا أفضل

ككاف بعضهم خيتم القرآف !!. صلى اهلل عليو كسلم خيتموف القرآف الكرمي ُب أسبوع

كال خيفي على عاقل أف كثرة التالكة تعود على صاحبها !! الكرمي ُب ثالثة أياـ

حىت عندما تقرأ . كُب ذات الوقت فهي تثبت اغبفظ كثَتان . باألجر اعبزيل العميم

اآليات كالسور اليت دل ربفظها بعد ، فإف ذلك جيعلها قريبة إذل الذىن، فإذا جئت 

إف متابعة القراءة كثَتان ينقل . غبفظها بعد ذلك فإف ىذا يكوف ػ كال شك ػ أيسر

كمن خصائص ". الذاكرة الطويلة"إذل " الذاكرة القصَتة"السور احملفوظة من 

الذاكرة القصَتة أّنا ربفظ بسرعة، كلكنها تنسى أيضان بسرعة، أما الذاكرة الطويلة 

فإّنا ربتاج إذل كقت طويل حىت تدخل اؼبعلومة فيها، كلكنها ُب نفس الوقت 

كمن اؼبعركؼ أف من الطرؽ اؽبامة إلدخاؿ . ربتفظ باؼبعلومات ؼبدد أطوؿ

فكثرة القراءة تثبت اغبفظ، كال ". التكرار"اؼبعلومات ُب الذاكرة الطويلة طريقة 

. شك ُب ذلك

الصالة اػباشعة دبا ربفظو    (10

اقرأ ُب صلواتك ما . متابعة قراءة ما ربفظ ُب صلواتك تثبت اغبفظ جدان 

كقد يقوؿ قائل أف ىذا . حفظتو حديثان، كراجع بعض اآليات اليت حفظتها من قبل



. ال يتيسر لو ألنو يصلي الصلوات باؼبسجد، كال يقرأ شيئان ، بل يستمع إذل اإلماـ

كىو أف حيافظ . إف ما تفعل ىو ما نريده لكل مسلم. بارؾ اهلل فيك: فأقوؿ لو

على الصلوات ُب اؼبكاف الذم ينادم فيو للصالة أم ُب اؼبسجد كليس من 

اؼبعقوؿ أف يهتم اؼبسلم حبفظ القرآف الكرمي، كيًتؾ ما ىو أكذل من حفظ القرآف 

فإف !!. الكرمي كىو الصالة اعبماعية باؼبسجد كلكن ىناؾ حل عظيم ؽبذا األمر

ىناؾ صالة لو كاظبت عليها فإف ستساعدؾ جدان ُب تثبيت اغبفظ، كُب ذات 

ُب صالة قياـ ". قياـ الليل"تلك ىي صالة . الوقت فثواهبا عظيم، كأجرىا كبَت

الليل تكوف عندؾ الفرصة ؼبراجعة ما تشاء من آيات اهلل عز كجل، كأنت تقف 

كما أسرعو من طريق !! ما أعظمو من عمل. كحيدان بُت يدم ربك ُب جوؼ الليل

كتستطيع أخي ُب اهلل ػ أف سبسك ُب يدؾ مصحفان ليذكرؾ دبا نسيت ُب !!. للجنة

كتستطيع أيضان أف تصلي بالسورة اليت ربفظها ُب ركعتُت، ٍب تعيد . قياـ الليل

. قراءهتا ُب الركعتُت التاليتُت لتثبيت اغبفظ

ككذلك تستطيع أف تصلي قياـ الليل بعد صالة العشاء مباشرة، أك ُب 

، فأم قياـ لليل ُب أم .. منتصف الليل، أك قبل الفجر كذلك أفضل كعلى كلو

كقت، كبأم قدر، فهو عمل جليل كثواب عظيم، نسأؿ اهلل عز كجل أف يهينا 



 .ىذه النعمة الغالية

  .تعليمات قبل تحفيظ القرآن الكريم .5

   .تربير النطق كقراءة القرآف الكرمي  (1

أف يكوف  حافظ القرآف الكرمي لتسهيل حفظ القرآف الكرمي ، ٍب جيب

قبل حفظ القرآف الكرمي ينبغي لو . قادرا على قراءة القرآف الكرمي بلفظ فصيح

ختم القرآف الكرمي بالنظر، حىت أنو لن يكوف ىناؾ صعوبة ُب القراءة  من 

.  ، فقرة ، أك الفصاحة األلفاظ حيث

 ؼبصحف كاحد رسم على حافظ (2

 الشكل ُب متعددة كخبطوط ،ـبتلفة مطابع ُب اؼبصاحف تكتب

 اثٍت على الواحدة الصفحة فيها ربتوم مصاحف مثالن  فهناؾ ٍب كمن ،كاغبجم 

 ربتوم كأخرل سطران، عشر أربعة على ربتوم مصاحف كىناؾ سطران، عشر

 ىذا من السطر فهذا كذلك. اؼبصاحف من ذلك كغَت سطران، عشر طبسة على

 يبدأ آخر مصحف ُب نفسو السطر كىذا اآلية، من كذا بكلمة يبدأ اؼبصحف

 حواس باستخداـ حيفظ كاإلنساف. أخر سورة ُب أخرل آية من أخرل بكلمة

 أكثر، حواس باستخداـ اؼبعلومة أدخلت كلما. الذىن إذل اؼبعلومة تدخل معينة

 .اغبفظ قوة ازدادت كلما

                                            
  . اؼبكتبة الشاملةكيف تحفظ القرآن الكريمالكريم، المقالةالدكتور راغب السرجاين، . 



 الذم الشكل تثبت أف لـز كلذلك اغبفظ، ُب اؽبامة اغبواس أحد كالنظر

 الذم للمصحف كاحد رسم على فحافظ ، عليو النظر يعتاد حىت منو ربفظو

 نفس ؽبا اليت اؼبصاحف من كبَتان  عددان  تشًتم أف كحاكؿ. فيو تقرأ أك منو ربفظ

 العمل، ُب مصحف كىذا البيت، ُب مصحف فهذا ،ـبتلفة كبأحجاـ الرسم

 عند مصحف كىذا اعبيب، ُب مصحف كىذا ، السيارة ُب مصحف كىذا

 من قرأت مكاف إذل ذىبت كلما كىكذا اؼبسجد، ُب مصحف كىذا ، الوالد

 النظر نعمة تستغل كبذلك ، ذىنك ُب الصفحة شكل فينطبع اؼبصحف نفس

 .اغبفظ ُب

  .اغبالة اؼبادية كالعقلية السليمة  (3

اغبالة اؼبادية كالعقلية السليمية ىي مفيدة جدا ُب ربفيظ القرآف الكرمي، 

لذلك الذين حيفطوف القرآف الكرمي جيب أف كبافظ على اغبالة البدنية كالعقلية 

، كاالبتعاد عن األنشطة اليت تضعف اعبسم، كتبعد األفكار من األشياء غَت 

 .كتركيز اعبسم كالركح غبفظ القرآف مهمة

 .السن اؼبناسب   (4

ُب ىذه اغبالة  . سنة23-5السن اؼبناسب غبفظ القرآف الكرمي ُب سن 

 كاف الشخص لديو اغبالة ىذهُب . الشخص ىو فعال ُب حالة جيدةكاف 



نو جيب أ الذين يرغبوف ُب حفظ القرآف، أكلئك جيدة، كلذلك  حفظنوعية

.  بشكل جيد للغايةاغبالةاالستفادة من ىذه 

 .اختيار الزماف كاؼبكاف ىادئ   (5

 .جيب على الذين حيفظوف القرآف الكرمي اختيار الوقت كاؼبكاف اؼبناسبُت

أكلئك الذين . أف تكوف قادرة على جعل عقلو ىادئا، كالًتكيز ُب عملية اغبفظ

اختيار ك. حيفظوف القرآف الكرمي كينبغي ذبنب السخونة، كاألماكن اؼبزدضبة

من بُت أفضل األكقات غبفظ القرآف الكرمي ىي . اؼبكاف الرائع كاعبميل كاؼبريح

بعد صالة التهجد ك بعد صالة الفجر، كلكن أفضل كقت غبفظ القرآف الكرمي 

اؼبناسب غبفظ  بالطبع زبتلف عن اعبميع ، لذلك جيب اختيار الزماف كاؼبكاف

. القرآف الكرمي

 .طرائق حفظ القرآن الكريم .6

الطريقة اعبماعية   (1

كىذا يستوجب أف يكوف الطالب ُب مستول كاحد، فيقـو اؼبدرس بتحديد 

مقدار معُت عبميع طالب اغبػلقة، يقـو اؼبدرس بتالكتو على الطالب أكال تالكة 

منوذجية ؾبودة مرتلة، ٍب خيتار الطالب اؼبميزين ليعيد كل منهم على حدة تالكة 

ذلك القدر، ٍب يقـو بقية الطالب منفردين بتالكة ذلك القدر، ليتم تسميعو من 



كىذه الطريقة ديكن تطبيقها ُب اؼبدارس النظامية ، . قبلهم للمدرس فيما بعد

كما . كاؼبعاىد العلمية كالقرآنية ، كالدكرات التأىيلية ، كاؼبراكز القرآنية اؼبغلقة

كؽبذه . تطبق على الطالب اؼببتدئُت كالذين ال يعرفوف القراءة ُب اؼبصحف

:  فمن إجيابياهتا . الطريقة إجيابيات كسلبيات

االرتفاع دبستول األداء كاحملافظة على أحكاـ التجويد ، نظرا إلنصات • 

.  الطالب عند قراءة اؼبدرس ، ككذا عند قراءة الطالب اؼبميزين 

كسهولة حفظ اآليات ، نظرا  (اعبلي كاػبفي  )تقليل نسبة اللحن بنوعيو • 

.  لكثرة التكرار الذم يسمعو الطالب من قبل اؼبدرس كالطالب 

.  شحذ مهم بطيئي اغبفظ ، كدفعهم إذل مسايرة زمالئهم • 

.  سهولة استخداـ كسائل اإليضاح لتوضيح األحكاـ كالتنبيو على األخطاء • 

.  قدرة اؼبدرس على متابعة الطالب ُب األداء كاغبفظ كالسلوؾ بصورة جيدة• 

إمكانية بياف معاين الكلمات الغامضة ، كتفسَت بعض اآليات ، كتوجيو • 

 .الطالب إذل التطبيق العملي ؽبا 

:   كأما السلبيات فمنها 

عدـ مراعاة الفركؽ الفردية بُت الطالب ، فبا يؤدم إذل كبت مهم الطالب • 

.  اؼبتميزين كعدـ انطالقهم ُب اغبفظ 



عدـ إمكانية قبوؿ طالب جدد بعد بدء الدراسة ُب اغبلقة نظرا لعدـ قدرة • 

.  اؼبدرس على التعامل مع أكثر من ؾبموعة ُب آف كاحد 

مثل تعدد اؼبدرسُت كاؼبوجهُت : اغباجة إذل إمكانات بشرية كمادية أكثر • 

.  كاألمكنة الستيعاب األفواج اؼبتالحقة من الطالب فوجا بعد فوج 

تتأثر اغبلقة بغياب الطالب فردبا يؤخر اغبلقة أك ينتقل إذل حفظ اعبزء الذم • 

كصل إليو الطالب مع عدـ حفظو للجزء السابق ، فتًتاكم عليو األجزاء ، فردبا 

. يصاب باإلحباط أك يًتؾ الدراسة لعدـ قدرتو على مسايرة زمالئو 

الطريقة الفردية   (2

كىي أف يقـو اؼبدرس بفتح اجملاؿ أماـ طلبتو، للتنافس كاالنطالؽ ُب التالكة ، 

كاغبفظ كل حسب إمكاناتو اليت كىبو تعاذل إياىا، كحسبما تيسر لو من بذؿ كقت 

كىذه الطريقة تكوف ُب اغبلقات .كجهد لتحقيق ذلك ربت إشراؼ اؼبدرس كمتابعتو 

كتكوف للطالب الذين تقدموا ُب اغبفظ كالذين جييدكف .ذات اؼبستويات اؼبتعددة 

:  فمن اإلجيابيات . كؽبذه الطريقة سلبياهتا كإجيابياهتا. القراءة ُب اؼبصحف الشريف 

مراعاة الفركؽ الفردية بُت الطالب كإفساح اجملاؿ أماـ الطالب ذكم القدرات • 

.  اعبيدة للتقدـ ُب اغبفظ 

ربريك الدكافع الذاتية للطالب كبث ركح التنافس بُت الطالب فبا حيثهم على • 



.  مواصلة اغبفظ كزيادة كميتو 

إمكانية االستفادة من الطالب البارزين ُب التدريس لزمالئهم ذكم اؼبستويات • 

.  الضعيفة ُب اغبلقة ، كذلك بعد أدائهم ما ىو مطلوب منهم 

إمكانية استقباؿ الطالب اعبدد مىت جاؤكا دكف أف يؤثر ذلك على سَت اغبلقة • 

.  كانتظامها 

.  االقتصاد ُب عدد اؼبدرسُت ، كتوفَت أماكن الدرس • 

:  كأما السلبيات ؽبذه الطريقة 

.  استمرار بعض اؼبقصرين ُب سورىم اليت مضى عليها مدة طويلة • 

إرىاؽ اؼبدرس حبيث ال يستطيع استيعاب صبيع الطالب   • 

.  ضعف مستول األداء عند الطالب ، ككثرة األخطاء اعبلية كاػبفية • 

.  ضعف متابعة اؼبدرس للطالب • 

إحباط اؽبمم عند كثَت من الطالب الذين ال يستطيعوف اللحاؽ بزمالئهم  • 

عدـ معرفة كثَت من الطالب إلمكاناهتم فبا جيعلهم يلزموف أنفسهم حبفظ • 

. أكثر أك أقل فبا يستطيعوف حفظو بإتقاف 

:  القراءة الًتديدية  (3

كىي القراءة اليت يردد فيها الطلبة خلف من يقرأ اآليات اليت يسمعوّنا منو 



كىي تطبق على الطالب الذين ال جييدكف القراءة ُب اؼبصحف، . بصوت كاضح

. أك الطالب اؼببتدئُت، أك بقية الطالب ُب الطريقة اعبماعية ُب بعض األحياف 

:  فمن اإلجيابيات .  كؽبا إجيابياهتا كسلبياهتا أيضا

زبليص ألسنة الطالب من عيوب النطق كحبسة اللساف ، كالتأتأة ، كالفأفأة، • 

.  ككبو ذلك 

تعريف الطالب باؼبصطلحات كالعالمات اؼبوجودة ُب اؼبصحف ، كعالمات • 

.  الوقف كاؼبد كاألحزاب كالسجدات

.  تعود نطق الكلمات اليت جيدكف فيها صعوبة• 

.  سبكُت من ال يعرؼ القراءة كالكتابة من حفظ ما تيسر من القرآف الكرمي• 

تدريب الطالب على كيفية الوقف على اغبرؼ اؼبنوف أك اؼبتحرؾ أك اؼبثقل أك • 

اؼبرسـو بالتاء أك اؽباء ، كذلك عند الوقوؼ عليها كتدريبهم على كيفية االبتداء 

.  بعد الوقف 

.   تدريب الطالب على القراءة الصحيحة• 

تعريف الطالب بأحكاـ التجويد األساسية ككيفية تطبيقها عند مركر أكثرىا • 

 . عند القراءة 

 :كمن السلبيات 



.  رفع أصوات الطالب فبا يؤثر على بقية اغبلقات إف كجدت • 

اختفاء أصوات بعض الطالب الضعاؼ خلف أصوات زمالئهم، فال يرددكف • 

.  معهم 

.  عدـ مراعاة الفركؽ الفردية بُت الطالب• 

الطريقة اعبماعية الًتديدية   (4

ديكن اعبمع بُت الطريقة اعبماعية كالًتديدية عند الطالب اؼببتدئُت كالذين ال 

يعرفوف القراءة ُب اؼبصحف أك حىت اؼبتقدمُت ُب بعض األحواؿ باتباع الطريقة 

:   التالية 

يقـو اؼبدرس جبذب انتباه الطالب بذكر مقدمة عن السورة أك اآليات بقصة ، • 

أك حديث ، أك ذكر اؼبعاين اجململة ، أك ذكر أجر التالكة عامة ، كتلك السورة 

أك اآليات خاصة حبيث يلفت انتباىهم ، كيثَت رغبتهم ُب االىتماـ باآليات 

.  كترتيلها كحفظها 

يقرأ اؼبعلم اآليات قراءة منوذجية مراعيا فيها األحكاـ كالوقوؼ كاالبتداء ، • 

.  بلهجة مؤثرة صادقة 

يبدأ اؼبدرس كالطالب خلفو بًتديد اآليات ، مع مراعاة قصر اؼبقاطع ، حبيث • 

.  يراعي نفس الطالب ، مع اختيار أماكن مناسبة للوقف كاالبتداء 



يطلب اؼبدرس من بعض الطالب اؼبربزين إعادة قراءة اآليات بنفس الطريقة • 

اليت بدأ فيها اؼبدرس   

.  يسمع اؼبدرس لعدد آخر من الطالب ليتبُت لو مدل استيعاهبم كسبكنهم • 

يًتؾ للطالب فرصة للحفظ الفردم خالؿ اغبصة   • 

يستمع اؼبدرس إذل الطالب الذين حفظوا اآليات أك السورة خالؿ ما بقي من • 

.  اغبصة 

 .االستماع إذل بقية الطالب ُب بداية اغبصة الثانية • 
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الفصل الثالث  

 مناهج البحث

منهج البحث  .أ 

 وأما .الكمي وادلدخل الكيفي ادلدخل ىو الدرس ذلذا ادلستخدم البحث مدخل إن 

 بالطريقة حصولو الديكن عما الكشف أو النتائج على للحصول البحث ىو الكيفي ادلدخل

 العملية النظرية يستخدم وقد البيانات من الباحث يبدأ حيث الكمي، ادلنهج أو اإلحصائية

 يستخدم دلاذا األسباب وأما .تبطلها أو قبلها ما تؤيد اجلديدة النظرية إىل وينتهي للتوضيح

 حتفيظ طريقة عن الضابطة الصحيحة ادلعلومات طلب الباحث يهدف ألن ادلدخل، ىذا

 إبراىيم مالك موالنا جبامعة القرآن حتفيظ ىيئة يف الكرمي القرآن حفاظ طلبة لدى الكرمي القرآن

. الشرقية جاوى ماالنج احلكومية اإلسالمية

 وأما. اإلحصائية بالطريقة وحتليلو األرقام على للحصول البحث ىو الكمي ادلدخل وأما

 ىي العالقة دراسة. العالقة دراسة عن يبحث الباحث ألن ادلدخل ىذا يستخدم دلاذا األسباب

بني   العالقةطلب الباحث ويهدف .البحث فروض الختبار البيانات حتليل مناىج أحدى

 ىيئة يف الكرمي القرآن حفاظ طلبة لدى القراءة مهارة كفاءة مع الكرمي القرآن حتفيظ كفاءة

. الشرقية جاوى ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جبامعة القرآن حتفيظ
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 مجتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها .ب 

 يف أكثر أو أجزاء مخسة الكرمي القرآن حفاظ طلبة البحث ىذا يف البحث اجملتمع أن

واليت  الشرقية جاوى ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جبامعة القرأن حتفيظ ىيئة

حفاظ القرآن الكرمي مخسة أجزاء أو طلبة : ادلعايري يف رلتمع البحث، كما يلي . بادلعايري تفي

وبعد نوجد . ، والنتيجة يف مهارة القراءة ممتازة(تسلسلي أو عشوائي)، قادرة يف التكرار أكثر

 .على رلتمع البحث، مث نبحث عن العينات

 :  يلي كما سورمحاد وينارنو برأى الباحث قام العينة، حتديد يف

 أو فوق اجملتمع وعلى ، %50 فالغينة مائة من أقل اجملتمج غلى متنوعة، العينة كانت إذا" 

 .القليلة العينة من خري الكثرية العينة تكون أن وينبغي %. 15 فالعينة ماؤة، من أكثر

 

 البحث أدوات .ج 

 وأما جلمعها، أدوات الباحث فيستخدم البيانات مجع على حاصال الباحث ليكون

 يف األدوات أىم من ىو نفسو الباحث( أ: ) يلى كما ىى ادلطلوبة البيانات مجع أدوات

 يريد الىت األسئلة موضوعات أو بالنقاط قائمة رلرد ىي ادلقابلة دليل (ب) الكيفي، البحث

 البيانات عن تبحث طريقة ىي ادلالحظة دليل( ج )ادلقابلة، أثناء اخلرباء إىل تقدديها الباحث

 طريقة ىو االختبار( د )القرأن، حتفيظ طريقة يف الطلبة األحوال عن ادليدان يف وجدىا الىت
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ديثل االستبيان ادلعلومات  ىي االستبانة( ه )القراءة ومهارة القرآن حفظ يف الكفاءة عن تبحث

ويتشكل االستبيان بشكل مغلق ومفتوح مبعٌت أن ادلستجيب خيتار من . اليت ستحللها الباحث

اإلجابات ادلتعددة اإلجابة األقرب إىل رأيو وشعوره وتقديره وموقفو ويستطيع أيضا أن يعرب عن 

  .أفكاره

 

 البيانات مصادر .د 

 الباحث فيتصل ادلطلوبة، البيانات على حاصال الباحث ليكون متعددة طريقة ىناك

 الرئيسى ادلصدر : نوعان البيانات مصدر وأما ادلوضوع، عن يفهمون و يعرفون الذين اخلرباء

 وأما. واألحوال واألفعال األقوال ىو الكيفي البحث ىف الرئيسي فادلصدر الثانويي، وادلصدر

 موالنا جبامعة القرآن حتفيظ ىيئة يف القرآن حفظ طلبة ىو الكمي البحث يف البيانات ادلصدر

. الشرقية جاوى ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك

 واألفعال قوال األ (١

 ادلقابلة أثناء وأفعاذلم اخلرباء أقوال ىى الكيفى البحث ىف ادلهمة البيانات مصادر ومن

 وادلالحظة وبادلقابلة. حتليلها عليو جيب الىت ادلعلومات مادة ويكون ادلباشرة، ادلالحظة أثناء أو

 ميدان يف ويشاىده ويسمعو سألو مما الشاملة الكاملة احلاصالت الباحث سينال ادلباشرة
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 ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جبامعة القرآن حتفيظ ىيئة ىف وىو البحث

. الشرقية جاوى

 األحوال (٢

 وىي البيانات، على لتحصل باستخدامها البد الىت الرئيسية ادلصادر من ىي األحوال

 اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جبامعة القرآن حتفيظ ىيئة يف الكرمي القرآن حفاظ طلبة أحوال

 .الشرقية جاوى ماالنج احلكومية

 

 البيانات جمع طريقة .ه 

 ادلالحظة( أ

 ىى ادلباشرة بادلالحظة أيضا يقال و بادلشاركة ادلالحظة طريقة الباحث يستخدم

 مبالحظة الباحث ويقوم. ادلدروسة اللغوية النشاطات من جزءا الباحث يكون حبيث طريقة

 ويسجل ويكتب يدرسها، الىت األشياء أو باألشخاص مباشرة اتصالو خالل من معني سلوك

 القرآن حفاظ طلبة لدى الكرمي القرآن حتفيظ طريقة عن ادلالحظة وىذه. البيانات الباحث

 جاوى ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جبامعة القرآن حتفيظ ىيئة يف الكرمي

 .الشرقية
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 ادلقابلة( ب

 البحث تساؤالت إجابة من الباحث متكن اليت ادلعلومات مجع مبوجبها يكمل

 الباحث ديكن الىت ادلعلومات جلمع طريقة الباحث مقابلة على وتعتمد فروضو، أواختبار

 قبل من عليها واإلجابة الباحث قبل من األسئلة من عدد طرح بغرض بوجو وجها للبحوث

 .والفاعل الباحث بني والتساؤل احلوار بطريقة البيانات طلب طريقة أهنا يقال أو ادلبحوث

 ىيئة يف الكرمي القرآن حفظ طلبة لدى الكرمي القرآن حتفيظ طريقة عن دلعرفة ادلقابلة ىذه

. الشرقية جاوى ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جبامعة القرآن حتفيظ

 االختبار ( ج

 لدىىناك االختبار ىو طريقة تبحث عن كفاءة حفظ القرآن و كفاءة مهارة القراءة 

 احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جبامعة القرآن حتفيظ ىيئة يف الكرمي القرآن حفظ طلبة

. الشرقية جاوى ماالنج

اجلدول األول 
  معيار نتيجة االختبار

 

قيمة  المستوى الرقم
 100-90 ممتاز .1

 89-80 جيد جدا .2

 79-70 جيد .3

 69-60 مقبول .4
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 59-50 ناقص .5

 49 - 0راسب . 6
 

 االستبانة( د

وىي قائمة من األسئلة أو األحكام أو التقريرات اليت يطلب فيها الرأي وعادة ما 

مثال، وقد يطلب  (  √  )يكتب ىذا الرأي وتطلب اإلجابة بوضع عالمة مميزة كهذه العالمة 

تتكون من أربع  skala likert ومنوذج ىذا االستبانة سكاال ليكريت .تقريرا مطوال مكتوبا

والتقريرات يف االستبانة تعتمد على . موافق جدا، موافق، وغري موافق، وعادي: اختيارات 

. استجابات الطلبة كمثل الرغبة واالىتمام و واالقتناع

اجلدول الثاين      
معيار استجابات الطلبة                     

 (%)نسبة مئوية  المستوى الرقم

 100-67 ممتاز .1

 66-34 متوسط .2

 33-0 فاشل .3

 

 

 

 

                                            

 .166ص  (1977دار الثقافة، : القاىرة) تصميم البحث لتعليم اللغة العربية لألجانبفتحي علي يونس،    



  أسلوب تحليل البيانات .و 

:   ينقسم إىل القسمني حتليل البياناتيف ىذا 

حتليل البيانات الكيفي  .1

و ىوبرمان  (Matthew B. miles)ميلس .وأما ادلراحل من ىذا التحليل عند ماتيو ب

(Huberman( )1992) ميكائيل ىوبرمان .و أ(A. Michael Huberman)  فهي :

مرحلة مجع البيانات، وىي بأن البيانات مجعها البحث بطريقة ادلالحظة االشًتاكية  -1

 .من أنو يفعلها بالتوايل قبل دخولو إىل ادليداين كان أو بعد تركو. وادلقابلة

 .مرحلة يف اظهار البيانات، وىي يصيف البيانات من مجع البيانات -2

. مرحلة يف اختصار البيانات وىي إختيار البيانات وتركيزىا وحصرىا يف ادليداين -3

وىذه األنشطة ىي أنشطة التحليل بطريقة تقسيم البياننات وتوجيهها أو ترك ما 

 .الحيتاجو الباحث يف البحث ليمكنو أن يأخذ اخلالصة

.   مرحلة يف إجيادة البحث، من أن البيانات وجدىا الباحث حسب مجعها -4

 حتليل البيانات الكمي .2

وأما يف . وأما ىذا حتليل البيانات الكمي ىي حتليل البيانات من دراسة العالقة

وىذه  . (Person) من فرسون korelasi produk momentدراسة العالقة تستخدم من 



وأما  . الطريقة تستخدم لقياس العالقة بني كفاءة حفظ القرآن و كفاءة مهارة القراءة

:  كما يلي korelasi produk momentالصيغة  
 

                       r       =          [∑XY – (∑X) (∑Y) /N] 
    

                      √ [∑X² - (∑X)²/N] [∑Y²-(∑Y)²/N] 

 

 

 الدراسة تنفيذ مراحل .ز 

 

 

 
 

 

 

 

 

تجهيز 

 البيانات

وجود 

 المشكلة
يبحث عن اطار 

 النظري

 طريقة جمع

 البيانات
مالحظة ، مقابلة ، 

 اختبار ، استبابة

تحليل وتخليص 
 البيانات
 

اختيار المجتمع البحث 

 وعينته

 صياغة المشكلة تحديد المشكلة



 الرابع الفصل

عرض البيانات وتحليلها 

 

  وتحليلها عرض البيانات من المقابلة .1

أن حتفيظ القرأن أمر الصعبة ولكن فيو التسهيل , يلخص الباحث على ادلقابلة

وجنس اآلية , ادلكان, أسباب الصعبة على أنواع ادلختلفة بنسبة الوقة. والعكس كذلك

وكثَت من حفاظ القرأن . تسبب آية القصَتة الصعبة على تعلقو الفكرة:قصرىا أم طويلها 

وتبدل تلك اذلمة باستمرار الوقة وجود واجب , على عمل احلفظ باعتماد الوالدين

. احلفظ على نفس احلفاظ

إعتمادا أن كثَت من وجود أنواع _ يف حبثو " طريقة ادلعنوية "واختار الباحث على 

والطريقة ادلعنوية ىي الطريقة حتصل بالفهم ادلعٌت بعد حفظ _, البحث يف حتفيظ القرأن 

أما خصوصية ىذه الطريقة على اآلخر ىي وجود عملية تكرار القراءة اآلية وعملية , اآلية

بعض فرد البحث تعرب أن ىذه الطريقة ختدم على دراسة اللغة العربية . الفهم أول احلفظ

يدرس _ غَتاإلستقرائية _هبذه الطريقة , "جواىر " وذلك الرأي مثل اإلعتبار . لغة القرأن

 .    على حفظ مفردات اللغة العربية



 القرآن حفظ طلبة إىل  استنادا إىل نتائج ادلقابلة عن طريقة حفظ القرآن

 احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جبامعة القرآن حتفيظ ىيئة يف الكرمي

  :نستنتج ما يليو ماالنج،

 أفهم مث ، أوال األيات قراءة القرآن حتفيظ األوىل األنشطة أن قالت : حسنة نور 

 مث كلمة كلمة أكرر يعٍت األيات أحفظ ذلك وبعد. قرئتها اليت األيات ادلعٌت

 أقرأ ذلك وبعد. قرئتها اليت األيات ادلوقف أحفظ مث ، واحدة صفحة حىت األية

باستمرار دون رؤية سلطوطات ، مث أعطى العالمة إىل الكلمات متشاهنات لفظا 

 . امسع صديق قبل امسع ادلعلم ومعنا، مث

 وبعد ، أوال األيات قراءة القرآن حتفيظ األوىل األنشطة أن قالت : عائشة سييت 

 كلمة أكرر يعٍت األيات أحفظ ذلك وبعد. قرئتها اليت األيات ادلعٌت أفهم القرأة

 ادلوقف أحفظ مث واحدة، صفحة حىت األوىل من مرة أكرر األيتُت وبعد كلمة

امسع  باستمرار دون رؤية سلطوطات ، مث أقرأ ذلك وبعد. قرئتها اليت األيات

امسع  مث احلفظ، لقوة ثانية مرة قرئتها اليت األيات ادلعٌت أفهموبعد ذلك . صديق

 .ادلعلم

  معٌت أفهم يعٍت القرآن حتفيظ من األوىل األنشطة أن قالت :نور رمحة صاحلة 

وبعد ذلك أحفظ كلمة كلمة حىت .  مث أقرأ األيات اليت سأحفظ باستمراراأليات



باستمرار دون  أقرأ ذلك وبعد. مث تواصل األية حىت صفحة واحدة. األية كاملة

حىت ال تفوت حرف واحد قبل امسع إىل ادلعلم ، مسعت الشيخ . رؤية سلطوطات

 .يف احلفظ

  أوال األيات قراءة القرآن حتفيظ األوىل األنشطة أنقالت : جواىر األمي زىرة ، 

 كلمة أكرر يعٍت األيات أحفظ ذلك وبعد. قرئتها اليت األيات ادلعٌت أفهم مث

 مث قرئتها اليت األيات ادلوقف أحفظ مث ، واحدة صفحة حىت األية مث كلمة

 وبعد ،  أو األية اليت غالبا ما ينسى، واألية متشاهباتالكلمة على العالمة أعطي

 .امسع ادلعلم باستمرار دون رؤية سلطوطات ، مث أقرأ ذلك

  مث ، أوال األيات قراءة القرآن حتفيظ األوىل األنشطة أنقالت قالت : صلم فَتوس 

 أحفظ مث ، واحدة صفحة حىت األية مث كلمة كلمة أكرر يعٍت األيات أحفظ

 مث باستمرار دون رؤية سلطوطات ، أقرأ ذلك وبعد قرئتها، اليت األيات ادلوقف

 ادلعٌت أفهم ذلك وبعد .حىت ال تفوت حرف واحد يف احلفظمسعت الشيخ 

 .امسع ادلعلم قبل امسع صديق  مثحفظتها اليت األيات

  أقرأ األيات اليت يعٍت القرآن حتفيظ من األوىل األنشطة أن قالت: ألفة الزىرة 

 أو األية الكلمة على العالمة أعطي مث ، األيات أحفظ مثمث . سأحفظ باستمرار

 .حفظتها اليت األيات ادلعٌت أفهمامسع صديق ، مث  اليت غالبا ما ينسى، مث



  وبعد ، أوال األيات قراءة القرآن حتفيظ األوىل األنشطة أن قال: شوقي رمحن 

 كلمة أكرر يعٍت األيات أحفظ ذلك وبعد. قرئتها اليت األيات ادلعٌت أفهم القرأة

 ادلوقف أحفظ مث واحدة، صفحة حىت األوىل من مرة أكرر األيتُت وبعد كلمة

 أقرأ ذلك وبعد. حفظتها اليت األيات ادلعٌت أفهم احلفظ وبعد. قرئتها اليت األيات

 .امسع صديق قبل إىل ادلعلم باستمرار دون رؤية سلطوطات ، مث

  أوال الشيخ القراءة مسعت القرآن حتفيظ األوىل األنشطة أن قال: فرز العظيم ، 

 مرة أكرر األيتُت وبعد كلمة كلمة أحفظ ذلك وبعد ، باستمرار األيات أقرأ مث

باستمرار دون رؤية سلطوطات ،  أقرأ ذلك وبعد ، واحدة صفحة حىت األوىل من

  .  ادلعلم امسع قبل حفظتها اليت األيات ادلعٌت أفهمو

  مث ، أوال الشيخ القراءة مسعت القرآن حتفيظ األوىل األنشطة أن قال: زلمد فائز 

 أعطي مث واحدة، صفحة حىت كلمة كلمة أحفظ مث باستمرار، األيات أقرأ

 ذلك وبعد.  أو األية اليت غالبا ما ينسى، واألية متشاهباتالكلمة على العالمة

 مث. حفظتها اليت األيات ادلعٌت أفهمو أفهم مث ، ثانية مرة باستمرار األيات أقرأ

  .امسع صديق قبل إىل ادلعلم مث. حاولت الكتابة اليت حفظت لتعزيز فهم معٌت

  مسعت مث ، أوال األيات قراءة القرآن حتفيظ األوىل األنشطة أن قال: عبد احلافظ 

 مث كلمة كلمة أكرر يعٍت األيات أحفظ ذلك وبعد. األيات الىتمام الشيخ



 أقرأ ذلك وبعد. قرئتها اليت األيات ادلوقف أحفظ مث ، واحدة صفحة حىت األية

 .واألخر أفهم ادلعٌت األيات اليت حفظتها. باستمرار دون رؤية سلطوطات

 عرض البيانات من االستبانة وتحليلها .2

 القرآن حتفيظ ىيئة يف الكرمي القرآن حفظ طلبة لدى االستبانة الباحث قدم
 مثانية من تتكون واالستبانة ، ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جبامعة
: الرمز الباحث استخدام ادلتوسط، نتيجة ودلعرفة أسئلة،

 

 
: البيانات
X : ادلتوسط 

 النتيجة رلموعة:  
N  :العينة عدد  

 
 
: ادلعروفة ادلأوية بالنسبة ادلختارة االجابية ضلو استجابات الباحث تعرض مث

          

   النتيجة رلموعة                        
100ادلتوسط درجة     %

  الطالبات عدد             
 
 
 



 (1،2،5السؤال ) الطلبة وانطباعة االىتمام .1

 .معظم الطلبة يصفون بأنو ظهرت العالقة ادلتينة بُت حفظ القرآن وفهم القراءة 
: اجلدول ىو ىذا ذلا توضيحا

 اجلدول الثالث

استبانة من االىتمام وانطباعة الطلبة 
 

 البيان المائوية الكمية التقريرات بنود رقم الرقم
 جدا موافقة % 30 3 1 .1
 موافقة % 60 6  
 عادي % 10 1  

  % 100 10 المجموع
 جدا موافقة % 40 4 2 .2
 موافقة % 50 5  
 عادي % 10 1  

  % 100 10 المجموع
 جدا موافقة % 50 5 5 .3
 موافقة % 50 5  

  % 100 10 المجموع
 

 

 (،6،3،4السؤال ) عملية يف الرغبة .2

وىم يشعرون أيضا بأن حفظ . القراءة مهارةمعظم الطلبة يصفون بأهنم يفهمون 
تساعد يف تسهيل تعليم  والقراءة مفهوم يف الطلبة كفاءةالقرآن لو دورا عظيما لًتقية 

 :اجلدول ىو ىذا ذلا توضيحا .مهارة القراءة وتيسَته



                              اجلدول الرابع 
                       استبانة من الرغبة يف عملية 

 

 البيان المائوية الكمية التقريرات بنود رقم الرقم
 جدا موافقة % 50 5 3 .1
 موافقة % 40 4  
عادي % 10 1  

  % 100 10 المجموع
 جدا موافقة % 60 6 4 .2
 موافقة % 30 3  
عادي  % 10 1  

  % 100 10 المجموع
 جدا موافقة % 50 5 6 .3
 موافقة % 50 5  

  % 100 10 المجموع
 

 (7،8السؤال ) واالقتناع فعالية .3

. معظم الطلبة يصفون بأن حفظ القرآن يؤثر آثارا إجيابيا يف فهم مهارة القراءة
: اجلدول ىو ىذا ذلا توضيحا

 
 
 
 
 



اجلدول اخلامس 
استبانة من فعالية واالقتناع 

 

 البيان المائوية الكمية التقريرات بنود رقم الرقم
 جدا موافقة % 70 7 7 .1
 موافقة % 30 3  

  % 100 10 المجموع
 جدا موافقة % 50 5 8 .2
 موافقة % 50 5  

  % 100 10 المجموع
 

 
 على وعالقتو الكرمي القرآن حفظوأما نتيجة مجيع استجابات الطلبة على 

       : كما يايلالقراءة مهارة
 

اجلدول السادس 
 نتيجة مجيع استجابات الطلبة

 

 النسبة المئوية العدد األعلى العدد الكلي التقريرات بنود رقم المؤشرات الرقم
 43 160 70 1،2،5  وانطباعة االىتمام .1
 43 160 70 3،4،6 الرغبة .2
 66 120 80 7،8  واالقتناع فعالية .3

 152 العدد
 50،6 ادلعدل

 



 استجابات نتيجة مجيع من ادلئوية النسبة معدل أن ادلالحظات ىذه من انطالقا
 معيار دخلت وإذا. 50،6 % يبلغ  القراءة مهارة على وعالقتو القرآن حفظ على الطلبة
فيلخص الباحث أن . % 66%- 34  فيما فيكون( الثاين اجلدول )االستبانة نتيجة

 مستوى على كانت القراءة مهارة على وتأثَته القرآن حفظ علىاستجابات الطلبة 
 .متوسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عرض البيانات من االختبار وتحليلها .4

 األسئلة بنود حتليل .1

كما . استجابة األسئلة مت احلصول عليها اليت النتائج من فيعرف األسئلة بنود لتحليل

 :يلي 

البيانات الرقم األسئلة األسم الرقم 
خ ج  20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1
صلم فَتوس  1

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √  -√  - -√ √ √ √ √  -16 4 

جواىر األمي زىرة  2
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √  -√  - -√ √ √ √ √  -16 4 

نور حسنة  3
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √  - - -√ √ √ √ √ √ √ 17 3 

زلمد فائز  4
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √  -√  -√ √ √ √ √ √ √ 12 2 

ألفة الزىرة  5
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  - -√ √ √  - -√ √ 16 4 

شوقي رمحن  6
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  - -√ √ √ √ √ √  -17 3 

نور رمحة صاحلة  7
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √  - - -√ √ √ √ √ √  -16 4 

سييت عائشة  8
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √  -√  -√ √ √  - - -√ 15 5 

فرز العظيم  9
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √  -√  - -√ √  -√ √  -15 5 

عبد احلافظ  10
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √  - -√  -√ - √  -√  -14 6 

 
 



: حلساب درجة الصعوبة ودرجة التمييز ، النتائج الطلبة ينقسم ثالثة أقسام ، كما يلي 
  %25: رلموعات الطالب ذكي  .1
  %25: رلموعة الطالب ناقص  .2
  %50: رلموعة الطالب منخفض  .3

استنادا على البيانات اإلجابات الصحيحة اليت حصل عليها الطالب ، ديكن أن تصاغ 
: على النحو التايل 

رلموعات الطالب ذكي  .1
البيانات الرقم األسئلة األسم الرقم 
خ ج  20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1
زلمد فائز  1

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √  -√  -√ √ √ √ √ √ √ 18 2 

نور حسنة  3
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √  - - -√ √ √ √ √ √ √ 17 3 

شوقي رمحن  6
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  - -√ √ √ √ √ √  -17 3 

 
 رلموعة الطالب ناقص .2

البيانات الرقم األسئلة األسم الرقم 
خ ج  20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1
سييت عائشة  8

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √  -√  -√ √ √  - - -√ 15 5 

فرز العظيم  9
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √  -√  - -√ √  -√ √  -15 5 

عبد احلافظ  10
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √  - -√  -√ - √  -√  -14 6 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 حتليل البيانات درجة الصعوبة .3
 

 
 :البيانات 

TK     =        درجة الصعوبة
∑U  =        أجابوا كل األسئلة الصحيح اجابة رلموعات الطالب األذكياء الذين

صحيحة 
∑L  =        أجابوا كل األسئلة الصحيح اجابة رلموعات الطالب الضعفاء الذين

صحيحة 
∑T   =        رلموعات كل الطالب

                
                   اجلدول العاشر 

 حتليل البيانات درجة الصعوبة                
 
البيانات النتائج حساب الرقم 
1 3+3  =  1 

  6  
سهل  1

2 3+3  =  1 
  6 

سهل  1

3 3+3  =  1 
  6 

سهل  1

4 3+3  =  1 
  6 

سهل  1

سهل  1 1  =  3+3 5

TK   =   ∑U+∑L 

          ∑T 

TK   =   ∑U+∑L 

          ∑T 



  6 
6 3+3  =  1 

  6 
سهل  1

7 3+3  =  1 
  6 

1 
 

سهل 

8 3+3  =  1 
  6 

سهل  1

9 3+3  =  1 
  6 

سهل  1

10 3+3  =  1 
  6 

سهل  1

11 1+1 =   0،33 
  6 

متوسط  0،33

12 1+3   =  0،66 
   6 

متوسط  0،66

13 0+0  =  0 
   6 

صعب  0

14 3+1 =   0،66 
  6 

متوسط  0،66

15 3+3  = 1 
  6 

سهل  1

16 3+2  =  0،83 
   6 

متوسط  0،83

متوسط  0،66 0،66   = 3+1 17



  6 
18 3+1 =   0،66 

  6 
متوسط  0،66

19 3+2  =  0،83 
   6 

متوسط  0،83

20 2+1   = 0،5 
  6 

متوسط  0،5

 
 حتليل البيانات درجة التمييز .4

 
 

: البيانات 
DP   =  درجة التمييز  

∑U   =         أجابوا كل األسئلة الصحيح اجابة رلموعات الطالب األذكياء الذين
صحيحة 

∑L   =        أجابوا كل األسئلة الصحيح اجابة رلموعات الطالب الضعفاء الذين
صحيحة 

∑T    =        رلموعات كل الطالب
    

 
 
 

           
 

    DP  = ∑U - ∑L 

      ½ ∑T 

    DP  = ∑U - ∑L 

      ½ ∑T 



 عشر احلادي اجلدول                        
                   حتليل البيانات درجة التمييز

 
البيانات النتائج حساب الرقم 

1 3 -3  =  0 
  3  

عدم التمييز  0

2 3 -3  =  0 
  3 

عدم التمييز  0

3 3 -3  =  0 
  3 

عدم التمييز  0

4 3 -3  =  0 
  3 

عدم التمييز  0

5 3 -3  =  0 
  3 

عدم التمييز  0

6 3 -3  =  0 
  3 

عدم التمييز  0

7 3 -3  =  0 
  3 

عدم التمييز  0

8 3 -3  =  0 
  3 

عدم التمييز  0

9 3 -3  =  0 
  3 

عدم التمييز  0

10 3 -3  =  0 
  3 

عدم التمييز  0



11 1 -1 =   0 
  3 

عدم التمييز  0

12 1 -3 - =    0،66 
   3 

السلبية  0،66- 

13 0 -0  =  0 
   3 

عدم التمييز  0

14 3 -1 =   0،66 
  3 

جيد  0،66

15 3 -3  = 0 
  3 

عدم التمييز  0

16 3 -2  =  0،33 
   3 

متواسط  0،33

17 3 -1 =   0،66 
  3 

جيد  0،66

18 3 -1 =   0،66 
  3 

جيد  0،66

19 3 -2  =  0،33 
   3 

متواسط  0،33

20 2 -1 =   0،33 
  3 

متواسط  0،33

 
 

 
 



 : بُت درجة الصعوبة و درجة التمييز كما يلي واحد جتميعها يف إذا
                            
 عشر الثاين اجلدول                           

         رلموعات درجة الصعوبة و درجة التمييز
 

البيانات درجة التمييز البيانات درجة الصعوبة الرقم 
عدم التمييز  0سهل  1 1
عدم التمييز  0سهل  1 2
عدم التمييز  0سهل  1 3
عدم التمييز  0سهل  1 4
عدم التمييز  0سهل  1 5
عدم التمييز  0سهل  1 6
عدم التمييز  0سهل  1 7
عدم التمييز  0سهل  1 8
عدم التمييز  0سهل  1 9
عدم التمييز  0سهل  1 10
عدم التمييز  0متواسط  0،33 11
السلبية  0،66-متواسط  0،66 12
عدم التمييز  0صعب  0 13
جيد  0،66متواسط  0،66 14
عدم التمييز  0سهل  1 15
متواسط  0،33متواسط  0،83 16
جيد  0،66متواسط  0،66 17
جيد  0،66متواسط  0،66 18



متواسط  0،33متواسط  0،83 19
متواسط  0،33متواسط  0،5 20
 

 القراءة مهارة االختبار يف الطلبة نتائج .5

                      اجلدول الثالث عشر 
 القراءة مهارة االختبار يف الطلبة نتائج                     

 الخطاء الصحيح األسئلة.ج االسم الرقم



n

B
x 100 =N نتيجة 

 x  100  16 4 16 20 صلم فَتوس 1

20 
80 

 x  100  16 4 16 20 جواىر األمي زىرة 2

20 

80 

 x  100  17 3 17 20 نور حسنة 3

20 

85 

 x  100  18 2 18 20زلمد فائز  4

20 

90 

 x  100  16 4 16 20ألفة الزىرة  5

20 

80 

 x  100  17 3 17 20شوقي رمحن  6

20 

85 

 x  100  16 4 16 20نور رمحة صاحلة  7

20 

80 

 x  100  15 5 15 20سييت عائشة  8

20 

75 

 x  100  15 5 15 20فرز العظيم  9

20 

75 

 x  100  14 6 14 20عبد احلافظ  10

20 

70 



 القرآن حفظ االختبار يف الطلبة نتائج .6

 أن . سلتلفة كاملة نتيجة األسئلة كل و ، األسئلة ثالثة يعطى الباحث أن

  :يلى كما ، أقسام ثالثة إىل ينقسم الباحث

 30 :    ىي األوىل األسئلة من الكاملة النبيجة (1

 30  : ىي الثانية األسئلة من كاملة النبيجة (2

 40  : ىي الثالثة األسئلة من كاملة النبيجة (3

                            اجلدول الرابع عشر 
 يف االختبار حفظ القرآن    نتائج األسئلة األوىل            

جملة نتائج االسم رقم 
ايقاع تجويد سالسل فصاحة 

 70 15 20 20 15صلم فَتوس  1
 70 15 20 20 15جواىر األمي زىرة  2
 80 15 25 25 15نور حسنة  3
 75 10 25 25 15زلمد فائز   4
 70 15 20 20 15ألفة الزىرة  5
 75 15 25 20 15شوقي رمحن  6
 75 15 20 25 15نور رمحة صاحلة  7
 80 15 25 25 15 سييت عائشة 8

 70 10 20 25 15فرز العظيم  9



 70 15 20 20 15عبد احلافظ  10
 

                           اجلدول اخلامس عشر 
  نتائج األسئلة الثانية يف االختبار حفظ القرآن               

جملة نتائج االسم رقم 
ايقاع تجويد سالسل فصاحة 

 70 10 20 25 15صلم فَتوس  1
 70 15 20 20 15جواىر األمي زىرة  2
 80 15 25 25 15نور حسنة  3
 80 15 25 25 15زلمد فائز   4
 70 10 20 25 15ألفة الزىرة  5
 65 10 20 20 15شوقي رمحن  6
 70 15 20 20 15نور رمحة صاحلة  7
 75 15 20 25 15 سييت عائشة 8

 70 15 20 20 15فرز العظيم  9
 70 10 20 25 15عبد احلافظ  10

 

 

 

                        



                              اجلدول السادس عشر
 القرآن حفظ االختبار يف الثالثة األسئلة نتيجة              

جملة نتائج االسم رقم 
ايقاع تجويد سالسل فصاحة 

 70 15 20 20 15صلم فَتوس  1
 75 15 20 25 15جواىر األمي زىرة  2

 75 15 25 20 15نور حسنة  3
 75 15 20 25 15زلمد فائز   4
 75 15 20 25 15ألفة الزىرة  5
 75 10 25 25 15شوقي رمحن  6
 70 15 20 20 15نور رمحة صاحلة  7
 75 15 25 20 15 سييت عائشة 8

 70 15 20 20 15فرز العظيم  9
 70 15 20 20 15عبد احلافظ  10

 

 اجلدول السابع عشر

 القرآن حفظ االختبار من النتائج رلموعات

 جملة النتائج االسم رقم
 الثالثة الثانية األوىل

 70 70 70 70 صلم فَتوس 1



 72 75 70 70 جواىر األمي زىرة 2
 78 75 80 80 نور حسنة 3
 76,5 75 80 75 زلمد فائز 4
 70 75 70 70 ألفة الزىرة 5
 72 75 65 75 شوقي رمحن 6
 72,5 70 70 75 نور رمحة صاحلة 7
 76,5 75 75 80 سييت عائشة 8

 70 70 70 70 فرز العظيم 9
 70 70 70 70 عبد احلافظ 10

 

 اجلدول الثامن عشر

 القرآن حفظ االختبار النتائج من معايَت
 التقدير الدرجة الرقم

 شلتاز 100 – 90 1

 جدا جيد  89 – 80 2

 جيد 79 – 70 3

 مقبول 69 – 60 4

 ناقص 59 – 50 5



 راسب 49  - 1 6

 

:  من ىذه ادلعايَت ، خيلص الباحث أن النتائج الطلبة من االختبار حفظ القرآن كمايلي 

اجلدول التاسع عشر 

 البيانات من النتائج الطلبة

 قيمة البيانات االسم رقم
 70 جيد صلم فَتوس 1
 72 جيد جواىر األمي زىرة 2
 78  جيد نور حسنة 3
 76,5 جيد زلمد فائز 4
 70 جيد ألفة الزىرة 5
 72 جيد شوقي رمحن 6
 72,5 جيد نور رمحة صاحلة 7
 76,5 جيد سييت عائشة 8
 70 جيد فرز العظيم 9

 70 جيد عبد احلافظ 10

 

 

 



 القراءة مهارة وكفاءة الكرمي القرآن حتفيظ بُت كفاءة حتليل .7

: ليسهل احلسابات، فيتم التقريب يف شكل األرقام العشرية ، كما يلي 

اجلدول العشرون 
 التقريب يف شكل األرقام العشرية

 الكسورة نتائج األصلية نتائج الرقم
 القراءة مهارة
(x )

 القرآن حفظ
(y )

 القراءة مهارة
(x )

 القرآن حفظ
(y )

1 80 70 8 7 
2 80 72 8 7 

3 85 78 9 8 
4 90 76,5 9 8 
5 80 70 8 7 
6 85 72 8 7 
7 80 72,5 8 7 
8 75 76,5 8 8 
9 75 70 8 7 
10 70 70 7 7 

 

 

 



 اجلدول احلادى والعشرون
 القرآن حفظ ونتائج القراءة مهارة نتائج وصف

القراءة مهارة نتائج  الرقم  
  )x) 

القرآن حفظ نتائج  
(Y)  x² Y² XY 

1 8 7 64 49 56 
2 8 7 64 49 64 
3 9 8 81 64 72 
4 9 8 81 64 72 
5 8 7 64 49 56 
6 9 7 81 49 63 
7 9 7 81 49 63 
8 8 8 64 64 64 
9 8 7 64 49 56 
10 7 7 49 49 49 
∑ 83 73 693 535 607 

 

: استنادا إىل اجلدوال يوجد البيانات الكمية كمايلي 

N            = 10  ∑X² =    693  

∑X = 83  ∑Y² = 535 

∑Y = 74   ∑XY = 607 

 

 

 

 



r       =          [∑XY – (∑X) (∑Y) /N] 
    
     √ [∑X² - (∑X)²/N] [∑Y²-(∑Y)²/N] 
 
    

         =                     [(607 – (83) (73) /10)] 
    

     √ [693 - (83)² /10] [(535 - (74)² /10] 
        

         =                            [607 – 6059 /10] 
    

     √ [693 - (6889) /10] [(535 - (5329) /10] 
 

         =              [607 – 605،9 ] 
    

     √ [693 – 688،9 ] [535 – 532،9] 
 

         =            [1،1] 
    

     √ [4،1 ] [2،1] 
         

         =           1،1 

    

        √ 8،61 
 

          =         1،1 

    

  2،93 
           

          =         0،37  

       
       =          0،40  

  
معامل العالقة ذلذا احلساب ، يبُت إىل مستوى اختبارات ادلوثوقية لنصف األسئلة 

للحصول على . من ادلتوقع ىو مستوى من ادلوثوقية لكل األسئلة، ولكن (0،50)



" برون – سفرمان " الصيغة ادلستخدمة من  لكل األسئلة ، معامل العالقة من ادلوثوقية 

: كما يلى 

موثوقية نصف األسئلة  x 2= كل األسئلة ادلوثوقية 
موثوقية نصف األسئلة  + 1   

     r  =        
r1

r x 2


  

                r  =        2 x 0،40 

      

                                   1 + 0،40   
          

    r   =         0،8 

    

                                    1،40   
          

     r   =    0،57 

                               

 اجلدول الثاين والعشرون                              
معايَت معامل العالقة 

التقدير الدرجة الرقم 

منخفض جدا  0،20 – 0،00 1

منخفض  0،40 – 0،21 2

مقبول  0،70 – 0،41 3

ارتفاع  0،90 – 0،71 4

ارتفاع جدا  1،00 – 0،91 5



من ىذه ادلعايَت ، خيلص الباحث أن العالقة بُت كفاءة مهارة القراءة وكفاءة حتفيظ 

 . 0،57ويدل على ذلك األرقام . القرآن ىي عالقة ادلقبولة

 عرض البيانات من ادلالحظة وحتليلها .ج 

 جبامعة القرآن حتفيظ ىيئة يف الكرمي القرآن حفظ طلبة لدى قدم الباحث ادلالحظة

من  ، وجوانب ادلالحظة تتكون ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا

:  ، كمت يلي ثالثة جوانب

 جبامعة القرآن حتفيظ ىيئة يف الكرمي القرآن حفظطريقة اليت تستخدم لطلبة  -1

 فهم وىي. معنوية طريقة ىي ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا

 حفظ أن الباحث يوجد ولكن ، الكرمي القرآن أيات من حيفظوا أن قبل ادلعٌت

 .الكرمي القرآن أيات من ادلعٌت فهم مث ، أوال القرآن

 ، ادلعٌت فهم مث ، باستمرار األيات طلبة تقرأ ىي معنوية طريقة من اخلطوات أما -2

 على العالمة طلبة تعطي مث واحدة، صفحة حىت كلمة كلمة طلبة حتفظ مث

وبعد ذلك تكرر طلبة .  أو األية اليت غالبا ما ينسى، واألية متشاهباتالكلمة

كلمة أو أيات الصعوبة بقراءهتا وفهم معنها حىت سالسال ، واألخر امسع إىل 

 .صديقو مث امسع إىل ادلعلم



وأما التكررار الذين يعملون يف طريقة معنوية ىي تكرر طلبة يف قراءة األيات  -3

 .الصعوبة و فهم ادلعٌت من األيات الصعوبة

.  
 كفاءة مع الكرمي القرآن حتفيظ بُت كفاءة العالقة وجودالعوامل اليت تسبب  .د 

 .القراءة مهارة

 

 جبامعة القرآن حتفيظ ىيئة يف الكرمي القرآن حفظ طلبةاستنادا إىل ادلقابلة إىل 

الكاتب ينقسم إىل القسمُت كما و ماالنج، احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا

: يلي 

 العوامل األساسية  -1

ىذه العوامل ىي العوامل الرئيسية بُت عالقة كفاءة مهارة القراءة وكفاءة 

 العوامل ، القرآن حتفيظ ىيئة يف الكرمي القرآن حفظوفقا لطلبة . حتفيظ القرآن

. اجلديدة األيات حتفيظ يف أو ادلراجعة يف القرآن حتفيظ طريقة ىي األساسية

. القراءة مهارة قيمة مع ثبت  ، ادلقروء فهم إىل يساعدىم القرآن حتفيظ وطريقة

 ، العربية اللغة تعليم مع تتفق طريقة ىي يستخدمون الذين القرأن حتفيظ طريقة

طريقة حتفيظ . عن غَت قصد قد تعلموا الكثَت من ادلفردات العربية ألن ؟ دلاذا

يعٍت أهنم يفهمون ادلعٌت الكلمات "طريقة معنوية " القرآن اليت يستخدموهنا ىي 

يقولون أن حفظ القرآن مع فهم ادلعٌت ىو أفضل . قبل أن حيفظوا كل آية



ألنو باإلضافة إىل اآليات اليت حيفظون، غَت مدركة أهنم وسيلة حلفظ القرأن، 

على الرغم من عدم حفظ كل ادلعاين اليت . يتعلمون  ادلفردات يف اللغة العربية

حفظت، أهنا تفًتض أن الطريقة اليت يستخدموهنا ىي قادرة على مساعدهتم يف 

  .تعلم القراءة

 الداعمة  العوامل -2

ىذه العوامل ىي العوامل الداعمة بُت عالقة كفاءة مهارة القراءة وكفاءة 

 حفظوىذه العوامل ىي سالسل يف حفظ القرآن ، وفقا لطلبة . حتفيظ القرآن

 فأيضا األيات احلفظ يف سالسل أن ، القرآن حتفيظ ىيئة يف الكرمي القرآن

 الًتكيز  ، اللغة تعلم مع سواء الواقع يف القرآن حفظ وأن. ادلعٌت فهم يف نعومة

 . التكرار إىل

 
 

 

 

 

 
 



 الخامس الفصل

 الخاتمة

 النتائج .1

: النتائج أىم يقدم أن الباحث فيستطيع ، الرابع الباب يف ذكره سبق مما انطالقا

 القرآن حتفيظ ىيئة يف الكرمي القرآن حفظ طلبة الكرمي القرآن حتفيظ طريقة يوجد .أ 

 طريقة ىي الشرقية جاوى ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جبامعة

 . حيفظون املعىن فهم مع الكرمي القرآن حتفيظ طريقة وىي. معنوية

 عالقة وحيصل. الكرمي القرآن حفظ وكفاءة القراءة مهارة كفاءة العالقة يوجد .ب 

  .0،57وىذا يدل على ذلك األرقام . مقبولة

 مع الكرمي القرآن حتفيظ بني كفاءة العالقة وجود يوجد العوامل اليت تسبب  .ج 

العوامل الرئيسية ىي  : قسمني إىل ينقسم الباحث أن. القراءة مهارة كفاءة

 .طريقة حتفيظ القرآن والعوامل الداعمة ىي نعومة يف احلفظ

 

 

 

 



 توصيات .2

: بناء على العرض ومناقشة البيانات السابقة تقدم الباحث التوصيات التالية

 طلبةكمثل " معنوية " يستعمل حفاظ القرأن على طريقة يرجو الباحث أن  .أ 

 إبراىيم مالك موالنا جبامعة القرآن حتفيظ ىيئة يف الكرمي القرآن حفظ

 .الشرقية جاوى ماالنج احلكومية اإلسالمية

 الذين حيفظون القرآن، وخاصة طلبة اجلامعة موالنا ملك يرجو الباحث .ب 

إبراىيم ماالنج، لتكون توجيو ىذه الطريقة ، ألنو ثبت قدرهتا على املساعدة 

 يف ناقص القرآن حفاظ من أيضا ويذكر .يف حتسني كفاءة مهارة القراءة 

 .العربية اللغة فهم

 االقرتاحات .3

: التالية املقرتحات الباحث تقدم السابقة البيانات ومناقشة العرض على بناء

 أن ، القراءة مهارة على وتأثريه الكرمي القرآن حفظ عن حيلل البحث ىذا أن .أ 

 مهارة مع القرأن حتفيظ عالقة عن ليبحث للقارئني يعطي اقرتاحات الباحث

موالنا ملك  جامعة طلبة ألن نظرا(. الكالم أو الكتابة، االستماع، )األخرى

إبراىيم ماالنج كثري من الذين حيفظون القرآن، لذلك ىو يف حاجة إىل مثل ىذه 

 .البحوث



 جبامعة القرآن حتفيظ ىيئة يف الكرمي القرآن حفظ طلبة إىل البحث ىذا أن  .ب 

 للقارئني وميكن. الشرقية جاوى ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا

 يوجد ىل الباحث يعرف ألن. اآلخر مكان يف ولكن البحث، كهذا يبحثوا أن

 .املقروء فهم على تساعد اليت األخرى القرآن حفظ طريقة

 .
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Nama   :  

Jurusan :    

Hari / tanggal : 

 

No Jenis perilaku Indikator keterangan 

1 Metode menghafal Metode qiroah  

Metode kitabah  

Metode istima’  

Metode ma’nawiyah  

  

2 Langkah-langkah menghafal Kegiatan awal :  

Membaca terlebih dahulu  

Melihat terjemah atau 

arti sebelum membaca 

 

Mendengarkan bacaan 

Imam sebelum 

menghafal 

 

Menulis bacaan yang 

mau dihafal terlebih 

dahulu sebelum 

menghafal 

 

Mengikuti bacaan guru 

sebelum menghafal 

 

Kegiatan inti :  

Mengulang ulang ayat 

per ayat terlebih dahulu 

kemudian kata perkata 

 

Menghafal langsung kata 

perkata 

 

Membaca terus menerus 

sampai hafal dengan 

sendirinya 

 

Menyambung kata per  

Pedoman observasi 

 



kata sampai satu ayat 

Menyambung ayat per 

ayat sampai habis satu 

shofhah 

 

Kegiatan penutup :  

Mengulang hafalan 

secara terus menerus 

dengan cara menutup 

mushaf AlQur’an 

 

Menulis hafalan yang 

telah dihafalkan 

 

Mengiat-ingat letak-letak 

atau posisi-posisi kalimat 

atau ayat yang telah 

dihafalkan 

 

Menyimakkan hafalan 

kepada teman sejawat 

 

Melihat ma’na ayat-ayat 

yang telah dihafalkan 

 

Menyima’kan hafalan 

kepada guru 

 

  

3 Pengulangan-pengulangan Membaca Kata-kata sulit  

Membaca Kalimat- 

kalimat sulit 

 

Membaca Ayat-ayat 

yang sulit 

 

Pemahaman ma’na kata 

kata sulit 

 

Mendengarkan Imam  

Menulis kata kata yang 

sulit 

 

Menandai kata-kata sulit  

 



 
 

 

Nama   : 

Alamat : 

Jurusan   : 

Hafalan : 

 

1. Berapa nilai maharotul qiroah kamu? 

2. Bagaimana pendapatmu tentang menghafalkan alqur’an?sulit apa mudah? 

3. Mengapa kamu menghafalkan al qur’an? Dorongan orang tua apa keinginan 

sendiri? 

4. Apa metode yang kamu gunakan dalam menghafalkan al qur’an? 

5. Kesulitan apa yang kamu alami dalam metode yang kamu gunakan? 

6. Bagaimana cara kamu mengatasi kesulitan tersebut? 

7. Bagaimana cara kamu menjaga hafalan al qur’an? 

8. Kesulitan apa yang kamu alami dalam melakukan murojaah? 

9. Bagaimana cara kamu mengatasi kesulitan dalam murojaah? 

10. Apakah metode tahfidz yang kamu gunakan membantu kamu dalam proses 

belajar bahasa arab “maharotul qiroah”? 

 
 

 

Pedoman wawancara 
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الفصل األول 
االطار العام 

 

مقدمة  .أ

اضتمد هلل الذم جعل القرآف الكرًن لسانا عربيا مبينا، كالصالة كالسالـ على من 

إنا أنزلنو " :كقاؿ اهلل تعاذل يف سورة يوسف. زتلو كنشره على سائر الناس ىدل كفرقانا

 كاظتسلموف يتعّلموف الّلغة العربية ليتعّمقوا يف دين اإلسالـ ,"قرآنا عربيا لعلكم تعقلوف

كلذا نقوؿ إّف اللغة العربية . كليعملوه يومّيا ككذلك الًتاث الذم تشتّق منو العلـو الدينية

تكوف أساسا قويّا ظتعرفة أساليب لغة القرآف الكرًن كاضتديث كرتيع العلـو اظتكتوبة بتلك 

.  اللغة

كمن اظتعركؼ أف اللغة العربية ىي لغة القرآف الكرًن كالدين اإلسالمي اضتنيف، 

كهبا نزؿ القرآف الكرًن دستور اظتسلمُت، كحتدث . كلغة اظتسلمُت مند أكؿ غتيئ اإلسالـ

هبا النيب عليو الصالة كالسالـ خاًب األنبياء كاظترسلُت، مث إهنا أقدـ لغة حية يف العادل دل 

كاللغة العربية ىي األساس الذم بٌت عليو الًتاث العريب كالزالت . يعًتيها التغَت كالتبديل

كتقدـ مند أكثر من ألف كستس مائة سنة كحىت . ىذه اللغة تؤدم مهمتها حبيوية كحركة

األف كإذل ماشاء اهلل بسبب طبيعتها اظترنة كبياهنا األخاذ كمفرداتػها الكثَتة كأساليبها 
                                            

  2سورة يوسف آية    
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بالنسبة . اظتتفاكتة كخلودىا يف كتاب اهلل الذم اليأتيو الباطل من بُت يديو كال من خلفو

عتذه الواقعة ينبغي على اظتسلمُت أف يتعلموا اللغة العربية ليفهموا القرآف الكرًن كالكتب 

 .الدينية اليت أكثرىا باللغة العربية

كنعلم أيضا أف للغة العربّية أربع مهارات كتتكوف من مهارة االستماع كالكالـ 

كمن إحدل اظتهارات . كالـز على طالب اللغة أف يتعّمق بتلك اظتهارات. كالقراءة كالكتابة

مهارة القراءة إحدل اظتهارات األساسية الىت جدير بالطلبة استيعاهبا  .ىي مهارة القراءة

كأصبحت مهارة القراءة مهمة ألّف الطالب يقدر هبذه اظتهارة . عند تعّلم اللغة األجنبية

 .على فتح آفاؽ العلـو الواسعة ككشف الورثة الثقافية اظتكتوبة على النصوص للسلف

قاؿ جودماف أف القراءة . كبالقراءة ديكن التعرؼ على آراء عدد من أىل العلم

 فالقراءة بذلك دتثل .تعٍت عملية ديناميكية إلعادة بناء اطتطاب اظتشفر بيانيا عند اطترباء

نشاطا حيويا إلعادة بناء النص الذم من خاللو يعيد القارئ بناء اطتطاب قد أكدعو 

إف القراءة دتثل عملية إجرائية  كيف ىذا اظتعٌت رأل ركسنبالت. الكاتب داخل النص

تشمل عدة خطوات اليت يعيد فيها القارئ بناء اظتعٌت من خالؿ تعاملو مع النص أك 

فعلى ذلك، ال يقع اظتعٌت . مادة القراءة، كهبذه العملية اإلجرائية يتحقق اظتعٌت اظتدلوؿ

 كيقدـ أزتد فواد ػتمود علياف يف كتاب اظتهارات  .غتردا داخل النص كال القارئ

                                            
2
. Goodman, K. the Reading Process. Dalam Carell. P: Devine, J, and Eskey, D. (eds). Interative Aproaches to 

Second Language Cambridge : Cabridge University Press, 1988, hal 2-3. 
3
. Tomkins, G.E. K, Language Arts Contets and Teaching Strategies. New york Macmillan College Publising 

Company, 1991, hal 267  
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اللغوية، أف القراءة يف التعريف اإلصطالحي ىي عملية ميكانيكية بسيطة إذل مفهـو 

 بوجود .معقد يقـو على أهنا نشاط عقلي يستلـز تدخل شخصية اإلنساف بكل جوانبها

القارئ لبناء اظتعٌت من  تعريفات عدة ، ديكننا أف نستنتج أف القراءة ىي عملية قاـ هبا

 .رسالة تسلمها من خالؿ الكتابة

كتعلم القرآف الكرًن  .إف تعلم القرآف الكرًن ىو كاجب أساسي على كل مؤمن

أكال ، تعلم القراءة على ؿتو جيد ، كفقا للقواعد اليت تطبق : يف عدة مستويات ، كىي 

علم التجويد ، كالثاين ىو ظتعرفة اظتعاىن كاظتقاصد الواردة فيو ، كالثالث ىي تعلم  يف

حفظ القرآف  .اضتفظ للقرآف، كما ىو اضتاؿ من قبل أصحاب النيب ، كحىت يومنا ىذا

الكرًن عن ظهر قلب ىو األكثر فعالية يف اصتهود اظتبذكلة يف اضتفاظ على نقاء القرآف 

حيث " ككفقا للراغب كعبد الرزتن، . من كسائل حفظ كضعت يف قلوب اضتافظ. الكرًن

ىو التخزين ، كاألكثر أمانا كآمنة، كال ديكن الوصوؿ إليو من قبل العدك  (القلب)

 " .أكحاقد

حتفيظ "كفقا لفطٍت . حتفيظ القرآف الكرًن ىو كاجب كمسؤكلية كبَتة جدا كنبيلة

. القرآف الكرًن ىو السهل إذل الصعب أف يستمر ، كلكن من الصعب حفظها بسهولة

بدءا من . اظتشاكل اليت يواجهها الطالب الذين حيفظوف القرآف الكرًن كفَتة كمتنوعة

                                            

. ، ص( 1992دار اظتسلم للنشر كالتوزيع، بالرياض، )، المهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسهاأزتد فواد ػتمود علياف،.  
120. 

5
 Raghib As-Sirjani & Abdurrahman A. Khaliq, Cara Cerdas Hafal Al-Qur’an. (Solo: Aqwam, 2007) Hal.45 
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يف عملية  .مصاحل التنمية، كهتيئة البيئة، كتقسيم من الوقت، إذل عملية التحفيظ نفسها

يف عملية الًتبية  كما ىو مبُت .التعليم كالتعلم، كاألسلوب ىو أىم بكثَت من اظتواد

 .كعملية التعلم أف يقاؿ، إذا دل تنجح ىذه العملية ال تستخدـ ىذه الطريقة. كالتعليم

ألف األسلوب األكثر أمهية إذل اظتركز الثاين بعد األىداؼ من غتموعة من اظتكونات 

 .األىداؼ كاألساليب كاظتواد ككسائل اإلعالـ كالتقييم: التعلم 

ألف الكثَت من بناء على البياف أعاله، يريد الباحث أف يكتب حتت ىذا العنواف، 

الناس الذين يعتقدكف أف حفظ القرآف الكرًن صعب جدا ، كيقوؿ البعض حىت لو كنا يف 

أخرل جيب أف  كبعبارة. ىيئة حتفيظ القرآف الكرًن، ال ينبغي أف تندمج مع أنشطة أخرل

الظواىر حتدث يف اصتامعة موالنا  كلكن غَتىا من. نركز على حفظ القرآف الكرًن فقط

يعتقد أف أفكار معظم الناس ديكن  مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج، حيث

فهم طلبة . جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج التغلب عليها طلبة

منهم  كاألكثر. عاديوف مثل الطالب اآلخركف، لكنهم حافظوا القرآف الكرًن أيضا

 .فيها مهارة القراءة بالنتيجة جيد جدا ، كالذم يتضمن

كتوجد أحد من اطترجيات حفظت القرآف الكرًن كخترجت بدرجة ؽتتازة، كىي من 

جزءا فقط، كلكن أيضا ماىر يف  قسم الفيزياء، كإهنا ليس حافظ القرآف الكرًن ثالثُت

                                            
6
 Dimyati, M. Fathoni, “Memilih Metode Menghafal Al-Qur’an Yang Baik dan Upaya Mencek Huffazhul Qur’an 

Yang Sempurna” Ringkasan untuk santri PP Bidayatul Bidayah, Mojokerto, hlm. 2. 
7
 Arief, Armai, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam. (Jakarta: Ciputat Press, 2002), Hal.109. 
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 كىذا يثبت أف ىناؾ خطأ معظم الناس يعتقد يف فهم حتفيظ. اللغة العربية كاالنكليزية

القرآف الكرًن ال يؤثر سلبيا يف نشاط اظتدرسة،  ىذا يدؿ على أف حتفيظ. القرآف الكرًن

كاألسباب األخرل، ألف يف ىذه اصتامعة كثَت من اظتنحة الدراسية . أك الكلية، أك العمل

كالتالميذ الذين حيفظوف القرآف عشرة أجزاء من يعطي إليهم اظتنحة . حفظ القرآف

. كلذالك كثَت من التالميذ يف ىذه اصتامعة الذين يريدكف أف حيفظوا القرآف. الدراسية

كمدير جامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج يعطي إليهم صفة خصوصية من التالميذ 

.      الذين ال حيفظوف القرآف

طريقة  عتذه الظاىرة ، إف الكاتب يريد التعبَت عن ىذه الظاىرة ، ك يعرؼ كنظرا

يف حتفيظ القرآف، كيعرؼ العالقة بُت كفاءة حتفيظ القرآف الكرًن ككفاءة مهارة القراءة، 

 مهارة كفاءة مع الكرًن القرآف حتفيظ بُت كفاءة العالقة كجود تسبب اليت العواملك

 إبراىيم مالك موالنا جبامعة القرآف حتفيظ ىيئة يف الكرًن القرآف حفظ طلبة لدل القراءة

 .الشرقية جاكل ماالنج اضتكومية اإلسالمية
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  أسئلة البحث .ب

 حتفيظ ىيئة يف الكرًن القرآف حفظ طلبة الكرًن القرآف حتفيظ طريقةما ىي  -1

 ؟ الشرقية جاكل ماالنج اضتكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جبامعة القرآف

 لدل القراءة مهارة كفاءة مع الكرًن القرآف حتفيظ بُت كفاءة كيف ىي العالقة -2

 إبراىيم مالك موالنا جبامعة القرآف حتفيظ ىيئة يف الكرًن القرآف حفظ طلبة

 ؟ الشرقية جاكل ماالنج اضتكومية اإلسالمية

 مع الكرًن القرآف حتفيظ بُت كفاءة العالقة كجود تسبب اليت العوامل ىي ما -3

 جبامعة القرآف حتفيظ ىيئة يف الكرًن القرآف حفظ طلبة لدل القراءة مهارة كفاءة

  ؟ الشرقية جاكل ماالنج اضتكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا

فروض البحث  .د

 لدل القراءة مهارة كفاءة مع الكرًن القرآف حتفيظ بُت كفاءة كثيقة العالقة كجود

 إبراىيم مالك موالنا جبامعة القرآف حتفيظ ىيئة يف الكرًن القرآف حفظ طلبة

  الشرقية جاكل ماالنج اضتكومية اإلسالمية

أىمية البحث . ج

: أما أمهية البحث ىي 
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 طريقةيرجي يف ىذا البحث أف يصل إذل نتائج يعتمد عليها : األمهية التطبيقية  -1

 طلبة لدل القراءة مهارة يف يساعد الكرًن القرآف حتفيظ

 جبامعة الكرًن القرآف حتفيظ ىيئة يف الكرًن القرآف حفاظ

 جاكل ماالنج اضتكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا

 .الشرقية

 طريقة يف النظرم البحث لزيادة البحث عتذا النتيجة أف :   النظرية أألمهية -2

 مهارة يف خاصة العربية اللغة تعليم ك الكرًن القرآف حتفيظ

  .القراءة

 حدود البحث .ه

 الكرًن القرآف حفظ" حيّدد الباحث اظتوضوع يف ىذا البحث  :اضتدكداظتوضوعية  -1

 حفاظ طلبة لدل" اظتقركء فهم "القراءة مهارة على كتأثَته

 مالك موالنا جبامعة الكرًن القرآف حتفيظ ىيئة يف الكرًن القرآف

 .الشرقية جاكل ماالنج اضتكومية اإلسالمية إبراىيم

 القرآف حتفيظ ىيئة يفحيدد الباحث اظتكاف يف ىذا البحث :  اضتدكد اظتكانية  -2

 ماالنج اضتكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جبامعة

 .الشرقية جاكل
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 حتفيظ ىيئة يف الكرًن القرآف حفظ طلبةحيّدد الباحث على :   اضتدكد الزمانية  -3

 اضتكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جبامعة القرآف

 .2011-2010 العاـ يف الشرقية جاكل ماالنج

 تحديد المصطلحات .و

. طريقة حتفيظ القرآف، أما طريقة ىي اطتطوات يف عملية حتفيظ القرأف الكرًن .1

حتفيظ ىو ما دخل بالفعل يف الذاكرة كديكن القوؿ من دكف رؤية ىذه كأما 

كالـ اهلل اظتعجز، اظتنزؿ على ) ك أما القرآف الكرًن ىو .الرسالة أك الكتاب

خاًب األنبياء كاظترسلُت، بواسطة األمُت جربيل عليو السالـ اظتكتوب يف 

اظتصاحف، اظتنقوؿ إلينا بالتواتر، اظتتعبد بتالكتو، اظتبدكء بسورة الفاحتة، اظتختتم 

كحتفيظ القرآف الكرًن ىو القدرة على حفظ آيات من القرآف  .(بسورة الناس

الكرًن ؽتا يدؿ على القدرة على تكرار آيات من القرآف من دكف رؤية 

 .ؼتطوطات

استيعاب اظتتعلم مهارة للوقوؼ على الكلمات كاضتركؼ  مهارة القراءة ىي .2

ككيفية تعبَتىا إذل أف يكوف ىدؼ اظتدرس ىف ىذا الصدد على حّد دتكُت 

اظتتعلم من إخراج اضتركؼ من ؼتارجها الصحيحة كنطق الكلمات بصوت 
                                            

حبث العلمي  كييوطو يف  )، على تعليم تحفيظ القرآن الكريمفي المدرسة اإلبتدائية محمدية الكوثر" تسمور" تطوير منهج .  
 .10ص  (2009الكلية الًتبية اإلسالمية اصتامعة ػتمدية سوراكرتا، 

 .8: ، ص (1985بَتكت : اظتزرعة بناية اإلدياف )، التبيان في علوم القرآن. ػتمد علي الصابوين . 
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مسموع بعد أف أدركها بصريا دكف االىتماـ باظتدلوؿ الذم تؤديو ىذه الكلمات 

 .كفهم معناىا

فهم اظتقركء ىو فهم يف القراءة الربط الصحيح بُت الرمز كاظتعٌت كاجياد اظتعٌت من  .3

السياؽ كاختيار اظتعٌت اظتناسب، كتنظيم األفكار اظتقركءة، كتذكر ىذه األفكار 

 .كاستخدامها يف بعض األنشطة اضتاضرة كاظتستقبلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 58: ص  (  2003, مكتبة التوبة: الرياض ) طرائق تعليم اللغة العربية ، ػتمد بن ابراىيم اطتطيب. 7
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الفصل الثاني 

 اإلطار النظري 

 

مهارة القراءة  -1

 مفهوم القراءة -1

كاف مفهـو القراءة ىف السابق الذم اتفق عليو علماء الًتبية، يسَتا كبسيطا 

كىو استيعاب اظتتعلم مهارة الوقوؼ على الكلمات كاضتركؼ ككيفية تعبَتىا إذ . بداية

كاف ىدؼ اظتدرس ىف ىذا الصدد يف حدكد دتكُت اظتتعلم من إخراج اضتركؼ من 

ؼتارجها الصحيحة كنطق الكلمات بصوت مسموع بعد أف أدركها بصريا دكف 

ككانت طريقة التعليم الىت . االىتماـ باظتدلوؿ الذم تؤديو ىذه الكلمات كفهم معناىا

كاكبت ىذا اظتفهـو الطريقة الًتكيبية، ألّف األساس الذم قامت عليو الطريقة ىو 

.  التعرؼ على الكلمات كالنطق هبا

مثّ تطور ىذا اظتفهـو نتيجة للبحوث الًتبوية الىت أجراىا كثَت من علماء 

الًتبية اليت أثبتت أّف القراءة ليست عملية ميكانيكية تقـو على غترد التعرؼ على 

بل أهّنا عملية معقدة دتاثل رتيع العمليات الىت يقـو . اضتركؼ كالكلمات كالنطق هبا
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كنتيجة لذلك ازداد . هبا االنساف ىف التعلم فهي تستلـز الفهم كالربط كاالستنتاج

. االىتماـ بالفهم ىف القراءة كعنصر ثاف من عناصر العملية

، كقراءة  ىف اضتقيقة، كانت القراءة نشاطا عاما يقـو بو االنساف كّل يـو

كيفما مىت اظتقركء باللغة األجنبية صار . اصتريدة كقراءة اجمللة كقراءة الرسالة كىلّم جرا

دل يقتصر نشاط القراءة بعملية ميكانيكية بسيطة . مفهـو القراءة معقدا مركبا

كلكّن القراءة قد أصبحت نشاطا فكريا . أكػتدكدة على هتّجي كلمة بعد أخرل

كمن مثّ، استنبط  ػتمود كامل الناقة كرشدم . يستلـز تدخل رتاع شخصية الفرد

أزتد طعيمة أّف تعّلم القراءة ينبغي أف يقـو على أساس من أربع عمليات ىي 

. التعّرؼ كالفهم كالنقد كحّل اظتشكالت

ىف اظتفهـو األخر، بُّت دكتور حسن شحاتة أّف نشاط القراءة عملية عقلية 

انفعالية دافعية تشمل تفسَت الرموز كالرسـو الىت يتلقاىا القارئ عن طريق عينيو، 

كفهم اظتعاين، كالربط بُت اطتربة السابقة كىذه اظتعاين، كاالستنتاج كالنقد كاضتكم 

. كالتذّكؽ كحّل اظتشكالت

 اظتعٌت ىي عناصر ثالثة من تتكوف القراءة إف الدليمي، حسُت علي طو كقاؿ

 غَت الشكل هبذا العملية ىذه تبدك ك. اظتكتوب الرمز ك يؤديو الذم اللفظ ك الذىٍت

                                            

 
9
 58: ص، (2003, مكتبة التوبة: الرياض) طرائق تعليم اللغة العربيةػتمد بن ابراىيم اطتطيب،   

 .105. ص  (2002القاىرة، الدار اظتصرية اللبنانية،  )، تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيقحسن شحاتة،  
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 رمز كجود من بد ال قراءة عملية ىناؾ تكوف فلكي. منطقيا تسلسال متسلسلة

 الرمز يلفظ ىو مث ، فرد أم من أك اظتتعلم من الرمز ىذا يلفظ مث أكال، مكتوب

 مكتوب، رمز : ىي  فالعملية القارئ، ذىن يف الرمز ذلك عن اظتعربة اظتعاين تتشكل

. معٌت ك لفظ،

 اعتمادا على مفهـو القراءة الواسع، نصح دكتور ػتمد بن إبراىيم اطتطيب

: كتلك اظتهارات األربع ىي . اظتدرسُت على االىتماـ بأربع مهارات مهمة ىف القراءة

 التعرؼ على الرموز اللغوية  -أ 

 مهارات الفهم - ب

 السرعة ىف القراءة - ت

 . الطالقة ىف القراءة - ج

 القراءة تعليم أىداف -2

إّف القراءة جبانب كوهنا مهارة لغوية رئيسة إالّ أهّنا يف ذات الوقت ىدؼ من 

أىداؼ تعّلم اللغة، إنّو من اظتستحسن أف نعرض ظتا يسمى باعتدؼ العاـ من تعليم 

القراءة، مثّ نعرض بعدذلك لألىداؼ اصتزئية الىت يؤدل حتقيقها ىف غتموعها إذل 

كيتلخص اعتدؼ العاـ كالرئيس من تعليم . اعتدؼ العاـ النهائي من تعليم القراءة

                                            

 .104. ص(, 2003, دار الشركؽ: عماف ) الطرائق العملية في تدريس اللغة العربيةطو علي حسُت الدليمي،  .

 74-63. ، ص، مرجع سابقػتمد بن ابراىيم اطتطيب 
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القراءة ىف دتّكن اظتتعّلم من أف يكوف قادرا على أف يقرأ اللغة العربية من اليمُت إذل 

اليسار بشكل سهل كمريح ، كىذا يعٍت أف يقرأ يف صمت كسرعة كيسر متلفظا 

اظتعٌت مباشرة من الصفحة اظتطبوعة دكف توّقف عند الكلمات أك الًتاكيب كدكف 

. االستعانة مرات عديدة باظتعجم

ك أّما ىذا اعتدؼ العاـ فيمكن أف يوضع ىف شكل األىداؼ اصتزئية، كمنها 

: كماتلي

أف يتمّكن الدارس من ربط الرموز اظتكتوبة باألصوات الىت تعرّب عنها ىف    -1

 اللغة العربية

  أف يتمّكن من قراءة نّص قراءة جهرية بنطق صحيح  -2

 أف يتمّكن من استنتاج اظتعٌت العاـ مباشرة من الصفحة اظتطبوعة كإدراؾ تغَّت   -3

 .اظتعٌت بتغَّتالًتاكيب

 أف يتعّرؼ معاين اظتفردات من معاين السياؽ كالفرؽ بُت مفردات اضتديث   -4

 كمفردات الكتابة

  أف يفهم معاين اصتمل ىف الفقرات كإدراؾ عالقات اظتعٌت الىت تربط بينها  -5

  أف يقرأ بفهم كانطالؽ دكف أف تعوؽ ذلك قواعد اللغة كصرفها  -6

 أف يفهم االفكار اصتزئية كالتفاصيل كأف يدرؾ العالقات اظتكونة للفكرة الرئيسية   -7
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  أف يتعّرؼ عالمات الًتقيم ككظيفة كّل منها  -8

  أف يقرأ بطالقة دكف االستعانة باظتعاجم أك قوائم مفردات مًترتة إذل اللغتُت  -9

أف يقرأ قراءة كاسعة ابتداء من قراءة الصحيفة إذل قراءة األدب كالتاريخ كالعلـو  -10

كاألحداث اصتارية مع إدراؾ األحداث كحتديد النتائج كحتليل اظتعاين كنقدىا 

. كربط القراءة الواسعة بالثقافة العربية االسالمية

كلونظرنا بالدقة إذل أىداؼ تعليم مهارة القراءة السابقة، ديكننا االستنباط 

منها أّف تعليم مهارة القراءة عملية منو متدرجة حىت أف يبلغ إذل مهارة الطالب لقراءة 

أنواع النصوص بفهمها فهما جيدا دكف فتح اظتعاجم الذم حيتاج إذل كقت كفَت 

أكحفظ قوائم اظتفردات العديدة الىت قد تكوف عبأ على الطالب كيؤدم إذل تأثَت 

. سليب بظهور السأمة كاظتلل للقراءة

. القراءةطرائق تدريس  -3

لقد ظهرت ىف غتاؿ تعليم مهارة القراءة عدة طرائق، لكل منها مزاياىا 

: كمن ىذه الطرائق ما يلى . كعيوهبا على حد سواء

حيث يشرح اظتعلم  (طريقة األجبدية أك اضترفية  ) طريقة اضتركؼ اعتجائية  -1

اضتركؼ األجبدية ىف اللغة األجنبية كيرسم كل حرؼ منها مث يطلب من الطلبة أف 

 .حيفظوا أشكاعتا بالًتتيب عن ظهر القلب

                                            

 152-151. ص ، تعليم العربية لغير الناطقين بها مناىجها وأساليبهارشدل أزتد طعيمة،  
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الطريقة الصوتية حيث تعلم األحرؼ اعتجائية مفتوحة مث تعلم مضمومة مث تعلم  -2

 .كىكذا تعلم أصوات التنوين على ىذا الًتتيب. مكسورة

الطريقة اظتقطعية حيث يتعلم الطلبة اظتقاطع مث يتعلموف الكلمات اظتؤلفة من  -3

 .اظتقاطع

طريقة الكلمة حيث يتعلم الطلبة الكلمة مث يتعلموف اضتركؼ الىت تكونت منها  -4

 .الكلمة

طريقة اصتملة حيث يعرض اظتعلم رتلة قصَتة على البطاقة أك السبورة مث ينطقها  -5

كيعرض رتلة تزيد عن اصتملة األكذل كلمة . كيرددىا الطلبة من بعده عدة مرات

 .كاحدة كينطقها كيرددىا

. القراءة تقويم -6

إف التقوًن ىو العملية الىت حيكم هبا على مدل ؾتاح العملية الًتبوية ىف 

 حتقيق األىداؼ اظتنشودة

:  كفيما يلى أغراض تقوديات القراءة

 .لسرعة التعرؼ على الكلمة -أ 

 .ظتعرفة أشتاء األشياء -ب 

                                                                                                                        

   111:  ، ص المرجع نفسو. .  

  111 - 109: ، ص (1982اظتملكة العربية السعودية، : الرياض  )، أساليب تدريس اللغة العربية، ػتمد على اطتوذل. 22

 119:،صدراسات فى المناىج واألساليب العامةد صاخل ذياب ىندل ك ىشاـ عامر علياف، . 26
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 .لفهم اظتعٌت كترتيب اصتمل -ج 

 .ظتعرفة قراءة األسئلة كفهمها -د 

 .ظتعرفة مضموف اصتمل -ه 

 .للتعرؼ على الكلمة العربية -و 

: كمن أنواع التقوديات أك االختبارات ىف تدريس مهارة القراءة كما يلى 

اختبارات األصوات - 1

:  من اظتمكن أف خيترب النطق ىف عدة طرؽ منها

القراءة اصتهرية، يطلب اظتعلم من الطالب أف يقرأ غتموعة من   الكلمات   - أ

. أك اصتمل أك الفقرة

التمييز بُت الثنائيات، يستمع الطالب إذل اظتعلم أك شريط تسجيل كيطلب -ب

منو اضتكم  إذا كانت الثنائية الىت شتعها تدؿ على كلمتُت ؼتتلفتُت أك تدؿ 

. على الكلمة ذاهتا مكررة مرتُت

نطق الثنائيات، تقدـ للطالب غتموعة من الثنائية الصغرل مكتوبة كيطلب -ج

منو أف ينطقها مثٌت مثٌت ليقيم اظتعلم قدرتو على التفريق بُت األصوات عند 

 .نطقها

 اختبارات اظتفردات،- 2
                                            

 134 - 133: ، ص مرجع سابقصالح عبد اجمليد العرىب، . 27
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:  من اظتمكن اختبار اظتفردات بعدة طرؽ منها 

االختبار اظتتعدد، يعٌت بإختيار إحدل الكلمات األربع لتناسب الفراغ ىف - أ

. اصتملة

. اظتًتادفات، يعٌت بإعطاء كلمة أخرل ترادؼ الكملة ىف اظتعٌت-ب

. الشرح، يعٌت شرح كلمة بعبارة أخرل-ج

. األ ضداد، يعٌت بإعطاء كلمة أخرل تضاد الكملة ىف اظتعٌت- د

ىػ االشتقاؽ، يعٌت بإشتقاؽ إسم الفاعل أك إاسم اظتفعوؿ أك الصفة اظتشاهبة أك 

. غَت ذلك من الكلمة

التزاكج، يعٌت بإختيار كلمة من القائمة الثانية تقارب نظَتة عتا ىف اظتعٌت ىف - ز

. القائمة األكذل

. ملء الفراغ، يعٌت بإمالء الفراغ ىف اصتملة بالكلمة اظتناسبة- خ

ملء الفراغ اظتعاف، يعٌت بإمالء الفراغ ىف اصتملة بكلمة مناسبة مذكور أكؿ - ط

 .حرؼ أك آخره

اختبارات الًتاكيب، - 3

:  من اظتمكن اختبار الًتاكيب بعدة طرؽ منها 
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تعديل الصيغة، يعٌت بتعديل الصيغة الىت بُت قوسُت مبا يتناسب مع - أ

. اصتملة

. ملء الفراغ، يعٌت بوضع الكلمة اظتناسبة ىف الفراغ اظتبُت- ب

. الدمج، يعٌت بادمناج اصتملتُت ىف رتلة كاحدة- ج

. كشف اطتطأ، يعٌت بوضع اطتط حتت اطتطأ مث تصحيح اصتملة- د

. إكماؿ اصتملة، يعٌت بإكماؿ اصتملة- ق

. اإلعراب، بإعراب اصتملة أك الكلمة- ك

التحويل، يعٌت بتحويل اصتملة من حيث زمن األفعاؿ أك الضمائر أك غَت - ز

. ذلك

. االختيار من متعدد، يعٌت باختيار اصتواب الصحيح- خ

التعويض، يعٌت بوضع الكلمة بدال من الكلمة اظتناسبة ىف اصتملة أك - ط

. الفقرة ػتدثا التغيَتات الالزمة

 .إعادة الًتتيب، يعٌت بإعادة ترتيب الكلمات لتكوف منها رتلة- م

 (فهم المقروء)الفهم  -6

أما الفهم فيقصد بو فهم اظتعٌت أم فهم اظتقركء، كىو اعتدؼ من كل 

. كاطتطوات األكذل يف ىذه العملية ربط خربة القارئ بالرمز اظتكتوب. القراءة
                                            

 160 - 157. ، ص، مرجع سابقػتمد على اطتوذل. 28
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كربط اطتربة بالرمز أمر ضركرم، كلكن القارئ اصتيد يستطيع أف يفسر الكلمات 

يف تركيبها السياقي كيفهم الكلمات كأجزاء للجمل، كاصتمل كأجزاء للفقرات، 

كيشمل الفهم يف القراءة الربط الصحيح بُت الرمز . كالفقرات كأجزاء للموضوع

كاظتعٌت كاجياد اظتعٌت من السياؽ كاختيار اظتعٌت اظتناسب، كتنظيم األفكار اظتقركءة، 

  .كتذكر ىذه األفكار كاستخدامها يف بعض األنشطة اضتاضرة كاظتستقبلة

كأما مهارة الفهم يف القراءة فهي معقدة تتضمن فيها عدة مهارات 

: أخرل، كىي ما يلي 

 .القدرة على إعطاء الرمز معناه -أ 

القدرة على فهم الوحدات االكرب، كالعبارة كاصتملة كالفقرة كالقطعة  -ب 

 .كلها

 . القدرة على القراءة يف كحدات فكرية-ج 

 . القدرة عىب فهم الكلمات من السياؽ، كاختيار اظتعٌت اظتالئم لو -د 

 . القدرة على حتصيل معاين الكلمة -ق 

 .القدرة على اختيار األفكار الرئيسية كفهمها -ك 

 .القدرة على فهم التنظيم الذم اتبعو الكاتب -ز 

 . القدرة على االستنتاج-ح 

                                            

 .185ص  (1977دار الثاقفة، : القاىرة )، أساسيات تعليم اللغة العربيةفتحي على يونس كػتمود كامل الناقة، .  
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 . القدرة على فهم االجتاىات -ط 

 القدرة على تقوًن اظتقركء، كمعرفة األساليب األدبية، كالنغمة السائدة،  -م 

 .كحالو الكاتب كغرضو

 . القدرة على االحتفاظ باألفكار -ؾ 

 . ادراؾ القدرة على تطبيق األفكار كتفسَتىا يف ضوء اطتربة السابقة -ؿ 

كمن مهارات الفهم السابقة يف القراءة ركز الباحث على القدرة على فهم 

كالقدرة على  (ػتتول النص)اظتعلومات التفصيلية أك إدراؾ النتائج يف النص اظتقركء 

 .اختيار األفكار الرئيسية

 . الكريمتحفيظ القرآن .2

 .الكريم مفهوم تحفيظ القرآن .1

حتفيظ القرآف، أما حتفيظ ىو ما دخل بالفعل يف الذاكرة كديكن القوؿ 

 كأما القرآف الكرًن ىو كالـ اهلل اظتعجز، .من دكف رؤية ىذه الرسالة أك الكتاب

اظتنزؿ على خاًب األنبياء كاظترسلُت، بواسطة األمُت جربيل عليو السالـ اظتكتوب 

يف اظتصاحف، اظتنقوؿ إلينا بالتواتر، اظتتعبد بتالكتو، اظتبدكء بسورة الفاحتة، اظتختم 

                                            

حبث العلمي  كييوطو يف  )، على تعليم تحفيظ القرآن الكريمفي المدرسة اإلبتدائية محمدية الكوثر" تسمور" تطوير منهج .  
 .10ص  (2009الكلية الًتبية اإلسالمية اصتامعة ػتمدية سوراكرتا، 
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 كحتفيظ القرآف الكرًن ىو عملية على حفظ آيات من القرآف .بسورة الناس

الكرًن ؽتا يدؿ على القدرة على آيات من القرآف الكرًن من دكف رؤية 

. ؼتطوطات

 .الكريم  حفظ القرآنحكم .2

إذا كاف  .اتفق العلماء على أف حكم حفظ القرآف الكرًن فرض كفاية

 .أذتوا رتيعا  كلكن إذا ال أحد من اجملتمعبُت أفراد اصتمهور من فعل ذلك،

اظتقصود فرض كفاية ضتراسة القرآف الكرًن من التغيَت كالتزييف كالتغيَت كما حصل 

يف الكتاب الربىاف يف علـو االقرآف الكرًن، كقاؿ . لغَته من الكتب يف اظتاضي

أف حفظ القرآف الكرًن ىو فرض  الزركشي اإلماـ ػتمد بن عبد اهلل بن بدر الدين

، أف حفظ القرآف "هناية قوؿ اظتفيد" كقاؿ الشيخ ػتمد مكي نصار يف. كفاية

 .الكرًن ىو فرض كفاية

كيف الواقع ، لقد كاف الكثَت من األقراص اظتدغتة اليت ديكن ختزين النص 

القرآين، فضال عن عدد نسخ القرآف الكرًن اليت تصحح من قبل اظتؤسسات 

، ألف اظتختصة ، كلكنو ال يكفي للحفاظ على نقاء كأصالة من القرآف الكرًن

 . ليس ىناؾ ما يضمن عندما يكوف ىناؾ ضرر على ىذه األدكات

                                            

 .8: ، ص (1985بَتكت : اظتزرعة بناية اإلدياف )، التبيان في علوم القرآن. ػتمد علي الصابوين . 
24

 . Sa’dullah. 9 Cara Praktis Mengahafal Al-Qur’an. Jakarta: Gema Insani. 2008. Hal 19. 
25

 . Al hafidz, Ahsin Wijaya. Bimbingan Praktis Menghafal Al-Qur’an. Jakatra: Bumi Aksara .2008. hal 24. 
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 .الكريم فوائد حفظ القرآن .3

 :  حفظ القرآف الكرًن ىيفوائدكقاؿ العلماء، من بُت عدة 

اذا كاف حتفيظ القرآف الكرًن مع اإلخالص ك عمل الصاضتات ك ، فهو  .1

  .الفوز كالسعادة يف الدنيا كاآلخرة

كحفظ القرآف الكرًن ىو نعمة من اهلل تعاذل تساعد يف حدة الذىن  .2

 .كالتفكَت الرائع كسرعة كرقة الفهم كاظتعرفة الشاملة

حتفيظ القرآف الكرًن ىو مكاف العلم ألنو سيشجع شخص حيفظ القرآف  .3

الكرًن لتحقيق أعلى من أصدقائو الذين ال حيفظوف القرآف الكرًن على 

 .الرغم من العمر، كالذكاء ، كاظتعرفة اليت ىي نفسها

 .القرآف الكرًن لديو شخصية اصتيدة كاألخالؽ الكردية حافظ .4

حافظ القرآف الكرًن لديو القدرة على العربية الصوتية بطبيعة، حىت يتمكن  .5

 .من التحدث بفصيح

 يستطيع على معٌت اصتمل يف القرآف، يعٍت إنو  الكرًنالقرآف إذا حافظ .6

يعرؼ الكثَت من معٌت اظتفردات العربية، كما لو كاف قد حفظ القاموس 

 .العريب

 .يف القرآف الكرًن الكثَت من اظتفردات اضتكيمة مفيدة جدا يف اضتياة اليومية .7

                                            
26 . Sa’dullah. 9 Cara Praktis Mengahafal Al-Qur’an. Hal 21. 
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القرآف الكرًن جذابة للغاية كحتتوم على ارتفاع البالغة  لغة كأسلوب .8

حافظ القرآف الكرًن الذم ديكن أف يستوعب  كسوؼ حتصل علىالعربية، 

 .الذكؽ العريب

ؽتا ديكن . يف القرآف الكرًن كثَت من األمثلة اظتتصلة بعلم النحو كالصرؼ .9

قواعد  حافظو القرآف الكرًن بسرعة اضتجج من آيات القرآف الكرًن عن

 .النحوية كالصرفية

كذلك . حافظ القرآف الكرًن يعمل دماغو دائما ضتفظو يف رتيع األكقات .10

 .قويا حفظو سيجعل

 .طرائق حفظ القرآن الكريم .6

الطريقة اصتماعية   (1

كىذا يستوجب أف يكوف الطالب يف مستول كاحد، فيقـو اظتدرس بتحديد 

مقدار معُت صتميع طالب اضتػلقة، يقـو اظتدرس بتالكتو على الطالب أكال تالكة 

منوذجية غتودة مرتلة، مث خيتار الطالب اظتميزين ليعيد كل منهم على حدة تالكة 

ذلك القدر، مث يقـو بقية الطالب منفردين بتالكة ذلك القدر، ليتم تسميعو من 

كىذه الطريقة ديكن تطبيقها يف اظتدارس النظامية ، . قبلهم للمدرس فيما بعد

كما . كاظتعاىد العلمية كالقرآنية ، كالدكرات التأىيلية ، كاظتراكز القرآنية اظتغلقة



24 
 

كعتذه . تطبق على الطالب اظتبتدئُت كالذين ال يعرفوف القراءة يف اظتصحف

:  فمن إجيابياهتا . الطريقة إجيابيات كسلبيات

االرتفاع مبستول األداء كاحملافظة على أحكاـ التجويد ، نظرا إلنصات • 

.  الطالب عند قراءة اظتدرس ، ككذا عند قراءة الطالب اظتميزين 

كسهولة حفظ اآليات ، نظرا  (اصتلي كاطتفي  )تقليل نسبة اللحن بنوعيو • 

.  لكثرة التكرار الذم يسمعو الطالب من قبل اظتدرس كالطالب 

.  شحذ مهم بطيئي اضتفظ ، كدفعهم إذل مسايرة زمالئهم • 

.  سهولة استخداـ كسائل اإليضاح لتوضيح األحكاـ كالتنبيو على األخطاء • 

.  قدرة اظتدرس على متابعة الطالب يف األداء كاضتفظ كالسلوؾ بصورة جيدة• 

إمكانية بياف معاين الكلمات الغامضة ، كتفسَت بعض اآليات ، كتوجيو • 

 .الطالب إذل التطبيق العملي عتا 

:   كأما السلبيات فمنها 

عدـ مراعاة الفركؽ الفردية بُت الطالب ، ؽتا يؤدم إذل كبت مهم الطالب • 

.  اظتتميزين كعدـ انطالقهم يف اضتفظ 

عدـ إمكانية قبوؿ طالب جدد بعد بدء الدراسة يف اضتلقة نظرا لعدـ قدرة • 

.  اظتدرس على التعامل مع أكثر من غتموعة يف آف كاحد 
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مثل تعدد اظتدرسُت كاظتوجهُت : اضتاجة إذل إمكانات بشرية كمادية أكثر • 

.  كاألمكنة الستيعاب األفواج اظتتالحقة من الطالب فوجا بعد فوج 

تتأثر اضتلقة بغياب الطالب فرمبا يؤخر اضتلقة أك ينتقل إذل حفظ اصتزء الذم • 

كصل إليو الطالب مع عدـ حفظو للجزء السابق ، فتًتاكم عليو األجزاء ، فرمبا 

. يصاب باإلحباط أك يًتؾ الدراسة لعدـ قدرتو على مسايرة زمالئو 

الطريقة الفردية   (2

كىي أف يقـو اظتدرس بفتح اجملاؿ أماـ طلبتو، للتنافس كاالنطالؽ يف التالكة ، 

كاضتفظ كل حسب إمكاناتو اليت كىبو تعاذل إياىا، كحسبما تيسر لو من بذؿ كقت 

كىذه الطريقة تكوف يف اضتلقات .كجهد لتحقيق ذلك حتت إشراؼ اظتدرس كمتابعتو 

كتكوف للطالب الذين تقدموا يف اضتفظ كالذين جييدكف .ذات اظتستويات اظتتعددة 

:  فمن اإلجيابيات . كعتذه الطريقة سلبياهتا كإجيابياهتا. القراءة يف اظتصحف الشريف 

مراعاة الفركؽ الفردية بُت الطالب كإفساح اجملاؿ أماـ الطالب ذكم القدرات • 

.  اصتيدة للتقدـ يف اضتفظ 

حتريك الدكافع الذاتية للطالب كبث ركح التنافس بُت الطالب ؽتا حيثهم على • 

.  مواصلة اضتفظ كزيادة كميتو 

إمكانية االستفادة من الطالب البارزين يف التدريس لزمالئهم ذكم اظتستويات • 
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.  الضعيفة يف اضتلقة ، كذلك بعد أدائهم ما ىو مطلوب منهم 

إمكانية استقباؿ الطالب اصتدد مىت جاؤكا دكف أف يؤثر ذلك على سَت اضتلقة • 

.  كانتظامها 

.  االقتصاد يف عدد اظتدرسُت ، كتوفَت أماكن الدرس • 

:  كأما السلبيات عتذه الطريقة 

.  استمرار بعض اظتقصرين يف سورىم اليت مضى عليها مدة طويلة • 

إرىاؽ اظتدرس حبيث ال يستطيع استيعاب رتيع الطالب   • 

.  ضعف مستول األداء عند الطالب ، ككثرة األخطاء اصتلية كاطتفية • 

.  ضعف متابعة اظتدرس للطالب • 

إحباط اعتمم عند كثَت من الطالب الذين ال يستطيعوف اللحاؽ بزمالئهم  • 

عدـ معرفة كثَت من الطالب إلمكاناهتم ؽتا جيعلهم يلزموف أنفسهم حبفظ • 

. أكثر أك أقل ؽتا يستطيعوف حفظو بإتقاف 

:  القراءة الًتديدية  (3

كىي القراءة اليت يردد فيها الطلبة خلف من يقرأ اآليات اليت يسمعوهنا منو 

كىي تطبق على الطالب الذين ال جييدكف القراءة يف اظتصحف، . بصوت كاضح

. أك الطالب اظتبتدئُت، أك بقية الطالب يف الطريقة اصتماعية يف بعض األحياف 
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:  فمن اإلجيابيات .  كعتا إجيابياهتا كسلبياهتا أيضا

ختليص ألسنة الطالب من عيوب النطق كحبسة اللساف ، كالتأتأة ، كالفأفأة، • 

.  كؿتو ذلك 

تعريف الطالب باظتصطلحات كالعالمات اظتوجودة يف اظتصحف ، كعالمات • 

.  الوقف كاظتد كاألحزاب كالسجدات

.  تعود نطق الكلمات اليت جيدكف فيها صعوبة• 

.  دتكُت من ال يعرؼ القراءة كالكتابة من حفظ ما تيسر من القرآف الكرًن• 

تدريب الطالب على كيفية الوقف على اضترؼ اظتنوف أك اظتتحرؾ أك اظتثقل أك • 

اظترسـو بالتاء أك اعتاء ، كذلك عند الوقوؼ عليها كتدريبهم على كيفية االبتداء 

.  بعد الوقف 

.   تدريب الطالب على القراءة الصحيحة• 

تعريف الطالب بأحكاـ التجويد األساسية ككيفية تطبيقها عند مركر أكثرىا • 

 . عند القراءة 

 :كمن السلبيات 

.  رفع أصوات الطالب ؽتا يؤثر على بقية اضتلقات إف كجدت • 

اختفاء أصوات بعض الطالب الضعاؼ خلف أصوات زمالئهم، فال يرددكف • 
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.  معهم 

.  عدـ مراعاة الفركؽ الفردية بُت الطالب• 

الطريقة اصتماعية الًتديدية   (4

ديكن اصتمع بُت الطريقة اصتماعية كالًتديدية عند الطالب اظتبتدئُت كالذين ال 

يعرفوف القراءة يف اظتصحف أك حىت اظتتقدمُت يف بعض األحواؿ باتباع الطريقة 

:   التالية 

يقـو اظتدرس جبذب انتباه الطالب بذكر مقدمة عن السورة أك اآليات بقصة ، • 

أك حديث ، أك ذكر اظتعاين اجململة ، أك ذكر أجر التالكة عامة ، كتلك السورة 

أك اآليات خاصة حبيث يلفت انتباىهم ، كيثَت رغبتهم يف االىتماـ باآليات 

.  كترتيلها كحفظها 

يقرأ اظتعلم اآليات قراءة منوذجية مراعيا فيها األحكاـ كالوقوؼ كاالبتداء ، • 

.  بلهجة مؤثرة صادقة 

يبدأ اظتدرس كالطالب خلفو بًتديد اآليات ، مع مراعاة قصر اظتقاطع ، حبيث • 

.  يراعي نفس الطالب ، مع اختيار أماكن مناسبة للوقف كاالبتداء 

يطلب اظتدرس من بعض الطالب اظتربزين إعادة قراءة اآليات بنفس الطريقة • 

اليت بدأ فيها اظتدرس   
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.  يسمع اظتدرس لعدد آخر من الطالب ليتبُت لو مدل استيعاهبم كدتكنهم • 

يًتؾ للطالب فرصة للحفظ الفردم خالؿ اضتصة   • 

يستمع اظتدرس إذل الطالب الذين حفظوا اآليات أك السورة خالؿ ما بقي من • 

.  اضتصة 

  .االستماع إذل بقية الطالب يف بداية اضتصة الثانية • 

 

 مناىج البحث

منهج البحث  .أ 

 .الكمي كاظتدخل الكيفي اظتدخل ىو الدرس عتذا اظتستخدـ البحث مدخل إف 

 حصولو الديكن عما الكشف أك النتائج على للحصوؿ البحث ىو الكيفي اظتدخل كأما

 يستخدـ كقد البيانات من الباحث يبدأ حيث الكمي، اظتنهج أك اإلحصائية بالطريقة

 كأما .تبطلها أك قبلها ما تؤيد اصتديدة النظرية إذل كينتهي للتوضيح العملية النظرية

 الصحيحة اظتعلومات طلب الباحث يهدؼ ألف اظتدخل، ىذا يستخدـ ظتاذا األسباب

 حتفيظ ىيئة يف الكرًن القرآف حفاظ طلبة لدل الكرًن القرآف حتفيظ طريقة عن الضابطة

. الشرقية جاكل ماالنج اضتكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جبامعة القرآف

                                            
27

 http://www.saaid.net/Quran/20.htm.di akses tanggal 7 februari 2010 pada pukul 11.00. 
28

 Moleong, J Lexi, 1997, Metodelogi Peneltian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal 2. 
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 بالطريقة كحتليلو األرقاـ على للحصوؿ البحث ىو الكمي اظتدخل كأما

 دراسة عن يبحث الباحث ألف اظتدخل ىذا يستخدـ ظتاذا األسباب كأما. اإلحصائية

 .البحث فركض الختبار البيانات حتليل مناىج أحدل ىي العالقة دراسة. العالقة

 القراءة مهارة كفاءة مع الكرًن القرآف حتفيظ بُت كفاءة  العالقةطلب الباحث كيهدؼ

 إبراىيم مالك موالنا جبامعة القرآف حتفيظ ىيئة يف الكرًن القرآف حفاظ طلبة لدل

. الشرقية جاكل ماالنج اضتكومية اإلسالمية

 مجتمع البحث وعينتو وأسلوب اختيارىا .ب 

 أك أجزاء ستسة الكرًن القرآف حفاظ طلبة البحث ىذا يف البحث اجملتمع أف

 ماالنج اضتكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جبامعة القرأف حتفيظ ىيئة يف أكثر

حفاظ طلبة : اظتعايَت يف غتتمع البحث، كما يلي . باظتعايَت كاليت تفي الشرقية جاكل

، كالنتيجة يف (تسلسلي أك عشوائي)، قادرة يف التكرار القرآف الكرًن ستسة أجزاء أك أكثر

 .كبعد نوجد على غتتمع البحث، مث نبحث عن العينات. مهارة القراءة ؽتتازة

 :  يلي كما سورزتاد كينارنو برأل الباحث قاـ العينة، حتديد يف

                                            
29
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 فوؽ اجملتمع كعلى ، %50 فالغينة مائة من أقل اجملتمج غلى متنوعة، العينة كانت إذا" 

 العينة من خَت الكثَتة العينة تكوف أف كينبغي %. 15 فالعينة ماؤة، من أكثر أك

 .القليلة

 البحث أدوات .ج 

 صتمعها، أدكات الباحث فيستخدـ البيانات رتع على حاصال الباحث ليكوف

 أىم من ىو نفسو الباحث( أ: ) يلى كما ىى اظتطلوبة البيانات رتع أدكات كأما

 موضوعات أك بالنقاط قائمة غترد ىي اظتقابلة دليل (ب) الكيفي، البحث يف األدكات

 ىي اظتالحظة دليل( ج )اظتقابلة، أثناء اطترباء إذل تقدديها الباحث يريد الىت األسئلة

 حتفيظ طريقة يف الطلبة األحواؿ عن اظتيداف يف كجدىا الىت البيانات عن تبحث طريقة

( ق )القراءة كمهارة القرآف حفظ يف الكفاءة عن تبحث طريقة ىو االختبار( د )القرأف،

كيتشكل االستبياف . ديثل االستبياف اظتعلومات اليت ستحللها الباحث ىي االستبانة

بشكل مغلق كمفتوح مبعٌت أف اظتستجيب خيتار من اإلجابات اظتتعددة اإلجابة األقرب 

  .إذل رأيو كشعوره كتقديره كموقفو كيستطيع أيضا أف يعرب عن أفكاره
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 البيانات مصادر .د 

 فيتصل اظتطلوبة، البيانات على حاصال الباحث ليكوف متعددة طريقة ىناؾ

 : نوعاف البيانات مصدر كأما اظتوضوع، عن يفهموف ك يعرفوف الذين اطترباء الباحث

 األقواؿ ىو الكيفي البحث ىف الرئيسي فاظتصدر الثانويي، كاظتصدر الرئيسى اظتصدر

 يف القرآف حفظ طلبة ىو الكمي البحث يف البيانات اظتصدر كأما. كاألحواؿ كاألفعاؿ

 جاكل ماالنج اضتكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جبامعة القرآف حتفيظ ىيئة

. الشرقية

 كاألفعاؿ قواؿ األ (١

 أثناء كأفعاعتم اطترباء أقواؿ ىى الكيفى البحث ىف اظتهمة البيانات مصادر كمن

. حتليلها عليو جيب الىت اظتعلومات مادة كيكوف اظتباشرة، اظتالحظة أثناء أك اظتقابلة

 سألو ؽتا الشاملة الكاملة اضتاصالت الباحث سيناؿ اظتباشرة كاظتالحظة كباظتقابلة

 مالك موالنا جبامعة القرآف حتفيظ ىيئة ىف كىو البحث ميداف يف كيشاىده كيسمعو

. الشرقية جاكل ماالنج اضتكومية اإلسالمية إبراىيم

 األحواؿ (٢
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 على لتحصل باستخدامها البد الىت الرئيسية اظتصادر من ىي األحواؿ

 موالنا جبامعة القرآف حتفيظ ىيئة يف الكرًن القرآف حفاظ طلبة أحواؿ كىي البيانات،

. الشرقية جاكل ماالنج اضتكومية اإلسالمية إبراىيم مالك

 البيانات جمع طريقة .ه 

 اظتالحظة( أ

 ىى اظتباشرة باظتالحظة أيضا يقاؿ ك باظتشاركة اظتالحظة طريقة الباحث يستخدـ

 الباحث كيقـو. اظتدركسة اللغوية النشاطات من جزءا الباحث يكوف حبيث طريقة

 يدرسها، الىت األشياء أك باألشخاص مباشرة اتصالو خالؿ من معُت سلوؾ مبالحظة

 لدل الكرًن القرآف حتفيظ طريقة عن اظتالحظة كىذه. البيانات الباحث كيسجل كيكتب

 اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جبامعة القرآف حتفيظ ىيئة يف الكرًن القرآف حفاظ طلبة

 .الشرقية جاكل ماالنج اضتكومية

 اظتقابلة( ب

 البحث تساؤالت إجابة من الباحث دتكن اليت اظتعلومات رتع مبوجبها يكمل

 الباحث ديكن الىت اظتعلومات صتمع طريقة الباحث مقابلة على كتعتمد فركضو، أكاختبار

 من عليها كاإلجابة الباحث قبل من األسئلة من عدد طرح بغرض بوجو كجها للبحوث

 الباحث بُت كالتساؤؿ اضتوار بطريقة البيانات طلب طريقة أهنا يقاؿ أك اظتبحوث قبل
                                            

 149ص  (١٩٩٢للنشركالتوزيع،  دارالفكر :ف عما) ، واساليبو وأدواتو مفهومو : العلمى البحث  كآخركف، ذكقاف عبيدات،. 
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 القرآف حفظ طلبة لدل الكرًن القرآف حتفيظ طريقة عن ظتعرفة اظتقابلة ىذه .كالفاعل

 ماالنج اضتكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جبامعة القرآف حتفيظ ىيئة يف الكرًن

. الشرقية جاكل

 االختبار ( ج

ىناؾ االختبار ىو طريقة تبحث عن كفاءة حفظ القرآف ك كفاءة مهارة القراءة 

 إبراىيم مالك موالنا جبامعة القرآف حتفيظ ىيئة يف الكرًن القرآف حفظ طلبة لدل

. الشرقية جاكل ماالنج اضتكومية اإلسالمية

اصتدكؿ األكؿ 
  معيار نتيجة االختبار

 

قيمة  المستوى الرقم
 100-90 ؽتتاز .1

 89-80 جيد جدا .2

 79-70 جيد .3

 69-60 مقبوؿ .4

 59-50 ناقص .5

 49 - 0راسب . 6
 

 االستبانة( د

                                            
33

 . Arikunto, Suharsini, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : Rineka Cipta 1998. Hal 231. 
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كىي قائمة من األسئلة أك األحكاـ أك التقريرات اليت يطلب فيها الرأم كعادة ما 

مثال، كقد  (  √  )يكتب ىذا الرأم كتطلب اإلجابة بوضع عالمة ؽتيزة كهذه العالمة 

تتكوف  skala likert كمنوذج ىذا االستبانة سكاال ليكَتت .يطلب تقريرا مطوال مكتوبا

كالتقريرات يف االستبانة . موافق جدا، موافق، كغَت موافق، كعادم: من أربع اختيارات 

. تعتمد على استجابات الطلبة كمثل الرغبة كاالىتماـ ك كاالقتناع

اصتدكؿ الثاين      
معيار استجابات الطلبة                     

 (%)نسبة مئوية  المستوى الرقم

 100-67 ؽتتاز .1

 66-34 متوسط .2

 33-0 فاشل .3
 

 

  أسلوب تحليل البيانات .و 

:   ينقسم إذل القسمُت حتليل البياناتيف ىذا 

حتليل البيانات الكيفي  .1

ك  (Matthew B. miles)ميلس .كأما اظتراحل من ىذا التحليل عند ماتيو ب

: فهي  (A. Michael Huberman)ميكائيل ىوبرماف .ك أ (Huberman( )1992)ىوبرماف 

                                            

 .166ص  (1977دار الثقافة، : القاىرة) تصميم البحث لتعليم اللغة العربية لألجانبفتحي علي يونس،    
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مرحلة رتع البيانات، كىي بأف البيانات رتعها البحث بطريقة اظتالحظة  -1

من أنو يفعلها بالتوارل قبل دخولو إذل اظتيداين كاف أك . االشًتاكية كاظتقابلة

 .بعد تركو

 .مرحلة يف اظهار البيانات، كىي يصيف البيانات من رتع البيانات -2

مرحلة يف اختصار البيانات كىي إختيار البيانات كتركيزىا كحصرىا يف  -3

كىذه األنشطة ىي أنشطة التحليل بطريقة تقسيم البياننات . اظتيداين

كتوجيهها أك ترؾ ما الحيتاجو الباحث يف البحث ليمكنو أف يأخذ 

 .اطتالصة

.   مرحلة يف إجيادة البحث، من أف البيانات كجدىا الباحث حسب رتعها -4

 حتليل البيانات الكمي .2

كأما . كأما ىذا حتليل البيانات الكمي ىي حتليل البيانات من دراسة العالقة

 . (Person) من فرسوف korelasi produk momentيف دراسة العالقة تستخدـ من 

كىذه الطريقة تستخدـ لقياس العالقة بُت كفاءة حفظ القرآف ك كفاءة مهارة 

:  كما يلي korelasi produk momentكأما  الصيغة  . القراءة

 

                       r       =          [∑XY – (∑X) (∑Y) /N] 
    

                      √ [∑X² - (∑X)²/N] [∑Y²-(∑Y)²/N] 
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 الدراسة تنفيذ مراحل .ز 

 

 

 
 

 

 

 

 عرض البيانات وتحليلها

  وتحليلها عرض البيانات من المقابلة .1

أف حتفيظ القرأف أمر الصعبة كلكن فيو التسهيل , يلخص الباحث على اظتقابلة

كجنس اآلية , اظتكاف, أسباب الصعبة على أنواع اظتختلفة بنسبة الوقة. كالعكس كذلك

ككثَت من حفاظ القرأف . تسبب آية القصَتة الصعبة على تعلقو الفكرة:قصرىا أـ طويلها 

كتبدؿ تلك اعتمة باستمرار الوقة كجود كاجب , على عمل اضتفظ باعتماد الوالدين

. اضتفظ على نفس اضتفاظ

إعتمادا أف كثَت من كجود أنواع _ يف حبثو " طريقة اظتعنوية "كاختار الباحث على 

كالطريقة اظتعنوية ىي الطريقة حتصل بالفهم اظتعٌت بعد حفظ _, البحث يف حتفيظ القرأف 

تجهيز 

 البيانات

وجود 
 المشكلة

يبحث عن اطار 

 النظري

 طريقة جمع

 البيانات
مالحظة ، مقابلة ، 

 اختبار ، استبابة

تحليل وتخليص 
 البيانات
 

اختيار المجتمع البحث 

 وعينته

 صياغة المشكلة تحديد المشكلة
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أما خصوصية ىذه الطريقة على اآلخر ىي كجود عملية تكرار القراءة اآلية كعملية , اآلية

بعض فرد البحث تعرب أف ىذه الطريقة ختدـ على دراسة اللغة العربية . الفهم أكؿ اضتفظ

يدرس _ غَتاإلستقرائية _هبذه الطريقة , "جواىر " كذلك الرأم مثل اإلعتبار . لغة القرأف

 .    على حفظ مفردات اللغة العربية

 القرآف حفظ طلبة إذل  استنادا إذل نتائج اظتقابلة عن طريقة حفظ القرآف

 اضتكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جبامعة القرآف حتفيظ ىيئة يف الكرًن

  :نستنتج ما يليك ماالنج،

 أفهم مث ، أكال األيات قراءة القرآف حتفيظ األكذل األنشطة أف قالت : حسنة نور 

 مث كلمة كلمة أكرر يعٍت األيات أحفظ ذلك كبعد. قرئتها اليت األيات اظتعٌت

 أقرأ ذلك كبعد. قرئتها اليت األيات اظتوقف أحفظ مث ، كاحدة صفحة حىت األية

باستمرار دكف رؤية ؼتطوطات ، مث أعطى العالمة إذل الكلمات متشاهنات لفظا 

 . اشتع صديق قبل اشتع اظتعلم كمعنا، مث

 كبعد ، أكال األيات قراءة القرآف حتفيظ األكذل األنشطة أف قالت : عائشة سييت 

 كلمة أكرر يعٍت األيات أحفظ ذلك كبعد. قرئتها اليت األيات اظتعٌت أفهم القرأة

 اظتوقف أحفظ مث كاحدة، صفحة حىت األكذل من مرة أكرر األيتُت كبعد كلمة

اشتع  باستمرار دكف رؤية ؼتطوطات ، مث أقرأ ذلك كبعد. قرئتها اليت األيات
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اشتع  مث اضتفظ، لقوة ثانية مرة قرئتها اليت األيات اظتعٌت أفهمكبعد ذلك . صديق

 .اظتعلم

  معٌت أفهم يعٍت القرآف حتفيظ من األكذل األنشطة أف قالت :نور رزتة صاضتة 

كبعد ذلك أحفظ كلمة كلمة حىت .  مث أقرأ األيات اليت سأحفظ باستمراراأليات

باستمرار دكف  أقرأ ذلك كبعد. مث تواصل األية حىت صفحة كاحدة. األية كاملة

حىت ال تفوت حرؼ كاحد قبل اشتع إذل اظتعلم ، شتعت الشيخ . رؤية ؼتطوطات

 .يف اضتفظ

  أكال األيات قراءة القرآف حتفيظ األكذل األنشطة أفقالت : جواىر األمي زىرة ، 

 كلمة أكرر يعٍت األيات أحفظ ذلك كبعد. قرئتها اليت األيات اظتعٌت أفهم مث

 مث قرئتها اليت األيات اظتوقف أحفظ مث ، كاحدة صفحة حىت األية مث كلمة

 كبعد ،  أك األية اليت غالبا ما ينسى، كاألية متشاهباتالكلمة على العالمة أعطي

 .اشتع اظتعلم باستمرار دكف رؤية ؼتطوطات ، مث أقرأ ذلك

  مث ، أكال األيات قراءة القرآف حتفيظ األكذل األنشطة أفقالت قالت : ؾتم فَتكس 

 أحفظ مث ، كاحدة صفحة حىت األية مث كلمة كلمة أكرر يعٍت األيات أحفظ

 مث باستمرار دكف رؤية ؼتطوطات ، أقرأ ذلك كبعد قرئتها، اليت األيات اظتوقف
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 اظتعٌت أفهم ذلك كبعد .حىت ال تفوت حرؼ كاحد يف اضتفظشتعت الشيخ 

 .اشتع اظتعلم قبل اشتع صديق  مثحفظتها اليت األيات

  أقرأ األيات اليت يعٍت القرآف حتفيظ من األكذل األنشطة أف قالت: ألفة الزىرة 

 أك األية الكلمة على العالمة أعطي مث ، األيات أحفظ مثمث . سأحفظ باستمرار

 .حفظتها اليت األيات اظتعٌت أفهماشتع صديق ، مث  اليت غالبا ما ينسى، مث

  كبعد ، أكال األيات قراءة القرآف حتفيظ األكذل األنشطة أف قاؿ: شوقي رزتن 

 كلمة أكرر يعٍت األيات أحفظ ذلك كبعد. قرئتها اليت األيات اظتعٌت أفهم القرأة

 اظتوقف أحفظ مث كاحدة، صفحة حىت األكذل من مرة أكرر األيتُت كبعد كلمة

 أقرأ ذلك كبعد. حفظتها اليت األيات اظتعٌت أفهم اضتفظ كبعد. قرئتها اليت األيات

 .اشتع صديق قبل إذل اظتعلم باستمرار دكف رؤية ؼتطوطات ، مث

  أكال الشيخ القراءة شتعت القرآف حتفيظ األكذل األنشطة أف قاؿ: فرز العظيم ، 

 مرة أكرر األيتُت كبعد كلمة كلمة أحفظ ذلك كبعد ، باستمرار األيات أقرأ مث

باستمرار دكف رؤية ؼتطوطات ،  أقرأ ذلك كبعد ، كاحدة صفحة حىت األكذل من

  .  اظتعلم اشتع قبل حفظتها اليت األيات اظتعٌت أفهمك

  مث ، أكال الشيخ القراءة شتعت القرآف حتفيظ األكذل األنشطة أف قاؿ: ػتمد فائز 

 أعطي مث كاحدة، صفحة حىت كلمة كلمة أحفظ مث باستمرار، األيات أقرأ



41 
 

 ذلك كبعد.  أك األية اليت غالبا ما ينسى، كاألية متشاهباتالكلمة على العالمة

 مث. حفظتها اليت األيات اظتعٌت أفهمك أفهم مث ، ثانية مرة باستمرار األيات أقرأ

  .اشتع صديق قبل إذل اظتعلم مث. حاكلت الكتابة اليت حفظت لتعزيز فهم معٌت

  شتعت مث ، أكال األيات قراءة القرآف حتفيظ األكذل األنشطة أف قاؿ: عبد اضتافظ 

 مث كلمة كلمة أكرر يعٍت األيات أحفظ ذلك كبعد. األيات الىتماـ الشيخ

 أقرأ ذلك كبعد. قرئتها اليت األيات اظتوقف أحفظ مث ، كاحدة صفحة حىت األية

 .كاألخر أفهم اظتعٌت األيات اليت حفظتها. باستمرار دكف رؤية ؼتطوطات

 عرض البيانات من االستبانة وتحليلها .2

 القرآف حتفيظ ىيئة يف الكرًن القرآف حفظ طلبة لدل االستبانة الباحث قدـ
 من تتكوف كاالستبانة ، ماالنج اضتكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جبامعة
: الرمز الباحث استخداـ اظتتوسط، نتيجة كظتعرفة أسئلة، ذتانية

 

 
: البيانات
X : اظتتوسط 

 النتيجة غتموعة:  
N  :العينة عدد  
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: اظتعركفة اظتأكية بالنسبة اظتختارة االجابية ؿتو استجابات الباحث تعرض مث
          

   النتيجة غتموعة                        
100اظتتوسط درجة     %

  الطالبات عدد             
 
 
 

 (1،2،5السؤاؿ ) الطلبة كانطباعة االىتماـ .1

 .معظم الطلبة يصفوف بأنو ظهرت العالقة اظتتينة بُت حفظ القرآف كفهم القراءة 
: اصتدكؿ ىو ىذا عتا توضيحا

 اصتدكؿ الثالث

استبانة من االىتماـ كانطباعة الطلبة 
 

 البيان المائوية الكمية التقريرات بنود رقم الرقم
 جدا موافقة % 30 3 1 .1
 موافقة % 60 6  
 عادم % 10 1  

  % 100 10 المجموع
 جدا موافقة % 40 4 2 .2
 موافقة % 50 5  
 عادم % 10 1  

  % 100 10 المجموع
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 جدا موافقة % 50 5 5 .3
 موافقة % 50 5  

  % 100 10 المجموع
 

 

 (،6،3،4السؤاؿ ) عملية يف الرغبة .2

كىم يشعركف أيضا بأف حفظ . القراءة مهارةمعظم الطلبة يصفوف بأهنم يفهموف 
تساعد يف تسهيل تعليم  كالقراءة مفهـو يف الطلبة كفاءةالقرآف لو دكرا عظيما لًتقية 

 :اصتدكؿ ىو ىذا عتا توضيحا .مهارة القراءة كتيسَته

                              اصتدكؿ الرابع 
                       استبانة من الرغبة يف عملية 

 

 البيان المائوية الكمية التقريرات بنود رقم الرقم
 جدا موافقة % 50 5 3 .1
 موافقة % 40 4  
عادم % 10 1  

  % 100 10 المجموع
 جدا موافقة % 60 6 4 .2
 موافقة % 30 3  
عادم  % 10 1  

  % 100 10 المجموع
 جدا موافقة % 50 5 6 .3
 موافقة % 50 5  
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  % 100 10 المجموع
 

 (7،8السؤاؿ ) كاالقتناع فعالية .3

. معظم الطلبة يصفوف بأف حفظ القرآف يؤثر آثارا إجيابيا يف فهم مهارة القراءة
 :اصتدكؿ ىو ىذا عتا توضيحا

 

اصتدكؿ اطتامس 
استبانة من فعالية كاالقتناع 

 

 البيان المائوية الكمية التقريرات بنود رقم الرقم
 جدا موافقة % 70 7 7 .1
 موافقة % 30 3  

  % 100 10 المجموع
 جدا موافقة % 50 5 8 .2
 موافقة % 50 5  

  % 100 10 المجموع
 

 
 على كعالقتو الكرًن القرآف حفظكأما نتيجة رتيع استجابات الطلبة على 

       : كما يارلالقراءة مهارة
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اصتدكؿ السادس 
 نتيجة رتيع استجابات الطلبة

 

 النسبة المئوية العدد األعلى العدد الكلي التقريرات بنود رقم المؤشرات الرقم
 43 160 70 1،2،5  كانطباعة االىتماـ .1
 43 160 70 3،4،6 الرغبة .2
 66 120 80 7،8  كاالقتناع فعالية .3

 152 العدد
 50،6 اظتعدؿ

 

 استجابات نتيجة رتيع من اظتئوية النسبة معدؿ أف اظتالحظات ىذه من انطالقا
 معيار دخلت كإذا. 50،6 % يبلغ  القراءة مهارة على كعالقتو القرآف حفظ على الطلبة
فيلخص الباحث أف . % 66%- 34  فيما فيكوف( الثاين اصتدكؿ )االستبانة نتيجة

 مستول على كانت القراءة مهارة على كتأثَته القرآف حفظ علىاستجابات الطلبة 
 .متوسط

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 عرض البيانات من االختبار وتحليلها .4

 األسئلة بنود حتليل .1

كما . استجابة األسئلة ًب اضتصوؿ عليها اليت النتائج من فيعرؼ األسئلة بنود لتحليل

 :يلي 

البيانات الرقم األسئلة األسم الرقم 
خ ج  20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1
ؾتم فَتكس  1

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √  -√  - -√ √ √ √ √  -16 4 

جواىر األمي زىرة  2
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √  -√  - -√ √ √ √ √  -16 4 

نور حسنة  3
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √  - - -√ √ √ √ √ √ √ 17 3 

ػتمد فائز  4
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √  -√  -√ √ √ √ √ √ √ 12 2 

ألفة الزىرة  5
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  - -√ √ √  - -√ √ 16 4 

شوقي رزتن  6
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  - -√ √ √ √ √ √  -17 3 

نور رزتة صاضتة  7
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √  - - -√ √ √ √ √ √  -16 4 

سييت عائشة  8
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √  -√  -√ √ √  - - -√ 15 5 

فرز العظيم  9
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √  -√  - -√ √  -√ √  -15 5 

عبد اضتافظ  10
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √  - -√  -√ - √  -√  -14 6 
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: ضتساب درجة الصعوبة كدرجة التمييز ، النتائج الطلبة ينقسم ثالثة أقساـ ، كما يلي 
  %25: غتموعات الطالب ذكي  .1
  %25: غتموعة الطالب ناقص  .2
  %50: غتموعة الطالب منخفض  .3

استنادا على البيانات اإلجابات الصحيحة اليت حصل عليها الطالب ، ديكن أف تصاغ 
: على النحو التارل 

غتموعات الطالب ذكي  .1
البيانات الرقم األسئلة األسم الرقم 
خ ج  20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1
ػتمد فائز  1

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √  -√  -√ √ √ √ √ √ √ 18 2 

نور حسنة  3
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √  - - -√ √ √ √ √ √ √ 17 3 

شوقي رزتن  6
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  - -√ √ √ √ √ √  -17 3 

 
 غتموعة الطالب ناقص .2

البيانات الرقم األسئلة األسم الرقم 
خ ج  20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1
سييت عائشة  8

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √  -√  -√ √ √  - - -√ 15 5 

فرز العظيم  9
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √  -√  - -√ √  -√ √  -15 5 

عبد اضتافظ  10
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √  - -√  -√ - √  -√  -14 6 
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 حتليل البيانات درجة الصعوبة .3
 

 
 :البيانات 

TK     =        درجة الصعوبة
∑U  =        أجابوا كل األسئلة الصحيح اجابة غتموعات الطالب األذكياء الذين

صحيحة 
∑L  =        أجابوا كل األسئلة الصحيح اجابة غتموعات الطالب الضعفاء الذين

صحيحة 
∑T   =        غتموعات كل الطالب

                
                   اصتدكؿ العاشر 

 حتليل البيانات درجة الصعوبة                
 
البيانات النتائج حساب الرقم 
1 3+3  =  1 

  6  
سهل  1

2 3+3  =  1 
  6 

سهل  1

3 3+3  =  1 
  6 

سهل  1

4 3+3  =  1 
  6 

سهل  1

سهل  1 1  =  3+3 5

TK   =   ∑U+∑L 

          ∑T 

TK   =   ∑U+∑L 

          ∑T 
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  6 
6 3+3  =  1 

  6 
سهل  1

7 3+3  =  1 
  6 

1 
 

سهل 

8 3+3  =  1 
  6 

سهل  1

9 3+3  =  1 
  6 

سهل  1

10 3+3  =  1 
  6 

سهل  1

11 1+1 =   0،33 
  6 

متوسط  0،33

12 1+3   =  0،66 
   6 

متوسط  0،66

13 0+0  =  0 
   6 

صعب  0

14 3+1 =   0،66 
  6 

متوسط  0،66

15 3+3  = 1 
  6 

سهل  1

16 3+2  =  0،83 
   6 

متوسط  0،83

متوسط  0،66 0،66   = 3+1 17
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  6 
18 3+1 =   0،66 

  6 
متوسط  0،66

19 3+2  =  0،83 
   6 

متوسط  0،83

20 2+1   = 0،5 
  6 

متوسط  0،5

 
 حتليل البيانات درجة التمييز .4

 
 

: البيانات 
DP   =  درجة التمييز  

∑U   =         أجابوا كل األسئلة الصحيح اجابة غتموعات الطالب األذكياء الذين
صحيحة 

∑L   =        أجابوا كل األسئلة الصحيح اجابة غتموعات الطالب الضعفاء الذين
صحيحة 

∑T    =        غتموعات كل الطالب
    

 
 
 

           
 

    DP  = ∑U - ∑L 

      ½ ∑T 

    DP  = ∑U - ∑L 

      ½ ∑T 
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 عشر اضتادم اصتدكؿ                        
                   حتليل البيانات درجة التمييز

 
البيانات النتائج حساب الرقم 

1 3 -3  =  0 
  3  

عدـ التمييز  0

2 3 -3  =  0 
  3 

عدـ التمييز  0

3 3 -3  =  0 
  3 

عدـ التمييز  0

4 3 -3  =  0 
  3 

عدـ التمييز  0

5 3 -3  =  0 
  3 

عدـ التمييز  0

6 3 -3  =  0 
  3 

عدـ التمييز  0

7 3 -3  =  0 
  3 

عدـ التمييز  0

8 3 -3  =  0 
  3 

عدـ التمييز  0

9 3 -3  =  0 
  3 

عدـ التمييز  0

10 3 -3  =  0 
  3 

عدـ التمييز  0
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11 1 -1 =   0 
  3 

عدـ التمييز  0

12 1 -3 - =    0،66 
   3 

السلبية  0،66- 

13 0 -0  =  0 
   3 

عدـ التمييز  0

14 3 -1 =   0،66 
  3 

جيد  0،66

15 3 -3  = 0 
  3 

عدـ التمييز  0

16 3 -2  =  0،33 
   3 

متواسط  0،33

17 3 -1 =   0،66 
  3 

جيد  0،66

18 3 -1 =   0،66 
  3 

جيد  0،66

19 3 -2  =  0،33 
   3 

متواسط  0،33

20 2 -1 =   0،33 
  3 

متواسط  0،33
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 : بُت درجة الصعوبة ك درجة التمييز كما يلي كاحد جتميعها يف إذا
                            
 عشر الثاين اصتدكؿ                           

         غتموعات درجة الصعوبة ك درجة التمييز
 

البيانات درجة التمييز البيانات درجة الصعوبة الرقم 
عدـ التمييز  0سهل  1 1
عدـ التمييز  0سهل  1 2
عدـ التمييز  0سهل  1 3
عدـ التمييز  0سهل  1 4
عدـ التمييز  0سهل  1 5
عدـ التمييز  0سهل  1 6
عدـ التمييز  0سهل  1 7
عدـ التمييز  0سهل  1 8
عدـ التمييز  0سهل  1 9
عدـ التمييز  0سهل  1 10
عدـ التمييز  0متواسط  0،33 11
السلبية  0،66-متواسط  0،66 12
عدـ التمييز  0صعب  0 13
جيد  0،66متواسط  0،66 14
عدـ التمييز  0سهل  1 15
متواسط  0،33متواسط  0،83 16
جيد  0،66متواسط  0،66 17
جيد  0،66متواسط  0،66 18
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متواسط  0،33متواسط  0،83 19
متواسط  0،33متواسط  0،5 20
 

 القراءة مهارة االختبار يف الطلبة نتائج .5

                      اصتدكؿ الثالث عشر 
 القراءة مهارة االختبار يف الطلبة نتائج                     

 الخطاء الصحيح األسئلة.ج االسم الرقم



n

B
x 100 =N نتيجة 

 x  100  16 4 16 20 ؾتم فَتكس 1

20 
80 

 x  100  16 4 16 20 جواىر األمي زىرة 2

20 

80 

 x  100  17 3 17 20 نور حسنة 3

20 

85 

 x  100  18 2 18 20ػتمد فائز  4

20 

90 

 x  100  16 4 16 20ألفة الزىرة  5

20 

80 

 x  100  17 3 17 20شوقي رزتن  6

20 

85 

 x  100  16 4 16 20نور رزتة صاضتة  7

20 

80 

 x  100  15 5 15 20سييت عائشة  8

20 

75 

 x  100  15 5 15 20فرز العظيم  9

20 

75 

 x  100  14 6 14 20عبد اضتافظ  10

20 

70 
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 القرآف حفظ االختبار يف الطلبة نتائج .6

 أف . ؼتتلفة كاملة نتيجة األسئلة كل ك ، األسئلة ثالثة يعطى الباحث أف

  :يلى كما ، أقساـ ثالثة إذل ينقسم الباحث

 30 :    ىي األكذل األسئلة من الكاملة النبيجة (1

 30  : ىي الثانية األسئلة من كاملة النبيجة (2

 40  : ىي الثالثة األسئلة من كاملة النبيجة (3

                            اصتدكؿ الرابع عشر 
 يف االختبار حفظ القرآف    نتائج األسئلة األكذل            

جملة نتائج االسم رقم 
ايقاع تجويد سالسل فصاحة 

 70 15 20 20 15ؾتم فَتكس  1
 70 15 20 20 15جواىر األمي زىرة  2
 80 15 25 25 15نور حسنة  3
 75 10 25 25 15ػتمد فائز   4
 70 15 20 20 15ألفة الزىرة  5
 75 15 25 20 15شوقي رزتن  6
 75 15 20 25 15نور رزتة صاضتة  7
 80 15 25 25 15 سييت عائشة 8

 70 10 20 25 15فرز العظيم  9



58 
 

 70 15 20 20 15عبد اضتافظ  10
 

                           اصتدكؿ اطتامس عشر 
  نتائج األسئلة الثانية يف االختبار حفظ القرآف               

جملة نتائج االسم رقم 
ايقاع تجويد سالسل فصاحة 

 70 10 20 25 15ؾتم فَتكس  1
 70 15 20 20 15جواىر األمي زىرة  2
 80 15 25 25 15نور حسنة  3
 80 15 25 25 15ػتمد فائز   4
 70 10 20 25 15ألفة الزىرة  5
 65 10 20 20 15شوقي رزتن  6
 70 15 20 20 15نور رزتة صاضتة  7
 75 15 20 25 15 سييت عائشة 8

 70 15 20 20 15فرز العظيم  9
 70 10 20 25 15عبد اضتافظ  10

 

 

 

                        



59 
 

                              اصتدكؿ السادس عشر
 القرآف حفظ االختبار يف الثالثة األسئلة نتيجة              

جملة نتائج االسم رقم 
ايقاع تجويد سالسل فصاحة 

 70 15 20 20 15ؾتم فَتكس  1
 75 15 20 25 15جواىر األمي زىرة  2

 75 15 25 20 15نور حسنة  3
 75 15 20 25 15ػتمد فائز   4
 75 15 20 25 15ألفة الزىرة  5
 75 10 25 25 15شوقي رزتن  6
 70 15 20 20 15نور رزتة صاضتة  7
 75 15 25 20 15 سييت عائشة 8

 70 15 20 20 15فرز العظيم  9
 70 15 20 20 15عبد اضتافظ  10

 

 اصتدكؿ السابع عشر

 القرآف حفظ االختبار من النتائج غتموعات

 جملة النتائج االسم رقم
 الثالثة الثانية األكذل

 70 70 70 70 ؾتم فَتكس 1



60 
 

 72 75 70 70 جواىر األمي زىرة 2
 78 75 80 80 نور حسنة 3
 76,5 75 80 75 ػتمد فائز 4
 70 75 70 70 ألفة الزىرة 5
 72 75 65 75 شوقي رزتن 6
 72,5 70 70 75 نور رزتة صاضتة 7
 76,5 75 75 80 سييت عائشة 8

 70 70 70 70 فرز العظيم 9
 70 70 70 70 عبد اضتافظ 10

 

 اصتدكؿ الثامن عشر

 القرآف حفظ االختبار النتائج من معايَت
 التقدير الدرجة الرقم

 ؽتتاز 100 – 90 1

 جدا جيد  89 – 80 2

 جيد 79 – 70 3

 مقبوؿ 69 – 60 4

 ناقص 59 – 50 5
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 راسب 49  - 1 6

 

:  من ىذه اظتعايَت ، خيلص الباحث أف النتائج الطلبة من االختبار حفظ القرآف كمايلي 

اصتدكؿ التاسع عشر 

 البيانات من النتائج الطلبة

 قيمة البيانات االسم رقم
 70 جيد ؾتم فَتكس 1
 72 جيد جواىر األمي زىرة 2
 78  جيد نور حسنة 3
 76,5 جيد ػتمد فائز 4
 70 جيد ألفة الزىرة 5
 72 جيد شوقي رزتن 6
 72,5 جيد نور رزتة صاضتة 7
 76,5 جيد سييت عائشة 8
 70 جيد فرز العظيم 9

 70 جيد عبد اضتافظ 10
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 القراءة مهارة ككفاءة الكرًن القرآف حتفيظ بُت كفاءة حتليل .7

: ليسهل اضتسابات، فيتم التقريب يف شكل األرقاـ العشرية ، كما يلي 

اصتدكؿ العشركف 
 التقريب يف شكل األرقاـ العشرية

 الكسورة نتائج األصلية نتائج الرقم
 القراءة مهارة
(x )

 القرآن حفظ
(y )

 القراءة مهارة
(x )

 القرآن حفظ
(y )

1 80 70 8 7 
2 80 72 8 7 

3 85 78 9 8 
4 90 76,5 9 8 
5 80 70 8 7 
6 85 72 8 7 
7 80 72,5 8 7 
8 75 76,5 8 8 
9 75 70 8 7 
10 70 70 7 7 
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 اصتدكؿ اضتادل كالعشركف
 القرآف حفظ كنتائج القراءة مهارة نتائج كصف

القراءة مهارة نتائج  الرقم  
  )x) 

القرآن حفظ نتائج  
(Y)  x² Y² XY 

1 8 7 64 49 56 
2 8 7 64 49 64 
3 9 8 81 64 72 
4 9 8 81 64 72 
5 8 7 64 49 56 
6 9 7 81 49 63 
7 9 7 81 49 63 
8 8 8 64 64 64 
9 8 7 64 49 56 
10 7 7 49 49 49 
∑ 83 73 693 535 607 

 

: استنادا إذل اصتدكاؿ يوجد البيانات الكمية كمايلي 

N            = 10  ∑X² =    693  

∑X = 83  ∑Y² = 535 

∑Y = 74   ∑XY = 607 
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r       =          [∑XY – (∑X) (∑Y) /N] 
    
     √ [∑X² - (∑X)²/N] [∑Y²-(∑Y)²/N] 
 
    

         =                     [(607 – (83) (73) /10)] 
    

     √ [693 - (83)² /10] [(535 - (74)² /10] 
        

         =                            [607 – 6059 /10] 
    

     √ [693 - (6889) /10] [(535 - (5329) /10] 
 

         =              [607 – 605،9] 
    

     √ [693 – 688،9 ] [535 – 532،9] 
 

         =            [1،1] 
    

     √ [4،1 ] [2،1] 
         

         =           1،1 

    

        √ 8،61 
 

          =         1،1 

    

  2،93 
           

          =         0،37  

       
       =          0،40 

  
معامل العالقة عتذا اضتساب ، يبُت إذل مستول اختبارات اظتوثوقية لنصف األسئلة 

للحصوؿ على . من اظتتوقع ىو مستول من اظتوثوقية لكل األسئلة، كلكن (0،50)
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" بركف – سفرماف " الصيغة اظتستخدمة من  لكل األسئلة ، معامل العالقة من اظتوثوقية 

: كما يلى 

موثوقية نصف األسئلة  x 2= كل األسئلة اظتوثوقية 
موثوقية نصف األسئلة  + 1   

     r  =        
r1

r x 2


  

                r  =        2 x 0،40 

      

                                   1 + 0،40   
          

    r   =         0،8  

    

                                    1،40   
          

     r   =    0،57 

                               

 اصتدكؿ الثاين كالعشركف                              
معايَت معامل العالقة 

التقدير الدرجة الرقم 

منخفض جدا  0،20 – 0،00 1

منخفض  0،40 – 0،21 2

مقبوؿ  0،70 – 0،41 3

ارتفاع  0،90 – 0،71 4

ارتفاع جدا  1،00 – 0،91 5
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من ىذه اظتعايَت ، خيلص الباحث أف العالقة بُت كفاءة مهارة القراءة ككفاءة حتفيظ 

 . 0،57كيدؿ على ذلك األرقاـ . القرآف ىي عالقة اظتقبولة

 عرض البيانات من اظتالحظة كحتليلها .ج 

 جبامعة القرآف حتفيظ ىيئة يف الكرًن القرآف حفظ طلبة لدل قدـ الباحث اظتالحظة

من  ، كجوانب اظتالحظة تتكوف ماالنج اضتكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا

:  ، كمت يلي ثالثة جوانب

 جبامعة القرآف حتفيظ ىيئة يف الكرًن القرآف حفظطريقة اليت تستخدـ لطلبة  -1

 فهم كىي. معنوية طريقة ىي ماالنج اضتكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا

 حفظ أف الباحث يوجد كلكن ، الكرًن القرآف أيات من حيفظوا أف قبل اظتعٌت

 .الكرًن القرآف أيات من اظتعٌت فهم مث ، أكال القرآف

 ، اظتعٌت فهم مث ، باستمرار األيات طلبة تقرأ ىي معنوية طريقة من اطتطوات أما -2

 على العالمة طلبة تعطي مث كاحدة، صفحة حىت كلمة كلمة طلبة حتفظ مث

كبعد ذلك تكرر طلبة .  أك األية اليت غالبا ما ينسى، كاألية متشاهباتالكلمة

كلمة أك أيات الصعوبة بقراءهتا كفهم معنها حىت سالسال ، كاألخر اشتع إذل 

 .صديقو مث اشتع إذل اظتعلم
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كأما التكررار الذين يعملوف يف طريقة معنوية ىي تكرر طلبة يف قراءة األيات  -3

 .الصعوبة ك فهم اظتعٌت من األيات الصعوبة

.  
 كفاءة مع الكرًن القرآف حتفيظ بُت كفاءة العالقة كجودالعوامل اليت تسبب  .د 

 .القراءة مهارة

 

 جبامعة القرآف حتفيظ ىيئة يف الكرًن القرآف حفظ طلبةاستنادا إذل اظتقابلة إذل 

الكاتب ينقسم إذل القسمُت كما ك ماالنج، اضتكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا

: يلي 

 العوامل األساسية  -1

ىذه العوامل ىي العوامل الرئيسية بُت عالقة كفاءة مهارة القراءة ككفاءة 

 العوامل ، القرآف حتفيظ ىيئة يف الكرًن القرآف حفظكفقا لطلبة . حتفيظ القرآف

. اصتديدة األيات حتفيظ يف أك اظتراجعة يف القرآف حتفيظ طريقة ىي األساسية

. القراءة مهارة قيمة مع ثبت  ، اظتقركء فهم إذل يساعدىم القرآف حتفيظ كطريقة

 ، العربية اللغة تعليم مع تتفق طريقة ىي يستخدموف الذين القرأف حتفيظ طريقة

طريقة حتفيظ . عن غَت قصد قد تعلموا الكثَت من اظتفردات العربية ألف ؟ ظتاذا

يعٍت أهنم يفهموف اظتعٌت الكلمات "طريقة معنوية " القرآف اليت يستخدموهنا ىي 

يقولوف أف حفظ القرآف مع فهم اظتعٌت ىو أفضل . قبل أف حيفظوا كل آية
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ألنو باإلضافة إذل اآليات اليت حيفظوف، غَت مدركة أهنم كسيلة ضتفظ القرأف، 

على الرغم من عدـ حفظ كل اظتعاين اليت . يتعلموف  اظتفردات يف اللغة العربية

حفظت، أهنا تفًتض أف الطريقة اليت يستخدموهنا ىي قادرة على مساعدهتم 

  .يف تعلم القراءة

 الداعمة  العوامل -2

ىذه العوامل ىي العوامل الداعمة بُت عالقة كفاءة مهارة القراءة ككفاءة 

 حفظكىذه العوامل ىي سالسل يف حفظ القرآف ، كفقا لطلبة . حتفيظ القرآف

 فأيضا األيات اضتفظ يف سالسل أف ، القرآف حتفيظ ىيئة يف الكرًن القرآف

 الًتكيز  ، اللغة تعلم مع سواء الواقع يف القرآف حفظ كأف. اظتعٌت فهم يف نعومة

 . التكرار إذل
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 الخاتمة

 النتائج .1

: النتائج أىم يقدـ أف الباحث فيستطيع ، الرابع الباب يف ذكره سبق ؽتا انطالقا

 القرآف حتفيظ ىيئة يف الكرًن القرآف حفظ طلبة الكرًن القرآف حتفيظ طريقة يوجد .أ 

 طريقة ىي الشرقية جاكل ماالنج اضتكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جبامعة

 . حيفظوف اظتعٌت فهم مع الكرًن القرآف حتفيظ طريقة كىي. معنوية

 عالقة كحيصل. الكرًن القرآف حفظ ككفاءة القراءة مهارة كفاءة العالقة يوجد .ب 

  .0،57كىذا يدؿ على ذلك األرقاـ . مقبولة

 مع الكرًن القرآف حتفيظ بُت كفاءة العالقة كجود يوجد العوامل اليت تسبب  .ج 

العوامل الرئيسية ىي  : قسمُت إذل ينقسم الباحث أف. القراءة مهارة كفاءة

 .طريقة حتفيظ القرآف كالعوامل الداعمة ىي نعومة يف اضتفظ

 توصيات .2

: بناء على العرض كمناقشة البيانات السابقة تقدـ الباحث التوصيات التالية

 طلبةكمثل " معنوية " يستعمل حفاظ القرأف على طريقة يرجو الباحث أف  .أ 

 إبراىيم مالك موالنا جبامعة القرآف حتفيظ ىيئة يف الكرًن القرآف حفظ

 .الشرقية جاكل ماالنج اضتكومية اإلسالمية
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 الذين حيفظوف القرآف، كخاصة طلبة اصتامعة موالنا ملك يرجو الباحث .ب 

إبراىيم ماالنج، لتكوف توجيو ىذه الطريقة ، ألنو ثبت قدرهتا على اظتساعدة 

 يف ناقص القرآف حفاظ من أيضا كيذكر .يف حتسُت كفاءة مهارة القراءة 

 .العربية اللغة فهم

 االقًتاحات .3

: التالية اظتقًتحات الباحث تقدـ السابقة البيانات كمناقشة العرض على بناء

 أف ، القراءة مهارة على كتأثَته الكرًن القرآف حفظ عن حيلل البحث ىذا أف .أ 

 مهارة مع القرأف حتفيظ عالقة عن ليبحث للقارئُت يعطي اقًتاحات الباحث

موالنا ملك  جامعة طلبة ألف نظرا(. الكالـ أك الكتابة، االستماع، )األخرل

إبراىيم ماالنج كثَت من الذين حيفظوف القرآف، لذلك ىو يف حاجة إذل مثل ىذه 

 .البحوث

 جبامعة القرآف حتفيظ ىيئة يف الكرًن القرآف حفظ طلبة إذل البحث ىذا أف  .ب 

 للقارئُت كديكن. الشرقية جاكل ماالنج اضتكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا

 يوجد ىل الباحث يعرؼ ألف. اآلخر مكاف يف كلكن البحث، كهذا يبحثوا أف

 .اظتقركء فهم على تساعد اليت األخرل القرآف حفظ طريقة

 .



71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المراجع المصادر

 

 العربية المراجع المصادر .1
 . القرآف الكرًن -1

دار )المهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسهاأزتد فواد ػتمود علياف،   -2
 (.1992اظتسلم للنشر كالتوزيع، بالرياض، 



72 
 

على تعليم تحفيظ القرآن الكريمفي المدرسة " تسمور"  تطوير منهج  -3
حبث العلمي كييوطو يف الكلية الًتبية اإلسالمية ) اإلبتدائية محمدية الكوثر
 (.2009اصتامعة ػتمدية سوراكرتا، 

, مكتبة التوبة: الرياض) ، طرائق تعليم اللغة العربية ػتمد بن ابراىيم اطتطيب -4
2003.) 

اظتملكة العربية : الرياض  )، أساليب تدريس اللغة العربية، ػتمد على اطتوذل  -5
 (.1982السعودية، 

القاىرة، الدار  )، تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق حسن شحاتة،  -6
  (.2002اظتصرية اللبنانية، 

دار : القاىرة) تصميم البحث لتعليم اللغة العربية لألجانبفتحي علي يونس،  -7
 (.1977الثقافة، 

 الريا) والسلوكية العلوم فى البحث الى المدخل ، زتد بن صاحل العساؼ،  -8

 .(، دكف السنة العبيكاف مكتبة ،ض

 واساليبو وأدواتو مفهومو : العلمى البحث  ،كآخركف ذكقاف عبيدات،  -9

 (.١٩٩٢للنشر كالتوزيع،  دارالفكر :عماف)

مكتبة : الكويت ) تدريس فنون اللغة العربيةعلي أزتد مدكور،  -10
 (.1984, الفالح

الماىية و األسس و التطبيقات )تكنولوجيا التعليم عبد الرزتن كدكؾ،   -11
 (. 2000 ,اظتفردات: الرياض  )(العملية

 6. ، طالبحث العلمي مفهومو أدواتو أساليبوذكقاف عبيدات كزمالؤه،  -12
 .( ـ 1997دار أسامة، : الرياض )



73 
 

 )، تعليم العربية لغير الناطقين بها مناىجها وأساليبهارشدل أزتد طعيمة،  -13
 (.1989منشورات اظتنظمة اإلسالمية للًتبية كالعلـو كالثقافة، : مصر 

: عماف ) الطرائق العملية في تدريس اللغة العربيةطو علي حسُت الدليمي،  -14
 (.2003, دار الشركؽ

دراسات فى المناىج واألساليب د صاخل ذياب ىندل ك ىشاـ عامر علياف،  -15
 .العامة

تعلم اللغات الحية و تعليمها بين النظرية و صالح عبد اجمليد العريب،  -16
 (.1981, مكتبة لبناف: بَتكت) التطبيق

بَتكت : اظتزرعة بناية اإلدياف )، التبيان في علوم القرآن. ػتمد علي الصابوين -17
1985.) 

 اظتكتبة كيف تحفظ القرآن الكريمالكريم، المقالةالدكتور راغب السرجاين،  -18
 .الشاملة

، أساسيات تعليم اللغة العربيةفتحي على يونس كػتمود كامل الناقة،  -19
 (.1977دار الثاقفة، : القاىرة )

 

 اإلندونيسية المراجع المصادر -2

1. Arikunto, Suharsini Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 

Jakarta : Rineka cipta.1998. 

2. Arief, Armai, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam. 

(Jakarta: Ciputat Press, 2002). 

3. Abdul Kholiq, Abdurrahman. Bagaimana menghafal al qur’an. Jakarta : 

Pustaka Al-Kautsar. 2001. 

4. Al hafidz, Ahsin Wijaya. Bimbingan Praktis Menghafal Al-Qur’an. 

Jakatra: Bumi Aksara .2008.  



74 
 

5. Bin Abdul Karim al-lahim, Khalid. Mengapa saya menghafal al qur’an?. 

Solo : Daar An-Naba’. 2008. 

6. Bungin, M. Burhan. Penelitian kualitatif, Jakarta : Kencana Prenada  

Media Grup 2007. 

7. Cholid Narbuko, metodologi penelitian sosial, Semarang, Fak. Tarbiyah 

IAIN Walisongo, 1987. 

8. Dimyati, M. Fathoni, “Memilih Metode Menghafal Al-Qur’an Yang Baik 

dan Upaya Mencek Huffazhul Qur’an Yang Sempurna” Ringkasan untuk 

santri PP Bidayatul Bidayah, Mojokerto. 

9. Goodman, K. the Reading Process. Dalam Carell. P: Devine, J, and 

Eskey, D. (eds). Interative Aproaches to Second Language Cambridge : 

Cabridge University Press, 1988. 

10. http://id.answers.yahoo.com/question/index. diakses tanggal 31 oct 2010 

pada pukul 17 :16. 

11. http://www.saaid.net/Quran/20.htm.di akses tanggal 7 februari 2010 

pada pukul 11.00. 

12. Moleong, J Lexi, 1997, Metodelogi Peneltian Kualitatif, Bandung: 

Remaja Rosdakarya. 

13. Qosim, Amjad. Hafal Al-Qur’an Dalam Sebulan. Solo : Qiblat Prees. 

2008. 

14. Raghib As-Sirjani & Abdurrahman A. Khaliq, Cara Cerdas Hafal Al-

Qur’an. (Solo: Aqwam, 2007). 

15. Sa’dullah. 9 Cara Praktis Mengahafal Al-Qur’an. Jakarta: Gema Insani. 

2008. 

16. Syamsudin, Sahiron. Metodologi Penelitian Living Qur’an  dan Hadist, 

Yogyakarta : TH Press, 2007. 

17. Tomkins, G.E. K, Language Arts Contets and Teaching Strategies. New 

york Macmillan College Publising Company, 1991. 

 

 

 

 

 

 

http://id.answers.yahoo.com/question/index
http://www.saaid.net/Quran/20.htm.di


75 
 

 

 



 
 

 
 

1.                             

2.                        

3.                   

4.                          

             

5.                      

 

 

األسئلة االختبار حفظ القرآن 
 القرآن تحفيظ هيئة في الكريم القرآن حفظلطلبة 



 
 



اختبار فهم المقروء 
الجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية 

 ==================================
إعجاز القرآن الكريم 

 
القرآن كالم اهلل سبحانو، نزل بو الروح األمني جربيل، على قلب حمّمد صّلى اهلل 

. عليو وسلم ليبّلغو للعادلني، وليكون دستور احلياة إىل قيام الساعة
اإلنس :  ومعىن إعجاز القرآن، أن ىذا الكتاب اإلذلّي قد حتّدى اخللق مجيًعا

. واجلن على أن يأتوا ولو بآية مثلو فعجزوا عن ذلك
فالقرآن الكرمي لو . اإلعجاز اللغوي:  ووجوه إعجاز القرآن الكرمي كثرية منها

واإلعجاز العلمي، وىو الكشف عن . أسلوبو الرائع الذي ال يقدر أن يضاىيو أحد
حقائق علمية مل تكن معروفة أيام نزولو، َكَشَف العلم بعد ذلك بعضها، وال يزال 

. يكشف كل يوم جديدا
 واإلعجاز التشريعي، ويتمثل يف التشريع الكامل الذي يناسب اإلنسان يف كل 

زمان ومكان، واإلعجاز باإلخبار عن الغيب، وىو ما سيأيت بو ادلستقبل من وقائع 
وقد أخرب القرآن الكرمي يف مواطن متعددة عن أمور ستحدث فكانت كلُّها . وأحداث

من ذلك أنو أنبأ الرسول عليو الصالة والسالم عندما كان يف مكة ادلكرمة، . كما أخرب
وادلسلمون يف ضعف وقلة، أن النصر سيكون لو، وأن ادلشركني الغالبني حينذاك 

:  سينهزمون، فقال تعاىل



 (    
 ،   

  )  

 ولقد نزلْت ىذه اآليات يف وقت ال يفّكر ادلسلمون فيو باحلرب، فْضالً عن 
سُيهزم "دلّا نزلت : جاء يف تفسري ابن كثري، عن ِعكرمة رضي اهلل عنو قال! االنتصار

فلّما كان يوم بدر، رأيُت رسول اهلل : أي مجع يُهزم؟ قال: قال عمر" اجلمع ويُ َوّلون الدبر
، فعرفُت "سيهزم اجلمع ويولون الدبر"صلى اهلل عليو وسلم يِثُب يف الدرع، وىويقول 

". تأويلها
 ومن ذلك أيضا إخبارُه بانتصار الروم على الُفْرس، بعد أن ىزمهم الفرس، 

. واستَ ْوَلوا على بالد الشام وما جاورىا، وىرب َمِلُك الروم إىل الُقْسطنطينية
 وكان الرسول عليو السالم يف مكة، وكان ادلسلمون يفضلون أن ينتصر الروم 

ألهنم أىل كتاب، وأقرب إىل اإلسالم، وكان ادلشركون حيبون أن ينتصر الفرس لشركهم، 
    ) :  فأنز اهلل تعاىل قولو

    
    

    
      
    

  
   

      
   

      
    

    )   

                                            
 .45-44: القمر -  

  6-1: الروم -  



َهزِمة على دولة الفرس القوية بعد َحَواََلْ  ُن ْ
وىكذا كان، فانتصرت دولة الروم ادل

 :)وصدق اهلل العظيم إذ يقول. سبع سنني، وفرح ادلؤمنون بنصر اهلل
   

     
   

 )   
 

 
التدريبات 

: التدريب األول 
: أجْب عن األسئلة اآلتية إجابات تامة 

 دلاذا أنزل اهلل سبحانو وتعاىل القرآن الكرمي على حممد صلى اهلل عليو وسلم؟ .1

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

 !ما معىن إعجاز القرآن؟ اذكر بعض أنواعو .2

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

 !اذكر بعض األمثلة اليت وردت يف القرآن عن اإلخبار بالغيب .3

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

 إىل أين ىرب ملك الروم بعد انتصار الفرس؟ وىل تعرف اسم ىذا ادلوقع؟ .4

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

 دلاذا كان ادلسلمون يفضلون أن ينتصر الروم على الفرس؟ .5

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

 
                                            

 .82: النساء -  



 :التدريب الثاني

 
: امأل كالًّ من الفراغات اآلتية بالكلمة ادلناسبة 

 (وثبْت – ِدْرَعنْي – ُيضاىيو – نتدبّر – ُدبُره  )
 .آياتو ونعمل هبا........... دعانا القرآن الكرمي إىل أن  .1

 .إىل ادلاء............ حاول الطفل أن ميسك بالّضفدعة، لكنها  .2

يف ادلعركة إال إذا وىّل لِيُ ْقبل أن ............ حرام على ادلسلم أن يُ َوَلي الكافر  .3
 . ينضّم إىل فئة من ادلسلمني

 .يف شعره أحد........... ادلتنيب شاعر ال  .4

 .من حديد...........  مل يُؤثر فيو السيف ألنو كان يلبس  .5

6.  

: التدريب الثالث
. عربي عن اجلمل اآلتية بأسلوبك

 نزل القرآن الكرمي ليكون دستور احلياة إىل قيام الساعة .1

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

 للقرآن أسلوبو اخلاص الذي ال يقدر أحد أن يضاىيو .2

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

 .أخرب القرآن يف مواطن ُمنفردة عن أمور سَتْحدث فكانت كما أخرب .3

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

 "نزل بو الروح األمني" .4

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

 



 :التدريب الرابع

 
 :أكمل العبارات اآلتية بالشكل ادلناسب

 ...............................................القرآن ىو كالم اهلل الذي  .1

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

 ...................................................معىن اإلعجاز القرآين  .2

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

 ........................................ كَشَف العلم احلديث عن حقائق .3

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

 ....................................كان ادلسلمون يفضلون ِاهنزاَم الُفرس  .4

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

 .أنبأ القرآن الكرمي الرسول صلى اهلل عليو وسلم، ادلسلمون يف ضعف وقلة أن .5

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

: التدريب الخامس
. حتدث بأسلوبك عن وجوه إعجاز القرآن الكرمي

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

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

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

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

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

 

 



الجدول األول 
  معيار نتيجة االختبار

 
 

قيمة  المستوى الرقم
 100-90 ممتاز .1

 89-80 جيد جدا .2

 79-70 جيد .3

 69-60 مقبول .4

 59-50 ناقص .5

 49 - 0راسب . 6
   
 

الجدول الثاني    
معيار استجابات الطلبة                     

 
 (%)نسبة مئوية  المستوى الرقم

 100-67 ممتاز .1

 66-34 متوسط .2

 33-0 فاشل .3

                          
 
 

 
                            



  الجدول الثالث   
                 استبانة من االهتمام وانطباعة الطلبة 

 

 البيان المائوية الكمية التقريرات بنود رقم الرقم
 جدا موافقة % 30 3 1 .1
 موافقة % 60 6  
 عادي % 10 1  

  % 100 10 المجموع
 جدا موافقة % 40 4 2 .2
 موافقة % 50 5  
 عادي % 10 1  

  % 100 10 المجموع
 جدا موافقة % 50 5 5 .3
 موافقة % 50 5  

  % 100 10 المجموع

 

                              الجدول الرابع 
                       استبانة من الرغبة في عملية 

 

 البيان المائوية الكمية التقريرات بنود رقم الرقم
 جدا موافقة % 50 5 3 .1
 موافقة % 40 4  



عادي % 10 1  
  % 100 10 المجموع

 جدا موافقة % 60 6 4 .2
 موافقة % 30 3  
عادي  % 10 1  

  % 100 10 المجموع
 جدا موافقة % 50 5 6 .3
 موافقة % 50 5  

  % 100 10 المجموع
 
 

الجدول الخامس                       
 استبانة من فعالية واالقتناع                  

 

 البيان المائوية الكمية التقريرات بنود رقم الرقم
 جدا موافقة % 70 7 7 .1
 موافقة % 30 3  

  % 100 10 المجموع
 جدا موافقة % 50 5 8 .2
 موافقة % 50 5  

  % 100 10 المجموع
 



الجدول السادس 
 نتيجة جميع استجابات الطلبة

 

 النسبة المئوية العدد األعلى العدد الكلي التقريرات بنود رقم المؤشرات الرقم
 43 160 70 1،2،5  وانطباعة االهتمام .1
 43 160 70 3،4،6 الرغبة .2
 66 120 80 7،8  واالقتناع فعالية .3

 152 العدد
 50،6 املعدل

                    
 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   الجدول العاشر 
 تحليل البيانات درجة الصعوبة                           

 
البيانات النتائج حساب الرقم 
1 3+3  =  1 

  6  
سهل  1

2 3+3  =  1 
  6 

سهل  1

3 3+3  =  1 
  6 

سهل  1

4 3+3  =  1 
  6 

سهل  1

5 3+3  =  1 
  6 

سهل  1

6 3+3  =  1 
  6 

سهل  1

7 3+3  =  1 
  6 

1 
 

سهل 

8 3+3  =  1 
  6 

سهل  1

9 3+3  =  1 
  6 

سهل  1

10 3+3  =  1 
  6 

سهل  1



11 1+1 =   0،33 
  6 

متوسط  0،33

12 1+3   =  0،66 
   6 

متوسط  0،66

13 0+0  =  0 
   6 

صعب  0

14 3+1 =   0،66 
  6 

متوسط  0،66

15 3+3  = 1 
  6 

سهل  1

16 3+2  =  0،83 
   6 

متوسط  0،83

17 3+1 =   0،66 
  6 

متوسط  0،66

18 3+1 =   0،66 
  6 

متوسط  0،66

19 3+2  =  0،83 
   6 

متوسط  0،83

20 2+1   = 0،5 
  6 

متوسط  0،5

                        
                         

 
 



 عشر الحادي الجدول                          
                        تحليل البيانات درجة التمييز

 
البيانات النتائج حساب الرقم 

1 3 -3  =  0 
  3  

عدم التمييز  0

2 3 -3  =  0 
  3 

عدم التمييز  0

3 3 -3  =  0 
  3 

عدم التمييز  0

4 3 -3  =  0 
  3 

عدم التمييز  0

5 3 -3  =  0 
  3 

عدم التمييز  0

6 3 -3  =  0 
  3 

عدم التمييز  0

7 3 -3  =  0 
  3 

عدم التمييز  0

8 3 -3  =  0 
  3 

عدم التمييز  0

9 3 -3  =  0 
  3 

عدم التمييز  0

10 3 -3  =  0 
  3 

عدم التمييز  0



11 1 -1 =   0 
  3 
 

عدم التمييز  0

12 1 -3 - =    0،66 
   3 

السلبية  0،66- 

13 0 -0  =  0 
   3 

عدم التمييز  0

14 3 -1 =   0،66 
  3 

جيد  0،66

15 3 -3  = 0 
  3 

عدم التمييز  0

16 3 -2  =  0،33 
   3 

متواسط  0،33

17 3 -1 =   0،66 
  3 

جيد  0،66

18 3 -1 =   0،66 
  3 

جيد  0،66

19 3 -2  =  0،33 
   3 

متواسط  0،33

20 2 -1 =   0،33 
  3 

متواسط  0،33

                          
                         

 



 عشر الثاني الجدول                           
            مجموعات درجة الصعوبة و درجة التمييز

 
البيانات درجة التمييز البيانات درجة الصعوبة الرقم 
عدم التمييز  0سهل  1 1
عدم التمييز  0سهل  1 2
عدم التمييز  0سهل  1 3
عدم التمييز  0سهل  1 4
عدم التمييز  0سهل  1 5
عدم التمييز  0سهل  1 6
عدم التمييز  0سهل  1 7
عدم التمييز  0سهل  1 8
عدم التمييز  0سهل  1 9
عدم التمييز  0سهل  1 10
عدم التمييز  0متواسط  0،33 11
السلبية  0،66-متواسط  0،66 12
عدم التمييز  0صعب  0 13
جيد  0،66متواسط  0،66 14
عدم التمييز  0سهل  1 15
متواسط  0،33متواسط  0،83 16
جيد  0،66متواسط  0،66 17
جيد  0،66متواسط  0،66 18
متواسط  0،33متواسط  0،83 19
متواسط  0،33متواسط  0،5 20



                     الجدول الثالث عشر 
 القراءة مهارة االختبار في الطلبة نتائج                    

 الخطاء الصحيح األسئلة.ج االسم الرقم



n

B
x 100 =N نتيجة 

 x  100  16 4 16 20 جنم فريوس 1

20 
80 

 x  100  16 4 16 20 جواهر األمي زهرة 2

20 

80 

 x  100  17 3 17 20 نور حسنة 3

20 

85 

 x  100  18 2 18 20حممد فائز  4

20 

90 

 x  100  16 4 16 20ألفة الزهرة  5

20 

80 

 x  100  17 3 17 20شوقي رمحن  6

20 

85 

 x  100  16 4 16 20نور رمحة صاحلة  7

20 

80 

 x  100  15 5 15 20سييت عائشة  8

20 

75 

 x  100  15 5 15 20فرز العظيم  9

20 

75 

 x  100  14 6 14 20عبد احلافظ  10

20 

70 

 
                 

 
 
 



                            الجدول الرابع عشر 
في االختبار حفظ القرآن     نتائج األسئلة األولى            

 

جملة نتائج االسم رقم 
ايقاع تجويد سالسل فصاحة 

 70 15 20 20 15جنم فريوس  1
 70 15 20 20 15جواهر األمي زهرة  2
 80 15 25 25 15نور حسنة  3
 75 10 25 25 15حممد فائز   4
 70 15 20 20 15ألفة الزهرة  5
 75 15 25 20 15شوقي رمحن  6
 75 15 20 25 15نور رمحة صاحلة  7
 80 15 25 25 15 سييت عائشة 8

 70 10 20 25 15فرز العظيم  9
 70 15 20 20 15عبد احلافظ  10

 

                    
 
 
 
 
 



        الجدول الخامس عشر 
 نتائج األسئلة الثانية في االختبار حفظ القرآن                

 

جملة نتائج االسم رقم 
ايقاع تجويد سالسل فصاحة 

 70 10 20 25 15جنم فريوس  1
 70 15 20 20 15جواهر األمي زهرة  2
 80 15 25 25 15نور حسنة  3
 80 15 25 25 15حممد فائز   4
 70 10 20 25 15ألفة الزهرة  5
 65 10 20 20 15شوقي رمحن  6
 70 15 20 20 15نور رمحة صاحلة  7
 75 15 20 25 15 سييت عائشة 8

 70 15 20 20 15فرز العظيم  9
 70 10 20 25 15عبد احلافظ  10

 
                              الجدول السادس عشر

 القرآن حفظ االختبار في الثالثة األسئلة نتيجة              
 

جملة نتائج االسم رقم 
ايقاع تجويد سالسل فصاحة 



 70 15 20 20 15جنم فريوس  1
 75 15 20 25 15جواهر األمي زهرة  2

 75 15 25 20 15نور حسنة  3
 75 15 20 25 15حممد فائز   4
 75 15 20 25 15ألفة الزهرة  5
 75 10 25 25 15شوقي رمحن  6
 70 15 20 20 15نور رمحة صاحلة  7
 75 15 25 20 15 سييت عائشة 8

 70 15 20 20 15فرز العظيم  9
 70 15 20 20 15عبد احلافظ  10

 

 الجدول السابع عشر

 القرآن حفظ االختبار من النتائج مجموعات
 

 جملة النتائج االسم رقم
 الثالثة الثانية األوىل

 70 70 70 70 جنم فريوس 1
 72 75 70 70 جواهر األمي زهرة 2
 78 75 80 80 نور حسنة 3
 76,5 75 80 75 حممد فائز 4



 70 75 70 70 ألفة الزهرة 5
 72 75 65 75 شوقي رمحن 6
 72,5 70 70 75 نور رمحة صاحلة 7
 76,5 75 75 80 سييت عائشة 8

 70 70 70 70 فرز العظيم 9
 70 70 70 70 عبد احلافظ 10

 

 الجدول الثامن عشر

 القرآن حفظ االختبار النتائج من معايير
 

 التقدير الدرجة الرقم

 ممتاز 100 – 90 1

 جدا جيد  89 – 80 2

 جيد 79 – 70 3

 مقبول 69 – 60 4

 ناقص 59 – 50 5

 راسب 49  - 1 6

 



الجدول التاسع عشر 

 البيانات من النتائج الطلبة

 قيمة البيانات االسم رقم
 70 جيد جنم فريوس 1
 72 جيد جواهر األمي زهرة 2
 78  جيد نور حسنة 3
 76,5 جيد حممد فائز 4
 70 جيد ألفة الزهرة 5
 72 جيد شوقي رمحن 6
 72,5 جيد نور رمحة صاحلة 7
 76,5 جيد سييت عائشة 8
 70 جيد فرز العظيم 9

 70 جيد عبد احلافظ 10
 

الجدول العشرون 
التقريب في شكل األرقام العشرية 

 

 الكسورة نتائج األصلية نتائج الرقم
 القراءة مهارة
(x )

 القرآن حفظ
(y )

 القراءة مهارة
(x )

 القرآن حفظ
(y )



1 80 70 8 7 
2 80 72 8 7 

3 85 78 9 8 
4 90 76,5 9 8 
5 80 70 8 7 
6 85 72 8 7 
7 80 72,5 8 7 
8 75 76,5 8 8 
9 75 70 8 7 
10 70 70 7 7 

 

 الجدول الحادى والعشرون
 القرآن حفظ ونتائج القراءة مهارة نتائج وصف

 
القراءة مهارة نتائج  الرقم  

  )x) 

القرآن حفظ نتائج  
(Y)  x² Y² XY 

1 8 7 64 49 56 
2 8 7 64 49 64 
3 9 8 81 64 72 
4 9 8 81 64 72 
5 8 7 64 49 56 
6 9 7 81 49 63 



7 9 7 81 49 63 
8 8 8 64 64 64 
9 8 7 64 49 56 
10 7 7 49 49 49 
∑ 83 73 693 535 607 

 

  
 الجدول الثاني والعشرون                             

 معايير معامل العالقة
 

التقدير الدرجة الرقم 

منخفض جدا  0،20 – 0،00 1

منخفض  0،40 – 0،21 2

مقبول  0،70 – 0،41 3

ارتفاع  0،90 – 0،71 4

ارتفاع جدا  1،00 – 0،91 5

 



  من االختبار وتحليلهاعرض بيانات  .3

حتليل بنود األسئلة  .1

: كما يلي .  األسئلةاليت مت احلصول عليها استجابةلتحليل بنود األسئلة فيعرف من النتائج 

اجلدوال السابع 
  األسئلةاستجابةمن  النتائج

 البيانات الرقم األسئلة األسم الرقم

 خ ص 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1
 جنم فريوس 1

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - - √ √ √ √ √ - 16 4 

 جواهر األمي  2
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - - √ √ √ √ √ - 16 4 

 نور حسنة 3
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - - √ √ √ √ √ √ √ 17 3 

 حممد فائز 4
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ √ √ √ √ 12 2 



 ألفة الزهرة 5
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ √ - - √ √ 16 4 

 شوقي رمحن 6
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ √ √ √ √ - 17 3 

 نور رمحة صاحلة 7
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - - √ √ √ √ √ √ - 16 4 

 سييت عائشة 8
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ - - - √ 15 5 

 فرز العظيم 9
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - - √ √ - √ √ - 15 5 

 عبد احلافظ 10
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ - √ - √ - √ - 14 6 

 
: حلساب درجة الصعوبة ودرجة التمييز ، النتائج الطلبة ينقسم ثالثة أقسام ، كما يلي 

  %25: جمموعات الطالب االذكياء  .1
  %25: جمموعة الطالب الضعفاء  .2
  %50: جمموعة الطالب منخفض  .3

: استنادا على البيانات اإلجابات الصحيحة اليت حصل عليها الطالب ، ميكن أن تصاغ على النحو التايل 



 
 جمموعات الطالب األذكياء .1

اجلدوال الثامن 
 الطالب األذكياءمن  النتائج

 
 البيانات الرقم األسئلة األسم الرقم
 خ ص 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1
 حممد فائز 1

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ √ √ √ √ 18 2 

 نور حسنة 3
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - - √ √ √ √ √ √ √ 17 3 

 شوقي رمحن 6
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ √ √ √ √ - 17 3 

 
 
 
 



 
 جمموعة الطالب الضعفاء .2

 
اجلدوال التاسع 

 الطالب الضعفاءمن  النتائج
 

 البيانات الرقم األسئلة األسم الرقم
 خ ص 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1
 سييت عائشة 8

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ - - - √ 15 5 

 فرز العظيم 9
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - - √ √ - √ √ - 15 5 

 عبد احلافظ 10
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ - √ - √ - √ - 14 6 

 
 
 



 
 حتليل البيانات درجة الصعوبة .2

 
 

 :البيانات 
TK     =        درجة الصعوبة 
∑U     =       الصحيح على كل سؤالجتبجمموعات الطالب ذكي اليت  مجلة من  
∑L    =        الصحيح على كل سؤالجتبجمموعات الطالب ناقص اليت  مجلة من  
∑T    =        جمموعات الطالب ناقص و جمموعات الطالب ناقص  مجلة من

 
البيانات النتائج حساب الرقم 
1 3+3  =  1 

  6  
سهل  1

2 3+3  =  1 
  6 

سهل  1

TK   =   ∑U+∑L 

          ∑T 



3 3+3  =  1 
  6 

سهل  1

4 3+3  =  1 
  6 

سهل  1

5 3+3  =  1 
  6 

سهل  1

6 3+3  =  1 
  6 

سهل  1

7 3+3  =  1 
  6 

1 
 
 

سهل 

8 3+3  =  1 
  6 

سهل  1

9 3+3  =  1 
  6 

سهل  1



10 3+3  =  1 
  6 

سهل  1

11 1+1 =   0،33 
  6 

 متوسط 0،33

12 1+3   =  0،66 
   6 

 متوسط 0،66

13 0+0  =  0 
   6 

صعب  0

14 3+1 =   0،66 
  6 

 متوسط 0،66

15 3+3  = 1 
  6 

سهل  1

16 3+2  =  0،83 
   6 

 متوسط 0،83

 متوسط 0،66 0،66   = 3+1 17



  6 
18 3+1 =   0،66 

  6 
 متوسط 0،66

19 3+2  =  0،83 
   6 

 متوسط 0،83

20 2+1   = 0،5 
  6 

 متوسط 0،5

 
 
 
 

 
 

 حتليل البيانات درجة التمييز .3
 

    DP  = ∑U - ∑L 

      ½ ∑T 



 
: البيانات 

DP   =  درجة التمييز  

∑U   =        الصحيح على كل سؤالجتبجمموعات الطالب ذكي اليت  مجلة من  
∑L   =        الصحيح على كل سؤالجتبجمموعات الطالب ناقص اليت  مجلة من  
∑T    =       جمموعات الطالب ناقص و جمموعات الطالب ناقص  مجلة من

 
البيانات النتائج حساب الرقم 

1 3 -3  =  0 
  3  

 عدم التمييز 0

2 3 -3  =  0 
  3 

 عدم التمييز 0

3 3 -3  =  0 
  3 

 عدم التمييز 0

 عدم التمييز 0 0  =  3- 3 4



  3 
5 3 -3  =  0 

  3 
 عدم التمييز 0

6 3 -3  =  0 
  3 

 عدم التمييز 0

7 3 -3  =  0 
  3 

 عدم التمييز 0

8 3 -3  =  0 
  3 

 عدم التمييز 0

9 3 -3  =  0 
  3 

 عدم التمييز 0

10 3 -3  =  0 
  3 

 عدم التمييز 0

11 1 -1 =   0 
  3 

 عدم التمييز 0



12 1 -3 =     -0،66 
   3 

 السلبية 0،66- 

13 0 -0  =  0 
   3 

 عدم التمييز 0

14 3 -1 =   0،66 
  3 

 جيد 0،66

15 3 -3  = 0 
  3 

 عدم التمييز 0

16 3 -2  =  0،33 
   3 

 متواسط 0،33

17 3 -1 =   0،66 
  3 

 جيد 0،66

18 3 -1 =   0،66 
  3 

 جيد 0،66

 متواسط 0،33 0،33  =  2- 3 19



   3 
20 2 -1 =   0،33 

  3 
 متواسط 0،33

 
 : بني درجة الصعوبة و درجة التمييز كما يلي إذا جتميعها يف واحد

 
البيانات درجة التمييز البيانات درجة الصعوبة الرقم 
 عدم التمييز 0سهل  1 1
 عدم التمييز 0سهل  1 2
 عدم التمييز 0سهل  1 3
 عدم التمييز 0سهل  1 4
 عدم التمييز 0سهل  1 5
 عدم التمييز 0سهل  1 6
 عدم التمييز 0سهل  1 7
 عدم التمييز 0سهل  1 8



 عدم التمييز 0سهل  1 9
 عدم التمييز 0سهل  1 10
 عدم التمييز 0 متواسط 0،33 11
 السلبية 0،66- متواسط 0،66 12
 عدم التمييز 0 صعب 0 13
 جيد 0،66 متواسط 0،66 14
 عدم التمييز 0سهل  1 15
 متواسط 0،33 متواسط 0،83 16
 جيد 0،66 متواسط 0،66 17
 جيد 0،66 متواسط 0،66 18
 متواسط 0،33 متواسط 0،83 19
 متواسط 0،33 متواسط 0،5 20
 



 

A. Petunjuk 

1. Identitas mahasiswa 

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

NIM  : ........................................................ 

Jurusan  : ........................................................ 

2. Anda diminta memberikan jawaban dengan jawaban yang sebenar-benarnya sesuai dengan 

pengalaman yang anda alami.  

3. Angket ini memiliki beberapa pertanyaan yang membutuhkaan jawaban dengan cara 

menandai pada kolom-kolom jawaban yang telah tersedia. 

4. Ada empat pilihan jawaban yang dapat anda berikan, yaitu 

SS :   Jawaban “Sangat Setuju” terhadap setiap jenis pertanyaan. 

S :   Jawaban “Setuju” terhadap setiap jenis pertanyaan. 

B :   Jawaban “Biasa” terhadap setiap jenis pertanyaan 

TS :   Jawaban “Tidak Setuju” terhadap setiap jenis pertanyaan. 

B. Pernyataan Angket 

No Pertanyaan 
Jawaban 

SS S B TS 

1 Saya merasa bahwa langkah-langkah dalam proses mengahafal 

Al Qur’an membantu saya dalam memahami bacaan dalam 

bahasa Arab. 

    

 

2 Saya merasa ada hubungan yang signifikan antara menghafal Al 

Qur’an dan maharotul qiroah. 

    

3 Dengan menghafal Al Qur’an mempermudah saya dalam belajar 

maharotul qiroah. 

    

4 Menghafalkan Al Qur’an tidaklah menggangu saya dalam 

perkuliahan bahasa arab. 

    

5 Nilai maharotul qiroah saya meningkat setelah saya 

menghafalkan Al Qur’an. 

    

6 Dengan menghafalkan Al Qur’an, membantu saya dalam 

memahami bacaan dalam Bahasa Arab. 

    

7 Semakin bagusnya hafalan Al Qur’an, maka semakin bagus juga 

kualitas maharotul qiroah. 

    

8 Semakin bagusnya dalam maharotul qiroah, maka semakin 

bagus juga dalam kualitas hafalan Al Qur’an. 

    

Angket penelitian 
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