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الكريم مع تكوين السلوك الحسنة بمعهد نور الفرقان ماالنج 

رسالة الماجستير

إعداد
ألفى خريية

١٤٧٢٠٠١٨رقم التسجيل: 

قسم تعليم اللغة العربية
كلية الدراسات العليا

إندونيسيااإلسالمية الحكومية ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم
٢٠١٦



دراسة اإلرتباط المتعدد بين كفايات الطلبة اللغوية وحفظ القرآن 
الكريم مع تكوين السلوك الحسنة بمعهد نور الفرقان ماالنج 

رسالة الماجستير

ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية كلية الدراسات العلياتقدم إىل  
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يف تعليم اللغة العربية
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استهالل

َأْحَمُد َثَنا ْيَحدَّ ِ َأ َعْن َعْمٍرو، ْبِن ِد ُمَحمَّ َعْن َسِعْيٍد، ْبُن َ َيْح َثَنا َحدَّ َحْنَبٍل، ْبُن
: َم َوَسلَّ َعَلْيِھ ُهللا َّ َص ِهللا َرُسْوُل َقال : َقاَل َرَة، َرْ ُ ْي َأ َعْن َسَلَمَة،

ا انً مَ یْ إِ نَ یْ نِ مِ ؤْ مُ الْ لُ مَ كْ أَ 
اقً لُ خُ مْ ھُ نُ سَ حْ أَ 

قي﴾﴿رواه الب



إهداء

هذه الرسالة إيل:أهدي 
يت ي ووا ٕاىل وا

ايل  ن ود اح ا دراسىتيف لن

ٔخيت و  ٔ

ٔن جي  علهم من الناحجني و العاملنيعىس هللا 

ري لك ن هلم  ٔد ن  ٔساتذيت ا ٕاىل 

الال را وٕا تقد

ٔصدقاء  اىل من مه عندي ا

را مودة وتقد

ن  لغة العربیةٕاىل ا ىل ا حيرصون 

دید ة اىل الت ا زال يف  لغة العربیة ال  ٔن تعلمي ا ون ب ن یؤم ٕاىل ا



موافقة المشرف
ا الطالببعد االطالع على رسالة امل ة:اجستري اليت أعد

: ألفى خرييةاالسم
١٤٧٢٠٠١٨: رقم التسجيل

: دراسة اإلرتباط املتعدد بني كفايات الطلبة اللغوية وحفظ القرآن الكرمي انالعنو 
مع تكوين السلوك احلسنة مبعهد نور الفرقان ماالنق 

ناقشة.املوافق املشرف على تقدميها إىل جملس 
ماالنج، ______________

،األوىلةاملشرف

ة أمي محموده الدكتور 
١٩٦٨١٠٠٨١٩٩٤٠٣٢٠٠٤ظيف:و رقم الت

ماالنج، ______________
،املشرف الثاين

الدكتور نور حسن عبد الباري 

االعتماد
رئيس قسم تعليم اللغة العربية

الدكتور ولدانا ورغاديناتا
١٩٧٠٠٣١٩١٩٩٨٠٣١٠٠١:رقم التوظيف



الموافقة و االعتماد من لجنة المناقشة

دراسة اإلرتباط المتعدد بين كفايات الطلبة إن رسالة املاجستري حتت العنوان: 
اللغوية وحفظ القرآن الكريم مع تكوين السلوك الحسنة بمعهد نور الفرقان 

:ةا الطالب، اليت أعدماالنق
ألفى خريية: االسم

١٤٧٢٠٠١٨: رقم التسجيل
قر قبوهلا شرطا يعن هذه الرسالة أمام جملس املناقشة و ةالطالبتقد دافع

٤، بتاريخربعاءغة العربية، وذلك يف يوم األعلى درجة املاجستري يف تعليم اللللحصول 
م.٢٠١٦مايو

تكون جملس املناقشة من السادات:يو 
رئيسا مناقشافيصل حممود الدكتور 

_______________رقم التوظيف:
مناقشا أساسياالدكتور حممد عبد اجلميد

_______________١٩٧٣٠٢٠١١٩٩٨٠٣١٠٠٢رقم التوظيف:
مشرفا مناقشا الدكتور ولدانا ورغاديناتا

_______________١٩٧٠٠٣١٩١٩٩٨٠٣١٠٠١رقم التوظيف:
مشرفا مناقشا نور حسن عبد الباري الدكتور 

_______________رقم التوظيف:
اعتماد

مدير الدراسات العليا

الحاج بحر الدين، الماجستيرالدكتور برفيسورلا
١٩٥٦١٢٣١١٩٨٣٠٣١٠٣٢: رقم التوظيف



إقرار الطالبة

أدناه، وبيانايت كاآليت:ةأنا املوقع
ألفى خريية : االسم

١٤٧٢٠٠١٨: رقم التسجيل
دراسة اإلرتباط املتعدد بني كفايات  الطلبة اللغوية وحفظ القرآن : العنوان

الكرمي مع تكوين السلوك احلسنة مبعهد نور الفرقان ماالنج 

ا لتوفري شرط للحصول على درجة املاجستري يف  أقر بأن هذه الرسالة اليت حضر
تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

ا  ا تكتبو ماالنج، حضر من إبداع غريي أو تأليف اآلخر. واذا ادعى ها بنفسي وما زور
ا فعال ليست من حبثي فأنا أ ا من تأليفه وتبني أ مل املسؤولية على حتأحد استقباال أ

على الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك وأذلك، ولن تكون املسؤولية على املشرف 
إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

جيربين أحد على ذلك.ر بناء على رغبيت اخلاصة وملإلقراهذا، وحررت هذا ا

م.٢٠١٦مايو٤، باتو
،املقرةالطالب

ألفى خريية 



البحثمستخلص
دراسة أإلرتباط املتعدد بني كفايات الطلبة اللغوية وحفظ القرآن م. ٢٠١٤، ألفى خريية

، املاجستري، رسالة الكرمي مع تكوين السلوك احلسنة مبعهد نور الفرقان ماالنق
قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم 

نور ) الدكتور ٢،أمي حممودةة) الدكتور ١: ةاإلسالمية احلكومية ماالنج. املشرف
.حسن عبد الباري

تكوين السلوك احلسنة  ، حفظ القرآن،كفايات اللغوية: المفتاحيةالكلمات 

ويرافق .فقط عملية نقل املعرفة من املعلم إىل التلميذليسالتعليم يف اإلسالم 
التعليم يف اإلسالم أيضا اجلهود املبذولة لتوفري مثاال حيتذى به من املربني يف تشكيل 

لذلك، العطاء جهود يف الواقع والدته يف املعرفة، إنسانية، حضارية، .شخصية الطالب
. فمن أجل هذه املشكلة، ترتبط الباحثة التعليم عن طريق النيبواألخالق ويتم جزء من 

بني كفايات الطلبة اللغوية وحفظ القرآن الكرمي وسلوكهم لتكوين السلوك احلسنة. 
يهدف هذا البحث لتحليل اإلرتباط بني كفايات الطلبة اللغوية وحفظ القرآن الكرمي مع 

تكوين السلوك احلسنة. 
ل الكمي بدراسات اإلرتباط املتعدد. وأسلوب مجع هذا البحث يستخدم املدخ

البيانات هو اإلختبار واملالحظة، وحتليل البيانات استعملت الباحثة حتليل التباين 
(Analysis of Variance or ANOVA) يستخدم برنامجSPSS .

بني كفايات الطلبة اللغوية قويّ يوجد اإلرتباطمن أهم نتائج هذا البحث أن 
. وهذا يدل القرآن الكرمي مع تكوين السلوك احلسنة مبعهد نور الفرقان ماالنقوحفظ 

أكثر عالية كفايات الطلبة اللغوية وأكثر عالية كفايات حفظ القرآن فأكثر عالية أيضا 
. ومناقشة البحث تدل أن لتكوين السلوك الطلبة، فرتتبط بني  تكوين السلوك احلسنة

قرآن الكرمي لتستطيع تكوين السلوك احلسنة.  كفايات الطلبة اللغوية وحفظ ال



ABSTRAK

Ulfa Hoyriah. ٢٠١٤. Studi Multi Korelasi Antara Kemampuan Bahasa Arab
Santri dan Menghafal Al-Qur’an Dengan Pembentukan Karakter yang
Baik di Pondok Pesantren Nurul Furqon Malang. Tesis, Program Studi
Pendidikan Bahasa Arab Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing:(١) Dr.Hj.Umi Machmudah,
M.Pd. (٢) Dr. H. Nur Hasan, M.Ed.

Kata Kunci : Kemampuan Bahasa, Menghafal Al-Qur’an, Pembentukan
Karakter yang Baik

Pendidikan dalam Islam tak hanya proses mentransfer ilmu dari guru
kepada murid. Pendidikan dalam Islam juga diiringi dengan upaya memberikan
keteladanan dari pendidik dalam pembentukan karakter anak didik. Oleh karena
itu, upaya benar-benar melahirkan seorang yang berilmu, berkarakter, beradab,
dan berakhlak mulia adalah bagian dari pendidikan yang dilakukan oleh
Rasulullah, maka berdasarkan hal ini, peneliti menghubungkan antara kemampuan
bahasa Arab santri dan menghafal Al-Qur’an dengan karakter mereka untuk
pembentukan karakter yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menganalisis hubungan antara kemampuan bahasa Arab santri dan menghafal Al-
Qur’an dengan pembentukan karakter yang baik.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan studi korelasi
ganda. Dalam pengumulan data, peneliti menggunakan metode ikhtibar dan
observasi. Dan Analysis of Variance (ANOVA) dipergunakan untuk analisis data
dengan menggunakan program SPSS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang kuat antara
kemampuan bahasa Arab santri dan menghafal Al-Qur’an dengan pembentukan
karakter yang baik. Hal ini dibuktikan dengan semakin tinggi kemampuan bahasa
Arab santri dan semakin tinggi kemampuan menghafal Al-Qur’annya maka
semakin baik karakternya. Diskusi hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk
membentuk karakter santri, peneliti harus menghubungkan antara kemampuan
bahasa Arab santri dan menghafal Al-Qur’an agar bisa membentuk karakter yang
baik.



ABSTRACT

Ulfa Hoyriah. ٢٠١٤. Study Multi Correlation Between Arabic Language Skills of
Students and Memorizing Quran With Good Character Formation in Pondok
Pesantren Nurul Furqan Malang. Thesis, Arabic Language Study Program
Graduate School of Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang,
Advisor: (١) Dr.Hj.Umi Machmudah, M.Pd. (٢) Dr. H. Nur Hasan, M.Ed.

Key words: Language Proficiency, Memorizing the Qur'an, Good Character
Formation

Education in Islam is not only the process of transferring knowledge from
teacher to students. Education in Islam is also accompanied by efforts to provide
exemplary of educators in shaping students' character. Therefore, efforts to
actually give birth to a knowledgeable, humane, civilized, and morality is part of
the education is done by the Prophet. Based on this, the researchers linked the
Arabic language skills of students and memorizing the Qur'an with their
characters for the formation of good character.

The purpose of this study was to analyze the relationship between the
Arabic language skills of students and memorizing the Qur'an with the formation
of good character. This study is a quantitative study with multi correlation
studies. In collecting the data, the researchers used a method ikhtibar and
observation. And Analysis of Variance (ANOVA) was used for data analysis
using SPSS.

The results of this study indicate that a strong correlation between the
Arabic language skills of students and memorizing the Qur'an with the formation
of good character. This is evidenced by the higher the Arabic language skills of
students and the higher the ability to memorize the Al-Quran, the better
character. Discussion of the results showed that for shaping the character of
students, researchers need to connect between the Arabic language skills of
students and memorize the Qur'an in order to establish a good character.



شكر و تقدير

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف ، بسم اهللا الرمحن الرحيم
األنبياء واملرسلني وعلى آله وأصحابه أمجعني، وبعد.

ريد تإنتهاء كتابة هذه الرسالة العلمية للماجستري، وهنا ةسر الباحثت
العميق أجزل الشكر و أمثن التقدير ملن قد ساهم اقدم من صميم قلبهتأن ةالباحث

على كتابة هذه الرسالة، وهم :اوساعده
موالنا مالك إبراهيم جامعة مديروجيا راهرجو، املاجستريميسور الدكتور احلاج وفالرب .١

مباالنج.احلومية اإلسالمية 
والدكتور احلاج الدكتور احلاج حبر الدين، املاجستري مدير الدراسات العلياالربفيسور .٢

موالنا مالك ، املاجستري رئيس قسم تعليم اللغة العربية جامعة ولدانا ورغاديناتا
مباالنج.احلومية اإلسالمية إبراهيم 

، صفتها املشرفة األوىل. والدكتور نور حسن عبد الباريبالدكتورة أمي حممودة، .٣
بكل اهتمام أرشداها وأشرفا عليهاو ةالباحثوجهابصفته املشرف الثاين، اللذان 

وصرب وحكمة يف كتابة هذه الرسالة.
الرسالة.اسريت األحّباء الذي قد أعطاين الدوافع و الدعاء يف كتابة هذه.٤

عسى اهللا تبارك و تعاىل أن جيزيهم بأحسن اجلزاء.
املعلمون و املوظفون بإعطاء املكرم و دار الفالحاحملبوبة صديقاتى ىف معهد .٥

البيانات احملتاجة يف هذه الرسالة.
أن ةستطيع الباحثتعليا احملرتمني، واألصدقاء ومن ال الالدراساتمجيع األساتذة يف .٦

نا.ذكرهم مجيعا هت



كون رسالة املاجستري هذه ن تكون أعماهلم مقبولة ومثابة، وتاهللا أهذا، وأسأل
نافعة ومفيدة للعباد والبالد، آمني.

م.٢٠١٦مايوماالنج، 
،ةالباحث

ألفى خريية
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الفصل األول 

اإلطار العام

البحثخلفية.أ

إن أول كلمة أنزهلا اهللا سبحانه وتعاىل يف القرآن الكرمي (اقرأ) وهذا تنويه من اهللا 

تمع ومازالت القراءة وستبقى عماد  عّز وجل بأمهية القراءة يف حياة الفرد وا

العلم واملعرفة والوسيلة األساسية لإلحاطة باملعرفة واملعلومات والبقاء على اتصال 

القرائية املتعددة فأينما كان اإلنسان فانه يستطيع مباشر دون وسيط باملواد

القراءة طاملا عمل على ذلك. 

وبالرغم من تعدد مصادر املعلومات يف وسائل االتصال احلديثة والوسائل 

التكنولوجية من كمبيوتر وإنرتنت ووسائل اإلعالم إال أن القراءة مل تفقد مكانتها 

لتعليم بل ازداد دورها وازدادت أمهيتها. ومع ومل يرتاجع دورها يف عملية التعلم وا

تطور البحوث والدراسات الرتبوية ازدادت أهداف القراءة ووظئفها إذ أصبح 

االستيعاب مبختلف مستوياته هدفا رئيسا من أهداف القراءة، ذلك ألن 

استيعاب املقروء جيعل الفرد مندجما بالنص متفاعال معة. 



قارئ اجليد إذن هو متكينه من استيعاب فالغرض األساسي من إعداد ال

النص املقروء بصورة صحيحة، ويعتمد هذا االستيعاب على سهولة استخدام 

القارئ للمفاهيم واملعاين اليت اكتسبها، ولكي تصبح هذه املفاهيم ذات فائدة 

جيب أن تربط بالكلمات اليت ترمز إليها، ويصبح استيعاب الرتاكيب اللغوية 

عملية القراءة على أساس الوحدات، وهي جمموعة الكلمات سهال عندما تتم

١اليت تكون مع بعضها تتابعا ذا معىن يف سياق اجلملة.

فالقراءة بذلك متثل نشاطا حيويا ألعادة بناء النص الذي من خالله 

يعيد القارئ بناء اخلطاب قد أودعه الكاتب داخل النص. ويف هذا املعىن رأي 

متثل عملية إجرائية تشمل عدة خطوات اليت يعيد فيها روسنبالت إن القراءة 

ذه العملية  القارئ بناء املعىن من خالل تعامله مع النص أو مادة القراءة، و

اإلجرائية يتحقق املعىن املدلول. فعلى ذلك، ال يقع املعىن جمردا داخل النص وال 

٢القارئ.

حممد فؤاد احلوامدة، اساليب تدريس اللغة العربية بني النظرية والتطبيق، (عمان : دار راتب قاسم عاشور و ١
٦٣) ص ٢٠١٠املسرية للنشر والتوزيع، 

٢Tomkins, G. E. K.. Language Art Contets and Teaching Strategies. (New York: Macmillan
College Publising Company, ١٩٩١), hal ٢٦٧



فظون القرآن ولكن ألن أكثر من الناس حيأما تتعلق يف إختيار املوضوع 

ال يفهمون اللغة العربية، لذلك أريد أن أحبث كيف الناس يفهموا اللغة العربية مث 

. من ال يفهم اللغة العربيةأم ال حيفظوا القرآن، هل أسهل

لغة وسيلة ليفهم القرآن. إذا من الذى يريد أن هيوقد عرفنا ان اللغة العربية، 

يفهم دين اإلسالم باحلقيقة البّد عليه أن يفهم القرآن. فلذلك البّد لكل 

شخص، من يريد أن يفهم القرآن فعليه أن يفهم اللغة العربية. وكذالك على 

حفظ القرآن، من الذى يفهم على اللغة العربية فهو سيسهل على حفظه. إذا 

ى اللغة العربية إحدى الوسيلة من الطريقة على حفظ القرآن.يفهم عل

ن منبع العلوم واالحكام. القرآن واالحاديث كلها اللغة العربية كما قال آمث القر 

اهللا تعاىل ىف كتابه الكرمي:          ٣

:وقوله ايضا           ٤

         ٥  

۲يوسف: سورة٣
٣زخروف: سورة٤
۲٨الزمر: سورة ٥



أن اللغة العربية افضل لغة ىف العامل وباإلضافة إىل اية السابقة عند 

النتائج من يفهم على اللغة العربية فهو سيسهل على حفظ القرأن ألن يف حفظ 

واملسلمون يتعلمون اللغة العربية ليتعمقوا يف دين القران يأثر مبهارة اللغة العربية. 

ذي تشتق منه العلوم الدينية. ولذا نقول اإلسالم وليعملوه يوميا وكذلك الرتاث ال

إّن اللغة العربية تكون أساسا قويّا ملعرفة أساليب لغة القرآن الكرمي واحلديث 

ومجيع العلوم املكتوبة بتلك اللغة.  

إن تعلم القرآن الكرمي هو واجب أساس على كل مؤمن. وتعلم القرآن 

على حنو جيد، وفقا للقواعد الكرمي يف عدة مستويات، وهي: أوال، تعلم القراءة

اليت تطبق يف علم التجويد، والثاين هو ملعرفة املعاين واملقاصد الواردة فيه، والثالث 

هي تعلم احلفظ القرآن، كما هو احلال من قبل أصحاب النيب، وحىت يومنا هذا. 

حفظ القرآن الكرمي عن ظهر قلب هو األكثر فعالية يف اجلهود املبذولة يف 

لى نقاء القرآن الكرمي. من وسائل حفظ وضعت يف قلوب احلافظ. احلفاظ ع

ووافقا للراغب وعبد الرمحن، حيث (قلب) هو التخزين، واألكثر أمانا وآمنة، وال 

٦ميكن الوصول إليه من قبل العدو أو حاقد.

٦Raghib As-Sirjani dan Abdurrahman A. Khaliq, Cara Cerdas Hafal Al-Qur’an. (Solo:
Aqwam, ٢٠٠٧), hal ٤٥



، التوجهنفسيتاليةكلو السربيةأثبت توقد، الرتبية األخالقيةفيما يتعلق

ة و الشرقيالرتبية األخالقيةأعجباخلالفات اليت.كلو سلتكوين اوهي

تكون لليس سبباالعلماين، الغريب و الطابعيف حني أنيةكلو والرتبية السيةسالمإلا

ية يفكلو سلاتربية بألكااناليخحىت.بالتواجدغرفةلديهمايف الواقع.متعارضه

متت صياغةوهكذا، إذا.الروحانيةوكلو سلمع اوثيقةن تتعلقاتشريأمريكيا

تشمل عملياتإىل مرحلةمن قبل إنرجايزربنجاححىت اآلنيةكلو سلالرتبية ا

ا الرتبية األخالقيةيتم حتميليف حنيالتقنيات، واالسرتاتيجيات و األساليبذا

العرض الذياثنني اىلاجلمع بنيمثاخللق،مصدر و مثاليةمعايريحولمبعلومات

ال عالقات قويةله طابعأن التعليممدخالويصبح هذا أيضا،جداامللهمهو

٧.والدينالروحانيةمع القيمسيما

مبعىن كلو سلا، هاحصطالاف ختالاط قء، فاو سلاعلى كلو سق و خالا

. كلو سلاكذلكق مبحمودة ومزمومة، و خالالاخصية. وقيل شلصفة و ااسس

ثالثحيتوي على كلو سلاطبيعة. ون كي تهصة. و اخلات املميز او هكلو سلا

ق خالالاامات. انسحلات ويفعل انسحلات وحيب انسحلاي يعرف هصر، و اعن

٧ http://www.inilahguru.com/٥٧/٣٤-٤٤-١٦-١٠-١-٢٠١٦-pendidikan/٦٥-apa-yang-beda-dalam-
pendidikan-karakter.html



م. العاهحصطالاذن، ا. امهليامل يصل كلو سلاملزمومة، و احملمودة و اىل ارة اشمب

لصفة.اق و خالالاات، وخصوصاملميز اي هية كلو سلا

ضعفًا كثريا ملحوظًا يف تربية األخالق، وضعفاً تشهد الباحثة يف مدارسنا اليوم 

عمليا له أثر يف سلوك الطلبة حيث نرى املخدرات واملعاصي واألعمال السيئة 

٨األخرى منتشرة بينهم.

لذا قد اهتمت احلكومة اإلندونيسية اهتماما كبريا بالرتبية السلوكية 

املدورسة جلميع مراحل املدرسة. بإدخال مادة الرتبية الشخصية يف مجيع املواد 

هذه اخلطة حماولة جيدة المتام خلق الطلبة يف مجيع األحوال، كما قال الرسول 

، لكن مع اآلسف ٩صلى اهللا عليه وسلم:" إّمنا بعثت إلمتم مكارم األخالق"

ذه املادة اجليدة وال  الشديد ينبغي على احلكومة أن تعطى مكانا خاصا 

تدخلها إىل جانب مجيع املواد املدروسة. 

ة من شئال عسأن من قصة "يألكلو سلاوين كلقرآن وتارتبط حفظ ا

هللاول سر كلو سة خمتصر، شئالت عا؟ وقهللاول سر كلو سيف كبة عن  الصحا

١٠.غلتبليانة و الفطانة و األمالصدق و ام هألربعة و اكلو سور بشهو مهلقرآن.او ه

٨ Kompas, ٢١/٦/٢٠١١
٢، ص ١، يف الكتاب مكارم األخالق يف الباب مكارم األخالق، اجلزء ١٤٩٦احلديث البخاري رقم ٩

١٠ Muchlas Samani dan Harianto, Pendidikan Karakter. (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,
٢٠١٣), hal ٩٧



ة غللام  همن يفكلعربية، لذلاة غللالقرآن من اوية ألن غللات اءافكرتبط باو 

.هتاومفردهم معنهلقرآن ويفال على حفظ سهو يهلعربية فا

وليس املعهد خصوصا حلفظ القرآن فقط، ولكن تعلموا اللغة العربية 

أيضا هو املعهد "نور الفرقان ماالنق". بناء على البيان أعاله، تريد الباحثة أن 

ملتعدد بني كفايات الطلبة اللغوية وحفظ القرآن الكرمي مع اط اإلرتباتكتب عن 

عوا أن يساعدوا يف تكوين تكوين السلوك احلسنة، ألن بالرتابط بينهما يستطي

.  غلتبليانة و الفطانة و األمالصدق و االسلوك احلسنة ليصبحوا 

اعتمادا على ذلك، إن الكاتبة تريد التعبري عن هذه الظاهرة، وتعرف 

م يف حفظ القرآن، و كيف دورمها يف  عن كفايات الطلبة اللغوية، وتعرف قدر

يت تسبب وجود اإلرتباط املتعدد بني كفايات تكوين السلوك احلسنة والعوامل ال

الطلبة اللغوية وحفظ القرآن الكرمي مع تكوين السلوك احلسنة مبعهد نور الفرقان 

ماالنق جاوى الشرقية. 



ثأسئلة البح.ب

:الباحثة أسئلة البحث اآلتيةتنظرا إىل خلفية البحث املتقدمة قدم

اللغوية و تكوين السلوك احلسنة مبعهد د اإلرتباط بني كفايات الطلبة و هل وج.١

نور الفرقان ماالنق؟

د اإلرتباط بني كفايات الطلبة يف حفظ القرآن و تكوين السلوك احلسنة و هل وج.٢

مبعهد نور الفرقان ماالنق؟

د اإلرتباط بني كفايات الطلبة اللغوية وحفظ القرآن الكرمي مع تكوين و هل وج.٣

السلوك احلسنة مبعهد نور الفرقان ماالنق ؟ 

البحثهدافأج. 

إىل أسئلة البحث املذكورة، وهي: مهمة بالنظر ويهدف هذا البحث إىل أشياء 

مبعهد احلسنةتكوين السلوكوات الطلبة اللغويةاإلرتباط بني كفايلتحليل .١

نور الفرقان ماالنق

لتحليل اإلرتباط بني كفايات الطلبة يف حفظ القرآن و تكوين السلوك  .٢

احلسنة مبعهد نور الفرقان ماالنق



لتحليل اإلرتباط بني كفايات الطلبة اللغوية وحفظ القرآن الكرمي مع تكوين .٣

السلوك احلسنة مبعهد نور الفرقان ماالنق

فوائد البحث د. 

ىف اجلامعة ويواسع تللباحثة نفسها، وسيلة التعلم على العلوم الىت قد درس. ١

الفكرة عن اللغة و وسيلة تعليل لرتقية على حفظ القران

اللغة العربية والفنون جامعة التعليمعسى هذا البحث يعطى الفائدة لقسم. ٢

متخرجات قبل اخلروج من إندونيسيا الرتبوية لتكون ميازين، أن كل متخرج و 

اجلامعة عليهم أن حيفظوا جزئا من القرأن. هذا يعىن وسيلة فهم الشخص على 

ن. بية الىت يعمق ىف تطبيق حفظ القرآاللغة العر 

م رآعسى هذا البحث لطلبة اللغة العربية يعط الرتقية على حفظ الق. ٣ ن. أل

ن ولو قليال.القرآية فطبعا هم يفهمون على لغةيفهمون على اللغة العرب



فروض البحثه. 

:يف هذا البحث هيوالفرضية اليت تقدمها الباحثة 

يوجد اإلرتباط بني كفايات الطلبة اللغوية و تكوين السلوك احلسنة مبعهد .١

. نور الفرقان ماالنق

يوجد اإلرتباط بني كفايات الطلبة يف حفظ القرآن و تكوين السلوك احلسنة .٢

الفرقان ماالنقمبعهد نور 

يوجد اإلرتباط بني كفايات الطلبة اللغوية وحفظ القرآن الكرمي مع تكوين .٣

السلوك احلسنة مبعهد نور الفرقان ماالنق

حفظ القرآن الكرميات الطلبة اللغويكفاي

احلسنة سلوكال

حدود البحثو. 

اإلرتباط دراسة احلدود املوضوعية: حتّدد الباحثة املوضوع يف هذا البحث" . ١

فظ القرآن الكرمي مع تكوين السلوك ات الطلبة اللغوية وحاملتعدد بني كفاي



ةاملهار يهات الطلبة هنا كفاي. "مبعهد نور الفرقان ماالنق جاوى الشرقيةاحلسنة 

. غلتبليانة و الفطانة و األمالصدق وام ه. أما السلوك القراءة

الطلبةالرقم املؤشراتسلوك

القوليقوللصدقا١ صورة من ق ا

والفعل

الاعطىمانةحفظمانة٢

و لذاالفطانة۳ ةءار لز اي الفكر

الروحيةو والعاطفية

جتماعية و

عطىمانةوامربليغتالتبليغ٤

الا

كلو سيف كبة عن  الصحاة من شئال عسأن من قصة "يألربعة ألاكلو سلار اختأ

ور شهو مهو ."لقرآناو ههللاول سر كلو سة خمتصر، شئالت عا؟ وقهللاول سر 

كلو سلار اختأك، لذلغلتبليانة و الفطانة و األمالصدق و ام هألربعة و اكلو سب

ربعة. ألا



نور الفرقان احلدود املكانية: حتّدد الباحثة املكان يف هذا البحث يف معهد . ٢

ماالنق جاوى الشرقية. 

٢٠١٦-٢٠١٥يف العام . احلدود الزمنية: حتّدد الباحثة الزمن يف هذا البحث ٣

م 

الدراسات السابقة ز. 

السابقة ىف كتابة الرسالة العلمية عرفت الباحثة عن مهمة الدراساتوقد 

لك ىف هذه الرسالة ا يبحثه الباحثون فيما سبق. ولذلتبعيد الباحثة عن اختالط مب

تكتب الباحثة الدراسات السابقة :

) يف رسالته الدكتوراه بعنوان:"تطوير مادة اللغة ٢٠١٤سيف املصطفى (.١

(بالتطبيق على املدارس العربية من خالل احملفوظات لتنمية سلوك التالميذ 

اإلبتدائية اإلسالمية مباالنج). نتائج هذا البحث أن املواد املطورة جيدة وأن 

م اللغوية  نصوص احملفوظات تستطيع أن تنمي دوافع التالميذ وقدر

إجيايب يف حتصيل تنمية سلوكهم بوجود اوشخصيتهم السلوكي، وأن هلا أثر 

ربة التسعة (ارتفاع القيم السلوكية يف العناصر  )، وهي التواضع واألمانة ٩ا

والتسامح واالنضباط واحلامسة واحلرص يف العلم والصرب واالبداع والنشط.



يف هذا البحث يبحثه باإلعداد مادة اللغة العربية املطورة من خالل 

احملفوظات لتنمية سلوك التالميذ. أما الباحثة تبحثها باإلرتباط املتعدد بني 

بة اللغوية وحفظ القرآن الكرمي مع تكوين سلوكهم.  كفاءات الطل

) يف رسالته الدكتورة بعنوان:"عملية التدخيل للقيم ٢٠١٢سالمة دارين (.٢

الدينية اإلسالمية يف تكوين شخصية التالميذ بوسيلة مواد احملفوظات 

كديري. ونتائج البحث هو عملية تطبيق ٣باملعهد العصري كونتور 

سلوك التالميذ من خالل احملفوظات بثالثة مراحل: اإلسالمية يف تكوين

أوال، حتفيظ احملفوظات أو جزء منها بإخراج احلروف من خمارجها 

الصحيحة، وتفيد التالميذ يف تعبريهم الشفهي والكتايب وتزيد علمهم 

باحلياة. ثاين، التعويد واملمارسة بتطبيق مادة احملفوظات املدروسة يف أنشطة 

م اليومية . ثالثا، القدوة احلسنة من األساتيذ يف مجيع األحوال كقول حيا

العرب "لسان احلال أفصح من لسان املقال". يف حبثه يرتكز بوسيلة املواد 

تالميذ. أما الباحثة ترتكز باإلرتباط املتعدد احملفوظات يف تكوين سلوك ال

. حلسنةفظ القرآن الكرمي مع تكوين السلوك اات الطلبة اللغوية وحبني كفاي

حتفيظ القرآن بعنوان:"رتيف رسالته املاجسم ٢٠١١حممد نزار أشرايف .٣

يف هيئة حتفيظ القرآن الكرمي جبامعة الكرمي وأثره على كفاءة فهم املقروء 



حتفيظ :نتائج البحث".سالمية احلكومية ماالنجموالنا مالك إبراهيم اإل

بني  وثيقة كفاءة فهم املقروء باثبات وجود العالقة مقبولة القرآن يتأثر على  

الكرمي مع كفاءة فهم املقروء. كفاءة حفظ القرآن 

يف هذا البحث يبحثه عن حتفيظ القرآن الكرمي وأثره على كفاءة فهم 

ات الطلبة اللغوية بحث عن اإلرتباط املتعدد بني كفايتة املقروء. أما الباحث

. مع تكوين السلوك احلسنةفظ القرآن الكرمي وح

جينيايت، يف رسالتها بعنوان:"تأثري حتسني تالوة حفظ القرآن على اجناز .٤

الطالب يف درس القرآن احلديث يف مدرسة الثانوية احلكومية الثانية موديل 

حبثها تبحث عن حفظ القرآن و تالوته و حتسينه على اجناز فاملبانج". يف

يث, و اما الباحثة ترتكز درس القرآن احلدالطالب, هذا البحث ترتكز يف 

.للغوية وحفظ القرآن وتكوين السلوك احلسنةات الطلبة ااىل كفاي

تأثري عملية الدينية يف تالوة و حفظ القرآن يف رسالتها بعنوان:"مستعينة,.٥

على الطالبات معهد روضة العلوم  سكا تيكا". هذا البحث تبحث عن 

ظ القرآن. فيها عالقة و فرق بينهما, عالقة عملية الدينية يف تالوة و حف

يف تأثري الطالبات, اما الباحثة يف بينهما يف حفظ القرآن و فرق بينهما



فظ القرآن الكرمي مع تكوين ات الطلبة اللغوية زحبني كفاياإلرتباط املتعدد 

. السلوك احلسنة

تحديد المصطلحات ح. 

، ولتسهيل هذا البحثاملصطلحات املهمة يف وتستخدم الباحثة بعض 

الفهم هلذا البحث تشرح الباحثة تلك املصطلحات كاآليت: 

ثالثة بنيطارتبااللقياسرقملاو اؤشرملايستخدم:لمتعدداط ارتبالا.١

أكثرو امتغريات

ات اليت متلك الطلبة يف تعليم اللغة العربية الكفايات الطلبة اللغوية:كفاي.٢

وهي إستماع وكالم وقراءة وكتابة. 

احلفظ له معناىن االول قد دخل ىف الذكر (عن الدرس) : حفظ القرآن.٣

والثاىن يستطيع أن ينطق ىف خارج الرأس (بالغيب)، احلفظ هو ادخل ىف 

يستطيع أن اما حفظ القرأن هو الذكر وأدخل القلب و.الفكر ليكون ذكرا

.يقول دون رؤية القرآن



عملية مستمرة تتم لتكوين العادات والسلوك تكوين سلوك الطلبة: .٤

واألخالق والصفات النفسية استنادا إىل اإلسالم أو األخالق الكرمية. 

. غلتبليانة و الفطانة و األمالصدق و االطلبة ليصبحوا ويتغريوا سلوك 



الفصل الثاني 

اإلطار النظرى

: الكفايات ولالمبحث األ

الكفاياتمفهوم .أ

كفايات هي جمموعة املعلومات واملعتقدات واإلجاهات واملهارات اليت ال

١١ينبغي ان يتمكن منها املعلم.

ا املعارف واملهارات والقدرات  أما رأي الدكتور أوريل، الكفايات بأ

اليت يكتسبها الفرد لتصبح جزءا من سلوكه، األمر الذي ميكنه من أداء 

االت املعرفية واالنفعالية واحلركية، وتبني هذه  سلوكيات مرضية يف ا

سته، وتكتب يف الكفايات األغراض التعليمية للربنامج الذي يقوم الفرد بدرا

١٢صورة أهداف حمددة حيب حتقيقها.

الكفايات اللغوية يف تعلم اللغة املذكورة مهارات اللغوية. املهارات 

األربعة هي مهارة االستماع و مهارة الكالم و مهارة القراءة ومهارة الكتابة. 
(القاهرة: دار الثقافة كفايات معلمها),-طرائقها-الرتبية اإلسالمية ,( أسسها, فى رسالن شلبينصطم٥

٤١), ص ٢٠٠٠للنشر و التوزيح, 
أوريل حبر الدين، مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفاء، (ماالنق: مطبعة جامعة موالنا ٦

٦٤)، ص ٢٠١١مالك إبراهيم، 

١٧



اّما مهارة الكالم و مهارة االستماع و  القراءة تدخالن يف مهارة اإلستقبالية, 

١٣الكتابة تدخالن يف مهارة اإلنتاجية.

ومن التعاريف املذكورة السابقة يتضح أن البعض قد ربط بني الكفاية 

واملهارات واملعارف واالجتاهات، بينما البعض اآلخر قد ربط بني الكفاية 

ن واملعارف واالجتاهات والقدرة على األداء املتوقع من املعلم. وميكن  أ

نربطها كلها فنقول إن الكفاية هي جمموعة من املهارات واملعارف 

واالجتاهات والقدرة اليت يكتسبها الفرد من خالل برامج تدريبية، وتظهر يف 

سلوكه مبستوى حمدد من اإلتقان حىت يصبح صاحلا وكفأ ألداء الوظائف يف 

عدة لذلك جمال معني من جماالت احلياة، وميكن مالحظتها وقياسها بأداة م

الغرض.

.مفهوم المهارات ب

املهارة هي أداء لغوي (صويت أو غري صويت) يتميز بالسرعة، والدقة، 

عرفها رجاء ١٤والكفاءة، والفهم، ومراعاة القواعد اللغوية املنطوقة واملكتوبة.

٧Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : PT Remaja
Rosdakarya , ٢٠١١), hal ١٢٩

أمحد فؤاد حممود عليان، املهارات اللغوية ماهيتها و طرائق تدريسها، (الرياض : دار املسلم للمنشر والتوزيع، ٨
٨) ص ١٩٩٢



ا سلوك يتصف بالتكرار، ويتكون من سلسلة من  ّ حممد أبو عالم بأ

ا ١٥أداؤها بطريقة ثابتة نسبيا.األعمال اليت يتم  ّ وعرفها أمحد زكي صاحل بأ

١٦السهولة والدقة يف إجراء عمل من األعمال.

ومن التعاريف املذكورة السابقة أن املهارة هي القدرة على األداء 

املنظم واملتكامل لألعمال احلركية املعقدة، بدقة وسهولة، مع التكيف مع 

بالعمل. وهي السهولة والسرعة والدقة يف أداء عمل الظروف املتغرية احمليطة

ما بعد تعّلمه مع اقتصاد يف اجلهد. املهارات اللغوية لزاما علينا املرور للتعرف 

ا األساسية املتمثلة يف املرسل، املرسل إليه،  على نظرية االتصال وأركا

ت، هي: الرسالة، الوسيلة. والوسيلة هي اللغة، تتشكل اللغة من أربع مهارا

(االستماع والكالم) عندما يكون اخلطاب مباشرا و (القراءة والكتابة). هذه 

ا األساسية اليت  املهارات األربع يكون بدأ انطالقا من نظرية االتصال وأركا

ال خترج على أن اإلنسان إما متحدثا أو مستمعا، وإما كاتبا أو قارئا. وتلك 

(االستماع، الكالم، القراءة، الكتابة).   عينها هي املهارات األساسية األربع: 

٢٤٠) ص ١٩٧٨رجاء حممد أبو عالم، علم النفس الرتبوي، (الكويت : دار القلم، ٩
٢٢) ص ١٩٧٩أمحد زكي صاحل، علم النفس الرتبوي، (القاهرة: مكتبة النهضة املصرية، ١٠



إلستماع. ا١

اإلستماع هو فهم الكالم, أو االنتباه إىل شيئ مسموع مثل االستماع إىل 

متحدث, خبالف السمع الذي هو حاسة وآلته األذن, منه السماع وهو 

عملية فسيولوجية يتوقف حدوثها على سالمة األذن, والحيتاج إىل إعمال 

١٧إلنتباه ملصدر الصوت.الذهن أو ا

اإلستماع هو استقبال الصوت ووصوله إىل األذن بقصد وانتباه، 

وهذا النوع هو املستخدام يف احلياة والتعليم فهو احدى عملييت االتصال بني 

١٨الناس مجيعا.

اإلستماع هو أعقد من ذلك، إنه عملية يعطي فيها املستمع اهتماما 

١٩خاصا وانتباها مقصودا ملا تتلقاه أذنه من أصوات.

ومن التعاريف املذكورة السابقة أن االستماع هو عملية استيعاب 

األلفاظ املسموعة وفهفها، وحتليلها وتلخيص ما جاء فيها من معان وأفكار، 

٧٥) ص ٢٠٠٤حسن شحاتة, تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق, (ليبان: الدار املصرية اللبنانية, ١١
أمحد فؤاد حممود عليان، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها، (الرياض: دار املسلم للنشر والتوزيع, ١٢
٤٩) ص ١٩٩٢

الوسائل، (اخلرطوم: الدار -األساليب-عمر الصديق عبدهللا، تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها الطرق١٣
٦٤) ص ٢٠٠٨والتوزيع، العاملية للنشر 



وفيها يكون القارئ واحدا واآلخرون مستمعون فقط، دون متابعة يف دفرت أو  

كتاب، كي يتفرغ الذهن للفهم وغريه من املهارات.   

. الكالم٢

الكالم يف أصل اللغة عبارة عن األصوات املفيدة، و عند املتكلمني 

ملة املفيدة الكالم هو اجل٢٠هو املعىن القائم بالنفس الذي يعرب عنه بألفاظ.

٢١معىن تاما مكتفيا بنفسه.

ومن التعاريف املذكورة السابقة أن الكالم هو اإلجناز الفعلي للغة، 

واملمارسة الفعلية املطلوبة للغة حتقيقا لغرضعا األسس الذي هو التواصل. 

لذلك فاللغة هي األصوات اليت تصدر من جهاز النطق عند اإلنسان ليعرب 

ا عن خمتلف أغراضه وقضاياه يف احلياة. 

ءةا. القر ٣

ا إجياد الصلة بني  قال عبد العليم إبرهيم، القراءة هى عملية يراد 

لغة الكالم والرموز الكتابية، وتتألف لغة الكالم من املعاىن واأللفاظ الىت 

تؤدى هذه املعاىن، ويفهم من هذا أن عناصر القراءة هى املعىن الذهىن 

٨٦أمحد فؤاد حممود عليان، املراجع السابق، ص ١٤
١٢) ص٢٠١١مصطفى الغالييين، جامع الدروس العربية، (لبنان: دار الكتب العلمية، ١٥



ة ميكانيكية بسيطة . القراءة هي عملي٢٢وااللفاظ الذى يؤديه والرمز املكتوب

ا نشاط عقلي يستلزم تدخل شخصية اإلنسان  إىل مفهوم معقد يقوم على أ

القراءة هي عملية انفعالية دافعة تشمل تفسري الرموز ٢٣بكل جوانبها.

القراءة هى الىت متلكها ٢٤والرسوم اليت يتلقاها القارئ عن طريق عينيه.

النحو والصرف ىف القراءة التالميذ ىف القراءة الفحصى، وكذالك استعمال 

م  م ذكروااألحروف العربية باملخارج الصحيحة، ومهار اللغة العربية، ومهار

ىف فهم مادة القراءة.

ومن التعاريف املذكورة السابقة أن القراءة هي فن أساسي من فنون 

اللغة، وركن مهم من أركان اإلتصال اللغوي تساعد يف تذوق معاين اجلمال 

وصوره. 

واع القراءةأن

وأنواع القراءة الىت تعريفها املدارس ىف مراحل التعليم املختلفة تقتصر على نوعني:

)، ۱۹٨٧(لبنان: دار املعارف،ىف طرق التدريس املوجه الفىن ملدرسى اللغة العربية، عبد العليم إبرهيم، ١٦
۵٧ص.

أمحد فؤاد حممود عليان، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها، (الرياض: دار املسلم للنشر والتوزيع, ١٧
١٢٠) ص ١٩٩٢
١٠٥) ص٢٠٠٤حسن شحاتة, تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق, (ليبان: الدار املصرية اللبنانية, ١٨



القراءة الصامتة هى القراءة اإلستيعابية اجلونية الىت اليستخدم فيها اجلهار .أ

الصوتى، فاليتحرك اللسان، وال ينبس الفم ببنت شفة، بل تتم عن طريق 

املادة املخطوطة إىل الدماغ، حيث تستوعب املعاىن العني الباصرة الىت تنقل 

.٢٥واألفكار

القراءة الصامتة هى يظهر فيها انتقال العني فوق الكلمات، وإدراك القارئ 

ا حبيث لو سألته ىف معىن قراءةألجابك، وإذا فهى سرية ليس فيهل  ملدلوال

.٢٦صوت والمهس والحتريك لسان أو شفة

الصامتة هى القراءة الىت حيصل فيها القارئ على من تعارف السابقة القراءة 

املعاىن واألفكار من الرموز املكتوبة دون اإلستعانة بالرموز املنطوقة ودون 

حتريك الشفتني أى البصر والعقل مها العنصران الفاعالن ىف ادائها ولذالك 

تسمى "القراءة البصرية" وهى ىف اطار هذا املفهوم تعفى القارئ من 

ينطق الكالم وتوجه جل امتمامه اىل فهم ما يقرأ.االنشغال

القراءة اجلهرية هى القراءة الربانية الواعية الىت جنهرها بواسطة اجلهاز الصوتى .ب

.القراءةاجلهرية هى القراءة الىت ٢٧عند اإلنسان، فنسمعها ونسمعها االخرين

۹۱)، ص. ۱۹۸۵( لبنان: دار النفائس، خصائص العربية وطرائق تدريسها,نايف حممور معروف, ١٩
۵۱), ص. ۱۹۹۳(باندونج: امليزان، تعليم الفقه اإلجتماعى واجتماع البيئة احلياة، على يفى، ٢٠

۹۰، ص. نفس املرجع٢١



ابية تستعمل على ما تطلب ة القراءة الصامتة، من تعريف بصرى الرموز الكت

ا ومعانيها، وتزيد عليها التعبري الشفوى عن هذه  وإدراك اىل عقل ملدلوال

ا وبذالك كانت القراءة اجلهرية  املدلوالت واملعاىن، بنطق  الكلمات واجلهر 

.  ٢٨أصعب من القراءة الصامتة

. الكتابة ٤

ي وسيلة من وسائل االتصال الىت بواسطتها ميكن للتلميذ الكتابة ه

أن يعرب عن أفكاره, وأن يقف على أفكاره غريه, وأن يربز مالديه من 

الكتابة ٢٩مفهومات ومشاعر, ويسجل مايود تسجيله من حوادث ووقائع.

هي أداء منظم وحمكم يعرب به اإلنسان عن أفكاره ومشاعره احملبوسة يف 

الكتابة ٣٠نفسه، وتكون دليال على وجهة نظره، وسببا يف حكم الناس عليه.

هي عملية ضرورية للحياة العصرية سواء بالنسبة للفرد أم بالنسبة 

٣١للمجتمع.

۵٧), ص. ۲۰٠۳(الرياض: حقوق الطبع حمفوظة، طرائق تعليم اللغة العربية، حممد إبرهيم احلطىب، ٢٢
٣١٥) ص ٢٠٠٤حسن شحاتة, تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق, (ليبان: الدار املصرية اللبنانية, ٢٣

أمحد فؤاد حممود عليان، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها، (الرياض: دار املسلم للنشر والتوزيع, ٢٤
١٥٦) ص ١٩٩٢
الوسائل، (اخلرطوم: الدار -األساليب-عمر الصديق عبدهللا، تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها الطرق٢٥

١١٢) ص٢٠٠٨العاملية للنشر والتوزيع، 



عملية ذات شقني، ومن التعاريف املذكورة السابقة أن الكتابة هي 

أحدمها آيل واآلخر عقلي. والشق اآليل حيتوي على املهارات اآللية (احلرّكية) 

اخلاصة برسم حروف اللغة العربية، ومعرفة التهجئة والرتقيم يف العربية، أي 

النواحي الشكلية الثابتة يف لغة الكاتبة، مثل رسم احلروف وأشكاهلا، 

تلك اليت تتصل حبروف سابقة هلا، واحلروف الذي يتصل بعضها ببعض، و 

وال تتصل حبروف الحقة.  

الكريم نآحفظ القر :نيالمبحث الثا

مفهوم حفظ القرآن الكريم .أ

حفظ القرآن الكرمي، أما حفظ هو ما دخل بالفعل يف الذاكرة 

وأما القرآن الكرمي ٣٢وميكن القول من دون رؤية هذه الرسالة أو الكتاب.

هو كالم اهللا املعجز، املنزل على خامت األنبياء واملرسلني، بوسطة األمني 

تطوير منهج"تسمور" على تعليم حتفيظ القرآن الكرمي يف املدرسة اإلبتدائية حممدية الكوثر، (حبث العلمي ٢٦
١٠)، ص ٢٠٠٩وييوطو يف الكلية الرتبية اإلسالمية اجلامعة حممدية سوراكرتا، 



جربيل عليه السالم املكتوب يف املصاحف، املنقول إلينا بالتواتر، املتعبد 

٣٣بتالوته، املبدوء بسورة الفاحتة، املختم بسورة الناس.

رآن الكرمي مما يدل على حتفيظ القومن التعاريف املذكورة السابقة أن 

القدرة على آيات من القرآن الكرمي من دون رؤية خمطوطات. 

حكم حفظ القرآن الكريم.ب

اتفق العلماء على أن حكم حفظ القرآن الكرمي فرض كفاية. إذا 

تمع أمثوا  كان بني أفراد اجلمهور من فعل ذلك، ولكن إذا ال أحد من ا

حلراسة القرآن الكرمي من التغيري والتزييف ملقصود فرض كفاية٣٤مجيعا.

والتعبري كما حصل لغريه من الكتب يف املاضي. يف الكتاب الربهان يف 

علوم القرآن الكرمي، وقال اإلمام حممد بن عبد اهللا بن بدر الدين الزركشي 

أن حفظ القرآن الكرمي هو فرض كفاية. 

٨)، ص ١٩٨٥بناعة اإلميان، حممد على الصابوين، التبيان يف علوم القرآن الكرمي، (بريوت: املزرعة ٢٧
٣٤ Sa’dullah, Cara Praktis Menghafal Al-Qur’an, (Jakarta: Gema Insani, ٢٠٠٨), hal ١٩



حفظ القرأنج. دالئل

نآالدليل من القر .أ

قال اهللا ىف كتابه الكرمي: ﴿َوَلَقْد َيسَّْرنَا اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر فـََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر﴾ . ۱

۱٧٣٥القمر:

َوَما َجيَْحُد بِآيَاتَِنآ ِاالَّ ◌ۗ ُهَو ايَاٌت بـَيـَِّناٌت ِيفْ ُصُدْوِر الَِّذْيَن أُْوُتوا اْلِعْلمَ َبلْ .﴿۲

٤٩٣٦العنكبوت: الظَّاِلُمْوَن﴾

٩٣٧احلجر:﴾َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َو اِنَّا َلُه َحلَاِفظُْونَ اِنَّا.﴿٣

الدليل من احلديث.ب

خريكم من تعلم القرأن وعلمه ٣٨:. قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم۱

٣٩(أخرجه البخارى من حديث عثمان بن عفان)

٤٠. يؤّم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا (رواه مسلم)۲

٤١كتابا اليغسله املاء (رواه مسلم). وأنزلت عليك  ٣

۱٧: القمر سورة ٢٥
٤۹: العنكبوت سورة٢٦

۹احلجر سورة ٢٧
٣٣٨، ص ٢، يف الكتاب اعتقاد اهل السنة يف الباب مادل من اآليات من كتاب اهللا، اجلزء ٥٥٦احلديث البخاري رقم ٢٨

٢٩Imam Abdullah Muhammad bin Isma`il Al-Bukhori, Shahih Bukhori Juz VI, Penerjemah
Ahmad Sunarto DKK, (Semarang: Asy Syifa, ١٩٩٣), hal. ٦١٩

٥٤٦ص ٢، يف الكتاب عقيدة اهل السنة واجلماعة  يف الباب املبحث الثالث دكر النصوص   اجلزء ١٤احلديث مسلم رقم ٤٠



نآأهمية حفظ القر د. 

أ. احملافظة على تواتر القرأن

كانت السهولة ىف قرأة القرأن نعمة عظيمة. كانت منذ القرن الربع عشر 

منذ قدميا، وعلينا أن نشكرها هذا بسبب جهد حفظ القرأن طول الزمان 

نزل القرأن حىت االن. قد روي القرأن تواترا، فلذا الميكن أن يغريه اال بايدى 

الوسخة كما حدث ىف كتاب أخرى. وقد ثبت العلماء أن حفظ القرأن 

وجب الكفاية على املسلمني

ب.ترقية جودة األمة

قد من اهللا املسلمني معجزة عظيمة وهى القران الكرمي. كان القرأن الكرمي 

تَـَرَب لِلنَّاِس ومنبع العلوم للناس، ال ترفع األمة اال به. قال تعال :﴿هداية اِقـْ

۱٤٢االنبيآء: ﴾ِحَسابـُُهْم َوُهْم ِيفْ َغْفَلٍة ُمْعِرُضْونَ 

ج. احملافظة على القيام بسنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم

إن من بعض العبادات الىت عملها الرسول صلى اهللا عليه وسلم االهتمام 

القرأن احلفظ احملدد ىف سورة قصرية من اجلزء الثالثني سوف حيددنا على ب
٣١Raghib Sirjani dan Abdurrahman Khaliq, Cara Cerdas Hafal al-Qur`an, (Solo: Aqwam,

٢٠٠٧), hal, ١٦
١:األنبياءسورة ٣٥



اتباع عبادة الرسول كامال. انظر كيف يقرأ الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

السورة ىف القرأن عند صالة اجلمعة وصالة الصبح وصالة العيدين وصالة 

اخلسوف والكسوف.

يوم اجلمعة لصالة الصبح  وهو يقرأ السورة الطويلة عند صالة الصبح وىف

كان يقرأ سورتني. هم امل سجدة ةاإلنسان. وكذالك ىف صالة التهجد قد 

بل زاد بسورة النساء.-البقرة وال عمران–قرأ سورتني الطويلتني 

ابعاد املؤمن من اللغود.

إن املؤمن احلقيقى الذى ابعاد اللغاويات عن نفسه أبعادا. قوله 

وا اللَّْغَو اَْعَرُضْوا َعْنُه َوقَاُلْوا لََنآ اَْعَمالَُنا َوَلُكْم اَْعَماُلُكْم. َسلٌم َوِاَذا مسَِعُ تعاىل:﴿

۵۵٤٣القصص: ﴾َعَلْيُكْم. الَ نـَْبَتِغى اْجلَاِهِلْنيَ 

ويناسب على ذالك أنفع اهللا عز وجل الفالح والنجاح ىف الدنيا واالخرة،  

َلَح اْلُمْؤِمنـُْوَن. الَّ ﴿كقوله: ِذْيَن ُهْم ِيفْ َصلوِِْم َخاِشُعْوَن. َو الَِّذْيَن ُهْم َقْد اَفـْ

٣٤٤-۱املؤمنون:﴾َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضْونَ 

٤٥احملافظة على الرتاث من سلفنا الصاحله.

۵۵:القصصسورة ٣٦
٣- ١:املؤمنونسورة ٣٧



فضائل حفظ القرأنه. 

اما فضائل حفظ القرأن ينقسم اىل قسمني فضائل ىف الدنيا وفضائل ىف االخرة

الدنيا. فضائل ىف ۱

حفظ القرأن ان نعمة ربانية الىت جائت من اهللا عز وجل حدثنا على ابن .أ

ابرهيم حدثنا روح حدثنا شعبة عن سليمان مسعت ذكوان عن اىب هريرة 

ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: ال حسد إال ىف اثنتني رجل 

جار له فقال علمه اهللا القران فهو يتلوه اناء الليل و اناء النهار فسمعه 

ليتىن اوتيت مثل ما اويت فالن فعملت مثل ما يعمل ورجل اتاه اهللا ماال 

فهو يهلكه ىف احلق رجل ليتىن اوتيت مثل ما اويت فالن فعملت مثل ما 

٤٦يعمل (رواه البخارى)

وعد القرأن الكرمي البهجة والربكة والنعمة للحافظ خريكم من تعلم .ب

لم). وقال ىف حديث اخر وعن ابن القرأن وعلمه (رواه البخارى ومس

٤۵-٣۲ص. نفس املرجع ٣٨
١١٩، ص ١، يف الكتاب اجلميع بني الصحيحني يف الباب املتفق عليه من مسند عبد، اجلزء ٢٥٦احلديث البخاري رقم ٣٥



عباس رضى اهللا عنهما قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إن 

٤٧الذى ليس ىف جوفه شيئ من القرأن كالبيت اخلريب (رواه الرتميذى)

ج. احلافظ هو اخذ التشريف عن النيب صلى اهللا عليه وسالم. منح النىب 

ة ىف اهتمام خاص الشهداء إحد صلى اهللا عليه وسلم احلافظ القرأن اجاز 

الذى حفظ القرأن قدمه ىف اللحد.

حدثنا عبد اهللا بن يوسف حدثنا الليث قال حدثين ابن شهاب عن عبد 

الرمحن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال: كان 

النيب صلى اهللا عليه وسلم جيمع بني الرجلني من قتلى أحد ىف ثوب واحد مث 

يقول ايهم أكثر أخذا للقرأن فإذا لشري له اىل احدمها قدمه ىف اللحد وقال 

انا شهيد على هؤالء يوم القيامة وامر بدفنهم ىف دمائهم ومل يغسلوا ومل يصل 

عليهم. 

ُهَو ايَاٌت بـَيـَِّناٌت َبلْ حفظ القرأن من عالمات اتوا العلم قال اهللا تعاىل: ﴿د.

العنكبوت: َوَما َجيَْحُد بِآيَاتَِنآ ِاالَّ الظَّاِلُمْوَن﴾◌ۗ ْوُتوا اْلِعْلمَ ِيفْ ُصُدْوِر الَِّذْيَن أُ 

٤٩٤٨

۱۵، احلرمني، ص التبيان ىف اداب محلة القرأنأىب زكريا حيىي بن شريف الدين النووي الشافعى، ٣٩



أن حفاظ القرأن اهل اهللا ىف االرضه.

عن اناس ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: (ان هللا اهلني من الناس، 

قيل: من هم يا رسول اهللا؟ قال: هم اهل اهللا، فهم اهل اهللا وخاصته)

االحرتام على احلافظ هو تعظيم اهللاو.

عن اىب كنانة عن اىب موسى االشعرى قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وسلم إن من اجالل اهللا إكرام ذى الشيبة املسلم واحلافظ القران غري الغاىل 

٤٩فيه واجلاىف عنه وإكرام ذى السلطان املقسط (رواه ابو داود)

.فضائله يف األخرة۲

أن شفاعة للحفاظكان القر .أ

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اقرأوا القرأن فإنه يأتى يوم القيامة 

شفيعا ألصحابه(رواه املسلم)

حفظ القرأن سوف يرفع درجة الناس ىف االخرة.ب

٤۹العنكبوت سورة ٤٠
۲٠فس املراجع، ص ن٤١



بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص 

وسلم قال: يقال لصاحب رضي اهللا عنهما: عن النيب صلى اهللا عليه 

القرأن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل ىف الدنيا فإن منزلتك عند اخر أية 

تقرؤها (رواه ابو داود والرتميذى والنسائ)

حفظ القرأن مع السفرة الكرام الربرةج.

عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: الذى يقرأ القران وهو 

ام الربرة والذى يقرأ القرأن وهو يتتعتع فيه وهو عليه ماهر به  مع السفرة الكر 

٥٠شاق له أجران (رواه البخارى)

حلفاظ القرأن عليه تاج الكرامةد.

عن معاذ بن جبال عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: من قرأ القرأن 

وعمل مبا فيه ومات ىف اجلماعة بعثه اهللا يوم القيامة مع السفرة واحلكام، ومن 

رأ القرأن وهو ينفلت منه، وال يدعه فله اجره مرتني، ومن كان حريصا عليه ق

وال يستطيعه وال يدعه بعثه اهللا يوم القيامة مع اشراف اهله، وفضلوا على 

اخلالئق كما فضلت النسور على سائر الطيور، وكما فضلت عني ىف مرج 

۱۵- ١۲ص ، نفس املراجع٤٢



ية األنعام عن على ما حوهلا، مث ينادى مناد: اين الذى كانوا ال يلهيهم رع

تالوة كتاىب؟ فيقومون فيلبس احدهم تاج الكرامة، ويعطى الفوز بيمينه، 

واخللد بشماله، فإن كان أبواه مسلمني كسيا حلة خريا من الدنيا وما فيها، 

فيقوالن: أىن هذه لنا؟ فيقال: مبا كان ولدكما يقرأ القرأن (رواه الطرباىن)

ته وال يغلب فيه قال اهللا تعاىل:﴿ِانَّ حفاظ القرأن هو الفائزون ىف جتار ه.

َناُهْم ِسرا وََّعالَنَِيًة  ُلْوَن ِكَتاَب اِهللا َو اَقَاُموا الصَّلوَة َو اَنـَْفُقْوا ِممَّا َرَزقـْ الَِّذْيَن يـَتـْ

ُه َغُفْوٌر اِنَّ ◌ۗ يـَّْرُجْوَن ِجتَارًَة لَّْن تـَبـُْوَر. لِيـَُوفـِّيَـُهْم اُُجْوَرُهْم َويَزِْيَدُهْم ِمْن َفْضِلهِ 

٣٠٥١-٢٩:َشُكْوٌر﴾ فاطر

و. حفاظ القرأن هو نائل االجرة من القرأن

عن أيوب بن موسى قال مسعت حممد بن كعب القرظى قال مسعت عبد اهللا 

بن مسعود يقول: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: من قرأ حرفا من  

حرف ولكن الف كتاب اهللا فله به حسنة واحلسنة لعشر أمثاهلا ال أقول امل 

حرف والم حرف وميم حرف (رواه ابو عيسى حممد بن عيسى الرتميذى)

٣٠-۲۹:فاطرسورة ال٤٣



. فوائد حفظ القرأن۵

قد شرح اهللا ونبيه صلى اهللا عليه وسلم فوائد كثرية ىف حفظ القران منها:

سعادة ىف الدنيا واالخرة.أ

عن اىب سعيد اخلدرى قال: عن النىب صلى اهللا عليه وسلم قال: يقول الرب 

حانه وتعاىل: من شغله القرأن وذكرى عن مسألىت اعطيته افضل ما سب

اعطى السابقني (رزاه الرتميذى)

السكينة.ب

عن اىب هريرة رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ما 

اجتمع قوم ىف بيت من بيوت اهللا يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه اال انزلنا عليم 

الرمحة وحفتهم املالئكة وذكر اهللا فيمن عنده (رواه مسلم السكينة ومنشيتهم 

والرتميذى وابن ماجة)

ج. قوة احلفظ

د. توسع العلوم واملعارف

ه. عليه أخالق الكرمية والسلوك الصديقة



و. الفصاحة ىف الكالم

)۱۹۵َرِيبٍ مبني() بِِلَساٍن عَ ۱۹٤قال اهللا تعاىل: َعَلى قـَْلِبَك لَِتُكْوَن ِمَن اْلُمْنِذرِْيَن(

ز. مقبول ىف الدعاء 

احلفاظ القرأن هو حبيب اهللا ودعاءه مستجابه.

عن انس ين مالك رضى اهللا عنه قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 

القرأن عند كل ختمة دعوة مستجبة (رواه اخلطيب البغدادى)لصاحب

: السلوك ثالثالمبحث ال

مفهوم السلوك.أ

سلوكا" مبعىن سرية اإلنسان ومذهبه - يسلك-"سلكالسلوك لغة من

واجتاهه. يقال: فالن حسن السلوك أو السيئ السلوك. ويف علم النفس: 

أما ٥٢االستجابة الكلية اليت يبديها كائن حي إزاء أي موقف يواجهه

اصطالحا السلوك أنه ما يأتيه الفرض أو الكائن العضوي من نشاط يف 

ية والبيئة على حد سواء. فنشاطه على هذا حميطه حمفزا بدوافعه الفطر 

٤٤٥إبراهيم أنيس وآخرون، دون السنة. املعجم الوسيط. (لبيان:دار الفكر)، ص ٤٤



األساس ميثل الوظيفة اليت تفصح على طبيعة الفعالية ضمن إطار بيئة. وعلى 

هذا األساس حتدد العالقة اليت تصل بني الكائن العضوي وبني وسطه الذي 

٥٣يعيش فيه.

صر، اعنثالثحيتوي على كلو سلان ألني هن وبو اتعّرف عند ريامك

loving the)تانسحلاوحيب (knowing the good)تانسحلاي يعرف هو 

good) تانسحلاويفعل(doing the good).مبعىن كلو سلا، سمو ا. ويف ق

آلخر. ان مع سانإلالذي يفرق ادب ألاو اق خالأية و سلنفات اطبيعة وصف

ل ثء مايشألامل شليت تاخصية شلائص ايل للخصامجإلام من عدد سإلا

ط امنألقيم و ات و انكامإلامليول و ات و القدر او هر كت وحيب ويادالعاو كلو سلا

ن دل كدلة، ولاخصية مبشلاو اكلو سلاح صطالإلاتخدم سيالبغاري. و كلتفا

ي قيمة هلطبيعة ان أر كيذ مثري املعيالمة طبيعة مبعىن كلفورت على  ا

اذههن يطلق علياكايأتقييم. ليت الاي طبيعة هخصية شخصية. و شلا

ل. اعمألار و كافألايع مجر على ثليت تؤ ان سانإلالعقل اي طبيعة هبع الطا

على هابري. ومت تعريفكد فرق  جيو ق الخالألاو كلو سلالتعريف، امن انظر 

)، ١٩٧٣حممد خريي وآخرون، علم النقس الرتبوي أصوله وتطبيقاته، (الرياض: جامعة الرياض، السيد ٤٥
١٧ص 



لعقل. امضّمن يف هنري ألكلتفادون ثلذي حيداء ار جإلاهار اعتباء باو سحد 

٥٤دة.العاهمى عليسن يأن كء مياو سخرى على حد أرة اوبعب

يعرف السلوك اإلنسان بأنه كل األفعال والنشاطات اليت تنتج عن 

الفرد سواء كانت ظاهرة أم غري ظاهرة. ويعرفه آخرون بأنه أي نشاط يصدر 

عن اإلنسان سواء كان أفعاال ميكن مال حظتها وقياسها كالنشاطات 

كري والتذكر الفسيولوجية واحلركة أو نشاطات تتم على حتوغري ملحوظ كالتف

والوساوس وغريها. 

والسلوك ليس شيئا ثابتا ولكنه يتغري وهو ال حيدث يف الفراغ وإمنا يف 

بيئة ما، وقد حيدث بصورة الإرادية وعلى حنو آىل مثل التنفس أو الكحة أو 

حيدث بصورة الإرادية وعندها يكون بشكل مقصود وواعي وهذا السلوك 

٥٥الفرد.ميكن تعلمه ويتأثر بعوامل البيئة واحمليط الذي يعيش فيه

ت ادالعاوين كتمرة تتم لتسو عملية مهكلو سلان أم بهتعريف يفكوعلى ذل

ق خالألاو أم السألاىل ااداتناسية سلنفات افصلاق و خالألاو كلو سلاو 

ر كلفاو هكلو سلالرتبيوية، اؤون شلارة اوز اهجملناز كملر ارمية. وفقكلا

٥٤Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, (Bandung :PT
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ب اتعسالجئالنتال من شكتتامصخشية لصخشو أق خالألات و ادالعاو 

ري كلتفالنظر و ايف ساسألكاتخدم  ستساأملعتقدة املختلفة و ائل ضالفا

لعمل. ارف و صلتاو 

صفات الرسول وأخالقهم .ب

إضافة ملا سبق من كمال الصورة اخللقية والسمو األخالقي للرسل عليهم 

م كذلك يتصفون بصفات مهمة تقتضيها وظيفتهم كوسائط  السالم فإ

بشرية بني اهللا تعاىل وخلقه وهي صفات البد من وجودها جمتمعة يف كل 

:رسول وهي: 

: أوال:الصدق

النبوة رسالة من اهللا تعاىل على يد رجل من الناس ليبلغ عن اهللا تعاىل ما 

أرسل به فإذا كان كذلك فإن أول ما جيب أن يتصف به النيب هو الصدق 

عثة أو بعدها إذ يستحيل أن يبعث اهللا تعاىل كذابًا فيستحيل سواء قبل الب

على الرسول أن يكذب. فتأييد اهللا تعاىل له باآليات البينات دليل على 

صدقه كما أن اتباع الناس له وظهور أمره كل ذلك يدل على صدقه قال اهللا 

) وقال تعاىل يف إبراهيم : (( واذكر يف الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا )

يف إدريس : ((انه كان صديقا نبيا)) وقال يف وصف إسحاق ويعقوب ابين 



إبراهيم عليهم السالم : (( ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكالً جعلنا نبيا ووهبنا 

هلم من رمحتنا وجعلنا هلم لسان صدق عليا )) وقال يف إمساعيل عليه السالم 

الوعد وكان رسوال نبيا )) : (( واذكر يف الكتاب إمساعيل إنه كان صادق 

وقد كان العرب يف جاهليتهم قبل بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم يلقبونه 

..                  بالصادق األمني فما كانوا يؤثرون عليه كذبا قط

:األمانةثانيا :

وهذه صفة قرينة للصدق فال يكون الكاذب أمينا كما أن اخلائن ال يكون 

صادقا لذا يلزم أن يكون الصادق أمينا واألمني صادقا وضد األمانة اخليانة 

واهللا سبحانه وتعاىل يستحيل أن يأمتن اخلائن حلمل رسالته إىل الناس كيف 

الكمال اخللقي املستلزم وقد قدمنا أن الرسل خالصة خمتارة من البشر تتمتع ب

واألمانة صفة تشمل كثريا من الفضائل ككتمان . الفضائلصفاتلكل

السر واحملافظة على حقوق الناس وتبليغ الرسالة كما محلها من عند اهللا تعاىل 

وااللتزام التام بكل ما يدعو الناس إليه قال اهللا تعاىل حكاية عن شعيب عليه 

اكم عنه)) وقال اهللا السالم خماطبا قومه : (( وما أريد أن أخالفكم إىل ما أ

تعاىل خماطبا رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم : (( يا أيها الرسول بلغ ما 

أوحى إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالته )) وقال تعاىل مهدداً 



إياه إن هو زاد فيما أوحى إليه أو أدخل فيه ما ليس منه قال اهللا تعاىل : (( 

ولو تقول علينا بعض األقاويل ألخذنا منه باليمني مث لقطعنا منه الوتني فما 

منكم من أحد عنه حاجزين )) فلو جاز أن يكون الرسول خائنا لغري يف 

الشرائع اإلهلية وألفسد يف األحكام اليت يتلقاها عن اهللا تعاىل فيضيع بذلك 

ىل وحده واهللا تعاىل ال الغرض من رسالته وهو الصالح والعمل بأوامر اهللا تعا

حيب املفسدين وال يؤيد اخلائنني فكيف يؤيد من خانه وينصره ويظهره فال 

بد إذا أن رسل اهللا تعاىل قد كانوا مجيعا أمناء يف تبليغ ما محلوا ومن كمال 

صفة األنبياء تبليغهم كل ما أرسلهم اهللا تعاىل به وأداء رسالتهم ووظيفتهم 

ل اهللا تعاىل : (( وما على الرسول إال البالغ املبني ))املتمثلة يف ذلك كما قا

: ثالثا: الفطانة

وذلك بأن يكون الرسول فطنًا ذكيا يدرك ما يدور حوله من األمور إدراكا 

مل .والفطنة سريعا ويتصرف فيه على حسب ما يقتضي العقل احلكيم األك

الزمة للرسول حىت يكون قادرا على إقناع من يدعوهم من أهل اإلنصاف 

واالعتدال خالفا للمعا ندين اجلاحدين وحىت يتمكن من إزالة الشبهة 

ومن مواقف الفطنة يف الرسل ما حكاه اهللا تعاىل عن . من نفوسهموالشك

: (( أمل تر إىل الذي إبراهيم عليه السالم يف حوار مع النمرود قال اهللا تعاىل



حاج إبراهيم يف ربه أن آتاه اهللا امللك إذ قال إبراهيم ريب الذي حييي ومييت 

قال : أنا أحي وأميت . قال إبراهيم :فإن اهللا يأيت بالشمس من املشرق 

ا من املغرب . فبهت الذي كفر واهللا ال يهدي القوم الظاملني )) وهذا  فأت 

ه مع فرعون يثبت على قوة احلجة وبداهة البينة موسى عليه السالم يف حوار 

دون أن يثريه استفزاز فرعون واستخفافه به وقد ذكر اهللا تعاىل ذلك بقوله : 

(( قال فرعون وما رب العلمني . قال رب السماوات واألرض وما بينهما إن  

.عون قال ربكم ورب آبائكم األولنيكنتم موقنني . قال ملن حوله أال تستم

نون قال رب املشرق واملغرب وما قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم 

بينهما إن كنتم تعقلون . قال لئن اختذت إهلا غريي ألجعلنك من 

.املسجونني

غلتبليا:ابعار 

م عليهم الصالة  ذا اللفظ يف هذا املوضع أ معناه لغة اإليصال، واملقصود 

م لشيء  والسالم يبلغون مجيع ما أمرهم اهللا تعاىل بتبليغه، وال يتصور كتما

من ذلك، قال تعاىل :" يَا أَيـَُّها الرَُّسوُل بـَلِّْغ َما أُنزَِل إِلَْيَك ِمن رَّبَِّك َوِإن ملَّْ 

تـَْفَعْل َفَما بـَلَّْغَت رَِسالََتُه َوالّلُه يـَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ الّلَه َال يـَْهِدي اْلَقْوَم 

.٦٧)املائدة:(اْلَكاِفرِيَن[



:٢٨اجلني:سورةىل يفاتعهللال اوق          

         .

املكلف اعتقادها يف حق الرسل عليهم فهذه الصفات األربعة مما جيب على

الصالة والسالم، واعتقاد استحالة اتصافهم بأضدادها، وهي كما سلف: 

واألمانة، وضدها اخليانة، والتبليغ، وضده الكتمانالصدق، وضده الكذب، 

.                                                            ٥٦.الغفلةوضدهاوالفطانة

ول سر كلو كسلطلبة  اكلو سوين كتطيع لتسن تأة ثحالباتريد كلو سلااذو 

لقرآن.  اوية وحفظ غللالطلبة ات ايافكملتعدد بني  اط ارتبإلابهللا

كلو سلاوين كصر في تا. عنج

هاد فيجلذي يو العقل ان لعقل ألاو هكلو سلاوين كية يف تأمهلعنصر ا

يء. شل كقة يف  ابسنت كاهتارية حيل من جتشكليت تتاهاملأكبجمابر 

ري كلتفالوب اسل شكليت قد تاد اعتقالام ايل نظشكتمثجمالربنااذهو 

م هلفالوعي و اار ادة مر العان أدت ج. وو كلو سلار على ثن تؤ أن كمي

ت ان حمتويأية كلو سلالرتبية ارح يف تنفيذ شخص.  ويشلاكلو سون كيس

٢٨٠شرح جوهرة التوحيد للباجوري، ص:٥٦



لرتبية ا.ايسندونيإلرتبية يف اق ايسقية يف خالألاء برتبية او سكلو سلاومعىن 

لوطنية افة اقثلادر من ايل مصالعاي تربية قيم ألقيمة اي تربية هية كلو سلا

٥٧خصية.شلاب ابشلاء اية من بنسندونيإلا

اإلرتباط المتعدد بين كفايات الطلبة اللغوية وحفظ القرآن الكريم المبحث الرابع : 

وتكوين السلوك الحسنة

وتكوين السلوك الحسنةاإلرتباط بين كفايات الطلبة اللغوية .أ

د اإلرتباط بني كفايات الطلبة اللغوية وتكوين السلوك احلسنة ألن اللغة هي و وج

النكساتوأالتقدم اللغة تستطيع أن تالخق مظهر احلضارة الناس األكرب.

تمع يف مكان امليالد واحلياة.  احلضارة. باللغة تقوي الناس إرتباط و أصالة با

.٥٨لتلك اللغة هي مركبة الثقافة واحلضارة

، مبادئ بالد اإلندونيسيا تعرف أرخبيلمنذ دخول اإلسالم إىل 

وتستخدم اللغة العربية كلغة الدين وهي قدمية تلعب دور مهم يف تكوين السلوك 

٥٧Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, (Bandung :PT
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البالد احلسنة. اللغة العربية هي إحدى من خزينة احلضارة الدنيا القدمية واللغة 

. من واقع السابق، اللغة العربية هلا  دور أكرب يف ٥٩األجنبية األكرب املشهورة

تمع.  عملي ة الرتبية وتكوين السلوك احلسنة للطلبة وكذلك ا

اللغة هي الة اإلتصال االنسان منذ األول خلقه كما شرح يف القرآن يف 

الصورة الرمحن :    كلمة "البيان" هي  ٦٠رأى صفيان سوري

كما أكد يف القرآن ستة مبادئ الذي كلمتان اللتان يستخدم القرآن لإلتصال.

)، هو تكلم ٩ينبغي ليجعل القبضة عند التكلم. األول: قوال سديدا (النساء :

)، هو تكلم باستعمال اللغة ٨بالصحيح.  الثاين: قوال معروفا (النساء :

السكينة، ال غضب أو جرح الشعور، يناسب باملواصفات الصحيح، الصدق، 

)، هو تكلم باستعمال اللغة ٦٣بليغا (النساء :وغري تكذب. الثالث: قوال

)، هو تكلم ٢٨اهلدف والفصيح والواضح. الرابع: قوال ميسورا (اإلسراء: 

)، هو تكلم بكلمة طيبة ويدل ٢٣باحلسنة. اخلامس: قوال كرميا  (اإلسراء: 

)، هو تكلم باللطفية.   ٤٤باألخالق الكرمية واحملمودة. السادس: قوال لينا (طه: 

٥٩Seminar Internasional, “Peranan bahasa Arab dalam Pengembangan Peradaban” Oleh Prof.
Dr. Anton M. Moeliono, UIN SUKA ١٧-١٤ Juli, ٢٠١١
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د اإلرتباط قوّي بني  و وجبيان األعلى تستطيع أن تالخص أن من 

كفايات الطلبة اللغوية وتكوين السلوك احلسنة.

اإلرتباط بين كفايات حفظ القرآن وتكوين السلوك الحسنة .ب

وجود اإلرتباط بني كفايات حفظ القرآن وتكوين السلوك احلسنة ألن حفظ 

الطلبة أحسن الشخص ويعلمها إليهم منها األمور اليت القرآن هو اجلهد ليكون 

وإرتفاع القيم يف احلياة. ألن الطلبة متعودة حفظ القرآن تعلم يويحتسب احل

ا. ألن احلالة السابقة تبني يف القرآن.  اخلطورة يف احلياة وتعلم أن ترّتب حيا

لم الذي يعلم وتزيد الدوافع والنصيحة وبيان العمل احلسنة من املشريف أو املع

٦١الطلبة ليكون أحسن الشخص.

وبعبارة أخرى حفظ القرآن يستطيع أن يساعد تركيز الطلبة، ألن حلفظ 

آيات القرآن، ال جتوز الطلبة مراوغة من تركيز ليستطيع احلفظ والفهم باجليد. 

وحلفاظ القرآن ميارس ويرتكز مرتفع حىت يسهل لتعليم وفهم العلوم اخرى. 

٦١ http://ahmadirfanalfaruqi.blogspot.co.id/٢٠١٦/٤/pengaruh-menghafal-al-quran-
terhadap.html



، فروفيسور علم النفس من جامعة امام حممد ٦٢اهللا سوبيهالدكتور عبد 

بن سعود اإلسالمية الرياض يقول اىل الطلبة ألتباع احلالقة حفظ القرآن، ويقول 

ايضا أن حفظ القرآن يستطيع أن يساعد لرتكيز وشروط وجد العلوم.

عندما اقرتبنا من القرآن وحماولة لقراءة وفهم ذلك، جند أن القرآن يعطينا 

١١-١:يف اثنني من السور،سورة املؤمنون.التوجيه الكامل للنجاح يف العاملني

وضعت بعض السمات والصفات عميقا جدا إىل ، ٣٥- ٢٢وسورة املعارج:

تكوين سلوكناإذا اعتمدنا هذه الصفات والسمات يف أنفسنا كأساس ل.أسفل

ولكن يف اآلخرة يف هذا العامل، فإنه لن يؤدي إال إىل النجاح يف هذا العامل،

٦٣.أيضا، إن شاء اهللا

صالة يعين مواجهة .ةقبل كل شيء للفالح (جناح) هي صال:أوال

عندما نبدأ صالتنا وجعل هي النية، وحنن يف الواقع وجها .القادمة لوجه مع اهللا

وهو ما يعين أن أكون قد "إين وجهت"قبل كل وصالح نقول.لوجه مع اهللا

وجهت وجهي حنو اجتاه اهللا الذي خلق السماوات واألرض كل قطع عالقايت 

٦٢ M. Ngalim Poerwanto.. Psikologi Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya. ١٩٩٢

٦٣Syed Akbar Hassan , “Qur’an's Basics For Character Building”
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أن لذلك قال النيب (عليه الصالة والسالم من اهللا.والعالقات من كل العامل

وإذا كان اخلروج من الوعي وأعماق قلوبكم ةيكون له) أنه إذا كان من صال

هذا ميكن أن حيدث فقط .من مؤمنداخلاص بك، هو املعراج أعلى صعو 

عندما نعرف ما نقوله يف صلواتنا وهو أمر مهم جدا ملستوى تركيزنا، وذلك هو 

عدم وجود نفسه الذي عقولنا يهيمون على وجوههم هنا وهناك أثناء الصالة 

هي الكلمات الرئيسية حافظ و وخزو، ،خشوعويصبح جمرد ممارسة أو طقوس

جيب علينا أن -ةهي اجلودة الداخلية صالخزوو شوعة خالثالثة يف جمال صال

ندرك ونشعر بأننا وجها لوجه مع اهللا ولدينا الركوع وساجدا جيب أال يكون 

.جمرد املادية ولكن جيب علينا أن ندرك نوعا من التعلق العقلي والروحي مع اهللا

وغاب، ويقالةيعين أن لدينا حلراسة أنفسنا وضمان عدم وجود صالحافظ

ال .دائما يف الوقت احملدد مراقبة مجيع القواعد وحنن املستمر يف هذا ا

ال يعين اخلطيئة ولكن .التدريباتهو عدم االخنراط يف عقيمةا:ثاني

عندما نستعد أو .الشيء الذي ال طائل منه، هواية تافهة، إهدار الوقت الثمني

ذلك، وعدم إضاعة أي تظهر لبعض االمتحانات، وضعنا اجلسم والروح يف 

وباملثل، .وقت يف أي نشاط آخر قد يلهينا مما أدى إىل فشلنا يف االمتحان

النتيجة اليت و -فإن احلياة الدنيا هي أيضا اختبار مستمر بالنسبة لنا مجيعا 



ولذلك، يتعني علينا أن حناول حتقيق .إن شاء اهللا، سوف يعلن يف اآلخرة

قد تكون حلظات قليلة من اآلن أو قد م حنن ال نعرف ك،أفضل من عصرنا

علينا أن نتأكد من أننا ال نضيع الوقت يف .حنن مع اليسارتكون آخر عامني

وينبغي أن حنذر أنفسنا من الكالم هراء، سيئة .أنشطة غري جمدية وغري منتجة

فيها لن تسمع أي شيء دون " :حلقة مميزة من اجلنة املوعودة هي.وفضفاضة

."ئل منهجدوى أو طا

خطوة أخرى حنو بناء ما يصل من شخصيتنا كما يف القرآن هو تقاسم 

الزكاة واجبة اليت الصدقة. عن طريق الزكاة و ثروتنا إىل جانب احلب لذلك

.اإلعفاء ومعدل ثابت بينما صدقة ليس هلا حدود أو اإلعفاء على هذا النحو

ألغنياء والفقراء ميكن ألي شخص أن يعطي الصدقة اليت ال يوجد حالة من ا

بدال النيب وقال أنه إذا كان لديك خبز واحد وتبادل النصف مع بعض 

.من األغنياءالصدقةاحملتاجني، فإنه أجدر أن اهللا من 

٦٤يشرع حىت األولوية اليت جيب أن نشرتك ثروتنا يف سورة البقرة

                   

٦٤ Q.S. Baqarah:١٧٧



                     

                      

                   

              

املذكورة أعاله أيضا جيعل من الواضح جدا أن الزكاة والصدقة مها اآليات 

شيئان خمتلفان متاما والتزاماتنا ال تنتهي مع الزكاة فحسب، بل علينا أن نشارك 

ال تظن ما السرور واالرتياح .كثريا وكلما كان ذلك ممكناصدقةأموالنا جبعل

ا ستعطي عندما نشرتك أموالنا مع شخص عاطل عن ال عمل، أو الشخص أ

الذي حياول كسب لقمة العيش ولكن ال كسب ما يكفي لتلبية احتياجاته، أو 

ة، وغري قادر على كسب الشخص الذي أصبح املعوقني بسبب حادث أو كارث

وذلك أيضا قبل أن تسأل أو يأتون إلينا للحصول على .لقمة العيش

٦٥.املساعدة

ا ال ميكننا اعتقاد راسخ يف يوم القيامة واآلخرة هو نوع ية واليت بدو

إال أننا ال منلك هذه الصفات .التفكري يف بناء شخصيتنا وذلك لتكون ناجحة
٦٥ Syed Akbar Hassan , “Qur’an's Basics For Character Building”
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ممكن فقط عندما كنا صاحل أمل.، سنبقى دائما عرضة للشرور حولناسلوكنايف 

ندرك متاما أننا سوف تكون مسؤولة عن ما نقوم به يف هذا العامل يوم القيامة 

.سوف نعتمد على اجتياز االختباروجناحنا يف اآلخرة 

وحنن من .التواضعوقوي هتكوين سلوكناواحدة كبرية جودة أن 

املفرتض أن تكون متواضعة وينبغي أن يكون يف مراقبة جيدة من الغرائز احليوانية 

الثقة ومواكبة بوعودنا .لدينا حراسة أنفسنا مع كل أنواع التجاوزات واالحنرافات

دات لدينا هي أيضا الصفات اهلامة جدا اليت مطلوبة من وشركة يقف على شها

جيب أن نفكر مرتني يف حني جعل الوعد وينبغي أن .أجل شخصية ناجحة

أعظم من كل الوعود اليت .وعد فقط عندما نكون على ثقة من حتقيق ذلك

"إياك حققناها واحلفاظ على تكرار يف كل ساالتس لدينا هو يف سورة الفاحتة

أنت وحدك ال نعبد وأنت القيام به وحدها ننتقل ك نستعني"نعبد وإيا

قد ذكرت أن كلما (صلى اهللا عليه وسلم)يف حديث أنس .(للمساعدة

املوجهة أصحابه، وقال انه يعطي دائما (الذي يكون السالم)الرسول الكرمي 

حذار، هو الذي ال حيفظ ثقته ليس لديه نية، والذي ال يفي " :هلم التعليمات

يقف شركة على .البيهقي، الرماد شو أساسها اإلمام"هداته ليس له دينبتع



شهادات لدينا يعين أننا ال إخفاء األدلة وال تغيريه بأي شكل من األشكال عن 

.دوافع أنانية

١١-١:على جعل دراسة مقارنة لكل من السور، أي سورة املؤمنون

ذكر الصفات اليت مطلوبة ، جند أنه قبل وبعد انتهاء ٣٥-٢٢وسورة املعارج:

من أجل بناء الشخصية وذلك ليكون ناجحا يف الدنيا واآلخرة، والضغط على 

وصف مزايا شخصية عالية وسامية .هذا يعطينا فكرة عن أمهية صالح.ةصال

ا تستحق .وقد أبرم معهاة، بدأ مع صالاجلنةمن أولئك الذين قد أعلنت بأ

م، لتكون صامدة وثابتة من أي وقت ليكون االداء من صالح هو أول مس ة 

م هو مسة يف  مضى فيما يتعلق صالح هو مسة للمرة الثانية، وحلراسة صالح 

٦٦.آخر

ما سبق هي النصيحة اليت حنصل عليها من القرآن عندما اقرتبنا من 

.حتقيق ذلك وطلب املشورة من أجل صيغة ال تشوبه شائبة لتحقيق النجاح

.س فقط لصاحل دنيا ولكن لتحقيق النجاح يف اآلخرة أيضاينصح القرآن لنا لي

تكوين ساعة يف اليوم ليقرأ ويفهم معىن القرآن الكرمي ميكن أن تساعدنا يف

٦٦ Syed Akbar Hassan , “Qur’an's Basics For Character Building”
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اآلن أصبحت دراسة القرآن .، وبالتايل يف حتقيق النجاح يف العاملنيسلوكنا

ص الكرمي أكثر سهولة كما هو احلال اليوم ليس فقط هو متاح يف شكل الن

.ولكنها متاحة أيضا يف الصوت والفيديو وغريها من األشكال

كما شرح يف القرآن مواصفات العلماء خيافون اىل اهللا،   

                      

   هم خيلقون أو سلوك املستقل والشجاع والعابد و

حىت عدم اإلعتماد يف عبودية اىل سوى اهللا. األخالق أو استعداد للتضحية

السلوك يستطيع قوّي ألن موفق يف كلمة التوحيد الىت وصف اهللا كالكلمة 

٦٧الطيبة.

القرآن هو مصدر مجيع العلوم، مبا فيه املصدر وأسوة حسنة يف عملية 

الرتبية السلوك. األمثلة يف القرآن عملية الرتبية يف احملادثات بني إبراهيم وإمساعيل 

عليه السالم، بني حييا ووزكريا عليه السالم، بني يوسف عليه السالم وأخيه، بني 

، اليت تكعس عملية التعليم يف تكوين حممد صلى اهللا عليه وسلم وأمته وغريها

٦٧Ulil Amri, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur’an, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,
٢٠١٤), hlm. ٩



لد الرجال من يسوف سلوك قوّي. فالتعليم الذي يستخدم القيم يستند الديين 

٦٨.الطابع

بعبارة أخرى، إذا نريد أن نكون الطلبة منحرفات فالتعليم الديين مهتّم. 

. ولكن، مع إضافة ساعات الدرسمرادفدائما ليسالديينيتحدث التعليم

حبفظ القرآن وفهم معنه وتنفيذه يف حياته هو واحد من طريق ليستطيع تكوين 

السلوك احلسنة ألن بينهما يوجد إرتباط قوّي.  

أوال، شكل األمر والنهي واملعلومات عن ;ن من التعليماتانوعن آالقر 

. العمل احلسنة عند الشريعة أو العرف على األساس العقل، الشريعة والعادات

. آيات من فعل شيئا مفيدايمن قوة العقل أن الستفادةثانيا، يعتمد على البشر 

توجيه بأن الكائنات البشرية لديها تكوين باخللق. بعض منها القرآن الكرمي 

- ٣٠سورة النور:;، وتبني يف بعض السور واآليات التايلكرميةالاألخالق

، سورة ١١٩، سورة التوبة:٢٣، سورة اإلسراء:٣٣سورة األحزاب:٣١،٣٢

التسامح ، احلفاظ على الذاتتعترب األشياء عن السلوك، ١٣٤-١٣٣العمران:

٦٩.والصدق

٦٨Ulil Amri, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur’an, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,
٢٠١٤), hlm. ١٥

٦٩Ulil Amri, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur’an, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,
٢٠١٤), hlm ٦٥-٦٤



عن عن كثب هناك قدرا هائال من نسبة اآليات اليت تتحدثإذا نظرنا 

آيات من القرآن الكرمي والفروع. األخالق، سواء كانت تتعلق حالة األصول 

القرآن نفسه إجراء مثل القواعد واملبادئ األخالقية اليت توجه للبشرية السعادة. 

، من الرمسي وغري الرمسي. الرتبية األخالقية عملية التعليم من خالل التدريبات

هي عملية التعليم والرعاية والتكوين وتعطى التدريب عن األخالق وكفايات 

التفكري اجليد. ولذلك، موقف األخالق يف القرآن مهّم جدا، ألنه من خالل 

آيات القرآن تسعى اىل توجيه وتشجيع البشرية لألخالق الكرمية. من خالل  

كون مهمة اخلالفةيأن الناس ميكن أن ألخالقية، كرمه اهللا بالعقل،  الرتبية ا

باألخالق احلسنة.

وتكوين السلوك اإلرتباط بين كفايات الطلبة اللغوية وحفظ القرآن الكريم ج.

الحسنة

كفايات الطلبة اللغوية وحفظ القرآن الكرمي مع تكوين وجود اإلرتباط بني  

ألن كفايات اللغوية هي إحدى االسس اليت ال تفقد مهمة السلوك احلسنة

وحتتاج يف حياة اليومية خصوصا يف عملية التعلم واالعمال اخرى. وإحدى من 

ا:  فوائد القرآن هي ترقية كفايات اللغوية أل



تستطيع أن جتد الكاملات اليت تسبب ترقية املفردات .أ

يستطيع أن يقول احلرف بالتعبري واللفظ فصيحا .ب

م..ج ٧٠تستطيع أن تستخدم الكاملات كالتعبري على الذهن يف قلو

ربية اليت  لغة القرآن هي اللغة العمن بيان األعلى تستطيع أن تالخص أّن 

ناها، ولكن اذا يعلم املعلم طريقة النطق واملعىن من  كل الطلبة تصعب لفهم مع

مباشرة تعلم الطلبة كيف حتّور وتتكلم خصوصا اللغة العربية.  وغريكل اآليات

سوى تؤثر كفايات اللغوية على الشخص يف حفظ القرآن، وايضا 

تدافعها العامل عمق الروحية من خالل عبادة السنة وغريها. مث حتفيظ القرآن هو 

واحد من قسم طريق سكن القلوب الشخص وقسم الذكر اىل اهللا حىت يؤثر اىل 

تكوين السلوك الشخص العمل. كما قال اهللا تعاىل يف صورة الرعد :( 

                (

٧٠Slameto.. Belajar dan Faktor-Faktor yang mempengaruhinya. Jakarta: Rineka Cipta. ١٩٩٥



الفصل الثالث

منهجية البحث

مدخل البحث و منهجه .أ

املدخل الكمي بدراسات الرتابط، ألن إن املدخل املستخدم هلذا البحث هو 

البحث توصل إىل أوصاف بعض الظاهرات، إذا تؤكد مدى ترابط متغريين 

وإىل أي حّد تتطابق تغريات عامل ما مع تغريات عامل اخر. هذا البحث 

كفايات الطلبة اللغوية ١متغريان مها متغري مستقل يستخدم ثالثة متغريات،

)x(حفظ القرآن الكرمي ٢ومتغري مستقل )١xمتغري تابع يف البحث هو و)٢

)y(تكوين السلوك احلسنة 

رقملاو اؤشرملايستخدمملتعدد اط ارتبإلاة اسو در هثلبحااذهو 

وهانهملتعدد اط ارتبإلا. وأكثرو اثالثة متغرياتبنيطارتبااللقياس

حفظ القرآن الكرمي مع تكوين السلوك احلسنة.  كفايات الطلبة اللغوية و

والبحث يستخدم أيضا معامل اإلرتباط يف حتليل البيانات أن املنهج 

اإلرتباطي يتطلب قياس متغريين على األقل، وميكن إجراء ذلك على جمموعة 



اإلرتباط" الذي حيدد مدى متغريواحدة، ويستخدم األسلوب اإلحصائي "

ين، وترتاوح معامالت اإلرتباط. االقرتان بني املتغري 

ملعرفة البيان على معامل اإلرتباط الذي جيد كبري أو صغري، فنستطيع 

أن ننظر يف جدول السابق :  

١جدول :ال
اإلرتباطاييزمع

درجة اإلرتباطفاصلة المعملة

ضعيف جّدا٠.١٩-٠.٠٠

ضعيف٠.٣٩-٠.٢٠

متوسط٠.٥٩-٠.٤٠

قويّ ٠.٧٩-٠.٦٠

قوّي جّدا١.٠٠-٠.٨٠

مجتمع البحث و العينة .ب

عهد وكانت مجيعهم ىف هذا املهو مجيع الطلبة بحث الا إن جمتمع البحث يف هذ

وهم متباينون.٢٠١٦-٢٠١٥للسنة الدراسة طلبة.١١٣



أما العينة يف هذا البحث يستخدم اسلوب العينة العشوائية البسيطة ألن  

تمع متباين. العينة العشوائية البسيطة هي طريقة الذي  كل عنصر من عناصر ا

تمع بأن يكون ضمن العينة  تعطى الباحثة فرصة مستوية لكل فرد من أفراد ا

منهم وليكونوا أخذ الباحثةحث اكثر من املائة فتللمجتمع ىف هذاالباملختارة.  

. لبةط٣٦العينات هى 

متغريات مستقالت و ٢يف هذا البحث استخدمت الباحثة ثالث متغريات، هي 

متغري تابع كما يلي: ١

متغري مستقل .أ

ومتغري مستقل )x١(كفايات الطلبة اللغوية ١هناك متغريان مها متغري مستقل 

)x٢(حفظ القرآن الكرمي ٢

متغري تابع .ب

)y(متغري تابع يف البحث هو تكوين السلوك احلسنة 

الربط بين المتغيرات 

تكوين السلوك
)Y(احلسنة

(X١)ات الطلبة اللغويةكفاي

(X٢)حفظ القرآن الكرمي

r١

r٢

Rr٣



البيان :

rيستخدم إرتباط احلسنةتكوين السلوكو ات الطلبة اللغويةكفاي= إرتباط بني١ ،

بسيط 

rيستخدم إرتباط احلسنةتكوين السلوكحفظ القرآن الكرمي و إرتباط بني= ٢ ،

بسيط 

= rوحفظ القرآن الكرمي، يستخدم إرتباط ات الطلبة اللغويةكفايإرتباط بني٣

بسيط 

R =تكوين السلوكوحفظ القرآن الكرمي مع ات الطلبة اللغويةكفايإرتباط بني

يستخدم إرتباط املتعدد احلسنة،

مصادر البياناتج. 

كما ترى ىف االتى:البحث، وهيأما املصادر ىف هذا 

وحفظ ات الطلبة اللغوية كفاية: هي الطلبة ملعرفةألساسياصادر ملا.١

.  القرآن الكومي وتكوين السلوك احلسنة



أسلوب جمع البيانات .د

يانات. واختارت الباحثة هذه األدوات البجلمع دوات األةالباحثاستخدمت

:يأيتكما مناسبة بالنظرية املتعلقة باملدخل الكمي وهي

ختباراإل)١

ا من أهم األداة يف البحث الكمي و  تستخدم الباحثة هذه األداة أل

التقديرات و اإلختبارأكثر استعماال فيه. وتقوم هذه األداة بإعطاء 

اللغوية و إختبار حفظ الطلبةاتائج يف اإلمتحانني :إختبار كفايالنت

. القرآن

املالحظة)٢

ليصبحوا وتنفد املالحظة لنيل البيانات عن تكوين السلوك احلسنة الطلبة 

.غلتبليانة و الفطانة و امألالصدق و ا

أدوات البحث.ه

بالبحث لقياس متغريات البحث كما هناك أدوات البحث املستخدمة املتعلقة 

يلي:

راختبإلائلة أس)١



ا من أهم األداة يف البحث الكمي و  استخدمت الباحثة هذه األداة أل

التقديرات و أكثر استعماال فيه. وتقوم هذه األداة بإعطاء اإلختبار

و لتحريرياو االلغويةالطلبةاتائج يف اإلمتحانني :إختبار كفايالنت

ي. هفشلاو اإختبار حفظ القرآن

(√) check listلتدقيقامة عال)٢

الطلبة يف احلسنةسلوكالوتنفد املالحظة لنيل البيانات عن تكوين 

ات الطلبة اللغوية وحفظ القرآن الكرمي هذا املعهد بوسيلة كفاي

. غلتبليانة و الفطانة و امألالصدق و اليصبحوا

تحليل البيانات.و

البحث يستخدم األحصاء املعلمى. أن األحصاء املعلمى شروطه يأخذ العينة 

موعة وبيانات يوزّع سويا. فشروط األخر يدل على  بطريقة العشوائية من ا

تنظيم املناسبة بفروض البحث. البحث يستخدم حتليل االرتباط املتععد إلختبار 

ى القيمة متغري تابع إذا فروض البحث وحتليل االحندار املتعدد لتنبؤ مدى اعل

القيمة متغري مستقل يؤثري فيها. إذان خطوات حتليل البحث كما يايل : 



إختبار العادي )أ

. اإلختبار ملعرفة عادي البياناتهو إختبار)uji normalitas(إختبار العادي 

. SPSS٢٢يستخدم برنامج 

إختبار خطي البيانات )ب

هو إختبار لتحديد خطي الربط بني )uji linieritas(إختبار خطي 

.SPSS٢٢املتغريات. اإلختبار يستخدم برنامج 

إختبار خطي متعدد البيانات )ج

هو إختبار لتحديد خطي )uji multikolinieritas(إختبار خطي متعدد

الربط بني متغري مستقل. إذا درجة الربط هي أعلى فال جيور يستخدم اىل 

.SPSS٢٢ربط املتعدد. اإلختبار يستخدم برنامج 

إختبار فروض البحث )د

واإلرتباط )korelasi sederhana(الباحثة تستخدم حتليل اإلرتباط البسيط 

إلختبار فروض البحث. مرحلة فروض البحث  )korelasi ganda(املتعدد 

كما يايل :

٣و ٢و ١إختبار فروض )١

إختبار الداللة )٢



يستخدم ليعرف هل احلاصل من )uji signifikan(إختبار الداللة 

موعة. قواعدها إذا  أعلى rhاإلرتباط العينة يستطيع أن يطبق على ا

أدىن من rhفيقبل فروض مباشر و يرفض فروض صفرّي، و إذا rtمن 

rt .فيقبل فروض صفرّي و يرفض فروض مباشر

إختبار املعامل التحديد )٣

يستخدم ليعرف )koefesien determinan(إختبار املعامل التحديد 

مدى (%) إرتباط متغري على متغري أخرى برمز : إختبار املعامل 

٢rالتحديد =

حندار إختبار اال)٤

يستخدم ليعرف تنبؤ مدى أعلى القيمة )uji regresi(إختبار االحندار 

Y’=a+bXمتغري تابع إذا القيمة متغري مستقل يؤثري فيها برمز : 

إختبار الداللة )٥

=Fhاإلختبار يستخدم برمز : 
٢/

١ ٢ /( ١)
إختبار االحندار املتعدد )٦

uji regresi(إختبار االحندار املتعدد  ganda( : يستخدم رمز
Y’=a+b١x١+b٢x٢



الفصل الرابع

ومناقشتها تحليلهاو عرض البيانات

هذا الفصل حيتوي على حملة عن تاريخ تأسيس موضوع البحث هو املعهد نور 

الفرقان ماالنق وحملة عن نتائج البحث الذي يشمل على البيانات من كفايات الطلبة 

اللغوية وكفايات الطلبة يف حفظ القرآن وتكوين السلوك احلسنة وإختبار العادي 

اليت تشمل على إرتباط بني كفايات الطلبة وإختبار اخلطي وحملة عن حتليلها ومناقشتها 

وتكوين السلوك احلسنة وإرتباط بني كفايات حفظ القرآن وتكوين السلوك احلسنة 

وإرتباط كفايات الطلبة اللغوية وحفظ القرآن الكرمي مع تكوين السلوك احلسنة. وفيما 

يلي بيان لكل منها. 

المعهد نور الفرقان ماالنق نبذة

نور الفرقان ماالنقتاريخ قيام معهد .أ

. وقع حممد حسنيحتت رياسة احلاجم٢٠١٠ىف عام نور الفرقانأّسس معهد 

ويتان ٠٤ر.ت. ٣٥\١كوفرال عثمان عصاية املسجد هذا املعهد ىف شارع  

.  ٦٥١١٨سوقا هرجو ماالنق سوق أكرب



جاوى ىف من مؤسسة تعليمية حتفيظ القرأن احدنور الفرقان ماالنقمعهد 

۱٠۵± و أدب بقدر ةحافظ٣٩، وقد خترج متخرج ۲٠۱۲حىت عام .الشرقية

.جاوى الشرقيةيأتون من مناطق خمتلفة، سواء من داخل أو خارجنالذيةلبالط

الذي تنفيذ نتيجة من تطورهونور الفرقان ماالنقمعهد ، تارخييا

جاوى الشرقيةقة (حافظ حافظة و قارئ قارئة) ىف مؤسسة حتفيظ و تالوة ح

.التعليم خاصنظام تنفيذها و االعتبارات املؤسسيةبعضبسبب

اليت تأسيس قيام جاوى الشرقيةاحلاقةالقرآنتالوة و حتفيظ مؤسسة

وهو العلماء احلافظحممد حسنياحلاجحتت رياسة٢٠١٠عام هذا املعهد يف

مائة معهدلقد ولدت، اآلنقيامه وحىتمنذ.القرآنحتفيظ جمالاحلافظ ىف و 

جاوى يفللمسلمني، وخاصةرصيدا ال يقدر بثمناليت أصبحتالقرأحفاظ

.الشرقية

املنظمة اليتشكليفهي املؤسسة الوحيدةاحلاقة"قبل أن يكون معهد "

حممد أستاذ احلاجمعالقرآنحيفظون و الذين يتعلمونةبالطلسرب منجتسد

مث ةبهؤالء الطلمنبعض.املسجدمنطقةمنيف حيالذي يقعاحلافظحسني

. يف حول املسجدجزئياالتعاقد و و هو تأمريدور املسجديفالبقاء



، واألمناء القرآنحيفظون و الذين يتعلمونةبالطلمع زيادةجنبا مث 

عنربمع إنشاءيف وقت الحقالذي أدركامية حماولة حل"احلاقة"املسؤولنيو 

.املختلفةواألحزاباحلكومة احملليةمساعدة منعلىالرجال

القادمني من مناطق خمتلفة تتطلب ة بكل عام عددا متزايدا من الطل

، واحلاجة إىل ةلبعلى أساس اإلقامة باين كمسكن الطمسكن. قدرة حمدودة جدا 

هادئة وسلمية ومرحية إمكانية تنفيذ الربامج التعليمية إىل احلد األقصى، احلاجة 

إىل التعليم والتدريب على نظام املعهد مع جمموعة متنوعة من األنشطة العلمية 

دعم برامج التعليم األساسي حتفيظ القرآن، مث أن يكون مفهوما أن احتياجات 

بناء املسكن عاجال. 

نور الفرقان رؤية والرسالة و أغراض معهد ال.ب

رؤية ورسالة، أما الرؤية نور الفرقانكشأن غريها من املؤسسات التعليمية ملعهد 

:٧١عهد فهوهذا املوالرسالة ىف 

ن قدوة احلياة لنيل سعادة ىف الدنيا واألخرةآ: جعل القر الرؤية

٢٠١٦يناير ١٣نور الفرقان ماالنقمعهد ةوثيق٧١



: الرسالة

الذى ينفع للدين والبلدتأديب الناس ليتخلقوا باالخالق القرأنية.١

تمعآنشر القر .٢ ن ىف احلياة ا

نور الفرقانأغرض معهد 

نآيصبح فاصحا ىف قراءة القر .١

نآيصبح فاقها ىف فهم القر .٢

ن ىف احلياةآيستطيع أن يعلم القر .٣

نور الفرقانأحوال المعلمين بمعهد .ج

:٢الجدول
نور الفرقانأحوال المعلمين بمعهد 

موقف والمهامال المعلمينإسم  الرقم

مدير املعهد  احلاج. حممد حسني ١

معلم تفسري اجلاللني وقراءة السبعة  نور اهلدى  ٢

معلم رسالة املئّونة سوكرلن ٣



معلم عقود اللجني  خليل الرمحن  ٤

معلم التحفيظ  نافس مهنزير ٥

معلم التحفيظ نيزر ٦

معلمة فتح القريب  رفيتا أغوستني زليمنة ٧

ةأنشطة الطلبد. 

:٣الجدول 
اليوميةةأنشطة الطلب

أعمال اليوميةالوقتنمرة

قيام الليل٠٣.٣٠-۱٠٣.٠٠

صالة الصبح مجاعة٠٥.٠٠-۲٠٤.١٥

مقابلة٠٦٣٠-٣٠٥.١٥

تناول الفطور٠٨.٠٠-٤٠٧.٠٠

تدارس ١٢٠٠-۵٠٨.٤٥

صالة الظهر مجاعة١٣.٠٠-٦١٢.٠٠



الغداء واإلسرتاحةتناول ١٤.٠٠-٧١٣.٠٠

تدارس١٥٠٠-٨١٤.٣٠

صالة العصر مجاعة١٦.٠٠-۹١٥.٥٥

مقابلة١٨.٠٠-۱۰١٦.٠٠

صالة املغريب مجاعة١٨.٤٥-١۱١٨.٠٠

تناول العشاء١٩.١٠-١۲١٨.٤٥

امساء احلسىن و استعداد التعلم١٩.٣٠-۱۳١٩.١٠

التعلم وصالة العشاء٢١.٠٠-۱٤١٩.٣٠

مقابلة٢٢.٣٠-۱۵٢١.٠٠

الراحة للنوم٠٤.٠٠-۱٦٢٢.٣٠

نور الفرقانأحوال وسائل معهد .ه

لتأدية عملية التعلم والتعليم، جيدر باملعهد أن يعد الوسائل التعليمية لتسهيل 

املعلم ىف بيان الدرس. ليس الوسائل أمر مهم ىف عملية التعليم ولكن بوجود 



الدرس بسرعة. ملعرفة أحوال الوسائل الكاملة، الطالب يستطيعون أن يفهموا 

الوسائل، ستبني الباحثة ىف اجلدول االتى:

:٤الجدول
نور الفرقان أحوال وسائل معهد 

األحوال العدد الوسائل الموجودة نمرة

جيدة ٦ ةغرفة النوم للطلب ۱

جيدة ۱۱ ةمحام للطلب ۲

جيدة ۱ غرفة النوم حلارس املسكن ۳

جيدة ۱ املصلى ٤

جيدة ۱ الديوان ۵

جيدة ۱ املطبخ ٦

جيدة ۱ املقصف ٧



جيدة ٢ اخلزانة ٨

ومن نظر إىل اجلدول السابق، إتضح لنا أن الوسائل ىف هذا املعهد جيدة.

واملدرسون عند عملية التعلم والتعليم.ةباملمكن أن يستفيد منها الطل

نور الفرقانعملية تحفيظ القرأن فى معهد .و

ن" على ينقسم العملية آميلك موتو "ال يوم اال بقراءة القر نور الفرقانمعهد 

الدراسة االتى:

:٥الجدول
جدول المقابلة للطلبة بمعهد نور الفرقان 

العمليةالوقتاليومنمرة

(مقابلة احلاج. حممد حسنيأستاذ الصبحيوم اإلثنني۱
لزيادة)

(مقابلة لتكرير)نافس مهنزيرأستاذ املساء

أستاذ نيزر (مقابلة لزيادة)العشاء

(مقابلة احلاج. حممد حسنيأستاذالصبحيوم الثالثاء۲
لزيادة)



(مقابلة لتكرير)نافس مهنزيرأستاذ املساء

أستاذ نيزر (مقابلة لزيادة)العشاء

(مقابلة احلاج. حممد حسنيأستاذ الصبحيوم االربعاء۳
لتكرير)

(مقابلة لتكرير)نافس مهنزيرأستاذ املساء

أستاذ نيزر (مقابلة لزيادة)العشاء

(مقابلة احلاج. حممد حسنيأستاذ الصبحيوم اخلامس٤
لزيادة)

(مقابلة لتكرير)نافس مهنزيرأستاذ املساء

أستاذ نيزر (مقابلة لزيادة)العشاء

(مقابلة احلاج. حممد حسنيأستاذ الصبحيوم اجلمعة۵
لتكرير)

(مقابلة لتكرير)نافس مهنزيرأستاذ املساء

أستاذ نيزر (مقابلة لزيادة)العشاء

(مقابلة احلاج. حممد حسنيأستاذ الصبحيوم السبت٦
لتكرير)



(مقابلة لتكرير)نافس مهنزيرأستاذ املساء

أستاذ نيزر (مقابلة لزيادة)العشاء

حارسة الصبحيوم االحد٧

الرياضةاملساء

تعليميةأنشطة و ز. 

:فيما يلينور الفرقانيف معهد الىت تنفيذتعليميةأنشطة و

عثماينمصحفحيفظ القرآن باستعملوهو أن، حتفيظ القرآنالربامج األساسية.١

۲٠أجزاء و ۵و۱جزء ربنامج التصنيف، وفقا لبأجزاء٣٠- ۱بأجزاءمن قبل

.أجزاء٣٠و أجزاء

العقيدة، احلديث و القرآنعلومتفسري القرآن و الربامج التعليمية و مثلدعم برامج.٢

.وغريهااألخالق

و احملاضرةختم القرآنمن بني أمور أخرى، العلوم االجتماعيةبرامج التدريبأدت.٣

التهليل، املوكبياسنيممارسة القراءةوءالدعاو سبعةالقراءاتو القرآنو تالوة

والصالة.



المبحث األول : عرض البيانات

وتكوين السلوك (كاملتغري التابع Yتبدأ الباحثة يف نتائج البحث من املتغري 

(حفظ القرآن الكرمي)  X٢و )اللغويةالطلبةالكفايات(X١، وبعده املتغري )احلسنة

كاملتغري املستقل. 

أ. كفايات الطلبة اللغوية .١

باحثة, فاستعملت المبعهد نور الفرقان ماالنقاللغوية الطلبة كفاياتملعرفة  

الطلبةن كفاياتأباحثةاإلختبار عرفت الاوية, ومن هذغباإلختبار الكفايات الل

. تشري اىل مستوى اجليداللغوية

مبعهد نور الفرقان اللغوية الطلبة كفاياتواما البيانات احملصولة من

:، هىماالنق

:٦الجدول 

من كفايات الطلبة اللغويةالمجموعةناتالبيا

اللغويةكفاياتإسم الطلبة الرقم
( X١)

٩٠خرية١



٨٥نعمة نفيدة رمحة  ٢

٧٦إمياس سومرة٣

٨٤فينا زكية                            ٤

٨٢عشنا٥

٨٠حور نيلي محزة  ٦

٧٨أرين ٧

٧٨فوز املىن                            ٨

٧٦ديال سلسبال                               ٩

٨٢عفيفة الرمحة ١٠

٨٦رمحة هرياين ١١

٨٠ديتا لستاري١٢

٨٦فائزة ١٣

٩٠ياين ١٤

٧٠أم كلسوم ١٥

٨٦نافعة ١٦



٨٢بيال١٧

٨٠ربية األدوية١٨

٨٨أليفة١٩

٨٠ليلي ٢٠

٧٨إرشا ٢١

٨٥نيلى ٢٢

٨٥زكية ٢٣

٧٦سومرية٢٤

٨٤مفيدة ٢٥

٨٥صفى ٢٦

٧٩بديعة٢٧

٨٦خريية٢٨

٧٦ريرين كورنيا٢٩

٨٠فريدة ٣٠

٨٥سيت حبيبة ٣١



وقيمة اإلحنراف املعياري(Mean)نتيجة الوسيطةباحثةستبحث الوبالتاىل 

(Standar Deviasi):بتوزيع قيمة سابقة فيما تلى

٨٥إناية٣٢

٧٦إمسا نندي٣٣

٨٢زهرة احلياة٣٤

٨٠أنيزا٣٥

٨٢فوزية٣٦



اللغوية مبعهد نور الفرقان ماالنقالطلبة كفاياتمن اجلدول السابق عرفنا ىف  

٧٥٠،٨١(Mean)الوسيطةقيمة هي كفايات الطلبة اللغوية بX١البيانات يف املتغري أن

ومن . البيانات التوزيع الطبيعيهي ٤٥،٤(Standar Deviasi)وقيمة اإلحنراف املعياري 

يستطيعوا ان ةبألّن الطلتشري اىل مستوى اجليداللغويةالطلبةكفاياتأن  هنا عرفنا 

يفهموا كفايات اللغوية باجليدة.

ب. كفايات الطلبة في حفظ القرآن .١

فاستعملت ،مبعهد نور الفرقان ماالنقكفايات الطلبة يف حفظ القرآنملعرفة

ومن هذا اإلختبار عرفت الباحثة أن كفايات،حفظهمالباحثة باإلختبار

. تشري اىل مستوى اجليديف حفظ القرآنالطلبة 

مبعهد كفايات الطلبة يف حفظ القرآنواما البيانات احملصولة من

:، هىقنور الفرقان ماالن



:٧الجدول 

في حفظ القرآنمن كفايات الطلبة المجموعةالبيايانات

حفظ القرآنكفاياتإسم الطلبة الرقم
( X٢)

٨٠خرية١

٨٨نعمة نفيدة رمحة  ٢

٧٠إمياس سومرة٣

٩٠فينا زكية                            ٤

٨٦عشنا٥

٧٦حور نيلي محزة  ٦

٧٤أرين ٧

٧٠فوز املىن                            ٨

٧٠ديال سلسبال                               ٩

٨٥عفيفة الرمحة ١٠

٨٢رمحة هرياين ١١



٨١ديتا لستاري١٢

٨٩فائزة ١٣

٨٩ياين ١٤

٨٣أم كلسوم ١٥

٧٤نافعة ١٦

٨٠بيال١٧

٧٩ربية األدوية١٨

٨٢أليفة١٩

٨٠ليلي ٢٠

٨٢إرشا ٢١

٨٨نيلى ٢٢

٩٦زكية ٢٣

٨٥سومرية٢٤

٨٢مفيدة ٢٥

٧٩صفى ٢٦



وقيمة اإلحنراف (Mean)نتيجة الوسيطةباحثةستبحث الوبالتاىل 

بتوزيع قيمة سابقة فيما تلى:(Standar Deviasi)املعياري

٧٧بديعة٢٧

٧٥خريية٢٨

٨٤ريرين كورنيا٢٩

٧٩فريدة ٣٠

٨٧سيت حبيبة ٣١

٩٥إناية٣٢

٨٣إمسا نندي٣٣

٨٠زهرة احلياة٣٤

٧٨أنيزا٣٥

٨٦فوزية٣٦



\\\\

الفرقان مبعهد نوريف حفظ القرآن الطلبة كفاياتمن اجلدول السابق عرفنا ىف  

قيمة الوسيطةهي كفايات حفظ القرآن بX٢البيانات يف املتغري أنماالنق

(Mean)وقيمة اإلحنراف املعياري ٧٧٨،٨١(Standar Deviasi)هي ٣٤،٦

نآىف حفظ القر الطلبةكفاياتنأومن هنا عرفنا .البيانات التوزيع الطبيعي

حة و أقّل من اخلطاء. يحيفطوا القرآن بالفصةبألن الطلتشري اىل مستوى اجليد

ج. تكوين السلوك الحسنة .١

فاستعملت ،مبعهد نور الفرقان ماالنقتكوين السلوك احلسنة للطلبةملعرفة

عرفت الباحثة أن ه املالحظةومن هذ،(√) check listالحظة الباحثة بامل

. تشري اىل مستوى اجليدتكوين السلوك احلسنة للطلبة



مبعهد نور تكوين السلوك احلسنة للطلبةواما البيانات احملصولة من

:، هىالفرقان ماالنق

:٨الجدول 

تكوين السلوك الحسنةمن المجموعةالبيانات

تكوين السلوك الحسنةإسم الطلبةالرقم
( Y)

٨٥خرية١

٩٠نعمة نفيدة رمحة  ٢

٧٨إمياس سومرة٣

٨٧فينا زكية                            ٤

٨٥عشنا٥

٧٨حور نيلي محزة  ٦

٧٥أرين ٧

٦٨فوز املىن                            ٨

٧٠ديال سلسبال                               ٩



٨٢عفيفة الرمحة ١٠

٧٦رمحة هرياين ١١

٨٤ديتا لستاري١٢

٩٢فائزة ١٣

٨٧ياين ١٤

٧٥أم كلسوم ١٥

٧٩نافعة ١٦

٨٥بيال١٧

٨٣ربية األدوية١٨

٨٦أليفة١٩

٧٨ليلي ٢٠

٧٩إرشا ٢١

٩٦نيلى ٢٢

٩٥زكية ٢٣

٧٨سومرية٢٤



وقيمة اإلحنراف (Mean)نتيجة الوسيطةباحثةستبحث الوبالتاىل 

بتوزيع قيمة سابقة فيما تلى:(Standar Deviasi)املعياري

٨٠مفيدة ٢٥

٩٠صفى ٢٦

٨٤بديعة٢٧

٧٦خريية٢٨

٧٠ريرين كورنيا٢٩

٨٥فريدة ٣٠

٧٨سيت حبيبة ٣١

٩٦إناية٣٢

٨٧إمسا نندي٣٣

٧٨زهرة احلياة٣٤

٧٤أنيزا٣٥

٧٣فوزية٣٦



مبعهد نور تكوبن السلوك احلسنة للطلبة من اجلدول السابق عرفنا ىف 

الوسيطةقيمة هي تكوين السلوك احلسنة بYالبيانات يف املتغري أنالفرقان ماالنق

(Mean)وقيمة اإلحنراف املعياري ٧٢٢،٨١(Standar Deviasi)هي ٢٥،٧

شري اىل تكوين السلوك احلسنة للطلبة ينأومن هنا عرفنا .البيانات التوزيع الطبيعي

ألن سلوكهم ظهروا املميزات من الصدق واألمانة والتبليغ والفطانة  مستوى اجليد

.كما نظرت الباحثة يف حبثها امليدانية على حياة يوميتهم



في الكفايات اللغوية وحفظ القرآن د. البيانات المجموعة من الطلبة .١

وتكوين السلوك الحسنة بمعهد نور الفرقان ماالنق

يف الكفايات اللغوية وحفظ القرآن وتكوين الطلبة واما البيانات احملصولة من

:، هىمبعهد نور الفرقان ماالنقالسلوك احلسنة

:٩الجدول 

البيانات المجموعة من الطلبة في الكفايات اللغوية وحفظ القرآن وتكوين السلوك 
بمعهد نور الفرقان ماالنقالحسنة 

اللغويةكفاياتالرقم
( X١)

حفظ القرآنكفايات
( X٢)

تكوين السلوك الحسنة
( Y)

١٩٠٨٠٨٥

٢٨٥٨٨٩٠

٣٧٦٧٠٧٨

٤٨٤٩٠٨٧

٥٨٢٨٦٨٥

٦٨٠٧٦٧٨



٧٧٨٧٤٧٥

٨٧٨٧٠٦٨

٩٧٦٧٠٧٠

١٠٨٢٨٥٨٢

١١٨٦٨٢٧٦

١٢٨٠٨١٨٤

١٣٨٦٨٩٩٢

١٤٩٠٨٩٨٧

١٥٧٠٨٣٧٥

١٦٨٦٧٤٧٩

١٧٨٢٨٠٨٥

١٨٨٠٧٩٨٣

١٩٨٨٨٢٨٦

٢٠٨٠٨٠٧٨

٢١٧٨٨٢٧٩



٢٢٨٥٨٨٩٦

٢٣٨٥٩٦٩٥

٢٤٧٦٨٥٧٨

٢٥٨٤٨٢٨٠

٢٦٨٥٧٩٩٠

٢٧٧٩٧٧٨٤

٢٨٨٦٧٥٧٦

٢٩٧٦٨٤٧٠

٣٠٨٠٧٩٨٥

٣١٨٥٨٧٧٨

٣٢٨٥٩٥٩٦

٣٣٧٦٨٣٨٧

٣٤٨٢٨٠٧٨

٣٥٨٠٧٨٧٤

٣٦٨٢٨٦٧٣



البيان :

٣٦عدد الطلبة = -

، كفايات حفظ القرآن، تكوين اللغويةكفايات(٣xقيمأخذ البيانات/ ال-

السلوك احلسنة)

حتليل البيانات االحندار املتعدد-

الفروض : 

: ال يوجد اإلرتباط بني كفايات الطلبة اللغوية وحفظ القرآن )Ho(ةالفروض الصفري

الكرمي مع تكوين السلوك احلسنة 

يوجد اإلرتباط بني كفايات الطلبة اللغوية وحفظ القرآن : )Ha(ةالفروض البديل

الكرمي مع تكوين السلوك احلسنة 

:SPSSيستخدم احلساب بربنامج 

=	∝يف هذا البحث، تستخدم الباحثة درجة الداللة الكبرية  أن تعمل اإلختبارقبل ٠.٠٥

اإلرتباط املتعدد، حتلل البيانات بشروط كما يايل :



التوزيع الطبيعيالبيانات .أ

البيانات اخلطي .ب

ال يوجد خطي متعدد .ج

لذلك يعمل اإلختبار ثالثة املذكورة قبل أن حيلل البيانات 

إختبار العادي  .أ

-Kolmogorovإختبارها يستخدم برمز YوX٢، X١أخذ العينة من متغري 

smirnovويساعد بربنامجSPSS ويهدف ملعرفة عادي البيانات حىت جيد ،

احلاصل كما يايل : 

:١٠الجدول 

فروض اإلختبار سوّماري



البيان :

(Mean)الوسيطةقيمةهي كفايات الطلبة اللغوية بX١البيانات يف املتغري .١

البيانات هي ٤٥،٤(Standar Deviasi)وقيمة اإلحنراف املعياري ٧٥٠،٨١

. التوزيع الطبيعي

(Mean)الوسيطةقيمةبهي كفايات حفظ القرآن X٢البيانات يف املتغري.٢

البيانات هي ٣٤،٦(Standar Deviasi)وقيمة اإلحنراف املعياري ٧٧٨،٨١

.التوزيع الطبيعي

(Mean)الوسيطةقيمةبهي تكوين السلوك احلسنة Yالبيانات يف املتغري.٣

Standar)وقيمة اإلحنراف املعياري ٧٢٢،٨١ Deviasi)البيانات هي ٢٥،٧

.التوزيع الطبيعي

إختبار الخطي.ب

إختبار اخلطي بني كفايات الطلبة اللغوية وتكوين السلوك احلسنة .أ



:١١الجدول 

إختبار الخطي كفايات الطلبة اللغوية وتكوين السلوك الحسنة 
ANOVA Table

Sum of
Squares Df Mean Square F Sig.

Y *ةكفايات اللغو Between Groups (Combined) ٩٤١.٤٠٦ ١٠ ٩٤.١٤١ ٢.٦٢١ .٠٢٥
Linearity ٤٩٦.٥٤٦ ١ ٤٩٦.٥٤٦ ١٣.٨٢٦ .٠٠١

Deviation
from

Linearity
٤٤٤.٨٦٠ ٩ ٤٩.٤٢٩ ١.٣٧٦ .٢٥١

Within Groups ٨٩٧.٨١٧ ٢٥ ٣٥.٩١٣

Total ١٨٣٩.٢٢٢ ٣٥

درجة الداللة يف املعياري من يعرفSPSSيف إختبار اخلطي يستخدم بربنامج 

<(p)حىت قيمة الداللة ٢٥١،٠اخلطي هي ٠,٠٥ يدل أن يوجد اإلرتباط اخلطي بني  و . (∝)

.)Y(وتكوين السلوك احلسنة (X١)كفايات الطلبة اللغوية

إختبار اخلطي بني كفايات حفظ القرآن وتكوين السلوك احلسنة .ب

:١٢الجدول 

وتكوين السلوك الحسنة حفظ القرآن إختبار الخطي كفايات 
ANOVA Table

Sum of
Squares Df Mean Square F Sig.

Y *حفظ كفايات Between
Groups

(Combined) ١٤٦٤.٩٧٢ ١٩ ٧٧.١٠٤ ٣.٢٩٦ .٠١٠

Linearity ٧٨٤.٠٦٢ ١ ٧٨٤.٠٦٢ ٣٣.٥٢٠ .٠٠٠



القرآن Deviation from
Linearity ٦٨٠.٩١٠ ١٨ ٣٧.٨٢٨ ١.٦١٧ .١٦٩

Within Groups ٣٧٤.٢٥٠ ١٦ ٢٣.٣٩١

Total ١٨٣٩.٢٢٢ ٣٥

درجة الداللة يف املعياري من يعرفSPSSيف إختبار اخلطي يستخدم بربنامج 

<حىت قيمة الداللة ١٦٩،٠اخلطي هي ٠,٠٥ يدل أن يوجد اإلرتباط اخلطي بني  و . (∝)

. )Y(وتكوين السلوك احلسنة(X٢)كفايات حفظ القرآن 

ج. إختبار اخلطي املتعدد 

إختبار اخلطي املتعدد يهدف ملعرفة اإلرتباط بني متغري املستقل. يف هذا البحث  

كفايات اللغوية وكفايات حفظ القرآن. أحسن بني متغري املستقل ال يوجد اإلرتباط 

(اخلطي املتعدد) ألن تأثريا يف احلاصل غري الصدق. احلاصل إختبار  اخلطي املتعدد يف 

: البيانات املذكورة كما تايل 

:١٣الجدول 

إختبار الخطي المتعدد

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

T Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF
١ (Constant) -١٠.٣٩٨ ١٧.١٦٢ -.٦٠٦ .٥٤٩

ة اللغو كفايات .٥١٨ .٢١٤ .٣١٨ ٢.٤٢٢ .٠٢١ .٨٥٧ ١.١٦٧

القرآن حفظ كفايات .٦٠٩ .١٥٠ .٥٣٣ ٤.٠٥٧ .٠٠٠ .٨٥٧ ١.١٦٧

a. Dependent Variable: Y



البيان : 

يف حاصل اإلختبار السابق، وجد اخلالصة أن ال يوجد اخلطي املتعدد بني متغري 

VIF، وكذلك قيمة ١٠أصغر من ١٦٧،١هيVIF X١املستقل. ونظرا من قيمة   X٢

.١٦٧،١> ١٠هي

المبحث الثاني : تحليل البيانات  

بعد شروط اإلختبار اإلرتباط، يستمر اخلطوات حتليل البيانات. ملعرفة اإلرتباط بني كفايات 

الطلبة اللغوية وحفظ القرآن الكرمي مع تكوين السلوك احلسنة، فتحلل البيانات يستخدم 

حتليل اإلحصائي ومعادلة االحندار واإلرتباط املتعدد. 

الذي جيد كبري أو صغري، فنستطيع أن ننظر يف ملعرفة البيان على معامل اإلرتباط

جدول السابق :  

١٤جدول :
معمل اإلرتباط

درجة اإلرتباطفاصلة المعملة

ضعيف جّدا٠.١٩-٠.٠٠



ضعيف٠.٣٩-٠.٢٠

متوسط٠.٥٩-٠.٤٠

قويّ ٠.٧٩-٠.٦٠

قوّي جّدا١.٠٠-٠.٨٠

إرتباط بين كفايات الطلبة اللغوية وتكوين السلوك الحسنة .أ

الفروض :

السلوك د اإلرتباط بني كفايات الطلبة اللغوية وتكوين و وجال : )Ho(ة الفروض الصفري

احلسنة

السلوك د اإلرتباط بني كفايات الطلبة اللغوية وتكوين و وج: )Ha(ةالفروض البديل

احلسنة

وجود اجلدول منوذج مسّاري ومعامل. يف SPSSمن عدد االحندار يستخدم 

اجلدول منوذج مسّاري تستخدم الباحثة ملعرفة اإلرتباط بني كفايات الطلبة اللغوية وتكوين  

الطلبة معادلة االحندار كفايات السلوك احلسنة. أما املعامل تستخدم الباحثة ملعرفة 

اللغوية وتكوين السلوك احلسنة. 



إرتباط بني كفايات الطلبة اللغوية وتكوين السلوك احلسنة .أ

:١٥الجدول 
إرتباط بين كفايات الطلبة اللغوية وتكوين السلوك الحسنة

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R

Square Std. Error of the Estimate
١

.٥٢٠a .٢٧٠ .٢٤٩ ٦.٢٨٤

a. Predictors: (Constant), ة اللغو الطلبة كفايات

فتبني من قائمة اجلدول على معامل ،= ٥٢٠،٠Rمن جدول السابق يعرف 

فيستنبط أن وجود اإلرتباط املتوسط بني كفايات الطلبة ،= ٥٢٠،٠Rاإلرتباط بقيمة 

اللغوية وتكوين السلوك احلسنة.

الطلبة اللغوية وتكوين السلوك احلسنةمعادلة االحندار بني كفايات .ب

:١٦الجدول 
الطلبة اللغوية وتكوين السلوك الحسنةمعادلة االنحدار بين كفايات 

Coefficientsa

Model
Unstandardized Coefficients

Standardized
Coefficients

T Sig.B Std. Error Beta
١ (Constant) ١٢.٥١١ ١٩.٥٤٧ .٦٤٠ .٥٢٦

ة اللغو كفايات .٨٤٧ .٢٣٩ .٥٢٠ ٣.٥٤٦ .٠٠١

a. Dependent Variable: Y



كفايات الطلبة اللغوية و = (a)٥١١،١٢من جدول السابق يعرف قيمة ثابت 

٨٤٧،٠(b) = . معادلة االحندار حىت( Y = a + bX١ ٥١١،١٢+ X١٨٤٧،٠هي(

Y = .ذلك من جدول السابق يعرف أن قيمة داللة اىل جانب(p) كفايات الطلبة

)Ho(ة الفروض الصفريأي. > (p)٠٥،٠تدل قيمة داللة هوهذ٠٠١،٠اللغوية=

. وبعبارة أخرى وجود اإلرتباط اإلجايب والداللة بني  مقبول)Ha(ةالفروض البديلومردود 

كفايات الطلبة اللغوية وتكوين السلوك احلسنة. 

إرتباط بين كفايات حفظ القرآن وتكوين السلوك الحسنة .ب
الفروض : 

السلوك وتكوين رتباط بني كفايات حفظ القرآند اإلو وجال : )Ho(ة الفروض الصفري

احلسنة

السلوك وتكوين رتباط بني كفايات حفظ القرآند اإلو وج: )Ha(ةالفروض البديل

احلسنة

السلوك احلسنةوتكوين إرتباط بني كفايات حفظ القرآن.أ



:١٧الجدول 
السلوك الحسنةإرتباط بين كفايات حفظ القرآن وتكوين 

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of the

Estimate
١ .٦٥٣a .٤٢٦ .٤٠٩ ٥.٥٧١

a. Predictors: (Constant), القرآن حفظ كفايات

فتبني من قائمة اجلدول على معامل ،= ٦٥٣،٠Rمن جدول السابق يعرف 

فيستنبط أن وجود اإلرتباط العايل بني كفايات حفظ ،= ٦٥٣،٠Rاإلرتباط بقيمة 

القرآن وتكوين السلوك احلسنة. 

حفظ القرآن وتكوين السلوك احلسنةمعادلة االحندار بني كفايات .ب

:١٨الجدول 
حفظ القرآن وتكوين السلوك الحسنةمعادلة االنحدار بين كفايات 

Coefficientsa

Model
Unstandardized Coefficients

Standardized
Coefficients

T Sig.B Std. Error Beta
١ (Constant) ٢٠.٧٠٢ ١٢.١٧٥ ١.٧٠٠ .٠٩٨

القرآن حفظ كفايات .٧٤٦ .١٤٨ .٦٥٣ ٥.٠٢٦ .٠٠٠

a. Dependent Variable: Y



كفايات حفظ القرآن و = (a)٧٠٢،٢٠من جدول السابق يعرف قيمة ثابت 

٧٤٦،٠(b) = . معادلة االحندار حىت( Y = a + bX٢ ٧٠٢،٢٠+ X٢٧٤٦،٠هي(

Y = .ذلك من جدول السابق يعرف أن قيمة داللة اىل جانب(p)حفظ القرآنكفايات

ومردود )Ho(ة الفروض الصفريأي. > (p)٠٥،٠تدل قيمة داللة هوهذ٠٠٠،٠=

. وبعبارة أخرى وجود اإلرتباط اإلجايب والداللة بني كفايات مقبول)Ha(ةالفروض البديل

حفظ القرآن وتكوين السلوك احلسنة. 

ج. إرتباط بين كفايات الطلبة اللغوية وحفظ القرآن الكريم مع تكوين السلوك

الحسنة

الفروض :

رتباط بني كفايات الطلبة اللغوية وحفظ القرآن د اإلو وجال : )Ho(ة الفروض الصفري

السلوك احلسنةتكوين الكرمي  مع 

رتباط بني كفايات الطلبة اللغوية وحفظ القرآن الكرمي  د اإلو وج: )Ha(ةالفروض البديل

السلوك احلسنةتكوين مع 

يف إختبار إرتباط بني كفايات الطلبة اللغوية وحفظ القرآن الكرمي مع تكوين 

. SPSSاملتعدد يف برنامج معادلة االحندارالسلوك احلسنة، تستخدم الباحثة 



إرتباط متزامن بني كفايات الطلبة اللغوية وحفظ القرآن الكرمي مع تكوين السلوك .أ

احلسنة

:١٩الجدول 
الطلبة اللغوية وحفظ القرآن الكريم مع تكوين السلوك الحسنةإرتباط بين كفايات 

Model Summary

Mode
l R

R
Square

Adjusted R
Square

Std. Error of the
Estimate

Change Statistics
R Square
Change

F
Change df١ df٢ Sig. F Change

١ .٦٥٣a .٤٢٦ .٤٠٩ ٥.٥٧١ .٤٢٦ ٢٥.٢٦٥ ١ ٣٤ .٠٠٠
٢ .٧١٦b .٥١٣ .٤٨٣ ٥.٢١٠ .٠٨٧ ٥.٨٦٧ ١ ٣٣ .٠٢١

a. Predictors: (Constant),القرآن حفظ كفايات

b. Predictors: (Constant),القرآن حفظ ة,كفايات اللغو كفايات

(X٢)بني كفايات حفظ القرآن (R)يف جدول السابق، أكرب قيمة اإلرتباط 

إرتباط كفايات حفظ نسبة مئويةوأكرب ٦٥٣،٠هي(Y)السلوك احلسنة وتكوين 

القرآن على تكوين السلوك احلسنة يسمى املعامل التحديد يف متغري كفايات حفظ 

أي إرتباط كفايات حفظ القرآن كاملتغري املستقل على تكوين السلوك ٤٠٩،٠القرآن 

على (X١)وأكرب إرتباط كفايات الطلبة اللغوية ٩،٤٠%احلسنة كاملتغري التابع أكرب 

. ٣،٤٨%- ٩،٤٠%= ٤،٧%هي(Y)تكوين السلوك احلسنة 



وحفظ القرآن (X١)كفايات الطلبة اللغوية بني(R)أما أكرب قيمة اإلرتباط 

واملعامل التحديد ٧١٦،٠هي (Y)معا على تكوين السلوك احلسنة (X٢)الكرمي 

(X١)كفايات الطلبة اللغوية حىت يستطيع أن يالخص إرتباط٣،٤٨أو %٤٨٣،٠

الباقي ٣،٤٨%هي (Y)تكوين السلوك احلسنة على(X٢)وحفظ القرآن الكرمي 

يؤثر العوامل أخرى. ١٠٠%-٣،٤٨%=٧،٥١%هي

كفايات الطلبة اللغوية وحفظ القرآن الكرمي مع تكوين السلوك معادلة االحندار بني  .ب

احلسنة

:٢٠الجدول 
كفايات الطلبة اللغوية وحفظ القرآن الكريم مع تكوين السلوك معادلة االنحدار بين  

الحسنة
Coefficientsa

Model
Unstandardized Coefficients

Standardized
Coefficients

T Sig.B Std. Error Beta
١ (Constant) ٢٠.٧٠٢ ١٢.١٧٥ ١.٧٠٠ .٠٩٨

القرآن حفظ كفايات .٧٤٦ .١٤٨ .٦٥٣ ٥.٠٢٦ .٠٠٠

٢ (Constant) -١٠.٣٩٨ ١٧.١٦٢ -.٦٠٦ .٥٤٩

القرآن حفظ كفايات .٦٠٩ .١٥٠ .٥٣٣ ٤.٠٥٧ .٠٠٠

ة اللغو كفايات .٥١٨ .٢١٤ .٣١٨ ٢.٤٢٢ .٠٢١

a. Dependent Variable: سنة ا السلوك ن و ت



هي (b١)، كفايات الطلبة اللغوية - ٣٩٨،١٠(a)يف جدول املعامل، ثابت 

معادلة . يف البيانات السابقة ٦٠٩،٠هي(b٢)وكفايات حفظ القرآن ٥١٨،٠

Y =Y = a + b١X١-X١٣٩٨،١٠+٥١٨،٠+X٢٦٠٩،٠املتعدد هياالحندار +b٢X٢

إذا أكثر عالية كفايات الطلبة اللغوية وأكثر عالية كفايات حفظ القرآن فأكثر عالية أي.

أيضا تكوين السلوك احلسنة. 

الفروض :إختبار 

:٢١الجدول 
إختبار الفروض 

ANOVAa

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
١ Regression ٧٨٤.٠٦٢ ١ ٧٨٤.٠٦٢ ٢٥.٢٦٥ .٠٠٠b

Residual ١٠٥٥.١٦٠ ٣٤ ٣١.٠٣٤

Total ١٨٣٩.٢٢٢ ٣٥
٢ Regression ٩٤٣.٣٣٢ ٢ ٤٧١.٦٦٦ ١٧.٣٧٤ .٠٠٠c

Residual ٨٩٥.٨٩١ ٣٣ ٢٧.١٤٨

Total ١٨٣٩.٢٢٢ ٣٥

a. Dependent Variable: سنة ا السلوك ن و ت

b. Predictors: (Constant), القرآن حفظ كفايات

c. Predictors: (Constant), القرآن حفظ ,كفايات ة اللغو كفايات

كفايات الطلبة اللغوية وحفظ يف جدول السابق يستطيع أن يعرف أن قيمة داللة  

)=٠٠٠،٠p(. أي تأخذ الداللة ٠٠٠،٠القرآن الكرمي على تكوين السلوك احلسنة أكرب 

). حىت يستطيع أن يالخص أن ٠٠٠،٠>,٠٥،٠(٠٥،٠أصغر من درجة الداللة هي 



. وبعبارة أخرى وجود مقبول)Ha(ةالفروض البديلومردود )Ho(ة الفروض الصفري

بني كفايات الطلبة اللغوية وحفظ القرآن الكرمي مع اإلرتباط اإلجايب والداللة مبتزامن 

تكوين السلوك احلسنة مبعهد نور الفرقان ماالنق. 

المبحث الثالث : مناقشة البيانات  

مناقشة حاصل البحث ينقسم إىل ثالثة أقسام، من إرتباط بني كفايات الطلبة 

اللغوية وتكوين السلوك احلسنة، مث إرتباط بني كفايات حفظ القرآن وتكوين السلوك 

احلسنة، وإرتباط بني كفايات الطلبة اللغوية وحفظ القرآن الكرمي مع تكوين السلوك 

احلسنة.

مبعهد نور بني كفايات الطلبة اللغوية وتكوين السلوك احلسنةقويّ إرتباطهناك .أ

ويسمى إرتباط بسيط، وهذا يطابق .همابيند اإلرتباطو وجالفرقان ماالنق أن 

إرتباط بسيط هو معامل اإلرتباط يرىبنظرية الدكتور سوفيان سرييغور أن

يف حبثه ٧٢البسيط يستخدم ملعرفة درجة أو قوية وإجتاه اإلرتباط بني متغريين.

٧٢Syofian Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Bumi Aksara,
٢٠١٢), hal ٣٣٨



يبتعدون هذا دراسة اإلرتباط تدخل يف حبث الكمي، وكثري من احملدثني

البحث. يظنون هذه صعبة ألن تطابق باإلحصائية واحلسابية.    

يعرف وهنا إرتباط بني كفايات الطلبة اللغوية وتكوين السلوك احلسنة 

٥٢٠،٠R =، ٥٢٠،٠دول على معامل اإلرتباط بقيمة قائمة اجلفنظر منR

د اإلرتباط املتوسط بني كفايات الطلبة اللغوية وتكوين و وجفيستنبط أن ،=

كفايات الطلبة اللغوية و = (a)٥١١،١٢السلوك احلسنة. ويعرف قيمة ثابت 

٨٤٧،٠(b) = . معادلة االحندار حىت( Y = a + bX١ + X١٨٤٧،٠هي(

٥١١،١٢Y = .اىل ذلك من جدوال السابق يعرف أن قيمة داللة جانب(p)

أي. > (p)٠٥،٠وهذه تدل قيمة داللة ٠٠١،٠لطلبة اللغوية=  كفايات ا

.مقبول)Ha(ةالفروض البديلومردود )Ho(ة الفروض الصفري

وتكوين السلوك اللغويةالطلبةكفاياتإرتباط بنيأنومن هنا عرفنا 

يوجد اإلرتباط اإلجايب والداللة بني كفايات ألنّ تشري اىل مستوى اجليداحلسنة

.ة مبعهد نور الفرقان ماالنقبللطلالطلبة اللغوية وتكوين السلوك احلسنة

وجود اإلرتباط بني كفايات الطلبة اللغوية وتكوين السلوك احلسنة ألن 

وأالتقدم اللغة هي مظهر احلضارة الناس األكرب. اللغة تستطيع أن تالخق 



تمع يف مكان امليالد النكسات احلضارة. باللغة تقوي الناس إرتباط و أصالة با

.٧٣واحلياة. لتلك اللغة هي مركبة الثقافة واحلضارة

، مبادئ بالد اإلندونيسيا تعرف أرخبيلمنذ دخول اإلسالم إىل 

وتستخدم اللغة العربية كلغة الدين وهي قدمية تلعب دور مهم يف تكوين السلوك 

سنة. اللغة العربية هي إحدى من خزينة احلضارة الدنيا القدمية واللغة البالد احل

. من واقع السابق، اللغة العربية هلا  دور أكرب يف ٧٤األجنبية األكرب املشهورة

تمع.   عملية الرتبية وتكوين السلوك احلسنة للطلبة وكذلك ا

قرآن يف اللغة هي الة اإلتصال االنسان منذ األول خلقه كما شرح يف ال

الصورة الرمحن :    كلمة "البيان" هي  ٧٥رأى صفيان سوري

كما أكد يف القرآن ستة مبادئ الذي كلمتان اللتان يستخدم القرآن لإلتصال.

)، هو تكلم ٩ينبغي ليجعل القبضة عند التكلم. األول: قوال سديدا (النساء :

)، هو تكلم باستعمال اللغة ٨بالصحيح.  الثاين: قوال معروفا (النساء :

السكينة، ال غضب أو جرح الشعور، يناسب باملواصفات الصحيح، الصدق، 

٧٣ Seminar Internasional, “Peranan bahasa Arab dalam Pengembangan Peradaban” Oleh Prof.
Dr. Anton M. Moeliono, UIN SUKA ١٧-١٤ Juli, ٢٠١١

٧٤Seminar Internasional, “Peranan bahasa Arab dalam Pengembangan Peradaban” Oleh Prof.
Dr. Anton M. Moeliono, UIN SUKA ١٧-١٤ Juli, ٢٠١١

٧٥Sofyan Sauri, ‘’Pengembangan Bahasa Santun Menurut Prinsip Al Quran,’’ Al Hadharah,
V, nomor ١ (Januari,٢٠٠٥), hlm. ٦٥



)، هو تكلم باستعمال اللغة ٦٣بليغا (النساء :وغري تكذب. الثالث: قوال

)، هو تكلم ٢٨اهلدف والفصيح والواضح. الرابع: قوال ميسورا (اإلسراء: 

)، هو تكلم بكلمة طيبة ويدل ٢٣باحلسنة. اخلامس: قوال كرميا  (اإلسراء: 

)، هو تكلم باللطفية.   ٤٤باألخالق الكرمية واحملمودة. السادس: قوال لينا (طه: 

ن بيان األعلى تستطيع أن تالخص أن يوجد اإلرتباط قوّي بني  م

. كفايات الطلبة اللغوية وتكوين السلوك احلسنة

مبعهد نور بني كفايات حفظ القرآن وتكوين السلوك احلسنةقويّ إرتباطهناك .ب

ويسمى إرتباط بسيط، وهذا يطابق هما.د اإلرتباط بينو وجأن الفرقان ماالنق 

إرتباط بسيط هو معامل اإلرتباط يرىسوفيان سرييغور أنبنظرية الدكتور 

٧٦البسيط يستخدم ملعرفة درجة أو قوية وإجتاه اإلرتباط بني متغريين.

يعرف السلوك احلسنةوتكوين وهنا إرتباط بني كفايات حفظ القرآن

٦٥٣،٠R =، ٦٥٣،٠فنظر من قائمة اجلدول على معامل اإلرتباط بقيمةR

فيستنبط أن وجود اإلرتباط قوّي بني كفايات حفظ القرآن وتكوين السلوك ،=

٧٤٦،٠كفايات حفظ القرآن و = (a)٧٠٢،٢٠يعرف قيمة ثابت احلسنة. و 

(b) = . معادلة االحندار حىت( Y = a + bX٢ ٧٠٢،٢٠Y+ X٢٧٤٦،٠هي(

٧٦Syofian Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Bumi Aksara,
٢٠١٢), hal ٣٣٨



كفايات حفظ (p)اىل ذلك من جدوال السابق يعرف أن قيمة داللة جانب. =

ة الفروض الصفريأي. > (p)٠٥،٠وهذه تدل قيمة داللة ٠٠٠،٠القرآن =  

)Ho( ةالفروض البديلومردود)Ha(مقبول.

تشري اىل مستوى نآىف حفظ القر الطلبةكفاياتنأومن هنا عرفنا 

د اإلرتباط اإلجايب والداللة بني كفايات حفظ القرآن وتكوين و وجألن اجليد

. احلسنةالسلوك

وجود اإلرتباط بني كفايات حفظ القرآن وتكوين السلوك احلسنة ألن 

حفظ القرآن هو اجلهد ليكون الطلبة أحسن الشخص ويعلمها إليهم منها 

وإرتفاع القيم يف احلياة. ألن الطلبة متعودة حفظ يوياألمور اليت حتسب احل

ا . ألن احلالة السابقة تبني يف القرآن تعلم اخلطورة يف احلياة وتعلم أن ترّتب حيا

القرآن. وتزيد الدوافع والنصيحة وبيان العمل احلسنة من املشريف أو املعلم الذي 

٧٧يعلم الطلبة ليكون أحسن الشخص.

وبعبارة أخرى حفظ القرآن يستطيع أن يساعد تركيز الطلبة، ألن حلفظ 

آيات القرآن، ال جتوز الطلبة مراوغة من تركيز ليستطيع احلفظ والفهم باجليد. 

وحلفاظ القرآن ميارس ويرتكز مرتفع حىت يسهل لتعليم وفهم العلوم اخرى. 
٧٧ http://ahmadirfanalfaruqi.blogspot.co.id/٢٠١٦/٤/pengaruh-menghafal-al-quran-
terhadap.html



امام حممد ، فروفيسور علم النفس من جامعة٧٨الدكتور عبد اهللا سوبيه

بن سعود اإلسالمية الرياض يقول اىل الطلبة ألتباع احلالقة حفظ القرآن، ويقول 

ايضا أن حفظ القرآن يستطيع أن يساعد لرتكيز وشروط وجد العلوم.

عندما اقرتبنا من القرآن وحماولة لقراءة وفهم ذلك، جند أن القرآن يعطينا 

١١-١:نني من السور،سورة املؤمنونيف اث.التوجيه الكامل للنجاح يف العاملني

وضعت بعض السمات والصفات عميقا جدا إىل ، ٣٥- ٢٢وسورة املعارج:

تكوين سلوكناإذا اعتمدنا هذه الصفات والسمات يف أنفسنا كأساس ل.أسفل

يف هذا العامل، فإنه لن يؤدي إال إىل النجاح يف هذا العامل، ولكن يف اآلخرة 

٧٩.أيضا، إن شاء اهللا

صالة يعين مواجهة .ةقبل كل شيء للفالح (جناح) هي صال:الأو 

عندما نبدأ صالتنا وجعل هي النية، وحنن يف الواقع وجها .القادمة لوجه مع اهللا

وهو ما يعين أن أكون قد "إين وجهت"قبل كل وصالح نقول.لوجه مع اهللا

وجهت وجهي حنو اجتاه اهللا الذي خلق السماوات واألرض كل قطع عالقايت 

٧٨ M. Ngalim Poerwanto.. Psikologi Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya. ١٩٩٢

٧٩Syed Akbar Hassan , “Qur’an's Basics For Character Building”
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أن لذلك قال النيب (عليه الصالة والسالم من اهللا.والعالقات من كل العامل

وإذا كان اخلروج من الوعي وأعماق قلوبكم ةيكون له) أنه إذا كان من صال

هذا ميكن أن حيدث فقط .من مؤمنداخلاص بك، هو املعراج أعلى صعو 

عندما نعرف ما نقوله يف صلواتنا وهو أمر مهم جدا ملستوى تركيزنا، وذلك هو 

عدم وجود نفسه الذي عقولنا يهيمون على وجوههم هنا وهناك أثناء الصالة 

هي الكلمات الرئيسية حافظ و وخزو، ،خشوعويصبح جمرد ممارسة أو طقوس

جيب علينا أن -ةهي اجلودة الداخلية صالخزوو شوعة خالثالثة يف جمال صال

ندرك ونشعر بأننا وجها لوجه مع اهللا ولدينا الركوع وساجدا جيب أال يكون 

.جمرد املادية ولكن جيب علينا أن ندرك نوعا من التعلق العقلي والروحي مع اهللا

وغاب، ويقالةيعين أن لدينا حلراسة أنفسنا وضمان عدم وجود صالحافظ

ال .دائما يف الوقت احملدد مراقبة مجيع القواعد وحنن املستمر يف هذا ا

ال يعين اخلطيئة ولكن .التدريباتهو عدم االخنراط يف عقيمةا:ثاني

عندما نستعد أو .الشيء الذي ال طائل منه، هواية تافهة، إهدار الوقت الثمني

، وعدم إضاعة أي تظهر لبعض االمتحانات، وضعنا اجلسم والروح يف ذلك

وباملثل، .وقت يف أي نشاط آخر قد يلهينا مما أدى إىل فشلنا يف االمتحان

النتيجة اليت و -فإن احلياة الدنيا هي أيضا اختبار مستمر بالنسبة لنا مجيعا 



ولذلك، يتعني علينا أن حناول حتقيق .إن شاء اهللا، سوف يعلن يف اآلخرة

قد تكون حلظات قليلة من اآلن أو قد حنن ال نعرف كم ،أفضل من عصرنا

علينا أن نتأكد من أننا ال نضيع الوقت يف .حنن مع اليسارتكون آخر عامني

وينبغي أن حنذر أنفسنا من الكالم هراء، سيئة .أنشطة غري جمدية وغري منتجة

فيها لن تسمع أي شيء دون " :حلقة مميزة من اجلنة املوعودة هي.وفضفاضة

."منهجدوى أو طائل 

خطوة أخرى حنو بناء ما يصل من شخصيتنا كما يف القرآن هو تقاسم 

الزكاة واجبة اليت الصدقة. عن طريق الزكاة و ثروتنا إىل جانب احلب لذلك

.اإلعفاء ومعدل ثابت بينما صدقة ليس هلا حدود أو اإلعفاء على هذا النحو

نياء والفقراء ميكن ألي شخص أن يعطي الصدقة اليت ال يوجد حالة من األغ

بدال النيب وقال أنه إذا كان لديك خبز واحد وتبادل النصف مع بعض 

.من األغنياءالصدقةاحملتاجني، فإنه أجدر أن اهللا من 

٨٠يشرع حىت األولوية اليت جيب أن نشرتك ثروتنا يف سورة البقرة

                   

٨٠ Q.S. Baqarah:١٧٧



                     

                      

                   

              

املذكورة أعاله أيضا جيعل من الواضح جدا أن الزكاة والصدقة مها اآليات 

شيئان خمتلفان متاما والتزاماتنا ال تنتهي مع الزكاة فحسب، بل علينا أن نشارك 

ال تظن ما السرور واالرتياح .كثريا وكلما كان ذلك ممكناصدقةأموالنا جبعل

ا ستعطي عندما نشرتك أموالنا مع شخص عاطل عن ال عمل، أو الشخص أ

الذي حياول كسب لقمة العيش ولكن ال كسب ما يكفي لتلبية احتياجاته، أو 

ة، وغري قادر على كسب الشخص الذي أصبح املعوقني بسبب حادث أو كارث

وذلك أيضا قبل أن تسأل أو يأتون إلينا للحصول على .لقمة العيش

٨١.املساعدة

ا ال ميكننا اعتقاد راسخ يف يوم القيامة واآلخرة هو نوع ية واليت بدو

إال أننا ال منلك هذه الصفات .التفكري يف بناء شخصيتنا وذلك لتكون ناجحة
٨١ Syed Akbar Hassan , “Qur’an's Basics For Character Building”
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ممكن فقط عندما كنا صاحل أمل.، سنبقى دائما عرضة للشرور حولناسلوكنايف 

ندرك متاما أننا سوف تكون مسؤولة عن ما نقوم به يف هذا العامل يوم القيامة 

.سوف نعتمد على اجتياز االختباروجناحنا يف اآلخرة 

وحنن من .التواضعوقوي هتكوين سلوكناواحدة كبرية جودة أن 

املفرتض أن تكون متواضعة وينبغي أن يكون يف مراقبة جيدة من الغرائز احليوانية 

الثقة ومواكبة بوعودنا .لدينا حراسة أنفسنا مع كل أنواع التجاوزات واالحنرافات

دات لدينا هي أيضا الصفات اهلامة جدا اليت مطلوبة من وشركة يقف على شها

جيب أن نفكر مرتني يف حني جعل الوعد وينبغي أن .أجل شخصية ناجحة

أعظم من كل الوعود اليت .وعد فقط عندما نكون على ثقة من حتقيق ذلك

"إياك حققناها واحلفاظ على تكرار يف كل ساالتس لدينا هو يف سورة الفاحتة

أنت وحدك ال نعبد وأنت القيام به وحدها ننتقل ك نستعني"نعبد وإيا

قد ذكرت أن كلما (صلى اهللا عليه وسلم)يف حديث أنس .(للمساعدة

املوجهة أصحابه، وقال انه يعطي دائما (الذي يكون السالم)الرسول الكرمي 

حذار، هو الذي ال حيفظ ثقته ليس لديه نية، والذي ال يفي " :هلم التعليمات

يقف شركة على .البيهقي، الرماد شو أساسها اإلمام"هداته ليس له دينبتع



شهادات لدينا يعين أننا ال إخفاء األدلة وال تغيريه بأي شكل من األشكال عن 

.دوافع أنانية

١١-١:على جعل دراسة مقارنة لكل من السور، أي سورة املؤمنون

ذكر الصفات اليت مطلوبة ، جند أنه قبل وبعد انتهاء ٣٥-٢٢وسورة املعارج:

من أجل بناء الشخصية وذلك ليكون ناجحا يف الدنيا واآلخرة، والضغط على 

وصف مزايا شخصية عالية وسامية .هذا يعطينا فكرة عن أمهية صالح.ةصال

ا تستحق .وقد أبرم معهاة، بدأ مع صالاجلنةمن أولئك الذين قد أعلنت بأ

م، لتكون صامدة وثابتة من أي وقت ليكون االداء من صالح هو أول مس ة 

م هو مسة يف  مضى فيما يتعلق صالح هو مسة للمرة الثانية، وحلراسة صالح 

٨٢.آخر

ما سبق هي النصيحة اليت حنصل عليها من القرآن عندما اقرتبنا من 

.حتقيق ذلك وطلب املشورة من أجل صيغة ال تشوبه شائبة لتحقيق النجاح

.ليس فقط لصاحل دنيا ولكن لتحقيق النجاح يف اآلخرة أيضاينصح القرآن لنا 

تكوين ساعة يف اليوم ليقرأ ويفهم معىن القرآن الكرمي ميكن أن تساعدنا يف

٨٢ Syed Akbar Hassan , “Qur’an's Basics For Character Building”
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اآلن أصبحت دراسة القرآن .، وبالتايل يف حتقيق النجاح يف العاملنيسلوكنا

لنص الكرمي أكثر سهولة كما هو احلال اليوم ليس فقط هو متاح يف شكل ا

.ولكنها متاحة أيضا يف الصوت والفيديو وغريها من األشكال

كما شرح يف القرآن مواصفات العلماء خيافون اىل اهللا،   

                      

   هم خيلقون أو سلوك املستقل والشجاع والعابد و

حىت عدم اإلعتماد يف عبودية اىل سوى اهللا. األخالق أو استعداد للتضحية

السلوك يستطيع قوّي ألن موفق يف كلمة التوحيد الىت وصف اهللا كالكلمة 

٨٣الطيبة.

القرآن هو مصدر مجيع العلوم، مبا فيه املصدر وأسوة حسنة يف عملية 

الرتبية السلوك. األمثلة يف القرآن عملية الرتبية يف احملادثات بني إبراهيم وإمساعيل 

عليه السالم، بني حييا ووزكريا عليه السالم، بني يوسف عليه السالم وأخيه، بني 

، اليت تكعس عملية التعليم يف تكوين حممد صلى اهللا عليه وسلم وأمته وغريها

٨٣Ulil Amri, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur’an, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,
٢٠١٤), hlm. ٩



لد الرجال من يسوف سلوك قوّي. فالتعليم الذي يستخدم القيم يستند الديين 

٨٤.الطابع

بعبارة أخرى، إذا نريد أن نكون الطلبة منحرفات فالتعليم الديين مهتّم. 

. ولكن، مع إضافة ساعات الدرسمرادفدائما ليسالديينيتحدث التعليم

حبفظ القرآن وفهم معنه وتنفيذه يف حياته هو واحد من طريق ليستطيع تكوين 

السلوك احلسنة ألن بينهما يوجد إرتباط قوّي.  

أوال، شكل األمر والنهي واملعلومات عن ;ن من التعليماتانوعن آالقر 

. العمل احلسنة عند الشريعة أو العرف على األساس العقل، الشريعة والعادات

. آيات من فعل شيئا مفيدايمن قوة العقل أن الستفادةثانيا، يعتمد على البشر 

توجيه بأن الكائنات البشرية لديها تكوين باخللق. بعض منها القرآن الكرمي 

- ٣٠سورة النور:;، وتبني يف بعض السور واآليات التايلكرميةالاألخالق

، سورة ١١٩، سورة التوبة:٢٣، سورة اإلسراء:٣٣سورة األحزاب:٣١،٣٢

التسامح ، احلفاظ على الذاتتعترب األشياء عن السلوك، ١٣٤-١٣٣العمران:

٨٥.والصدق

٨٤Ulil Amri, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur’an, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,
٢٠١٤), hlm. ١٥

٨٥Ulil Amri, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur’an, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,
٢٠١٤), hlm ٦٥-٦٤



عن عن كثب هناك قدرا هائال من نسبة اآليات اليت تتحدثإذا نظرنا 

آيات من القرآن الكرمي والفروع. األخالق، سواء كانت تتعلق حالة األصول 

القرآن نفسه إجراء األخالقية اليت توجه للبشرية السعادة. مثل القواعد واملبادئ

، من الرمسي وغري الرمسي. الرتبية األخالقية عملية التعليم من خالل التدريبات

هي عملية التعليم والرعاية والتكوين وتعطى التدريب عن األخالق وكفايات 

التفكري اجليد. ولذلك، موقف األخالق يف القرآن مهّم جدا، ألنه من خالل 

آيات القرآن تسعى اىل توجيه وتشجيع البشرية لألخالق الكرمية. من خالل  

كون مهمة اخلالفةيأن الناس ميكن أن ألخالقية، كرمه اهللا بالعقل،  الرتبية ا

باألخالق احلسنة. 

بني كفايات الطلبة اللغوية وحفظ القرآن الكرمي مع تكوين قويّ إرتباطهناك .ج

بني كفايات الطلبة د اإلرتباط و وجأن مبعهد نور الفرقان ماالنق. السلوك احلسنة

الكرمي مع تكوين السلوك احلسنة مبعهد نور الفرقان اللغوية وحفظ القرآن 

إهلام عبد الرمحن ويسمى إرتباط متعدد، وهذا يطابق بنظرية الدكتورماالنق.

تستخدم تكنيكات اإلرتباط لقياس درجة العالقة بني متغريين، أن يرىخليل

وهنا ولكن تتضمن العديد من البحوث املتبادلة بني ثالثة او اكثر من املتغريات،



يستخدم إحصائيات اإلرتباط املتعدد املتغريات مثل االحندار املتعدد، حتليل 

٨٦التمايز، حتليل املسار، منوذج تكافؤ البناء، والتحليل العاملي.

حتليل إرتباط متعدد يستخدم ملعرفة ويرى الدكتور سوفيان سرييغور أن

رفة إستيعاب الذي يعطى درجة أو قوة اإلرتباط بني ثالث متغريات أو أكثر مث ملع

Y.على متغري X٢و X١مبتزامنه متغري 
٨٧

إرتباط بني كفايات الطلبة اللغوية وحفظ القرآن الكرمي مع ويف هنا 

بني كفايات حفظ القرآن (R)يعرف أكرب قيمة اإلرتباط تكوين السلوك احلسنة 

(X٢) السلوك احلسنة وتكوين(Y)إرتباط  نسبة مئويةوأكرب ٦٥٣،٠هي

كفايات حفظ القرآن على تكوين السلوك احلسنة يسمى املعامل التحديد يف 

أي إرتباط كفايات حفظ القرآن كاملتغري ٤٠٩،٠متغري كفايات حفظ القرآن 

وأكرب إرتباط  ٩،٤٠%املستقل على تكوين السلوك احلسنة كاملتغري التابع أكرب 

= ٤،٧%هي (Y)على تكوين السلوك احلسنة (X١)كفايات الطلبة اللغوية 

كفايات الطلبة اللغوية بني(R). أما أكرب قيمة اإلرتباط ٣،٤٨%-٩،٤٠%

(X١) وحفظ القرآن الكرمي(X٢) معا على تكوين السلوك احلسنة(Y) هي

، (اإلسكندرية : دار مناهج البحث الكمية يف علوم النفسية والرتبوية واإلجتماعيةإهلام عبد الرمحن خليل، ٣
١٢٧) ص ٢٠٠٩الوفاء لدينا الطباعة والنشر، 

٨٧Syofian Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Bumi Aksara,
٢٠١٢), hal ٣٥١



حىت يستطيع أن يالخص ٣،٤٨أو %٤٨٣،٠واملعامل التحديد ٧١٦،٠

على تكوين (X٢)وحفظ القرآن الكرمي (X١)غوية كفايات الطلبة اللإرتباط

- ٣،٤٨%=٧،٥١%الباقي هي٣،٤٨%هي (Y)السلوك احلسنة 

، كفايات الطلبة -٣٩٨،١٠(a)ثابت يؤثر العوامل أخرى. ويعرف ١٠٠%

. يف ٦٠٩،٠هي(b٢)وكفايات حفظ القرآن ٥١٨،٠هي (b١)اللغوية 

+٥١٨،٠+X٢٦٠٩،٠املتعدد هيالبيانات السابقة معادلة االحندار 

X١٣٩٨،١٠-Y =Y = a + b١X١ +b٢Xأي إذا أكثر عالية كفايات الطلبة .٢

اللغوية وأكثر عالية كفايات حفظ القرآن فأكثر عالية أيضا تكوين السلوك 

كفايات الطلبة اللغوية وحفظ القرآن يستطيع أن يعرف أن قيمة داللة  احلسنة. و 

. أي تأخذ الداللة ٠٠٠،٠الكرمي على تكوين السلوك احلسنة أكرب 

)٠٠٠،٠p=( ٠٥،٠أصغر من درجة الداللة هي)حىت ٠٠٠،٠>٠٥،٠ .(

)Ha(ةالفروض البديلومردود )Ho(ة الفروض الصفرييستطيع أن يالخص أن 

. مقبول

بني كفايات الطلبة اإلرتباط اإلجايب والداللة مبتزامن نأومن هنا عرفنا 

اللغوية وحفظ القرآن الكرمي مع تكوين السلوك احلسنة مبعهد نور الفرقان ماالنق

بني كفايات د اإلرتباط اإلجايب والداللة مبتزامن و وجألن شري اىل مستوى اجليدي



احلسنة مبعهد نور الفرقان الطلبة اللغوية وحفظ القرآن الكرمي مع تكوين السلوك 

ماالنق.

كفايات الطلبة اللغوية وحفظ القرآن الكرمي مع وجود اإلرتباط بني  

ألن كفايات اللغوية هي إحدى االسس اليت ال تفقد تكوين السلوك احلسنة

مهمة وحتتاج يف حياة اليومية خصوصا يف عملية التعلم واالعمال اخرى. 

ا: وإحدى من فوائد القرآن هي ترقية كفايات اللغوية أل

تستطيع أن جتد الكاملات اليت تسبب ترقية املفردات .ت

يستطيع أن يقول احلرف بالتعبري واللفظ فصيحا .ث

م..ح ٨٨تستطيع أن تستخدم الكاملات كالتعبري على الذهن يف قلو

ربية اليت  لغة القرآن هي اللغة العمن بيان األعلى تستطيع أن تالخص أّن 

ناها، ولكن اذا يعلم املعلم طريقة النطق واملعىن من  تصعب لفهم معكل الطلبة 

وغري مباشرة تعلم الطلبة كيف حتّور وتتكلم خصوصا اللغة العربية.  كل اآليات

سوى تؤثر كفايات اللغوية على الشخص يف حفظ القرآن، وايضا 

لقرآن هو تدافعها العامل عمق الروحية من خالل عبادة السنة وغريها. مث حتفيظ ا

٨٨Slameto.. Belajar dan Faktor-Faktor yang mempengaruhinya. Jakarta: Rineka Cipta. ١٩٩٥



واحد من قسم طريق سكن القلوب الشخص وقسم الذكر اىل اهللا حىت يؤثر اىل 

تكوين السلوك الشخص العمل. 

كما قال اهللا تعاىل يف صورة الرعد :(         

         (



الخامسفصلال

الخاتمة 

نتائج البحثملخص .أ

:البيانات احملصولة استخلصت ما يلىباحثةو بعد أن حللت ال

.بني كفايات الطلبة اللغوية وتكوين السلوك احلسنةأن وجود اإلرتباط قويّ .١

يعرف وهنا إرتباط بني كفايات الطلبة اللغوية وتكوين السلوك احلسنة 

٥٢٠،٠R =، ٥٢٠،٠دول على معامل اإلرتباط بقيمة قائمة اجلفنظر من

R =، ة اللغوية د اإلرتباط املتوسط بني كفايات الطلبو وجفيستنبط أن

كفايات و = (a)٥١١،١٢يعرف قيمة ثابت وتكوين السلوك احلسنة. و 

Y = a + bX١ )معادلة االحندار حىت . = (b)٨٤٧،٠الطلبة اللغوية  هي(

X٥١١،١٢+ ١٨٤٧،٠Y = .اىل ذلك من جدول السابق يعرف جانب

وهذه تدل قيمة داللة ٠٠١،٠كفايات الطلبة اللغوية=  (p)أن قيمة داللة 

٠٥،٠(p) < .ة الفروض الصفريأي)Ho( ةالفروض البديلومردود)Ha(

د اإلرتباط اإلجايب والداللة بني كفايات الطلبة و وج. وبعبارة أخرى مقبول

اللغوية وتكوين السلوك احلسنة. 



. و بني كفايات حفظ القرآن وتكوين السلوك احلسنةقويّ د اإلرتباطو وجأن .٢

٦٥٣،٠يعرف السلوك احلسنةوتكوين هنا إرتباط بني كفايات حفظ القرآن

R =، ٦٥٣،٠فنظر من قائمة اجلدول على معامل اإلرتباط بقيمةR =،

فيستنبط أن وجود اإلرتباط قوّي بني كفايات حفظ القرآن وتكوين السلوك 

٧٤٦،٠كفايات حفظ القرآن و = (a)٧٠٢،٢٠يعرف قيمة ثابت احلسنة. و 

(b) = . معادلة االحندار حىت( Y = a + bX٢ ٧٠٢،٢٠+ X٢٧٤٦،٠هي(

Y = .اىل ذلك من جدول السابق يعرف أن قيمة داللة جانب(p) كفايات

الفروض أي. > (p)٠٥،٠وهذه تدل قيمة داللة ٠٠٠،٠حفظ القرآن =  

د و وج. وبعبارة أخرى مقبول)Ha(ةالفروض البديلومردود )Ho(ة الصفري

اإلرتباط اإلجايب والداللة بني كفايات حفظ القرآن وتكوين السلوك احلسنة. 

بني كفايات الطلبة اللغوية وحفظ القرآن الكرمي مع قويّ د اإلرتباطو وجأن .٣

إرتباط بني  ويف هنا تكوين السلوك احلسنة مبعهد نور الفرقان ماالنق.

يعرفين السلوك احلسنة كفايات الطلبة اللغوية وحفظ القرآن الكرمي مع تكو 

السلوك وتكوين (X٢)بني كفايات حفظ القرآن (R)أكرب قيمة اإلرتباط 

إرتباط كفايات حفظ القرآن نسبة مئويةوأكرب ٦٥٣،٠هي(Y)احلسنة 



على تكوين السلوك احلسنة يسمى املعامل التحديد يف متغري كفايات حفظ 

أي إرتباط كفايات حفظ القرآن كاملتغري املستقل على ٤٠٩،٠القرآن 

وأكرب إرتباط كفايات ٩،٤٠%تكوين السلوك احلسنة كاملتغري التابع أكرب 

= ٤،٧%هي (Y)على تكوين السلوك احلسنة (X١)الطلبة اللغوية 

كفايات الطلبة بني(R)أما أكرب قيمة اإلرتباط . ٣،٤٨%-٩،٤٠%

(Y)معا على تكوين السلوك احلسنة (X٢)وحفظ القرآن الكرمي (X١)اللغوية 

حىت يستطيع أن ٣،٤٨أو %٤٨٣،٠واملعامل التحديد ٧١٦،٠هي 

(X٢)وحفظ القرآن الكرمي (X١)كفايات الطلبة اللغوية يالخص إرتباط

٧،٥١%الباقي هي٣،٤٨%هي (Y)على تكوين السلوك احلسنة 

،  - ٣٩٨،١٠(a)ثابت . ويعرف أخرىيؤثر العوامل ١٠٠%-٣،٤٨%=

هي(b٢)وكفايات حفظ القرآن ٥١٨،٠هي (b١)كفايات الطلبة اللغوية 

. يف البيانات السابقة معادلة االحندار املتعدد هي٦٠٩،٠

X٥١٨،٠+٢٦٠٩،٠+X١٣٩٨،١٠-Y =Y = a + b١X١ +b٢Xأي إذا .٢

أكثر عالية كفايات الطلبة اللغوية وأكثر عالية كفايات حفظ القرآن فأكثر 

يستطيع أن يعرف أن قيمة داللة  و عالية أيضا تكوين السلوك احلسنة. 

كفايات الطلبة اللغوية وحفظ القرآن الكرمي على تكوين السلوك احلسنة 



أصغر من درجة الداللة هي )=٠٠٠،٠p(. أي تأخذ الداللة ٠٠٠،٠أكرب 

ة الفروض الصفري). حىت يستطيع أن يالخص أن ٠٠٠،٠>٠٥،٠(٠٥،٠

)Ho( ةالفروض البديلومردود)Ha(د اإلرتباط و وج. وبعبارة أخرى مقبول

بني كفايات الطلبة اللغوية وحفظ القرآن الكرمي مع اإلجايب والداللة مبتزامن 

تكوين السلوك احلسنة مبعهد نور الفرقان ماالنق.

اإلقتراحاتالتوصيات و .ب

أمهية اللغة العربية أمر ال يشك فيه. من املستحسن أن توضع مواد  اللغة .١

ن.آالعربية لتكون من ضمن املناهج سوى القر 

أن جيتهدوا يف دراسة هذه الفرقان ماالنقبة معهد نور وعلى مجيع طل.٢

ا تسهل احملاوالت  واجلهود يف فهم القر  ويستطيع أن حيسن نآاللغة أل

.السلوك

وكثر حفظهم .ن باهلمة و اإلستقامةآكما جيب عليهم أن حيفظوا القر .٣

وجيد كفايات لغتهم فحسن سلكهم. 
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١. Siswa mampu
menerjemahka

n kata bahasa
Arab kedalam

bahasa
Indonesia

Pilihan
Ganda

Terjemahkan kata
di bawah ini

kedalam bahasa
Indonesia!

إِذْ     
  ،"ا "َخِفي لمة

؟بمع

Mudah ١

٢. Siswa mampu
menyusun kata

menjadi
kalimat yang

tepat

Pilihan
Ganda

تية لمات ال !َرّتْب

)      

 (

Mudah ٢

٣. Siswa mampu
melengkapi

kalimat
dengan kata

tepat

Pilihan
Ganda

Lengkapi kalimat
dibawah ini

dengan kata yang
tepat!

   .......   
     

-َّ ِ ُهللا...... ُف ّلِ َ ُي َال
ا َ ُوْسَع

Mudah ٣,٤

٤. Siswa mampu
menentukan

padanan kata
yang tepat

pada kata yang
digaris bawahi

Pilihan
Ganda

زغّلقت العز امرأة
بواب

Sedang ٥



٥. Siswa mampu
menentukan

lawan kata
yang tepat

Pilihan
Ganda

الّصيف ّو ا ون ي
ضّد جدا. حاّرا

"الصيف"

Sedang ٦

٦. Siswa mampu
menerjemah

kata yang
digaris bawahi

kedalam
bahasa

Indonesia

Pilihan
Ganda

Lengkapi kalimat
dibawah ini

dengan kata yang
tepat!

وَال      
،لمة ال

ط ا ا تح ال
؟ بمع

Sedang ٧

٧. Siswa mampu
menyusun kata

menjadi
kalimat yang

tepat

Pilihan
Ganda

ملة! ا ذه ْب َرّتِ
ِلْيُم ِلْيِم  السَّ  السَّ
ْسِم  ِ ْ ِ اْلَعْقُل ا

Sulit ٨

٨. Siswa mampu
menjawab

pertanyaan
sesuai dengan

gambar

Pilihan
Ganda و؟ من

عمل؟ أين
قميصھ؟ لون ما

Sedang ٩,١٠, ١١

٩. Siswa mampu
melengkapi

kalimat
dengan kata
yang sesuai

Pilihan
Ganda

Lengkapi kalimat
dibawah ini

dengan kata yang
tepat!

........ نحن   
     

Sedang ١٢

١٠. Siswa mampu
memilih kata

yang bukan
termasuk

kelompoknya

Pilihan
Ganda

ية الغر لمة ال اخ
شرق، جنوب، (شمال،
ية تاغر لمة ال سوق):

....

Sulit ١٣

١١. Siswa mampu
menjawab

pertanyaan
dengan tepat

Pilihan
Ganda

عا الذي ص ال
.......: الناس

Sedang ١٤



١٢. Siswa mampu
menentukan

lawan kata
yang tepat

pada kata yang
digaris bawahi

Pilihan
Ganda

ال لمة لل املضاد اخ
د امل خط! ا تح

ب والفندوق......قر ،

Sedang ١٥

١٣. Siswa mampu
menentukan
mufrod yang

tepat pada kata
yang digaris

bawahi

Pilihan
Ganda

ال لمة لل املفرد اخ
ا تح

خط!خديجة.......املؤمن
أو اتن، أم

ن املؤمن

Sedang ١٦

١٤. Siswa mampu
menentukan
jamak yang

tepat pada kata
yang digaris

bawahi

Pilihan
Ganda

ال لمة لل مع ا اخ
خط! ا تح

يت الكتاباش
د، املع مقصف
محمد.....من واستعار

امعة ا مكتبة

Sedang ١٧

١٥. Siswa mampu
melengkapi

kalimat sesuai
dengan teks

bacaan

Pilihan
Ganda

ا د من
رءياه؟ يوسف

    
 .......   
    

 -        
       

......

Sedang ١٨, ١٩,
٢٠

١٦. Siswa mampu
melengkapi

bilangan yang
sesuai

Pilihan
Ganda

-        
....... 
     

Sedang ٢١

١٧. Siswa mampu
menerjemahka

n kata bahasa

Pilihan
Ganda

-         Mudah ٢٢



Arab kedalam
bahasa

Indonesia

    .لمة

َحَسَنٌة" "ُأْسَوٌة
؟ بمع

١٨. Siswa mampu
memilih kata

yang bukan
termasuk

kelompoknya

Pilihan
Ganda

ية! الغر لمة ال اخ
يصوم، عتمر، يقرأ،(

ية الغر لمة ال يطوف):
....

سيا، أندون ، (كشم
السعودية): خطوط،

...... ية الغر لمة ال
مزدلفة،( عرفات، ، م

ية الغر لمة ال طواف):
.....

Sulit ٢٣, ٢٤,
٢٥



ماالنق الفرقان نور د مع لطلبة ختبار اسئلة

الّرحيم الّرحمن هللا سم

: الطلبةإسم

: املستوى 

يةماّدة العر اللغة :

ُالَضْرِب﴿ عالمة !﴾×ضْع ِ َي ِفْيَما ة جو أل د ج،أو ب، أ، َحْرِف َ َع

١.    ،؟ بمع ا" "َخِفي لمة

Indahب.Lembutأ.

Tinggiد.Rendah.ج

لمات.٢ ال تية!َرّتْب

)      (

ْقُصْور  مَّ ُحْوٌر َياِم ِ ْ ا ِ أ.  ْقُصْور ٌت مَّ ب.  َياِمٌت ِ ْ ا ِ ُحْوٌر

ْقُصْور  مَّ ج.ُحْوٌر  َياِم ٌت ِ ْ ا ْقُصْور ِ مَّ َياِم ِ ْ ا ِ د.  ُحْوٌر ٌت

٣.  .......     
ْلُت  َنزَّ ْلَناأ. َنزَّ ب.

ْلِت  َنزَّ ْلَت ج. َنزَّ د.



ا.٤ َ ُوْسَع َّ ِ ُهللا...... ُف ّلِ َ ُي َال
َنْفًسا َنْفٍس أ. ب.

َنْفَس  َنْفٌس ج. د.
ملة..٥ ا ذه خط ا تح اّل لمة لل با) (تقر املرادفة لمة ال اخ

بوابغّلقت ز العز امرأة
أوصدتأ.فتحت ب.

أغمضت قفلتج. د.
"الصيف".٦ ضّد جدا. حاّرا الّصيف ّو ا ون ي

فاف يعأ.ا الّر ب.
الّشتاء فج. ر ا د.

٧.،؟ال بمع ط ا ا تح ال لمة

Perkataan yangأ. jujur.بPerkataan yang mulia

Perkataan yangج. indah.دPerkataan yang ikhlas

ملة!.٨ ا ذه ْب َرّتِ
ِلْيُم ِلْيِم  السَّ ْسِم  السَّ ِ ْ ِ اْلَعْقُل ا

ِلْيِم السَّ ْسِم ِ ْ ا ِ ِلْيُم السَّ اْلَعْقُل أ.
ِلْيِم  السَّ ْسِم ِ ْ ا ِ اْلَعْقُل ِلْيُم ب.السَّ
ِلْيُم  السَّ اْلَعْقُل ِلْيِم السَّ ْسِم ِ ْ ا ِ ج.
ِلْيِم  السَّ اْلَعْقِل ِ ِلْيُم السَّ ْسُم ِ ْ ا د.

نمرة من سئلة تية! الصورة ١١ ٩ع



و؟.٩ من
ٌب أ.ُمَدّرٌِس ْ َطِب ب.
ٌح َفالَّ ْنِدٌس ج. َ ُم د.

١٠..... عمل عمل؟ أين
ْشَفى َ اْملَْدَرَسةأ.اْملُْس ب.
اْملَْزَرَعة اْملََطارج. د.

قميصھ؟.١١ لون ما
َأْسَودُ أ.َأْحَمُر ب.

َأْبَيُض َأْصَفُرج. د.

١٢. ........      
َاُقصُّ َيُقصُّ أ. ب.

َتُقصُّ  َنُقصُّ ج. د.
ية.١٣ تاغر لمة ال سوق): شرق، جنوب، (شمال، ية الغر لمة ال اخ

....
جنوبأ.شمال ب.

شرق سوقج. د.
الناس.١٤ عا الذي ص :.......ال

ستاذ بأ. الطب ب.

املدرس ندسج. امل د.

د.١٥ امل خط! ا تح ال لمة لل املضاد باخ والفندوق......قر ،
لأ.كث طو ب.

قص عيدج. د.



أو.١٦ ن، خط!خديجة.......املؤمن ا تح ال لمة لل املفرد اتاخ أم
ن املؤمن

أمأمة.أ ب.

والدة أممج. د.

خط!.١٧ ا تح ال لمة لل مع ا اخ
يت امعةالكتاباش ا مكتبة محمد.....من واستعار د، املع مقصف
الكتابون أ.اْلُكتب ب.

ب الكتات املكتبج. د.

نمرة من سئلة ي! يأ ما ١٨٢٠اقرأ

"               
   .           
     .  
                 
              
.   "

ا.١٨ د رءياه؟من يوسف
والقمر والشمس وكبا عشر أحد أ.

والقمر والشمس وكبا عشر إثنا ب.
والقمر والشمس وكبا عشر ثالثة ج.
والقمر والشمس وكبا عشر عة أر د.



١٩.     .......  
َأُخْوَك ِإْخَوِتَك أ. ب.

ْي  ِ ِإْخَو ِإْخَوِتِك ج. د.

٢٠.         ......
ََحاِدْيُث  ْ ََحاِدْيَث أ. ْ ب.

ََحاِدْيْث  ْ ََحاِدْيِث ج. ْ د.

٢١.      .......   
ِماَئٍة أ. ِماَئٍة َثَالَث َثَالُث ب.

ِماَئٍة  ِماَئةً ج.َثَالِث َثَالَث د.

٢٢.    .؟ بمع َحَسَنٌة" "ُأْسَوٌة لمة

Teladan yang sangat burukب.Teladan yang burukأ.

Teladan yang baikد.Teladan yang kurang baikج.

ية!.٢٣ الغر لمة ال اخ
.... ية الغر لمة ال يطوف): يقرأ، يصوم، عتمر، )

عتمر يصومأ. ب.
يقرأ يطوفج. د.

٢٤....... ية الغر لمة ال السعودية): خطوط، سيا، أندون ، (كشم
سياأ.كشم أندون ب.

خطوط السعوديةج. د.
.....(م.٢٥ ية الغر لمة ال طواف): مزدلفة، عرفات، ،

عرفاتأ.م ب.
مزدلفة طوافج. د.
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كفا ن ب املتعدد رتباط وحيدراسة ة اللغو الطلبة معات م الكر القرآن فظ
ن سنةسلوكالتكو ماالنقا الفرقان نور د بمع

حظة. وصورة املالحظة، حظة هي: أهداف املالممايتعلق باملوجودة يف املال
ا كما يلي: ويأيت بيا

حظةالمالالهدف من.أ

ت ايافكيف  غلتبليانة و الفطانة و امألالصدق و االطلبة ليصبحو ااحلسنة كلو سالملعرفة 
لقرآن اوية وحفظ غللا

حظة لمالادليل .ب
A. Petunjuk pengisian observasi

١. Isilah identitasmu dikolom yang telah disediakan dengan lengkap.
٢. Berikan tanda check list (√) dibawah ini pada jawaban yang sesuai.
٣. Jawablah dengan jujur. Tidak ada jawaban yang salah dalam observasi

ini.
٤. Terimakasih.

B. Identitas santri
Nama :______________________________________________
Semester :_______________________________________________

C. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda (√)
pada salah satu kolom yang anda anggap benar dan sesuai!
Keterangan :

٥= Selalu
٤= Sering
٣= Kadang-kadang



٢= Pernah
١= Tidak pernah

Skor
IndikatorKarakterN

o



٥٤٣٢١
- Adanya kesesuaian antara

ucapan dan tindakan
Shidiq ﴾ jujur﴿١

- Selalu jujur dalam
bersikap dan bertutur kata
kepada guru dan teman

- Tidak melanggar janji
- Mengakui kesalahan atau

kekurangan yang dimiliki
- Tidak menyontek dalam

mengerjakan ujian/ulangan

- Menghafal sesuai jadwalAmanah ﴾dapat
dipercaya ﴿

٢
- Mentaati semua aturan

pondok
- Mengamalkan isi

kandungan Al Qur’an
- Berupaya menghindari

dari menterbengkalaikan
hafalan

- Mempraktekkan kaedah
tajwid dalam menghafal

- Berkata dengan tepat dan
mudah dipahami

Tabligh
﴾menyampaikan﴿

٣

- Fasih dalam bercakap dan
berargumen

- Tidak bertele-tele ﴾basa-
basi﴿ dalam berbicara

- Menyampaikan sesuatu
kepada orang yang tepat

- Bisa mengatur bahasa
dengan individu dan
kelompok

- Bisa menyikapi suatu
masalah diluar tahfizh
dengan tepat

Fathonah ﴾cerdas
atau cerdik﴿

٤

- Tidak marah ketika
dikritik ustadzah terhadap
hafalan dan bahasa Arab

- Memberikan masukan atau
mengkritik teman dengan
kalimat yang santun

- Jika menegur ustadzah
atau teman dengan kalimat
yang bijak

- Mampu membagi waktu



antara hafalan dan tugas
kuliah



القرآن تحفيظ مقابلة

القرآن حفظ ختبار إستعداد



ديد ا املسكن س رئ إختيار

الكتب عليم



الذاتية ة الس

ألفى خريية

من يونيو، كان أبوها ااملرحوم نظرين من ١تاريخ ١٩٩٢ولدت يف فاملبانج سنة 

فاملبانج. وأمها سويبة األسالمية موظفة يف مدرسة اإلبتدائية فمولوتن اوغان ايلري. هي 

بنت األوىل من األخوة الثالثة.

ان ايلري مث ويف أول درستها كانت تلتحق روضة األطفال "مجفاك" فمولوتن اوغ

فمولوتن. بعدما متت دراستها يف تلك ١تواصل دراستها يف مدرسة اإلبتدائية احلكومية 

املدرسة واصلت دراستها يف املدرسة الثانوية مبعهد اإلتفاقية إندرااليا اوغان ايلري حىت      

ست سنوات يف نفس املعهد يف درجة العالية. 

امعة رادين فاتح اإلسالمية احلكومية فاملبانج يف  وواصلت دراستها بعد ذلك يف اجل

. ٢٠١٤وخرجت يف السنة ٢٠١٠كلية الرتبية قسم تعليم اللغة العربية يف السنة 


