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 استهالل
 الّرحيم الّرمحن هللا بسم

 
رُُكْم َمْن تَ َعلََّم اْلُقْرآَن َوَعلََّمهُ   َخي ْ

Sebaik-baik Kalian adalah Orang yang Mempelajari Al-quran dan 

Mengajarkannya. 

(1Bukhori-H.R Al) 

  

                                                           
 4371 ح 9191 ص/ 4 ج: بخاري صحيح1 
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 إهداء
 

 :إىل اجلامعي البحث هذا سأهدي
 

 عارفني ردوان  :الكرمي أيب
 طوال العمر و الصحة دائما(  واآلخرة و يعطيه الدنيا يف يرمحه أن هللا عسى (

 
 سري عافية هداية :احملبوبة أمي

منذ صغريي وبدون رضاها و حبها ما  ربتين قد اليت اآلخرة يف يرمحها أن هللا عسى (
 وجدت النجاح(

 
 اندلة فطري سربين، ورمحة فخر النساء:  وإىل أخيت احملبوبة

يف  انوالنجاح تانالصاحل اتناملرأ امواآلخرة و جيعله الدنيا يف اميرمحه أن هللا )عسى 
 (املستقبل

 
 روشان فكر، وأومسى فاتح حممد ضياء احلق، وصالح الدين: وإىل أخي احملبوب

يف  ونوالنجاح ونالصاحل لو الرج همواآلخرة و جيعل الدنيا يف هميرمح أن هللا )عسى
 املستقبل(
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 وتقدير شكر
 الّرحيم الّرمحن هللا بسم

 
 ومن ،أنفسنا سرور من ابهلل ونعوذ ،ونستغفره نستعني و وه وب هلل احلمد إن  

 إال   الإله أن أشهد ،له هادي فال يضلله من له، مضل   فال هللا يهد من أعمالنا، سيئات
 أما بعد. ،ورسوله عبده حممد أن وأشهد ،له الشريك وحده هللا

قد انتهيت من حىت  والفرصة والصحة القوة نعمه على وجل   عز   هللا إىل شكرا أشكر
العريب العالقة بني حتفيظ القرآن الكرمي ومهارة الكالم  " البحث اجلامعي ابملوضوع

 هذا كتابة انتهيتوقد . " لطالب معهد عبد الرمحن بن عوف ابجلامعة احملم دية ماالنج

تقدم الباحث الشكر  ولذالك اآلخر، مساعدة بدون إمتامه وال ميكن اجلامعي البحث
 إىل:

 مالك موالان جامعة مدير راهارجا املاجسرت، احلاج موجيا الدكتور األستاذفضيلة .1

 .ماالنج احلكومية إبراهيم اإلسالمية

 جبامعة عميد كلية علوم الرتبية و التعليم الدكتور احلاج نور على املاجسرت، فضيلة .2

 .ماالنج احلكومية إبراهيم اإلسالمية مالك موالان

 قسم تعليم اللغة العربيةرئيسة  املاجسرت، احلسنة احلاجة مملوءة الدكتورة فضيلة .3

 .ماالنج احلكومية إبراهيم اإلسالمية مالك موالان جبامعة
حممد مشس العلوم املاجسرت، مشرف يف الكتابة هذا البحث. الدكتور  فضيلة .4

على كل . الدكتور حممد مشس العلوم املاجسرت وأقول شكر على إشرف األستاذ
األشياء  حىت يتسىن جلميع هللا سبحانه وتعاىل من نعمة مساعدة من ما قدموه

مراحل  كل يف وتوجيه .هللا سبحانه وتعاىل من مكافأة اليت حتصل على اجليدة
 .منه االنتهائي حىت الباحث فكرة بداية منذ اجلامعي البحث هذا إعداد
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إبراهيم  موالان مالك جبامعة العربية اللغة تعليم قسم يف واألستاذات األساتيذ مجيع .5
 .ماالنج احلكومية اإلسالمية

 بن عوف مبالنج عبد الرمحن علي واف ، مدير املعهد األستاذ فضيلة .6

 محزة أسراري، مدب رة معهد عبد الرمحن بن عوف مبالنج فضيلة األستاذ .7

 معهد عبد الرمحن بن عوف مبالنجفضيلة األستاذ صفيان، مدرس ختفيظ القرآن  .8

 فضيلة األستاذ لطيف، مدرس شفهي معهد عبد الرمحن بن عوف مبالنج .9

  عوف مبالنج يف معهد عبد الرمحن بن ستو  الرابعالطلبة امل مجيع .11

 موالان مالك جبامعة 5515العربية  اللغة تعليم قسم يف أصحايب مجيع .11

 .ماالنج احلكومية إبراهيم اإلسالمية

أدرك  ،أخريا و .الثواب حبسن يثيبنا وأن هلا الحد رمحته علينا مين أن هللا عسى
 يتوقع التقرير ،القصور أو الضعف هذا البحث اجلامعي وهناك ابلتأكيد أن كتابة الباحث

البحث  وهذا قد يكون ،ملزيد من التحسن أي طرف مناقرتاحات بناءة و  انتقادات
 .اجلزاء أحسن كثريا خريا هللا جزاكم .العاملني ايربآمني  .لنا مجيعا مفيدةاجلامعي 
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 فارس احلق
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 البحث مستخلص
معهد م العريب لطالب مهارة الكالو قة حتفيظ القرآن الكرمي العال. 6102فارس احلق. 

البحث اجلامعي. قسم تعليم اللغة عبد الرمحن بن عوف ابجلامعة حمّمدية ماالنج. 
العربية،كلية علوم الرتبية والتعليم، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق. 

 اجملستري مشس العلوم الدكتوراملشرف :
 : حتفيظ القرآن، مهارة الكالمالرئيسية كلماتال

القرآن الكرمي هو كالم هللا املعجز، املنزُل على النيب حممد صلى هللا عليه وسلم، 
القرآن و اللغة  حاملأحد من  . قالاملكتوُب يف املصاحف، املنقول ابلتواتر، املتعبًُّد بتالوته

 العربية قال أن  حتفيظ القرآن و كرار قراءة القرآن يستطيع أن يساعد ليقو ي اللغة العربية.
ماعناصر مهارة الكالم يف حتفيظ القرآن الكرمي يف املعهد عبد الرمحن ( 1االسئلة هلذا للبحث )

معهد لطالب  الكالممهارة و عالقة بني حتفيظ القرآن الكرمي كيف ( 5. )بن عوف ماالنج؟
( ملعرفة عناصر الذي توجد يف 1دف هذا البحث، اما :). واهلعبد الرمحن بن عوف ماالنج؟

( و ملعرفة عالقة حتفيظ 5عهد عبد الرمحن بن عوف ماالنج  )لطالب م حتفيظ القرآن الكرمي
 معهد عبد الرمحن بن عوف ماالنج. لطالبمهارة الكالم و القرآن الكرمي 

ي. ومصادر البياانت هلذا البحث يعين ملبحث هو البحث الوصفي الكومنهح هذا ا
الطالب مستو  الرابع، ومدرس حتفيظ القرآن، ومدرس شفهي. وأما أدوات البحث 

حتليل البياانت يستخدم أسلوب و املستخدمة هي املالحظة و املقابلة واالستبانة والواثئق. 
 .(product moment) املنتج حلظة االرتباط و البيان هوبرمان ميلس

( عناصر املهارة الكالم يف حتفيظ القرآن الكرمي لطالب 1) ونتيجة هذا البحث هي :
العبارات الىت من  ةاجلمل، و عملية التفكري معهد عبد الرمحن بن عوف ماالنج تتكون من :

املنتج حيليل الباحث ابستخدام  الذي ئق( من الوسا5. )األداء الصويت، و شأهنا نقل األفكار
عالقة بني حتفيظ أن   r "0,240"يعرض قيمة (product moment ) حلظة االرتباط

 القرآن ومهارة الكالم يوجد ارتباط ضعيف. 
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ABSTRACT 

 

Faris Al-Haq. 2016. Correlation Memorizing the Qur'an and the ability of Arabic 

Speaking Students cottage abdurrahman bin auf university of Muhammadiyah 
malang). Arabic Language Education Department, faculty of Tarbiyah and 

Teaching Sciences. State Islamic University of Malang.  

 Supervisor: Dr. Syamsul Ulum, MA 

Keywords: memorizing The Quran, Speaking Skills 

Al-Quran is the word of God and a miracle that revealed to the Prophet 

muhammad saw are mutawatir and read it is worship. An expert in the field of 

Quran and language says,  that by memorizing and repeating reading Al-Quran 

can help to strengthen language of Arabic. Even just by repeating and hear the 

reading of the Quran, some one can obtain a lot of aspects of language and 

eloquence. The question in this research is (1) what are the element of skill speaks 

anything contained in of the memorization Quran in students cottage abdurrahman 

bin auf university of Muhammadiyah malang? (2) how the correlation of 

memorizing Qur'an against and  the ability speak Arabic students cottage 

abdurrahman bin auf university of Muhammadiyah malang?. The purpose of this 

research is: (1) To know the elements of speaking contained in the memorize of 

the Quran students cottage abdurrahman bin auf university of Muhammadiyah 

malang. (2) To know correlation of memorizing the Qur'an against ability to speak 

Arabic students cottage abdurrahman bin auf university of Muhammadiyah 

malang. 

the method used in this research is descriptive quantitative. Sources of data 

in this research is a fourth (4) grade student, teacher of memorizing Quran and 

teacher of speaking. The data collection is done by observation, interviews, 

questionnaires and documentation. The analysis in this study using a style analisis 

Huberman miles and Product Moment. 

The results of the exposure data on a research entitled Correlation 

Memorizing the Qur'an and the ability of Arabic Speaking Students Cottage 

Abdurrahman Bin Auf University of Muhammadiyah Malang show that: (1) In 

the memorizing of the Qur'an students Cottage Abdurrahman Bin Auf University 

of Muhammadiyah Malang is there are elements of speaking skills contained 

therein form: thought process, the addition of new sentences and vocabulary, as 

well as mastery of sound. (2) In the documentation the value that has been 

analyzed using Product Moment  show results “r” 0,240 this means that there is a 

weak correlation in the students who memorizing the Quran against  of skills to 

speak Arabic whic they have these correlation are in the aspects of the mastery of 

the Arabic word pronunciation, vocabulary and insight into the composition of the 

addition or Arabic style 
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ABSTRAK 

 

Faris Al-Haq. 2016. Hubungan Hafalan Al-Quran terhadap kemampuan 

Berbicara Bahasa Arab Siswa Mahad Abdurrahman bin Auf Universitas 

Muhammadiyah Malang). Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas 

Ilmu Tarbiyyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. Syamsul Ulum, MA 

Kata Kunci : Hafalan Al-Quran  , Keterampilan Berbicara 

Al-Quran  merupakan kalam Allah yang merupakan mukjizat yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw secara mutawatir dan membacanya 

adalah ibadah. Seorang Ahli dibidang Al-Quran  dan bahasa mengatakan, bahwa 

dengan mennghafal dan mengulang bacaan Al-quran dapat membantu untuk 

memperkuat bahasa Arab. Bahkan hanya dengan mengulang-ulang dan 

mendengar bacaan Al-Quran , seseorang dapat memperoleh banyak hal dari segi-

segi bahasa dan kefasihannya (balaghanya). Adapun rumusan pada penelitian ini 

adalah (1) Unsur Maharah Kalam apa saja yang terdapat pada hafalan Al-Quran 

pada siswa Ma’had Abdurrahman Bin Auf Malang? (2) bagaimana hubungan 

hafalan Al-Quran terhadap kemampuan berbicara bahasa Arab siswa Ma’had 

Abdurrahman Bin Auf Malang?. Adapun tujuan penilitian ini adalah: (1) Untuk 

mengetahui unsur-unsur Maharah Kalam yang terkandung pada hafalan Al-Quran 

siswa Ma’had Abdurrahman Bin Auf Universitas Muhammadiyah Malang. (2) 

Untuk mengetahui hubungan hafalan Al-Quran terhadap kemampuan berbicara 

bahasa Arab siswa Mahad Abdurrahman bin Auf Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. 

Sumber data pada penelitian ini adalah mahasiswa mustawa Robi’ (4), guru 

Tahfidzul Quran  dan guru Syafahi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 

observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Analisis pada penelitian ini 

menggunakan gaya analisis Huberman miles dan Product Moment. 

Hasil penelitian dari pemaparan data pada penelitian yang berjudul 

Hubungan Hafalan Al-Quran Terhadap kemampuan Berbicara Bahasa Arab siswa 

Mahad Abdurrahman bin Auf Universitas Muhammadiyah malang ini 

menunjukkan bahwa: (1) Pada hafalan Al-Quran siswa Ma’had Abdurraman Bin 

Auf Malang terdapat unsur keterampilan maharah kalam yang terkandung 

dalamnya berupa proses berpikir, penambahan kalimat dan mufordat baru, juga 

penguasaan bunyi. (2)  Pada dokumentasi nilai yang telah dianalisis menggunakan 

Product Moment  menunjukkan hasil “r” 0,240 yang artinya terdapat hubungan 

yang lemah pada siswa yang menghafal Al-Quran terhadap penguasaan 

keterampilan berbicara bahasa Arab yang mereka miliki. Hubungan ini terdapat 

pada aspek penguasaan pengucapan kata bahasa Arab, penambahaan mufrodat 

dan wawasan susunan atau gaya bahasa Arab. 
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 الفصل األول

 املقدمة

 أساسية البحث

 خلفية البحث .أ

الكرمي، هو كالم هللا املعجز، املنزُل على النيب حممد صلى هللا عليه القرآن 

.  بلد إندويسية 5وسلم، املكتوُب يف املصاحف، املنقول ابلتواتر، املتعبًُّد بتالوته

هو إحد  من البالد الذي توجد كثري من اجملتمع حتفيظ  القرآن الكرمي. كان  

يف كل مدن هناك معهد مبجال كثري من الناس الذي حيافظ القرآن الكرمي. 

 القرآن الكرمي. بدأ من الصغار حىت السيوخ هم يقرؤون القرآن الكرمي وحيافظه.

اللغة العربية هي املظر للغوي لكتاب املسلمني اخلالد القرآن الكرمي. و 

لقد أنشأ هذا بني اللغة العربية و اإلسالم صالت يعز حصرها ويصعب تعدادها.  

   0م العربية وتعليمها واجبني ال يسقطان عن مسلم.كما جعل هذا من تعل  

                                                           
2 Al-Hafidz Ahsin W, Bimbingan Praktis Mengahafal al-Qur’an,(Jakarta: Bumi Aksara,2008). Hlm.1. 

، )إيسيكو: منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية و الناطقين بها مناهحجه وأساليبهتعليم العربية لغير رشدي أحمد طعيمة، 3 

 .79م( ص.  9191 -هــ  949العلوم والثقافة. 
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اللغة وسيلة التصال الفرد بغريه، وعن طريق هذا االتصال يدرك حاجته، 

وإوهب هللا  3وحيصل ماربه، كما أهنا وسيلة يف النعبري عن االمة واماله وعواطفه.

ذهنه مشاعر تعاىل لإلنسان الوسيلة املسماة ابللغة حيث أنه يعرب هبا ما يف قلبه و 

وأفكار وأراء ويتعامل مع غريه هبا بشكل الكالم. وال خيتلف اثنان أن الكالم من 

أهم املهارة اللغوية ذات أامية كبرية ودور هام يف حياة اإليسان ومعاملته مع أبناء 

جنسه البشري. والكالم بشأهنا اخلطري يتميز به اإلنسان عن غري من احليواانت 

ا القدرة ابلنطق كما نطق به العاقل ولكنها لك أتت من فهم غري أن هللا أعطى هل

 املنطوق.

مما سبق ذكره، نقول أن الكالم أو مهارة الكالم له دور كبري وأاميته 

تشيع شىت مواقف احلياة ابلنسبة جلنس البشري، وهي من أهم املهارات اللغوية. 

 ي للكبار.وإىل ذلك يشري الغوي أمحد مدكور هي من أهم النشاطات اللغو 

أو الصغار على السواء، فالناس يستخدمون كالم أكثر من الكتابة يف 

حياته، اي أهنم يتكلمون أكثر مما يكتبون، ومن هنا ميكن اعتبار الكالم هو 

                                                           
 .47(  ص: 9199عبد الغليم إبراهيم، الموجه الفني المدرس اللغة الغربية )القاهرة: دار المعارف، 4 
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شكل الرئيس لالتصال اللغوي ابلنسبة لإلنسان. وعلى ذلك يعترب الكالم أهم 

 2جزء يف املمارسة اللغوية و استخداماهتا.

من اآلية القرآن الكرمي الذي يبني عن الفوائد نزل القرآن الكرمي كثري 

ُه قُ ْرءََٰانا َعَربِيًّا لاَعلاُكْم تَ ْعِقُلوَن ".  0ابللغة العربية. لقد قال هللا تعاىل: " ِإانا َجَعْلنََٰ

ُه قُ ْرءََٰانا َعَربِيًّا لاَعلاُكْم تَ ْعِقُلوَن  إن اللغة العربية  0".وكذلك يف أية أخر  " ِإانا َجَعْلنََٰ

هي اللغة اليت هتدف إىل جانبني مهمني يف نفس الوقت ابليسبة للمسلمني 

وليس مثل هذا اجلانب الكامل يف اللغات األخر ، واما وسيلة لإلتطصال يف 

اجلانب اليوم و أداة للعبادة يف اجلانب الديين األخروي. واللغة العربية كغريها من 

 بع وهي اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة.اللغات هلا مهارات األر 

من األامية مبكان، كانت العربية ابلنسبة لإلندويسيا هي لغة أجنبية 

صعبة اليت حيتاج تعليمها إىل تكوين البيئة اللغوية يدرس فيها فنون اللغة العربية 

األربعة وتقام األنشطة اللغوية أبشكال متنوعة اخلطابة واجلدال واحملفوظات 

 واملرحية وغريها.

                                                           
 903( ص : 9119ياض : دار الشوق، )ر تدريس فنون اللغة العربيةعلي أحمد مدكور، 5 

 7:  47القرآن ، 6 

 01: 91القرآن، 7 
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بعض عظمة القرآن الكرمي أنه يساعدك على تعزيز اللغة العربية من و 

ببساطة عن طريق تكرار وحفظ القرآن الكرمي حىت مع تكرار القراءات واالستماع 

 0إىل شخص احلصول على الكثري من جوانب اللغة والبالغة.

بيئة  معهد عبد الرمحن بن عوف هو إحد  من املعاهد الذي يستخدم

يشعر الباحث  اللغة العربية. وبعض الطالب هناك الذين حيفظون القرآن الكرمي.

ان  يوجد اختالفا يف القدرة الكالم العريب بني طالب الذي حيافظ القرآن 

 وطالب الذي ال حيافظه.

نظر من املهم القرآن الكرمي و اللغة العربية و ظاهرة يف بالد إندونيسيسة 

القرآن الكرمي و الدراسة حتفيظ حث عالقة أو األرتباط بني فالباحث يريد أن يب

اللغة العربية خاصة يف املهارة الكالم.  فلذالك أخد الباحث حبث حتت عنوان 

العالقة بني حتفيظ القرآن الكرمي ومهارة الكالم العريب لطالب معهد عبد الرمحن 

  بن عوف ابجلامعة احملم دية ماالنج.

                                                           
8Faris Zainal Effendi, terjemah kitab Abdul Da-im al-kahiil, Metode Baru Menghafal al-
Quran. Jawa tengah :PP Assalam Cepu. 2008 H: 34 
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 أسئلة البحث .ب

 قدم الباحث أسئلة البحث كما يلي:نظرا إىل خلفية البحث السابقة 

ماعناصر مهارة الكالم يف حتفيظ القرآن الكرمي يف املعهد عبد الرمحن بن عوف  .1

 ابجلامعة حمم دية ماالنج؟

كيف العالقة بني حتفيظ القرآن الكرمي ومهارة الكالم العريب لطالب معهدعبد  .5

 م دية ماالنج.الرمحن بن عوف ابجلامعة احمل

 أهداف البحث .ج

عناصر املهارة الكالم يف حتفيظ القرآن الكرمي لطالب معهدعبد الرمحن بن ملعرفة  .1

 عوف ابجلامعة احملم دية ماالنج.

كيف العالقة بني حتفيظ القرآن الكرمي ومهارة الكالم العريب لطالب ملعرفة   .5

 معهدعبد الرمحن بن عوف ابجلامعة احملم دية ماالنج.

 البحث أمهية .د

 تشمل أامية هذا البحث على ثالثة جوانب، وهي:
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 اجلانب النظاري .1

هذا البحث يستطيع أن أيتى املعلومات يف جمال تعليمية خاصة يف جمال  (1

 مهارة الكالم و فوائد من حتفيظ  القرآن الكرمي.

 اجلانب التطبيقية: .5

ريس للمدرسة: يرجى نتائج هذا البحث أن تعطي املعلومات تعليمية عن تد (1

 مهارة الكالم بطريقة حتفيظ  القرآن الكرمي.

للمدرس: يرجى نتئج هذا البحث أن تكون املعلومات لطريقة تدريس مهارة   (5

 الكالم.

للطالب: يرجى نتئج هذا البحث أن تكون مساعدة للطالب يف تطوير    (0

 كفائتهم مبهارة الكالم.

قيمة و معريفية للباحث: يرجى نتئج هذا البحث أن تكون هذا البحث هلا  (3

 لنفس الباحث و جملي العلوم خاصة يف تعليم اللغة العربية وترقيتها.

 حدود البحث .ه

العالقة بني حتفيظ القرآن الكرمي ومهارة الكالم احلدود املوضوعية:  .1

 العريب لطالب معهدعبد الرمحن بن عوف ماالنج.
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: حدد الباحث مكان البحث يف املعهد عبد الرمحن بن عوف  احلدود املكانية  .5

 .ابجلامعة احملم دي ة مباالنج

 احلدود االستهدافية :  لطالب مستو  الرابع يف املعهد عبد الرمحن بن عوف  .0

 .ماالنج

 م.5510-5512: يعقد هذا البحث يف العام الدراسي  احلدود الزمانية .3

 حتديد البحث .و

. إذاا حتفيظ  0حتفيظ  هو  حياول أن يدخل يف الفكر ليكون أن يتذكر دائما .أ

القرآن الكرمي يف الفكرة أن يتذكر القرآن الكرمي هو حياول أن يدخل آية 

 دائما.

مهارة الكالم هي مهارة منتجة تقتضي قدرة الطلبة على استخدام األمساء  .ب

الصوتية بطريقة جيدة مستخدما القواعد اللغوية الصحيحة مث اختيار 

. يف هذا 15الكلمات اجلديدة للتعبري عما يف نفس يف موافق احلديث املعينة

يبحث عن القدرة الطالب من احلوار وحمدثة يف   البحث الباحث يريد أن

 كالم العريب مبعهد عبد الرمحن بن عوف ماالنج.

                                                           
9 Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Gita Media Press,tt) hal 307 

 خطة البحث " تطوير المواد التعلي 1097لطيفة حانوم إندرأستوتي، 11 

http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=115466
http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=115466
http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=115466
http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=115466
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 الدراسة السابقة .ج

    وبعد أن تتبع عدة البحوث العلمية فوجد الباحث أن هناك بعض البحوث السابقة

 كما يلي: 

امتة "االرابط بني حتفيظ  القرآن الكرمي وإ (1 جناز البحث الذي كتبها أمي حسن اخل 

تعل م اللغة العربية للطلبة يف املدرسة الثانوية احلكومية كوبوك ر وبه كونوغ كيدول 

. البحث العلمي. يوكياكرات: قسم تعليم اللغة 5513-5510العام الد راسس 

العربية بكلية العوم الرتبوية وأتهيل املعل مني جبامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية 

( ملعرفة وجود 1و أهدف هذا احبث هو : . 5513احلكومية يوكياكرات، 

االرتباط أو عدمه بني حتفيظ  القرآن الكرمي واجناز تعلم اللغة العربية الذي الطلبة 

 يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كوبوك ر وبه كونوغ كيدول.

البحث الذي كتبها حسىن رشيدة "أتثري القدرة على حتفيظ  القرآن الكرمي على  (2

يل الدراسى اللغة العربية لطالب حتفيظ من املدرسة املتوسطة اإلسالمية التحص

اييف فاكم سليمان يوكياكرات من انحية منظور النظرية السلوكية. مقالة. يوكياكرات: 

يف قسم تعليم اللغة العربية من كلية الرتبية وتعليم جبامعة اإلسالمية احلكومية 

لبحث لتعريف التحصيل الدراسى . وهذف من هذا ا5512سوانن كاليجاكا، 
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اللغة العربية لطالب حتفيظ من املدرسة املتوسطة اإلسالمية اييف فاكم سليمان 

 يوكياكرات.

البحث األو ل هو البحث الكمي.بتحليل البياانت االرتباطي. ونتائع هذا 

يف  32،3البحث: أن أثر حتفيظ  القرآن الكرمي إيل اجناز تعلم اللغة العربية هو 

املائة هذه الناجتة يدل أن  هناك اإلرتباط بني حفظ القرآن وتعلم اللغة العربية 

لدي الطلبة ابملدرسة الثانيوة احلكومية كوبوك روبه كونوغ كيدول. مث ، البحث 

الثاين هو البحث الكمي ابلطريق املي اإلحصاء الوصفي. ونتائج هذا البحث: 

الكرمي على التحصيل الدراسة اللغة أن هناك أتثري إجيايب بني حتفيظ القرآن 

 العربية لطالب حتفيظ.

واختالفا بني الدراسة سابقة هبذا البحث يوجد يف اهلدفه. اهلدف يف 

دراسة السابقة اما ملعرفة اثرة بني حتفيظ القرآن الكرمي و اثره يف إجناز وحتصيله 

قة حتفيظ القرآن يف الدراسى اللغة العربية. وام ا اهلدف هلذا البحث هو ملعرفة عال

 الكرمي ومهارة الكالم العريب.
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ين ا ث ل ا ل  ص  ف

 اإلطار النظري

 املبحث األول : حتفيظ  القرآن الكرمي

 تعريف القرآن الكرمي: .أ
القرآن الكرمي هو كالم هللا عز وجل املوحى به إىل حممد صلى هللا عليه 

 وسلم ابللفظ العريب  املتعب د بتالوته املنقول إلينا ابلتواتر املعجز بلفظه ومعناه. 
إن القرآن الكرمي موحى به من هللا تعاىل إىل الرسول حممد صلى هللا عليه وسلم   .1

 البيان والتبليغ، وسيأيت تفصيل ذلك.وليس لرسول هللا فيه أي دور إال  
إن القرآن الكرمي كالم عريب فليس فيه إأل اللغة العربية وإن وجد فيه كلمات  .5

ظاهرها غري عريب، فقد قال العلماء إهنا معربة أي منقولة إىل العربية أو أهنا مما 
 11سيُدس وحنو ذلك. –تتوافق فيه اللغتان وذلك مثل اسربق 

تعبُد بتالوته مبعهى أن جمرد تالوته فيها تواُت كبري من هللا إن القرآن الكرمي م .0
تعاىل فقد قال حممد صلى هللا عليه وسلم  : من قرأ حرفا من كتاب هللا كان له 
حسنة واحلسنة بعسر أمثاهلا ال أقول: أمل حرف، ولكن ألف حرف والم حرف 

 15وميم حرف".

  

                                                           
 94( ، ص : 9119)عمان : دار عمار،  علوم القرآن الكريمموسى إبراهيم اإلبراهيم، 11 

 رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح12 
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 الكرمي.و هذا الثواب هبذه الكيفية خاص ابلقرآن 
التواتر : ومعناه أن  القرآن الكرمي نُِقَل إلينا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   .3

ابلتواتر أي : نقلته اجلموع الغفرية عن مثلها من رسول هللا إىل يومنا هذا حبيث 
ال ميكن أن تتفق هذه اجلموُع على الكذب، ولذلك فمن أنكر شيئاا من القرآن 

 ن امللة اإلسالمية.الكرمي فقد كفر وخرج ع
اإلعجاز : فقد حتد  القرآن الكرمي العرب أن أيتوا مبثله أو مبثل سورة منه  .2

وعجزوا عن ذلك رغم شهرهتم ابلبالغة والفصاحة والبيان بل هو أعزو ما مبلكون 
من املفاخر والرتاث. هذا وما زال حتد  القرآن الكرمي للبشر مجيعا قائما، وعد 

ان مبثل شيء من القرآن الكرمي سواء يف بالغة وفصاحته عجز اجلميُع عن اإلتي
وتشريعه ونظمه أو أخباره الغيبية أو إشاراته العلمية. وهذا كله يدل بوضوح على 

 10أنا هذا الكتاب تنزيل من َربِ  العاملني وما ينبغي له أن يكوَن كالم بشر.

 حتفيظ )استظهار( القرآن الكرمي .ب
ذاكرة وميكن القول من دون رؤية هذه حتفيظ  هو ما دخل ابلفعل يف 

و أما القرآن الكرمي هو كالم هللا املعجز، املرتل على خامت  13الرسالة أو الكتاب.
األنبياء واملرسلني، بواسطة األمني جربيل عليه السالم املكتوب يف املصاحف، 

 املنقول إلينا ابلتواتر، املتعبد بتالوته، املبدوء بسورة الفاحتة، املختم
  

                                                           
 91( ، ص : 9119)عمان : دار عمار،  يمعلوم القرآن الكرموسى إبراهيم اإلبراهيم، 13

تطوير منهج "تسور" على تعليم تحفيظ القرآن الكريم في المدرسة اإلبيدائبة محمدية الكوثر، )بحث العلمي وبيوطو في الكلية 14 

 90( ص: 1001التربي اإلسالمية الجامعة محمدية سوراكرتا، 
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وحتفيظ القرآنن الكرمي هو عملية على حتفيظ  آايت من القرآن  12بسورة الناس.
الكرمي مما يدل على القدرة على آايت من القرآن الكرمي من دون رؤية 

 خمطوطات.

 حكم حتفيظ  القرآن الكرمي. .ج
اتفق العلماء على أن حكم حتفيظ  القرآن الكرمي فرض كفاية. إذا كان بني 

 10فعل ذلك، ولكن إذا ال أحد من اجملتمع أمثوا مجيعا.أفراد اجلمهور من 
املقصود فرض كفاية احلراسة القرآن الكرمي من التغيري والتزبيف والتغيري كما 
حصل لغريه من الكتب يف املاضي. يف الكتاب الربهان يف علوم القرآن الكرمي، 

هو فرض  وقال اإلمام حممد بن بدر الدين الزركشي أن حتفيظ  القرآن الكرمي 
كفاية. وقال الشيخ حممد مكي نصار يف " هناية قول املفيد"، أن حتفيظ  القرآن 

 10الكرمي هو فرض كفاية.
. يف 10التذكر واالستظهار هو وسيلة سهلة لتحفيظ  انطباعاته يف الذاكرة

القاموس االندونيسي، تعريف التحفيظ  هو حياول أن يدخل يف الفكر ليكون 
 .10أن يتذكر دائما

  

                                                           
 90(، ص: 9191، )المزرعة بناية اإليمان : بيروت التبيان في علوم القرآن الكريممحمد علي الصابوني. 15 

16 Sa’dullah. 9 Cara Praktis Menghafal Al-Qur’an. Jakarta: Gema Insani. 2008. H 19 
17 Al hafidz, Ahsin Wijaya. Bimbingan Praktis Menghafal Al-Qur’an. Jakarta: Bumi Aksara. 2008. H 
23. 
18 Ricky Arnold Nggili,  Belajar Any Where (:Guepedia ) hal 26 
19 Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Gita Media Press,tt) hal 307 
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فيظ القرآن الكرمي الكرمي هو عملية للحفاظ والصون وحتفيظ  نقاء القرآن حت
الكرمي املنز ل على النيب خارج الرأس لتجنب التغيريات والتزويرعلى القرآن الكرمي، 

 وميكن التجنب من نسيانه كليا أو جزئيا

 61خطوات حتفيظ  القرآن الكرمي .د
خري الكالم , وهللا عز القرآن الكرمي كالم هللا عز وجل أشرف الكالم و 

حفظ القرآن الكرمي( إال ملن علم منه )وجل اليعطي هذه املنة وهذا الفضل 
صدق نيته وإخالصه له عز وجل , واإلنسان بدون النية الصادقة واإلخالص 
هلل عز وجل يصبح عمله هباء منثورا بل إنه اليناله من األجر إال ماكان على 

إمنا األعمال ابلنيات "لى هللا عليه وسلم  قدر صالح هذه النية قال حممد ص
 وإمنا لكل امرئ مانو "

من تعلم علما مما يبتغي به وجه هللا "قال –رضي هللا عنه – عن أيب هريرة
رواه الرتمذي( " )اليتعلمه إال ليصيب به عرضا من الدنيا مل جيد عرف اجلنة
أن يصلح نياتنا  عرف اجلنة, ريح اجلنة وكفى هبذا هتديدا ووعيدا. نسأل هللا

 وأعمالنا وأن جيعلها خالصة لوجهه الكرمي
 ضرورة التلقي واملشافهة: .1

القرآن الكرمي ليس كباقي الكتب األخر  اليت يكفي النظر فيها وقراءهتا 
هكذا اجتهادا من الشخص معتمدا على نفسه فقط وعلى نظره يف 
املصحف ونطقه لأللفاظ بل البد يف قراءة القرآن الكرمي وحفظه من التلقي 

 :وسلم  واملشافهة من أهل اإلقراء اجملودين املسندين إىل النيب صلى هللا عليه
 قال هللا عز وجل : َوِإناَك لَتُ َلقاى اْلُقْرآَن ِمن لاُدْن َحِكيٍم َعِليٍم.

  

                                                           
20 http://www.factway.net/vb/t7491.html  
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 ضرورة احلفظ ابلتجويد: .5
وال يشرتط أن تتبحر يف علم التجويد النظري وتعرف القواعد اجلزئية والكلية 
ولكن املهم التطبيق األدائي يف التالوة فانتبه هلذا األمر حىت يصدق فيك 

ُلونَُه َحقا ِتاَلَوتِِه أُْولَ ِئَك يُ ْؤِمُنوَن ) عز وجل قول هللا َناُهُم اْلِكَتاَب يَ ت ْ الاِذيَن ءآتَ ي ْ
 ِبِه َومن َيْكُفْر بِِه َفُأْولَ ِئَك ُهُم اخْلَاِسُروَن (

 اختيار الوقت املناسب واملكان املناسب للحفظ: .0
احلفظ اجليد  حتديد الوقت املناسب للحفظ من أهم الوسائل املعينة على

واألوقات املناسبة للحفظ ختتلف من شخص إىل آخر فهناك شخص يفضل 
 وقت الفجر وآخر يفضل وقت السحر وآخر بعد املغرب وهكذا

  فالبد أن تراعي فيه مايلي
حدد لنفسك مدة معينة ساعة , ساعات املهم ’ حتديد مدة الوقت  (1

 أن ترتبط هبذا الوقت 
واالبتعاد عن الضجيج واألصوات التفرغ الكامل يف هذا الوقت  (5

 املرتفعة وغريها
اختيار املكان املناسب حبيث يتميز هذا املكان ابهلدوء وعدم وجود  (0

 مايثري االنتباه مثال الصور والكتاابت والكتب واجملالت وغري ذلك
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 51حتديد بداية احلفظ: .3
هناية املقصود ببداية احلفظ هل سيكون من بداية املصحف الفاحتة والبقرة أم 

املصحف سورة الناس وهذا خيتلف ابختالف قدرات الشخص وإمكاانته 
فإن كان لديك إملام ابلقراءة الصحيحة وطالقة يف احلفظ فأبدأ أبول 
املصحف وإن كنت التزال يف بداية خطواتك وليس لديك إملام ابلقراءة 

 الصحيحة فأبدأ من آخر املصحف الناس.
 55حتديد عدد اآلايت: .2

احلفظ موهبة من هللا تعاىل وتتفاوت قدرة احلفظ من شخص إىل القدرة على 
آخر لكن ماينصح به االقتصار على عدد معني من اآلايت اليتعداه 

 الشخص حىت ولو كانت لديه القدرة على حفظ أكثر من هذا العدد 
وحبذا لو قرأ تفسريا مبسطا حول معاين الكلمات ألن فهم املعىن من أهم 

 على احلفظالوسائل املعينة 
 كيفية حفظ اآلايت القرآنية: .0

  اتبع اخلطوات التالية
 حدد عدد اآلايت املطلوب حفظها ليكن مخس آايت مثال. (1
مع الرتكيز ’ املصحف( عدة مرات )اقرأ أول آيتني فقط من  (5

 الشديد.
 غيبا( عدة مرات.)أغلق املصحف واقرأ اآليتني   (0

  

                                                           
21 http://www.factway.net/vb/t7491.html 
 
22 http://www.factway.net/vb/t7491.html 
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ملصحف بسرعة وانظر إذا شعرت ابخلطأ أو النسيان يف كلمة افتح ا (3
 إليها مث أغلق املصحف.

 كرر اآليتني غيبا عدة مرات حىت تطمئن حلفظها.  (2
 ابدأ يف ابقي اآلايت بنفس الطريقة اليت اتبعتها يف احلفظ.  (0
اقرأ كل اآلايت غيبا وإذا شعرت خبطأ أو نسيان افتح املصحف   (0

 وانظر يف الكلمة اليت أخطأت فيها.
ايت ثالث مرات أو أكثر حىت تصل إىل كرر القراءة غيبا لكل اآل  (0

 املستو  املطلوب يف احلفظ.
 استمع إىل هذه اآلايت من شريط قرآين مع القراءة معه غيبا. (0

 50الربط بني اآلايت: .0
املقصود ابلربط هنا هو الربط بني اآلايت السابق حفظها واآلايت اجلديدة 

 : اليت تليها وهنا اتبع اخلطوات التالية
من حفظ اآلايت السابقة وحفظ اآلايت اجلديدة اليت بعد االنتهاء  (1

 تليها اقرأ اآلايت دفعة واحدة.
إذا أخطأت يف كلمة أو نسيت التتسرع بفتح املصحف حاول  (5

 الرتكيز حىت تتذكرها.
إذا مل تتذكرها أعد القراءة اآلايت من بدايتها حىت تصل إىل نفس  (0

 املوضع الذي نسيته .
وانظر إىل الكلمة وكررها عدة مرات مث إذا مل تتذكر فافتح املصحف  (3

 أغلق املصحف وأعد القراءة مجيع اآلايت عدة مرات.
                                                           

23 http://www.factway.net/vb/t7491.html 
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 بعد االنتهاء من حفظ السورة: .0
بعد االنتهاء من حفظ السورة كاملة النتقل إىل سورة أخر  حىت  (1

 تتأكد من جودة احلفظ هلذه السورة.
 اقرأ السورة كاملة مع نفسك.  (5
 أبنائك أو أهل بيتك.اقرأها على أحد إخوانك أو   (0
 امسع السورة من شريط كاسيت.  (3
اقرأ هذه السورة يف صالة النوافل ويف صالة التطوع وخاصة قيام   (2

 الليل.
إذا وصلت إىل مستو  احلفظ املطلوب فاحلمد هلل وإال واصل   (0

 املراجعة.
 مراجعة احلفظ السابق: .0

 حدد يف األسبوع يوما أو يومني ملراجعة ما مت حفظه.  (1
 وم املراجعة الحتفظ آايت جديدة .يف ي  (5
أثناء املراجعة اقرأ غيبا واجعل املصحف أمامك إذا أشكل عليك   (0

 شئ افتح املصحف بسرعة مث أغلقه .
 استمع إىل ماسبق حفظه من شريط قرآين دون أن تفتح املصحف.  (3
اجعل يوم املراجعة اثبت اليتغري وختري فيه الوقت املناسب وليكن   (2

 فجر أو بعد صالة املغرب فهما انسب األوقات.مثال بعد صالة ل
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 فوائد حفظ القرأن الكرمي .ه
 53فوائد حفظ القرآن الكرمي يف رأي عبد الدائم الكحيل:

 وأضاف املناعي. .1
 واضاف القدرة على العمل. .5
 واضاف القدرة على التفكري/ تركيز. .0
 عالج األمراض املزمنة .3
 اآلخرين وكسب ثقتهم. تغيري اللمسات يف العمل، والقدرة على التفاعل مع .2
 راحة البال والدواء للعضالت التوتر. .0
 الدواء من الغضب واالنفعال الذروة. .0
 القدرة على احلصول على أحكام الصحيحة. .0
 سوف جتعلك تنسى حول أي شيء يتعلق املخاوف والشكوك وصدمة. .0

 .تنمية شخصية، واحلصول على شخصية أقو  .15
رضى، ونزالت الربد، سيالن عالج األمراض يف االنتشار، مثل شعور امل .11

 األنف، والدوخة.
 حتديد القدرة على الكالم و سرعتا على التحدث. .15
 الوقاية من األمراض اخلطرية مثل السرطان وغريها. .10
 تغيري العادات السيئة مثل تناول بشكل مفرط. .13

                                                           
24 Faris Zainal Effendi, terjemah kitab Abdul Da-im al-kahiil, Metode Baru Menghafal al-
Quran. Jawa tengah :PP Assalam Cepu. 2008 H: 33-34 
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وبعض من عظمة القرآن الكرمي أنه يساعدك على تعزيز اللغة العربية  .12
ر وحفظ القرآن الكرمي حىت مع تكرار القراءات ببساطة عن طريق تكرا

 واالستماع إىل شخص احلصول على الكثري من جوانب اللغة والبالغة.
 :52وفوائد حفظ القرآن الكرمي يف رأي حممد صاحل املنجد ، هو

 التأسي ابلنيب صلى هللا عليه وسلم: فقد كان عليه الصالة والسالم حيفظه، .1
 م ومع بعض أصحابه.مع جربيل عليه السال ويراجعه

 التأسي ابلسلف: قال ابن عبد الرب: )طلب العلم درجات ورتب ال ينبغي .5
تعديها، ومنتعداها مجلة فقد تعد  سبيل السلف رمحهم هللا، فأول العلم حفظ  

 وجلوتفهمه... ا ه  ( كتاب هللا عز
حفظه ميسر للناس كلهم، وال عالقة له ابلذكاء أو العمر، فقد حفظهالكثريون  .0

كرب سنهم. بل حفظه األعاجم الذين ال يتكلمون العربية، فضالا عن  لىع
 50األطفال.

كيف؟!حني يبدأ املسلم حبفظ  حفظ القرآن الكرمي مشروع ال يعرف الفشل ... .3
بعزمية قوية مث يدب إليه الكسل واخلمول فينقطع عن مواصلة  الكرمي القرآن

بل إنه لو مل حيفظ شيئاا حفظه منه ال يضيع سد ،  احلفظ، فإن القدر الذي
 بعشر حسنات. فكل حرف فإنه لن حيرم أجر التالوة،

 محلة القرآن الكرمي هم أهل هللا وخاصته كما يف احلديث، وكفى هبذا شرفاا. .2

                                                           
25 https://saaid.net/Quran/18.htm 
26 https://saaid.net/Quran/18.htm 
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حامل القرآن الكرمي يستحق التكرمي، ففي احلديث )إن من إجالل هللا تعاىل  .0
لغايل فيه واجلايف عنه ... إكرامذي الشيبة املسلم وحامل القرآن الكرمي غري ا

 فأين املشمرون؟ (احلديث
الغبطة احلقيقية تكون يف القرآن الكرمي وحفظه، ففي احلديث )ال حسد إال  .0

 فياثنتني: رجل آاته هللا الكتاب وقام به آانء الليل ... احلديث(
حفظ القرآن الكرمي وتعلمه خري من متاع الدنيا، ففي احلديث )أفال يغدو  .0

املسجد فيعلم أو يقرأ آيتني من كتاب هللا عز وجل خري له من انقتني، أحدكمإىل 
وثالث خري منثالث، وأربع خري من أربع ومن أعدادهن من اإلبل( وتذكر أن 

 اإلبل يف ذلك الزماأننفس املالوأغاله.
حافظ القرآن الكرمي هو أوىل الناس ابإلمامة، ففي احلديث )يؤم القوم  .0

 أن الصالة عمود الدين واثين أركان اإلسالم. أقرؤاملكتاب هللا(وتذكر
حفظ القرآن الكرمي رفعة يف الدنيا واآلخرة، ففي احلديث )إن هللا يرفع  .15

 50هبذاالكتاب أقواماا ويضع به آخرين(.
حافظ القرآن الكرمي يقدم يف قربه، فبعد معركة أحد وعند دفن الشهداء   .11

 رب واحد ويقدم أكثرهم حفظاا.كاانلنيب صلى هللا عليه وسلم جيمع الرجلني يف ق
ويف يوم القيامة يشفع القرآن الكرمي ألهله ومحلته، وشفاعته مقبولة عند  .15

اللهتعاىل، ففي احلديث )اقرأوا القرآن الكرمي فإنه أييت يوم القيامة شفيعاا 
 ألصحابه(. فهنيئاا ملنيشفع هلهذا الكتاب العظيم يف ذلك اليوم العصيب.

                                                           
27 https://saaid.net/Quran/18.htm 
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ب للنجاة من النار، ففي احلديث )لو جعل حفظ القرآن الكرمي سب .10
القرآن الكرمي يف إهابثم ألقي يف النار ما احرتق( رواه أمحد وغريه. ويقول أبو 

 أمامة: إن هللا ال يعذب ابلنارقلبااوعى القرآن الكرمي.
إن حفظه رفعة يف درجات اجلنة، ففي احلديث )يقال لصاحب القرآن  .13

ترتل يف الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ الكرمي: اقرأوارقى ورتل كما كنت 
اخلرب خاص مبن حيفظه عن ظهر قلب، ألن جمرد  :هبا(. قال ابن حجراهليتمي

 القراءة يف اخلط ال خيتلف الناسفيها.
واللفظ  –حافظ القرآن الكرمي مع السفرة الكرام الربرة، ففي احلديث  .12

له مع السفرة الكرام الربرة(  مثاللذي يقرأ القرآن الكرمي وهو حافظ) :للبخاري
فيا له من شرفأن تكون مع من قال هللا فيهم ))يف صحف مكرمة. مرفوعة 

 مطهرة. أبيدي سفرة. كرام بررة((.
حافظ القرآن الكرمي أكثر الناس تالوة له، فحفظه يستلزم القراءة  .10

اب هللا املكررة،وتثبيته حيتاج إىل مراجعة دائمة، ويف احلديث )من قرأ حرفاا من كت
 فله به حسنة،واحلسنةبعشر أمثاهلا(.

حافظ القرآن الكرمي يقرأ يف كل أحواله، فبإمكانه أن يقرأ وهو يعمل أو  .10
يقودسيارته أو يف الظالم، ويقرأ ما شياا ومستلقياا، فهل يستطيع غري احلافظ أن 

 يفعل ذلك؟.
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حديثه حافظ القرآن الكرمي ال يعوزه االستشهاد آبايت القرآن الكرمي يف  .10
وخطبهومواعظه وتدريسه، أما غري احلافظ فكم يعاين عند احلاجة إىل االستشهاد 

 50آبية، أومعرفةموضعها.

 69طرائق حفظ القرآن الكرمي .و

 الطريقة اجلماعية : .1

وهذا يستوجب أن يكون الطالب يف مستو  واحد ، فيقوم املدرس بتحديد 
بتالوته على الطالب أوال تالوة جلميع طالب احل لقة ، يقوم املدرس  مقدار معني

منوذجية جمودة مرتلة، مث خيتار الطالب املميزين ليعيد كل منهم على حدة تالوة ذلك 
القدر ، مث يقوم بقية الطالب منفردين بتالوة ذلك القدر ، ليتم تسميعه من قبلهم 

اهد للمدرس فيما بعد .. وهذه الطريقة ميكن تطبيقها يف املدارس النظامية ، واملع
العلمية والقرآنية ، والدورات التأهيلية، واملراكز القرآنية املغلقة . كما تطبق على 

 الطالب املبتدئني والذين ال يعرفون القراءة يف املصحف

 وهلذه الطريقة إجيابيات وسلبيات : فمن إجيابياهتا :

الطالب االرتفاع مبستو  األداء واحملافظة على أحكام التجويد ، نظرا إلنصات • 
 عند قراءة املدرس ، وكذا عند قراءة الطالب املميزين .

تقليل نسبة اللحن بنوعيه ) اجللي واخلفي ( وسهولة حفظ اآلايت ، نظرا لكثرة • 
 التكرار الذي يسمعه الطالب من قبل املدرس والطالب .
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 شحذ امم بطيئي احلفظ ، ودفعهم إىل مسايرة زمالئهم .• 

 اإليضاح لتوضيح األحكام والتنبيه على األخطاء . سهولة استخدام وسائل• 

 قدرة املدرس على متابعة الطالب يف األداء واحلفظ والسلوك بصورة جيدة .• 
إمكانية بيان معاين الكلمات الغامضة ، وتفسري بعض اآلايت ، وتوجيه • 

 الطالب إىل التطبيق العملي هلا .

 05أما السلبيات فمنها : 

ق الفردية بني الطالب ، مما يؤدي إىل كبت امم الطالب عدم مراعاة الفرو • 
 املتميزين وعدم انطالقهم يف احلفظ .

عدم إمكانية قبول طالب جدد بعد بدء الدراسة يف احللقة نظرا لعدم قدرة املدرس • 
 على التعامل مع أكثر من جمموعة يف آن واحد .

ملدرسني واملوجهني واألمكنة احلاجة إىل إمكاانت بشرية ومادية أكثر : مثل تعدد ا• 
 الستيعاب األفواج املتالحقة من الطالب فوجا بعد فوج .

تتأثر احللقة بغياب الطالب فرمبا يؤخر احللقة أو ينتقل إىل حفظ اجلزء الذي وصل • 
إليه الطالب مع عدم حفظه للجزء السابق ، فترتاكم عليه األجزاء ، فرمبا يصاب 

 عدم قدرته على مسايرة زمالئه .ابإلحباط أو يرتك الدراسة ل

 الطريقة الفردية :  .5
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وهي أن يقوم املدرس بفتح اجملال أمام طلبته ، للتنافس واالنطالق يف 
التالوة ، واحلفظ كل حسب إمكاانته اليت وهبه تعاىل إايها ، وحسبما تيسر له 
من بذل وقت وجهد لتحقيق ذلك حتت إشراف املدرس ومتابعته .وهذه الطريقة 

ن يف احللقات ذات املستوايت املتعددة .وتكون للطالب الذين تقدموا يف تكو 
 احلفظ والذين جييدون القراءة يف املصحف الشريف .

 01وهلذه الطريقة سلبياهتا وإجيابياهتا :

 فمن اإلجيابيات :

مراعاة الفروق الفردية بني الطالب وإفساح اجملال أمام الطالب ذوي القدرات • 
  احلفظ .اجليدة للتقدم يف

حتريك الدوافع الذاتية للطالب وبث روح التنافس بني الطالب مما حيثهم على • 
 مواصلة احلفظ وزايدة كميته .

إمكانية االستفادة من الطالب البارزين يف التدريس لزمالئهم ذوي املستوايت • 
 الضعيفة يف احللقة ، وذلك بعد أدائهم ما هو مطلوب منهم .

الطالب اجلدد مىت جاؤوا دون أن يؤثر ذلك على سري احللقة إمكانية استقبال • 
 وانتظامها .

 االقتصاد يف عدد املدرسني ، وتوفري أماكن الدرس .• 
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 05أما السلبيات هلذه الطريقة :

 استمرار بعض املقصرين يف سورهم اليت مضى عليها مدة طويلة .• 

 إرهاق املدرس حبيث ال يستطيع استيعاب مجيع الطالب • 

 ضعف مستو  األداء عند الطالب ، وكثرة األخطاء اجللية واخلفية . •

 ضعف متابعة املدرس للطالب .• 

 إحباط اهلمم عند كثري من الطالب الذين ال يستطيعون اللحاق بزمالئهم • 
عدم معرفة كثري من الطالب إلمكاانهتم مما جيعلهم يلزمون أنفسهم حبفظ أكثر • 

 إبتقان . أو أقل مما يستطيعون حفظه

 00القراءة الرتديدية : .0

وهي القراءة اليت يردد فيها الطلبة خلف من يقرأ اآلايت اليت يسمعوهنا 
منه بصوت واضح .وهي تطبق على الطالب الذين ال جييدون القراءة يف 
املصحف ، أو الطالب املبتدئني ، أو بقية الطالب يف الطريقة اجلماعية يف بعض 

 األحيان . 

 هتا وسلبياهتا أيضا : فمن اإلجيابيات :وهلا إجيابيا
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ختليص ألسنة الطالب من عيوب النطق كحبسة اللسان ، والتأأتة ، والفأفأة ، • 
 وحنو ذلك .

تعريف الطالب ابملصطلحات والعالمات املوجودة يف املصحف ، كعالمات • 
 الوقف واملد واألحزاب والسجدات .

 بة تعود نطق الكلمات اليت جيدون فيها صعو • 

 متكني من ال يعرف القراءة والكتابة من حفظ ما تيسر من القرآن الكرمي .• 

تدريب الطالب على كيفية الوقف على احلرف املنون أو املتحرك أو املثقل أو • 
املرسوم ابلتاء أو اهلاء ، وذلك عند الوقوف عليها وتدريبهم على كيفية االبتداء 

 بعد الوقف .

 .راءة الصحيحةتدريب الطالب على الق• 

تعريف الطالب أبحكام التجويد األساسية وكيفية تطبيقها عند مرور أكثرها • 
 عند القراءة .

 ومن السلبيات : 

 رفع أصوات الطالب مما يؤثر على بقية احللقات إن وجدت .• 

اختفاء أصوات بعض الطالب الضعاف خلف أصوات زمالئهم ، فال يرددون • 
 معهم .
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 روق الفردية بني الطالب عدم مراعاة الف• 

 رابعا : الطريقة اجلماعية الرتديدية :

ميكن اجلمع بني الطريقة اجلماعية والرتديدية عند الطالب املبتدئني والذين ال 
يعرفون القراءة يف املصحف أو حىت املتقدمني يف بعض األحوال ابتباع الطريقة 

 03التالية :

مقدمة عن السورة أو اآلايت بقصة ، يقوم املدرس جبذب انتباه الطالب بذكر • 
أو حديث ، أو ذكر املعاين اجململة ، أو ذكر أجر التالوة عامة ، وتلك السورة أو 
اآلايت خاصة حبيث يلفت انتباههم ، ويثري رغبتهم يف االهتمام ابآلايت وترتيلها 

 وحفظها .

واالبتداء ، يقرأ املعلم اآلايت قراءة منوذجية مراعيا فيها األحكام والوقوف • 
 بلهجة مؤثرة صادقة .

يبدأ املدرس والطالب خلفه برتديد اآلايت ، مع مراعاة قصر املقاطع ، حبيث • 
 يراعي نفس الطالب ، مع اختيار أماكن مناسبة للوقف واالبتداء .

يطلب املدرس من بعض الطالب املربزين إعادة قراءة اآلايت بنفس الطريقة • 
 .اليت بدأ فيها املدرس 

 يسمع املدرس لعدد آخر من الطالب ليتبني له مد  استيعاهبم ومتكنهم .• 
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 يرتك للطالب فرصة للحفظ الفردي خالل احلصة • 

يستمع املدرس إىل الطالب الذين حفظوا اآلايت أو السورة خالل ما بقي من • 
 احلصة .

 02االستماع إىل بقية الطالب يف بداية احلصة الثانية .• 

: املهارة الكالماملبحث الثاين   

 مفهوم مهارة الكالم .أ
الكالم اصطالحا هو فن نقل املعتقدات واملعاشر واألحاسيس 
واملعلومات واملعارف واخلربات وألفكار من شحص إىل آخرين يقال يقع من 
املستمع أو املستقبل أو املخاطب موقع القبول والفهم والتفاعل واالستجابة. 

لب من املتعلم القدرة على اسبخدام األصوات وقيل الكالم مهارة انتاجية تتط
بدقة، والتمكن من الصياغ النحوية ونظام تربيب الكلمات اليت تساعد على 

. فأن الكالم الذي ليس له 00التعبري عم ا يريد أن يقوله يف مواقف احلديث
داللة يف ذهن املتكلم أو السامع، ال يعد لكالما بل هي أصوات المعىن 

 . 00هلا
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 ارة الكالمأمهية مه .ب
من املؤكد أن الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة يف الوجود، فاإلنسان تكلم  .1

 قبل أن يكتب ،ولذلك فإن الكالم خادم للكتابة.
التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبري عن أفكار، والقدرة  .2

 على املبادأة ومواجهة اجلماهري.
ة وثقافة، يف حاجة ماسة إىل املناقشة، وابداء احلياة املعاصرة هبا فيها من حري .3

الرأي، واإلقناع، وال سبيل إىل ذلك إال ابلتدريب الواسع على التحدث، 
 الذي يؤذ ي إىل التعبري الواضح عما يف النفس.

والكالم وسيلة اإلقناع، والفهم واإلفهام بني املتكلم واملخاطب،  ويبدو ذلك  .4
ة للمناقشة بني املتكلمني، أو املشكالت واضحاا من تعدد القضااي املطروح

 اخلاصة والعامة اليت تكون حمال  للخالف.
ولو   -والكالم وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانية، ألن تعرب الفرد عن نفسه  .5

عالج نفسي خيفف من حدة األزمة اليت يعانيها، أو  –كان حيدث نفسه 
 املواقف اليت يتعرض هلا.

به الصعري والكبري، واملتعلم واجلاهل، والذكر والكالم نشاط إنساين يقوم  .6
واألنثى، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع احلياة، والتعبري عن 

 مطالبه الضرورية.
والكالم وسيلة رئيسة يف العملية التعليمية يف خمتلف مراحلها، ال ميكن أن  .7

 00يستغين عنه معلم يف أية مادة من املواد للشرح والتوضيح.
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 أهداف الكالم .ج
هناك أهداف كثرية ومتنوعة للكالم، وير  روبرت بويل أن هناك مبدأين 
أساسني يف أي جهد يقوم به اإلنسان عند اتصاله ابالخرين عن طريق اللغة 

 اما األفكار اليت يعرب هبا واللغة اليت ينقل هبا هذه األفكار إىل االخرين.
ية العامة، وهناك أهداف وأهداف الكالم تشرتك مع أهداف اللغة العرب

 خاصة للكالم ميكن توضيحها فيما يلي :
إقدار األفراد على القيام جبميع ألوان النشاط اللغوي اليت يتطلبها منهم  .1

اجملتمع، والتعود على النطق السليم للغة، وهذا يستدعى أن يتعلم الفرد يف 
نوعة اليت اللغة وقواعدها، حيث يستخدم ألفاظا للداللة على املعاين املت

 ترد يف أثناء الكالم، وصوغ الكالم يف عبارة صحيحة.
متكني األفراد من التعبري عما يف نفوسهم، أو عما يشاهدون بعبارة  .5

سليمة، ويكون ذلك بتزويدهم ابملادة اللغوية، لترتقى لغتهم، وتكون 
لديهم القدرة على توضيح األفكار ابستخدام الكلمات املناسبة، 

سب، وذلك ألن األلفاظ حتمل شحنات معنوية ال تنفصل واألسلوب املنا
 عنها.

توسيع دائرة أفكارهم، ذلك إبقدارهم على تنسيق عناصر الفكرة املعرب  .0
عنها مبا يضفي عليها مجاال وقوة أتثري يف السامع، وإقدارهم على نقل 
وجهة نظرهم إىل غريهم من الناس، واإلابنة عما يف النفس بتعبري سهل 

 مفهوم.
ويد األفراد على التفكري املنطقي، والتعود على السرعة على التفكري تع .3

والتعبري، وكيفية مواجهة املواقف الطارئة واملفاجأة، وتعويدهم على تنظيم 
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تعبريهم عن طريق تدريبهم على مجيع األفكار واستيفائها، وترتيبها ترتيبا 
 منطيقيا، وربط بعضها ببعض

تنمية الثقة ابلنفس، واإلعداد للمواقف القدرة على مواجهة األخرين، و  .2
احليوية اليت تتطلب فصاحة اللسان، والقدرة على االرجتال، والتعود على 
االنطالق يف احلديث والطالقة يف التعبري، والقدرة على التعبري عما يف 

 النفس جبرأة وصدق، وتنمية القدرة على االستقالل يف الرأي.
ياة، ابعتبار أن الكالم يتضمن كثريا منها:  اتساع دائرة التكيف ملواقف احل .0

كالسؤال واجلواب، واملباحثات، واملناظرات، وإلقاء التعليمات 
 والتوجيهات، وإدارة احلوار واملناقشة، والتعليق على األخبار وغري ذلك.

إتقان املالحظة السليمة عند وصف األشياء واألحداث وتنوعها  .0
ولكنه يف كالمه ال يكون مدققا بصورة وتنسيقها، فالفرد يدقق يف كتابته، 

جيدة، وهذا اإلتقان جيب أن يتصف ابلسرعة املناسبة، مع انتقاء األلفاظ 
املناسبة للمعاين، وكذا الرتاكيب والعبارات، والتزود هبا، ألن املتكلم 

 سيجتاج يف حياته اللغوية.
حيح عن هتذيب الوجدان والشعور، وممارسة التخيل واالبتكار، والتعبري الص

 .00األحاسيس واملشاعر واألفكار يف أسلوب واضح راق ومؤثر
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 41عناصر مهارة الكالم .د
ليست عملية الكالم الشفهي عملية سهلة بل البد هلا من عناصر تتحقق 

 وفق خطوات معروفة. 
وجود دافع للكالم، مع تقدير أامية الدافع فإذا أسيء تقديره يكون الكالم بال  .1

 األشخاص الذين يستثارون بسهولة فيندفعون يف الكالم بدوقيمة، من هنا آان 
ن ضابط أشخاصا فاشلني و غري حمبوبني يف جمتمعهم، بعكس أولئك الذين ال 

 .يتحدثون إال إذا آان هناك دافع قوي آالرد على اآلخرين
التفكري، وقد يكون التفكري يف حد ذاته دافع للحديث، وقد يكون مرحلة اتلية  .5

ذا فكر االنسان قبل أن يبدأ يف الكالم، و ينبغي أن يكون تلقائيا لالستشارة، إ
و سريعا و غري ملحوظ، و تكون مهمته األساسية تقدير املوقف واربط املعاين 
بعضها ببعض و جمموعتها و اختبار مد  مالئمتها للموقف قبل التدقق و 

 . االقناع يسهم يف إجناح عملية الكالم حبيث تؤتى مثارها املرجوة
اجلمل و العبارات الىت من شأهنا نقل األفكار، وليس من املمكن الفصل بني  .0

مرحلة اتلية للصياغة اللغوية والتفكري يتم بللغة و من خالهلا، و تكون مهمة 
الكالم تنقيح املادة اللغوية قبل أن يتم الكالم هبا بتعديلها و حتسينها، ويتم ذلك 

 بسرعة فائقة و غري ملحوظة.
لصويت، وهو عنصر هام حيث يبدو اخلطوة يف عملية الكالم، من هنا األداء ا .3

آان البد من أن يكون اجلهاز الصويت سليما، و املخارج الصوتية تؤدي عملها، 
 ويكون النطق قادرا على إعطاء احلروف حقها أثناء عملية الكالم دون أخطاء.

                                                           
 .919-910ص: . 9111: دار األندلس للنشر و التوزيع،المهارت اللغوية،المملكة العربية السعوديةمحمد صالح الشنطي، 41



33 
 

 40جماالت مهارات النطق والكالم : .ه
 صحيحا. نطق األصوات العربية نطقا .1
التميي  ز عن  د النط  ق، ب  ني األص  وات املتش  اهبة متيي  زا واض  حا مث  ل : ذ، ز، ظ،  .5

 اخل(.
 التمييز عند النطق بني احلركة القصرية والطويلة . .0
 أتدية أنواع النرب والتنغيم بطريقة مقبولة من متحدثي العربية . .3
 نطق األصوات املتجاورة نطقا صحيحا ) مثل : ب، م، و، ..اخل (. .2
 ري عن األفكار ابستخدام الصيغ النحوية املناسبة.التعب .0
 اختيار التعبريات املناسبة للمواقف املختلفة.  .0
اس   تخدام عب   ارات اجملامل   ة والتحي   ة اس   تخداما س   ليما يف ض   وء فهم   ه للثقاف   ة  .0

 العربية.
 استخدام النظام الصحيح لرتاكيب الكلمة العربية عند الكالم. .0

ث  روة لفظي  ة، متكن  ه م  ن االختي  ار ال  دقيق التعب  ري عن  د احل  ديث، ع  ن ت  وافر  .15
 للكلمة.

 ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا يلمسه السامع. .11
التعبري عن األفكار ابلقدر املناسب من اللغة، فال هو ابلطويل اململ، وال  .15

 هو ابلقصري املخل.
التح  دث بش  كل متص  ل، وم  رتابط لف  رتات زمني  ة مقبول  ة مم  ا ينب  ئ ع  ن ثق  ة  .10

 اجهة اآلخرين.ابلنفس وقدرة على مو 

                                                           
ه،  9411، قضايا في التربية العملية لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بـهاعبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان، 41 

 79ص 
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 نطق الكلمات املنونة نطقا صحيحا مييز التنوين عن غريه من الظواهر . .13
استخدام اإلشارات واإلمياءات  واحلركة غري اللفظي ة اس تخداما مع ربا عم ا  .12

 يريد توصيله  من أفكار .
التوقف يف فرتات مناسبة عند الكالم، عن د م ا يري د إع ادة ترتيب.أفك ار.  .10

 و مراجعة صياغة بعض ألفاظه.أو توضيح شيء منها،أ
االستجابة ملا يدور أمامه من ح ديث اس تجابة تلقائي ة ين وع فيه ا أش كال  .10

 التعبري وأمناط الرتكيب، مما ينبئ عن حترر من القوالب التقليدية يف الكالم.
الرتكي  ز عن  د الك  الم عل  ى املع  ىن ول  يس عل  ى الش  كل اللغ  وي ال  ذي يص  وغ  .10

 فيه هذا املعىن.
 احلديث بكفاءة عند ما يتطلب املوقف ذلك.تغيري جمر   .10
 حكاية اخلربات الشخصية بطريقة جذابة ومناسبة. .55
 إلقاء خطبة قصرية مكتملة العناصر. .51
وحتدي  د أدوار األعض  اء املش  رتكني فيه  ا  –إدارة مناقش  ة يف موض  وع مع  ني  .55

 واستخالص النتائج من بني اآلراء اليت يطرحها األعضاء.
 حد الناطقني ابلعربية.إدارة حوار تليفوين مع أ .50
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 الفصل الثالث

 منهج البحث

 منهج البحث .أ
منهجية البحث هي جمموعة من القواعد واإلجراءات لبعض التنظيم 
وحتديدها على أساس املبادئ العلمية يف إجراء البحوث العلمية يف ممرات حتديدا 

ون . وهتدف منهجية البحث هذا أن يك35ونتيجته يستطيع تربيرا بطريقة علميا
 .30دليال لقيادة وتسهيل الباحث يف عملية البحث

و أنواع املنهح البحث الذي يستخدام يف هذا البحث الوصفي الكمي. البحث 

وصفي هو البحث الذي يهدف إىل إعطاء املعلومات من االعراض، وحقائق أو 

وأما األسباب  33األحداث منتظم ودقيق عن خصائص السكاين أو منطقة معينة.

دم هذا املدخل، ألن يهدف الباحث طلب املعلومات الصحيحة عن ملذا يستخ

العانصر املهارة الكالم يف حتفيظ القرآن الكرمي يف معهد عبد الرمحن بن عوف 

 ابجلامعة حمم دية مباالنج.

                                                           
42 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu Sosial (Jakarta: Salemba 
Humanika, 2010), 3 
 
43 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu Sosial (Jakarta: Salemba 
Humanika, 2010), 2 
44 Nurul Zuriah. Metodelogi Penelitian; Sosial dan Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Askara, 2006),47 
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وأما املدخل الكمي هو البحث للحصول على األرقام وحتليله ابلطريقة 

ا املدخل ألن الباحث يبحث عن دراشة اإلحصائية. وأما األسباب ملاذا يستخدم هذ

 32العالقة. دراسة العالقة هي أحد  مناهج حتليل البياانت الختبار فروض البحث.

و يهدف الباحث طلب العالقة بني حتفيظ القرآن ابستيعاب مهارة الكالم اللغة 

 العربية يف معهد عبد الرمحن بن عوف ابجلامعة حمم دية مباالنج.

 ميدان البحث .ب

اختار الباحث موقع حبثه يف مستو  الرابع من املعهد عبد الرمحن بن عوف 

دية ماالنج  ابجلامعة احملم 

 البياانت و املصادرها .ج

البياانت املطلبة يف هذا البحث العلمي هي البياانت الرئيسية و البياانت 

 الثانوية. 

  

                                                           
45 Ainin, Moh, 2010, Metodologi Penelitian Bahasa Arab: Hilal Pustaka. Hal 78. 
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 البياانت الرئيسية .1

املالحظة و مقابلة وهي البياانت من املصادر  اإلنسانية بوسيلة 

 .30تصدر من الشخص األول ممن يعرف حقيقة مشكلة البحث متاما جيدا

ويكون مصدر البياانت الرئيسية يف هذا البحث هو الطالب مستو  

 الرابع، نتيجة املقابلة و واثئق نتيجة االختبار.

 البياانت الثانية .5

 ، وهو مصدر30مصادر البياانت الثانية هي مصادر بياانت إضافية

 البياانت لدعم ويكمل املصدر البياانت الرئيسية.

ويكون مصدر البياانت الثانية يف هذا البحث هو البياانت على 

نظرايت املكتبة و االستبانة اليت طلب املعلومات من الكفاءة حتفيظ القرآن 

لطالب مستو  الرابع يف معهد عبد الرمحن بن عوف ابجلامعة حمم دية 

 ماالنج.

 

                                                           
46Sunarto, Metodologi Penelitian, (Surabaya : PPS Unesa,2001) hal : 56 
47 Basrowi, dkk. Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarata: Rineka Cipta, 2008), 169. 
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 وعي نته جمتمع البحث .د

أن جمتمع البحث يف هذا البحث هو الطلبة يف معهد عبد الرمحن بن 

 عوف ابجلامعة حمم دية مباالنج. 

وأما عينته يعين الطالب حفاظ القرآن الكرمي من مستو  الرابع يف معهد 

 عبد الرمحن بن عوف ابجلامعة حمم دية مباالنج. 

 أداوة البياانت .ه

 طرائق فيمايلي:قام الباحث جبمع البياانت بعدة 

 املالحظة .1

يستخدم الباحث طريقة املالحظة ابملشاركة ويقال أيضا ابملالحظة 

املباشرة هي طريقة حبيث يكون الباحث جزاء من النشاطات اللغوية املدرسة. 

ويقوم الباحث مبالحظة سلوك معني من خالل اتصاله مباشرة ابألشخاص 

ث البياانت. وهذه ويكتب يسجل الباح 30أو األشياء اليت يدرسها،

املالحظة عن طريقة حتفيظ القرآن الكرمي لدي طلبة حفاظ القرآن الكرمي يف 

 معهد عبد الرمحن بن عوف ابجلامعة حمم دية مباالنج.

                                                           
 941( ص 9111عمان: دارالفكر للنشر والتوزيع، )البحث العلمى : مفهومه وأدواره وساليبه، عبيدات ذوقان وآخرون، 48 
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 املقابلة .5

املقابلة هي الطريقة االتصالية املباشرة احلرية بني السائل واملسؤول 

. 30اليت حيتاج إليها جلمع املعلومات، ويسجل السائل )الباحث( البياانت

للقابلة غالبا ما تسمى مبقابلة شفوية، وهي حوار أجراه املقابل للحصول 

.  تعترب املقابلة شفوية جيمع املعلومات 25على املعلومات من املقابلة

والبياانب الشفوية من املفحوص، وهي أداة هامة للحصوا على 

 21املعلومات من خالل مصادرها البشرية.

مجع املعلومات اليت متكن الباحث من إجابة يكمل مبوجيها 

تساؤالت البحث أو اختبار فروضه، وتعتمد على مقابلة الباحث طريقة 

جلمع املعلومات اليت ميكن الباحث للبحوث وجها بوجه بغزض طرح 

عدد من األشئلة من قبل الباحث واإلجابة عليها من قبل املبحوث أو 

ة احلوار الوتساؤل بني الباحث يقال أهنا طريقة طلب البياانت بطريق

هذه املقابلة ملعرفة عن طريقة حتفيظ القرآن الكرمي لد  طلبة  25والفاعل.

                                                           
49 Prantiasih, A, Perencanaan Pengajaran PPKN. (Malang: IKIP Malang) hal. 91 
50 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 155. 

، )عّمان: دار الفكر، أساليبه –أدواته  –البحث العلمي، مفهومه ،  ذوقان عبيدات و عبدالرحمن عدس وكايد عبد الحق51 

 97170(، ص: 9139
52 Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : Rineka Cipta 
1998. Hal 231. 
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حفظ القرآن الكرمي يف معهد عبد الرمحن بن عوف ابجلامعة حمم دية 

 مباالنج.

 االستبانة .0

وهي قائمة من األسئلة أو األحكام أو التقريرات اليت يطلب فيها 

هذا الرأي وتطلب اإلجابة بوضع عالمة مميزة   الرأي وعداة ما يكتب

ومنوذج  20( مثال، وقد يطلب تقريرا مطوال مكتواب. √كهذه العالمة )  

تتكون من مخسة اختيارات :  skala likertهذا االستبانة سكاال ليكريت 

موافق جدا، موافق، حيادي، وغري موافق، وغري موافق جدا.  واتقريرات 

يف االستبانة تعتمد على استجاابت الطالب كمثل الرغبة واالهتمام 

 والقتناع.

 جدول الوزن القيمة

 وزن القيمة املستو  الرقم

 2 موافق جدا 1

 3 موافق 5

                                                           
 .999( ص 9133)القاهرة: دار الثقافة،  تصميم البحث لتعليم اللغة العربية لألجانبفتحي علي يونس، 53 
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 0 حيادي 0

 5 غري موافق 3

 1 غري موافق جدا 2

 

 جدول النسبة املئوية القيمة

 نسبة مئوية )%( املستو  الرقم

 155  - 05 موافق جدا 1

  05 – 00،00 موافق 5

  35 – 20،00 حيادي 0

  55 – 00،00 غري موافق 3

  5 – 10،00 غري موافق جدا 2

( Yأقل )( وقيمة Xللحصول على حتليل، جيب أن يكون معروفا قيمة األعلى )

 لبنود التقييم  فيستخدم الصيغة التالية:

Y  ( "أنظر الوزن 2عدد املشاركني )قيمة األعلى  × = قيمة األعلى ليكرت

 القيمة"
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X  ( "أنظر الوزن القيمة"1عدد املشاركني )قيمة األقل × = قيمة األقل ليكرت 

 Y  ×155صيغة مؤشر٪ = جمموع قيمة / 

 الواثئق   .3

مجع البياانت عن طريقة األشياء مكتوبة مثل الواثئق هو طريقة 

امللفات و األرشفات و الكتب املكتوبة عن األراء أو نظرايت أو األحكم 

واألشياء األخر  اليت تتعلق ابلبحث املكتوبة مثل الدفتار واجمللة و النطم و 

الذي يستخدم يف  واثئقوأما ال 23خمضر اإلجتماع واهلامش اليومي و غريها.

 هو النتيجة من االختبار القرآن واالختبار الشفهي. هذا البحث

 صالحية البياانت .و

صالحية املثالية هي شرط أساسية للبحث. وعادة ما يستخدم  كمعيار 

. وأما طريقه  الصالحثة اليت مستخدمة هلذا البحث هو 22لقياس نوعية البحث

صول على ضبط نتائج املالحظة واملقابالت واالستبياانت والواثئق اليت مت احل

 خالل عملية البحث.

                                                           
54Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rumahku Mahasetya, 2003), 181. 
55 Haris Herdiansyah. Metodelogi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu Sosial (Jakarta: Salemba 
Humanika, 2010) 194. 
 



43 
 

 أسلوب حتليل البياانت .ز

الوصف يف هذا البحث حتليل البياانت الذي يستخدم هو حتليل البياانت  .1

 matthew. وأما املراحل من هذا التحليل عند ماتيو ب.ميلس )الكمي

B.Milles( و هوبرمان )huberman:فهي ) 

البحث بطريقة املالحظة مرحلة مجع البياانت، وهي أبن البياانت مجعها  (أ

الشرباكية واملقابلة. من أنه يفعلها ابلتوايل قبل دخوله إىل امليداين كان أو يعد 

 تركه.

 مرحلة يف اظهار البياانت، وهي يصيف البياانت من مجع البيانت. (ب

مرحلة يف اختصار البياانت وهي إختيار البياانت وتركيزها وحصرها يف  (ج

شطة التحليل بطريقة تقسيم البياننات و امليداين. هذه األنشطة هي أن

 توجيهها أو ترك ما الحيتاجة الباحث يف البحث ليمكنه أن أيخذ اخلالصة .

 القرآن الكرمي ابستيعاب مهارة الكالم فالباحث حتفيظولتحليل العالقة بني  .5
 PRODUCTيستخدم لتحليل هذا البحث ابستخدام حتليل املنتج حلظة االرتباط)

MOMENT والباحث حيسب ابستخدام برانمج كمبيوتر .)Exel ويستخدم .
الباحث هذه الصيغة ألنه يتم استخدام صيغة للوصف العالقة بني متغريين من 

 الصيغة على النحو التايل: نوع الفاصلة.

𝑟 𝑥𝑦 =
𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√(𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2(𝑛 ∑ 𝑦2) − ∑ 𝑦)2)
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 الفورموال املنتج حلظةاملبادئ التوجيهية لتقييم نتائج حساب  .

 r" rالعالقات معايري "
 0,20 – 0,00 ارتباط أضعف/ال االرتباط

 0,40 – 0,20 ارتباط ضعيف
 0,70 – 0,40 كان ارتباط

 0,90 – 0,70 وثيقة /قوي االرتباط 
 1,00 – 0,90 العالقة مثالية

 مراحل تنفيذ البحث .0
 وجود املشكلة .1
 صياغة املشكلة .5
 حتديد املشكلة .0
 عن اطار النظري يبحث .3
 طريقة مجع البياانت .2
 اختيار اجملتمع البحث وعينته .0
 واثئقمالحظة، ومقابلة، واالستبانة، وال .0
 جتهيز البياانت .0
 حتليل وختليص البياانت .0

 الرابع الفصل

 عرض البياانت وحتليلها
 



45 
 

ماعناصر مهارة الكالم يف حتفيظ القرآن الكرمي يف املعهد عبد الرمحن بن  .0

 حمّمدية ماالنج؟عوف ابجلامعة 

 صورة اجلانبية املعهد عبد الرمحن بن عوف. .أ

 نجمعهد عبد الرمحن بن عوف ابجلامعة حمم دية ماال .1
شكلت رمسيا يف معهد عبد الرمحن بن عوف ابجلامعة حمم دية مالنج 

بدءا من عدد من قلق كرمي من م.  5553سبتمرب  /ه 1425شهر شعبان 

عدم إتقان اللغة العربية اجملتمع االندونيسي  دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل

املسلم، الذي اندونيسيا هي دولة ذات أكرب عدد من السكان املسلمني يف 

العامل. لذلك هم على استعداد لنشر اللغة العربية، وكذلك تعزيز القاعدة املعرفية 

 لإلسالم بني املسلمني اندونيسيا.
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 الرؤية .5

 ات العربية واإلسالمية واجلودة املهنية )التميز(.كان املؤسسة التعليمية للدراس (أ

كان منتد  لتعلم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية أسهل، مكثفة  (ب

 ومتكاملة وممتعة.

كان املؤسسة التعليمية للدراسات العربية واإلسالمية من فعالية وكفاءة  (ج

 .واحلديثة

 املهمة .0
 اإلسالم اندونيسياجتهيز قدرة العربية والنظرة االسالمية لشباب  (أ

يعلم علم القرآن الكرمي والسنة النبوية والعقيدة املصدر أصلي من صاحح  (ب

 الكتب سلف الصاحل ان معرتف.

 غرس الفضائل والسلوك الكرمي ليجعل حضارة إسالمية دينية. (ج

طباعة دائي الثاقبة القرآن والسنة ويتقن متاما يف اللغة العربية الشفوية أو  (د

 الكتابة
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 املدرس املعهدموضف و  .3

موضف و املدرس املعهد هم متخرجون من اجلامعة الشرق األوسط كام 

 اييل:

 جامعة األزهر مصر (أ

 جامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة (ب

 جامعة اإلسالمية العاملية بباكستان (ج

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية (د

 جامعة االمام حممد بن سعود االسالمية ابلرايض (ه

 ناخلرطوم ابلسوداجامعة  (و

  (LIPIA)جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية جباكرات  (ز

 و دعم أعضاء هيئة التدريس أيضا من املتحدث األصلي (ح

 مناهج التعليم .2
مناهج التعليم يف معهد عبد الرمحن بن عوف تتبع املناهج معهد جامعة 

عامني،  اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية جباكرات ، مع فرتة الدراسة ملدة

 ويتألف من مخسة الفصول دراسية. مستو  التعليم يتكون من:
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 التمهيدي املستو  (أ

 األول املستو  (ب

 الثاين املستو  (ج

 الثالث املستو  (د

 املستو  الرابع (ه

 

 المستوى التمهيدي 

 المــــــادة م
 عدد

 الحصة
 المقرر

 القرآن الكريم 5 تحسين التالوة 1

1يديك  العربيّة بين 16 اللغة العربيّة 2  

 مذكرة الحديث 3 الثقافة اإلسالميّة 3

 - 1 محمدية 4

  25 المجموع 

  4 عدد المواد 

 

 المستوى األول 

 المقرر
عدد 

 الحصـة
 المــادة

 م

دروس من القرآن الكريم للمستوى 

 األول )كتاب السلسلة(

 1 القرآن الكريم 3

ب . التعبير للمستوى األول )كتا1

 السلسلة(

. كتاب الصور للمستوى األول 2 

 )كتاب السلسلة

ل . القراءة والكتابة للمستوى األو3

 )كتاب السلسلة(

 2 فهم المقروء 8

ألولتدريبات على األنماط للمستوى ا  3 التدريبات 4 
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 4 التعبير الشفهي 4 التعبير الموجه للمبتدئين

 التعبير التحريري 2 التعبير الموجه للمبتدئين

 5 األصوات  3 األصوات للمستوى األول

 6 الخط 1 كراسة الخط

  المجموع 52 

  عدد المواد 6 
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 المستوى الثاني 

عدد  المقرر

 الحصـة

 م المــادة

ثاني دروس من القرآن الكريم للمستوى ال

 )كتاب السلسلة(

 1 القرآن الكريم 3

لسلة(الحديث للمستوى الثاني )كتاب الس  2 الحديث 2 

لسة(القراءة  للمستوى الثاني )كتاب الس  3 فهم القروء 6 

. النحو للمستوى الثاني )كتاب 1

 السلسلة( 

 . الصرف  للمستوى الثاني )كتاب2

 السلسلة(

 4 التدريبات 6

سلسلة(الكتابة للمستوى الثاني )كتاب ال  5 اإلمالء و الخط 2 

لسلسلة(التعبير للمستوى الثاني )كتاب ا الشفهيالتعبير  4   6 

لسلسلة(التعبير للمستوى الثاني )كتاب ا  التعبير التحريري 2 

  المجموع 52 

  عدد المواد 6 

 

 المستوى الثالث 

عدد  المقرر

 الحصـة

 م المــادة

 دروس من القرآن الكريم للمستوى الثالث

 )كتاب السلسلة(

 1 القرآن الكريم 2

لة(الحديث للمستوى الثالث )كتاب السلس  2 الحديث 2 

ة(الفقه للمستوى الثالث )كتاب السلسل  3 الفقه 1 

ابع صور من التاريخ اإلسالمي للمستوى الر

 )من أول الكتاب حتي وفاة الرسول(

التاريخ  1

 اإلسالمي

4 

 5 الثقافة 1 الثقافة اإلسالمية للمستوى الثالث

ة(القراءة للمستوى الثالث )كتاب السلسل  6 فهم المقروء 3 

(للمستوى الثالث )كتاب السلسلة األدب  7 األدب 3 

سلة(التعبير للمستوى الثالث )كتاب السل فهيالتعبير الش 3   8 

سلة(التعبير للمستوى الثالث )كتاب السل التعبير  3 

 التحريري

لة(الكتابة للمستوى الثالث )كتاب السلس  9 اإلمالء 1 

لة(. النحو للمستوى الثالث )كتاب السلس1  

لسلة(. الصرف للمستوى الثالث )كتاب الس2   

 11 القواعد 4



51 
 

لة(التوحيد للمستوى الثالث )كتاب السلس  11 التوحيد 1 

  المجموع 52 

  عدد المواد 11 

 

 المستوى الرابع 

عدد  المقرر

 الحصـة

 م المــادة

 دروس من القرآن الكريم للمستوى الرابع

 )كتاب السلسلة(

مالقرآن الكري 2  1 

لة(الحديث للمستوى الرابع )كتاب السلس  2 الحديث 2 

(الفقه للمستوى الرابع )كتاب السلسلة  3 الفقه 1 

ابع صور من التاريخ اإلسالمي للمستوى الر

 )من الخلفاء الراشدين حتي آخر الكتاب( 

التاريخ  1

 اإلسالمي

4 

 5 الثقافة 1 الثقافة اإلسالمية للمستوى الرابع

يمين()الشيخ محمد بن صالح العثأصول الفقه   6 أصول الفقه 1 

البالغة و النقد للمستوى الرابع )كتاب 

 السلسلة(

 7 البالغة 2

 8 األدب 2 األدب للمستوى الرابع )كتاب السلسلة(

سلة(التعبير للمستوى الرابع )كتاب السل فهيالتعبير الش 3   9 

سلة(التعبير للمستوى الرابع )كتاب السل التعبير  3 

 التحريري

لة(الكتابة للمستوى الرابع )كتاب السلس  11 اإلمالء 1 

لة(التوحيد للمستوى الرابع )كتاب السلس  11 التوحيد 1 

ة(القراءة للمستوى الرابع )كتاب السلسل  12 فهم المقروء 2 

لة(. النحو للمستوى الرابع )كتاب السلس1  

سلة(. الصرف للمستوى الرابع )كتاب السل2   

 13 القواعد 3

  المجموع 52 

  عدد المواد 11 

 

ماعناصر مهارة الكالم يف حتفيظ القرآن الكرمي يف املعهد عبد الرمحن بن عوف ابجلامعة 

 جب هذا السؤال فالباحث يستخدم أدواة البحث كما يلي:يل حمم دية ماالنج؟
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 املالحظة .أ
يف الفصل مستو  رابع معهد عبد الرمحن بن عوف ماالنج وأيخذ  يالحظ الباحث

 البياانت من العملية التعليم القرآن الكرمي والتعليم الشفهي.
 عملية تعليم القرآن الكرمي يف معهد عبد الرمحن بن عوف ملستو  الرابع. .1

 املعلم يفتح الدرس ابلتحية. مث يطلب إىل الطالب ليفتحوا املصحف. (أ

 بعض من اآلايت القرآن مث تليها الطالب اآلخرين. املعلم يقرأ (ب

املعلم يطلب من الطالب قدما وجيلس جبنيبه واحدا وواحدا ليقرأ اآلايت اليت  (ج

 مت حفظها.

 في عملية تعليم القرآن، املعمل يكون املستمع واملصحيح. (د

 عملية تعليم شفهي يف معهد عبد الرمحن بن عوف ملستو  الرابع. .5

املدرس يستخدام كتاب تعبري يف عملية التعيلم. وأما خطوات عملية لتعليم شفهي 

 تعليم لدراسة شفهي كما يلى:

 املعلم يفتح الدرس ابلتحية، مث يطلب إىل الطالب ليفتحوا كتبهم. (أ

 املعلم طلب اىل الطالب ليقرؤو املواد يف كتاهبم. (ب

حوار مع ويف املواد احلوار، املعلم يسأل الطالب لقادم يف أمام الفصل لل (ج

 صديقه والتشبه كما يف الكتاب.

 الطالب اآلخرين إيالء اهتمام إىل حمادثة بني صديقني. (د
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 وبعد ذالك سأل املعلم اىل الطالب آخرين ليعمل احلوار مرة أخر . (ه

 يف هذا الدرس، مرئي الطالب ابحلماس للمشاركة يف هذه عملية التعلم. (و

و تدرابت يف الكتاب   مث يطلب املعلم  من الطالب إلجابة عن األسئلة (ز

 ابلتناوب.

 املقابلة .ب
وأجريت مقابلة بطريقة خمطط هلا وابلرجوع إىل قائمة من األسئلة املعدة سلفا. وأما 

 :حصول من املقابلة يف املعهد عبد الرمحن بن عوف مالنج كما يلي

 السؤال األول:

 ما هي اخلطوات اليت فعلت يف حفظ القرآن الكرمي؟ .1

 الطالب املعهد عبد الرمحن بن عوف كما يلى:و أما إجابة من 

إجابة عند مصطفى إبراهيم :  أقرأ مرارا وتكرارا على األايت القرآن الذي  (1

 سأحافظه.

إجابة عند وحُي الدين  : أقرأ مرارا وتكرارا على األايت القرآن الذي سأحافظه.  (5

ل واألخر حفظ األايت ابستخدام أدوات تسجي .مث أحافظ ابلطريقة ترمجة

 .الشريط القراءة القرآن
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 إجابة عند واون أغوس:  أقرأ مرارا وتكرارا على األايت القرآن الذي سأحافظه. (0

إجابة عند فكري على رمحة :  أقرأ مرارا وتكرارا على األايت القرآن الذي  (3

 .سأحافظه. وحفظ األايت ابستخدام أدوات تسجيل الشريط القراءة القرآن

حفظ عن طريق كتابة األية اليت  .االستماع املتبادلوحفظ األايت مع األصدقاء 

 سيتم حفظها.

إجابة عند أمحد شريف الدين :  أقرأ مرارا وتكرارا على األايت القرآن الذي  (2

وأحافظ ابلطريقة ترمجة.  .سأحافظه. وحفظ كل مجلة من األايت مث يكررها

ظ األايت وحف .وحفظ األايت ابستخدام أدوات تسجيل الشريط القراءة القرآن

 مع األصدقاء / االستماع املتبادل.

 إجابة عند حممد ذوالقعدة : أحافظ األايت مع األصدقاء / االستماع املتبادل. (0

إجابة عند علي خمتار : أقرأ مرارا وتكرارا على األايت القرآن الذي سأحافظه.  (0

 وأحافظ ابلطريقة ترمجة.

على األايت القرآن الذي  إجابة عند يوسف فتح الرمحن : أقرأ مرارا وتكرارا (0

وأحافظ ابلطريقة ترمجة.  .سأحافظه. وحفظ كل مجلة من األايت مث يكررها

وحفظ األايت  .وحفظ األايت ابستخدام أدوات تسجيل الشريط القراءة القرآن

 مع األصدقاء / االستماع املتبادل.
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الذي إجابة عند امكا حممد الدين : أقرأ مرارا وتكرارا على األايت القرآن  (0

سأحافظه. حفظ كل كلمة و اجلملة من األايت مث يكررها. وحفظ األايت مع 

 األصدقاء / االستماع املتبادل.

إجابة عند اللو واوان فربينطو : أقرأ مرارا وتكرارا على األايت القرآن  (15

 الذي سأحافظه.

إجابة عند ذوالفكار فرقان : أقرأ مرارا وتكرارا على األايت القرآن الذي  (11

 فظه.سأحا

 إجابة عند أنطو وحيودي : أحافظ كل كلمة من األايت مث يكررها. (15

إجابة عند حممد ذوالقرنني فردوس : أقرأ مرارا وتكرارا على األايت القرآن  (10

الذي سأحافظه. وأحافظ ابلطريقة ترمجة. واألخر حفظ كل مجلة من األايت مث 

 يكررها.

األايت القرآن الذي إجابة عند حممد رملي : أقرأ مرارا وتكرارا على  (13

وأحافظ ابلطريقة ترمجة.  .سأحافظه. وحفظ كل مجلة من األايت مث يكررها

وحفظ األايت  .وحفظ األايت ابستخدام أدوات تسجيل الشريط القراءة القرآن

 مع األصدقاء / االستماع املتبادل.

 السؤال الثاين
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 مىت تقرأ اآلايت القرآن الكرمي الذي حافظها؟ .5

 من الطالب املعهد عبد الرمحن بن عوف كما يلى:و أما إجابة 

 : أقرأ يف أوقات الفراغ، والقلب اتزان.  إجابة عند مصطفى إبراهيم (1

إجابة عند وحُي الدين  : أقرأ يف وقت الصالة. مث قبل أو بعد الصالة الفجر و  (5

 الظهر.

 إجابة عند واون أغوس : أقرأ يف وقت الصالة. مث قبل أو بعد الصالة الفجر. (0

إجابة عند فكري على رمحة : أقرأ يف وقت الصالة. مث قبل أو بعد الصالة  (3

 الفجر.

إجابة عند أمحد شريف الدين : أقرأ يف وقت الصالة. مث قبل أو بعد الصالة  (2

 الفجر و املغرب و اإلسياء.

 إجابة عند حممد ذوالقعدة : أقرأ قبل أو بعد الصالة الفجر. (0

 وقت الصالة. مث قبل أو بعد  كل الصلوات.إجابة عند علي خمتار : أقرأ يف  (0

إجابة عند يوسف فتح الرمحن : أقرأ يف وقت الصالة. مث قبل أو بعد الصالة  (0

 الفجر و اإلسياء.

 إجابة عند امكا حممد  : أقرأ يف وقت الصالة. مث قبل أو بعد  كل الصلوات. (0
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 إجابة عند اللو واوان فربينطو  : أقرأ قبل أو بعد الصالة الفجر. (15

 إجابة عند ذوالفكار فرقان : أقرأ يف وقت الفراغ. (11

 إجابة عند أنطو وحيودي : أقرأ قبل أو بعد الصالة الظهر. (15

حممد ذوالقرنني فردوس : أقرأ يف وقت الصالة. مث قبل أو   إجابة عند (10

 بعد الصالة الفجر و اإلسياء.

 إجابة عند حممد رملي : أقرأ يف وقت الصالة. مث قبل أو بعد الصالة (13

 الفجر.

 السؤال الثالث
 أي صعوبة اليت تسعر عند حتفيظ القرأن الكرمي؟ .0

 و أما إجابة من الطالب املعهد عبد الرمحن بن عوف كما يلى:

 إجابة عند مصطفى إبراهيم : صعوبته يعين ال يستطيع أن تراكز ابخلري. (1

قرآن إجابة عند وحُي الدين  : صعوبته يعين فيه كثري من التكرار الكلمات يف ال (5

الكرمي. مث صعوبة يف تذكر الكلمات اجلديدة من اآلايت القرآن الكرمي واألخر 

 صعوبة يف تذكر من هناية اآلية اليت حفظها.

 إجابة عند واون أغوس : صعوبة يف تذكر من هناية اآلية اليت حفظها. (0
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إجابة عند فكري على رمحة : صعوبته يعين فيه كثري من التكرار الكلمات يف  (3

 الكرمي. و صعوبة يف تذكر من هناية اآلية اليت حفظها. القرآن

إجابة عند أمحد شريف الدين : صعوبة يف تذكر الكلمات اجلديدة من اآلايت  (2

القرآن الكرمي. وصعوبة يف الرتتييب من اآلايت، إذا تتكون من اآلايت قصرية 

 ويتعد د يف صفحة واحدة. كما صورة الصف ت، النمل، الشعراء وغري ذالك.

إجابة عند حممد ذوالقعدة : صعوبة يف تذكر الكلمات اجلديدة من اآلايت  (0

 القرآن الكرمي

إجابة عند علي خمتار : صعوبة يف تذكر الكلمات اجلديدة من اآلايت القرآن  (0

 الكرمي.

إجابة عند يوسف فتح الرمحن : صعوبته يعين فيه كثري من التكرار الكلمات يف  (0

 ذكر من هناية اآلية اليت حفظها.القرآن الكرمي. و صعوبة يف ت

إجابة عند امكا حممد  : صعوبته يعين فيه كثري من التكرار الكلمات يف القرآن  (0

الكرمي. مث صعوبة يف تذكر الكلمات اجلديدة من اآلايت القرآن الكرمي واألخر 

 صعوبة يف تذكر من هناية اآلية اليت حفظها.

 تذكر من هناية اآلية اليت إجابة عند اللو واوان فربينطو  : صعوبة يف (15

 حفظها.
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إجابة عند ذوالفكار فرقان : صعوبة يف تذكر الكلمات اجلديدة من  (11

 اآلايت القرآن الكرمي.

 إجابة عند أنطو وحيودي : صعوبة يف تذكر من هناية اآلية اليت حفظها. (15

حممد ذوالقرنني فردوس : صعوبته يعين فيه كثري من التكرار   إجابة عند (10

  القرآن الكرمي.الكلمات يف

إجابة عند حممد رملي : صعوبة يف تذكر الكلمات اجلديدة من اآلايت  (13

 القرآن الكرمي.

 السؤال الرابع
 كيف تغلب على الصعوابت من اآلية؟ .3

 و أما إجابة من الطالب املعهد عبد الرمحن بن عوف كما يلى:

 إجابة عند مصطفى إبراهيم : جيتهد لرتكيز واتزان. (1

وحُي الدين  : بتكرار عدة مرات حىت حيفظه متاما، وقراءة حبمل إجابة عند  (5

 القرآن الكرمي.

إجابة عند واون أغوس : بتكرار عدة مرات حىت حيفظه متاما، وقراءة حبمل  (0

 تقدمي مذكرة خاصة من اآلية الصعبة.القرآن الكرمي. واألخر  ب
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متاما، وقراءة حبمل إجابة عند فكري على رمحة : بتكرار عدة مرات حىت حيفظه  (3

 القرآن الكرمي.

إجابة عند أمحد شريف الدين : بتكرار عدة مرات حىت حيفظه متاما، وقراءة  (2

حبمل القرآن الكرمي. وأستمع أدوات تسجيل الشريط القراءة القرآن. وقرأءة ترمجة 

 .األية

 تقدمي مذكرة خاصة من اآلية الصعبة.إجابة عند حممد ذوالقعدة : ب (0

لي خمتار : بتكرار عدة مرات حىت حيفظه متاما، وقراءة حبمل القرآن إجابة عند ع (0

 الكرمي.

 إجابة عند يوسف فتح الرمحن : قراءة حبمل القرآن الكرمي. (0

إجابة عند امكا حممد  : بتكرار عدة مرات حىت حيفظه متاما، وقراءة حبمل  (0

 تقدمي مذكرة خاصة من اآلية الصعبة.القرآن الكرمي. واألخر  ب

 عند اللو واوان فربينطو  : بتكرار عدة مرات حىت حيفظه متاما. إجابة (15

 إجابة عند ذوالفكار فرقان : بتكرار عدة مرات حىت حيفظه متاما. (11

 إجابة عند أنطو وحيودي : قراءة حبمل القرآن الكرمي (15

حممد ذوالقرنني فردوس : بتكرار عدة مرات حىت حيفظه   إجابة عند (10

 لكرمي.متاما، وقراءة حبمل القرآن ا
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إجابة عند حممد رملي : بتكرار عدة مرات حىت حيفظه متاما، وقراءة  (13

 حبمل القرآن الكرمي.

 السؤال اخلامس
 ما عناصر الكالم الذي تشعر هو حصول من حتفيظ القرآن؟ .2

 و أما إجابة من الطالب املعهد عبد الرمحن بن عوف كما يلى:

م اللغوي وكذلك حمتوايت يف إجابة عند مصطفى إبراهيم : مضيفا البصرية والعل  .1

 القرآن الكرمي.

إجابة عند وحُي الدين  : تسهيل النطق اللغة العربية، وزايدة البصرية بناء اجلملة  .5

 صحيحة يف النطق العريب، ومساعدة أن نفهم قول عريب.

إجابة عند واون أغوس : تسهيل النطق اللغة العربية، وزايدة مفردات جديد. مث  .0

اء اجلملة صحيحة يف النطق العريب، ومساعدة على تعبري اجلملة زايدة البصرية بن

 الصحيحة لقول. واألخر مساعدة أن نفهم قول عريب.

إجابة عند فكري على رمحة : تسهيل النطق اللغة العربية، وزايدة مفردات جديد.  .3

مث زايدة البصرية بناء اجلملة صحيحة يف النطق العريب، ومساعدة على تعبري 

 صحيحة لقول. واألخر مساعدة أن نفهم قول عريب.اجلملة ال
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إجابة عند أمحد شريف الدين : تسهيل النطق اللغة العربية، وزايدة مفردات  .2

جديد. مث زايدة البصرية بناء اجلملة صحيحة يف النطق العريب، ومساعدة على 

تعبري اجلملة الصحيحة لقول. واألخر مساعدة أن نفهم قول عريب. وتساعد 

 تسهيل الدراسة واستكشاف دين اإلسالم.على 

 إجابة عند حممد ذوالقعدة : زايدة البصرية بناء اجلملة صحيحة يف النطق العريب. .0

إجابة عند علي خمتار : تسهيل النطق اللغة العربية، وزايدة مفردات جديد. مث  .0

 زايدة البصرية بناء اجلملة صحيحة يف النطق العريب، ومساعدة على تعبري اجلملة

 الصحيحة لقول. واألخر مساعدة أن نفهم قول عريب.

إجابة عند يوسف فتح الرمحن : زايدة البصرية بناء اجلملة صحيحة يف النطق  .0

 العريب.

إجابة عند امكا حممد  : تسهيل النطق اللغة العربية، وزايدة مفردات جديد. مث  .0

ى تعبري اجلملة زايدة البصرية بناء اجلملة صحيحة يف النطق العريب، ومساعدة عل

 الصحيحة لقول. واألخر مساعدة أن نفهم قول عريب.

إجابة عند اللو واوان فربينطو  : زايدة البصرية بناء اجلملة صحيحة يف  .15

 النطق العريب
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إجابة عند ذوالفكار فرقان : تسهيل النطق اللغة العربية وزايدة مفردات  .11

 جديد.

 عريب. إجابة عند أنطو وحيودي : مساعدة أن نفهم قول .15

حممد ذوالقرنني فردوس : تسهيل النطق اللغة العربية وزايدة   إجابة عند .10

 مفردات جديد وااألخر مساعدة أن نفهم قول عريب.

إجابة عند حممد رملي : تسهيل النطق اللغة العربية، وزايدة مفردات  .13

جديد. مث زايدة البصرية بناء اجلملة صحيحة يف النطق العريب، ومساعدة على 

  اجلملة الصحيحة لقول. واألخر مساعدة أن نفهم قول عريب.تعبري

يف هذه املقابلة، الباحث يستطيع أن أيخد املعلومات من الطالب املستو  الرابع عن 

 الفوائد احلفظ القرآن و اثره يف اللغة العربية خاصة يف مهارة الكالم.

الكرمي مبهارة الكالم يف  عالقة بني حتفيظ القرآنكيف ويرجع إىل األسئلة البحث الثاين  

 تعليم اللغة العربية يف املعهد عبد الرمحن بن عوف ابجلامعة حمم دية ماالنج؟

 جب هذا السؤال فالباحث يستخدم أدواة البحث كما يلي:يل

 االستبانة وحتليلها .ب
 االستبانة
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 )عالقة حتفيظ القرآن ابستيعاب املهارة الكالم اللغة العربية(
 : موافق، ح: حيادي، ال موافق، المج : ال موافق جدام ج : موافق جدا، م .أ

 اإلجابة
الم رقم االسئلة

 ج
ال 
 م ج م ح م

 1 اان اشعر حفظ القرآن مساعدتين يف استيعاب مهارة الكالم اللغة العربية. 0 2 5 5 5
 5 .القرآن الكرمي جعل صويت اوضح يف نطق اللغة العربية فظحب 0 2 1 5 5

القرآن الكرمي جعلين اسهل و اسرع يف نطق الكلمة أو اجلملة اللغة حفظ  15 3 5 5 5
 .العربية

0 

 3 .اشعر حفظ القرآن الكرمي يستطيع أن جعل أسلوب اللغة العربييت ازداد 0 0 5 5 5
 2 .حفظ القرآن الكرمي يستطيع أن زايدة احلافز يف تعلم اللغة العربية 11 5 1 5 5

 0 .القرآن بنفس أامية بتعلم مهارة الكالم اللغة العربيةيف رأيي،  حفظ  0 2 1 5 5

  .القرآن الكرمي مساعدتين يف إضافة املفردات العربية حفظ 15 3 5 5 5
0 

5 5 5 0 11 
 الكالم اللغة حفظ القرآن الكرمي مساعدتين يف إضافة البصرية عن القواعد 

 0 .لعربيةا

 طالب نشطا 13املستطلع يتكون من 

 الوزن القيمةجدول 

 وزن القيمة املستو  الرقم
 2 موافق جدا 1
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 3 موافق 5
 0 حيادي 0
 5 غري موافق 3
 1 غري موافق جدا 2

 

 جدول النسبة املئوية القيمة

 نسبة مئوية )%( املستو  الرقم
 155  - 05 موافق جدا 1
  05 – 00،00 موافق 5
  35 – 20،00 حيادي 0
  55 – 00،00 غري موافق 3
  5 – 10،00 غري موافق جدا 2

 

( Y( وقيمة أقل )Xللحصول على حتليل، جيب أن يكون معروفا قيمة األعلى )

 لبنود التقييم  فيستخدم الصيغة التالية:

Y  ( "أنظر الوزن 2عدد املشاركني )قيمة األعلى  × = قيمة األعلى ليكرت

 القيمة"

X  ( "أنظر الوزن القيمة"1ألقل عدد املشاركني )قيمة ا× = قيمة األقل ليكرت 

 Y  ×155صيغة مؤشر٪ = جمموع قيمة / 
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 x 13  =05 2:  قيمة األعلى 

 x 13  =13 1:  قيمة السفلى

 وأماحصول حتليل البياانت من االستبانة كما يلي:

 اان اشعر حفظ القرآن مساعدتين يف استيعاب مهارة الكالم اللغة العربية. .1

 نتيجة حصول استبانة إجابة
 0ج :  م
 2:  م

 x 2  =32 0:  م ج 
 x 3  =55 02 2:  م

 Y  ×155صيغة مؤشر٪ = جمموع قيمة / 
02   /05 x  155   =00% 

 موافق جدا
القرآن  حفظ= الطالب مستو  الرابع يف املعهد عبد الرمحن بن عوف موافق جدا أن  

 الكرمي يساعدهم يف استيعاب املهارة الكالم العربية.
 .القرآن الكرمي جعل صويت اوضح يف نطق اللغة العربية فظحب .5

 نتيجة حصول استبانة إجابة
 0م ج : 

 2:  م
 1ح    : 

 x 2  =35 0:  م ج 
 x 3  =55   2:  م

 x  0  =0 1ح       : 
00 

 Y  ×155صيغة مؤشر٪ = جمموع قيمة / 
 00 /05 x 155 =05 % 

 موافق جدا
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القرآن  حفظالطالب مستو  الرابع يف املعهد عبد الرمحن بن عوف موافق جدا أن  

 الكرمي جيعل الصوهتم اوضح يف نطق اللغة العربية.

حفظ القرآن الكرمي جعلين اسهل و اسرع يف نطق الكلمة أو اجلملة اللغة  .0

 .العربية

 نتيجة حصول استبانة إجابة
 15م ج :

 3:  م
 x 2  =25 15:  م ج 

 x 3  =10 3:  م
03 

 Y  ×155صيغة مؤشر٪ = جمموع قيمة / 
03  /05 x 155 =01 % 

 موافق جدا
 حفظالطالب مستو  الرابع يف املعهد عبد الرمحن بن عوف موافق جدا أن  

 القرآن الكرمي جيعل اسهل و اسرع يف نطق الكلمة أو اجلملة اللغة العربية.

 .أسلوب اللغة العربييت ازداد اشعر حفظ القرآن الكرمي يستطيع أن جعل .3

 نتيجة حصول استبانة إجابة
 0م ج : 

 0:  م
 x 2   =05 0:  م ج 

 x 3  =05 0:  م
05 

 Y  ×155صيغة مؤشر٪ = جمموع قيمة / 
05  /05 x 55  =00 % 

 موافق جدا
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 حفظالطالب مستو  الرابع يف املعهد عبد الرمحن بن عوف موافق جدا أن  

 القرآن الكرمي يستطيع أن جيعل أسلوب اللغة العربية ازداد.

 حفظ القرآن الكرمي يستطيع أن زايدة احلافز يف تعليم اللغة العربية. 

 نتيجة حصول استبانة إجابة
 11م ج : 

 5:  م
 1ح    : 

 x 2  =22 11:  م ج 
 x 3  =0 5:  م

 1x 0  =0ح       : 
00 

 Y  ×155صيغة مؤشر٪ = جمموع قيمة / 
00  /05 x 155=03 % 

 موافق جدا
 حفظالطالب مستو  الرابع يف املعهد عبد الرمحن بن عوف موافق جدا أن  

 القرآن الكرمي يستطيع أن زايدة احلافزهم يف تعليم اللغة العربية.

 القرآن الكرمي مساعدتين يف إضافة املفردات اللغة العربية حفظ .2

 نتيجة حصول استبانة إجابة
 15:  م ج

 3:  م
 x 2  =25 15:  م ج 

 x 3  =13 03 3:  م

 Y  ×155صيغة مؤشر٪ = جمموع قيمة / 
03  /05 x 155 =01 % 

 موافق جدا
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القرآن  حفظالطالب مستو  الرابع يف املعهد عبد الرمحن بن عوف موافق جدا أن  

 الكرمي يساعدهم يف إضافة املفردات اللغة العربية.

رة الكالم اللغة امساعدتين يف إضافة البصرية عن القواعد املهحفظ القرآن الكرمي  .0

 .العربية

 نتيجة حصول استبانة إجابة
 11م ج : 

 0:  م
 x 2  =22 11:  م ج 

 x 3  =15 0:  م
05 

 Y  ×155صيغة مؤشر٪ = جمموع قيمة / 
05  /05 x 155 =00 % 

 موافق جدا
القرآن  حفظالطالب مستو  الرابع يف املعهد عبد الرمحن بن عوف موافق جدا أن  

 الكرمي يساعدهم يف إضافة البصرية عن القواعد املهارة الكالم اللغة العربية.

القرآن  حتفيظمن هذه االستباانت و حتليلها فالباحث يستطيع أن أيخد خالصة أن 

 الكرين يستيطع أن أيتى أثر كما يلي:

 اعد فالستيعاب مهارة الكالم.يس (أ

 أوضح، وأسهل، وأسرع يف نطق اللغة العربية. الصوتجيعل  (ب

 زايدة أسلوب، واملفردات، والبصرية عن القواعد اللغة العربية. (ج
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 الواثئق وحتليلها .ت
الواثئق الذي يستخدم الباحث هو النتيجة من اإلختبار القرآن الكرمي و اإلختبار 

 املدرس املعهد عبد الرمحن بن عوف ماالنج.الشفهي الذي طلب من 

 النتيجة إختبار القرآن .1

 رقم اسم الطالب القرآن
 نعومه خمرج جتويد صوط جمموعة
 1 أنطو وحيودي 21 30 14 13 78

 2 ذوالفكار فرقان 16 24 10 10 60

 3 فكري علي رمحة 35 35 15 15 100

 4 امكا حممد 35 35 15 15 100

 5 حممد رملي 29 33 15 15 92

 6 حممد ذوالقعدة 12 20 9 9 50

 7 مصطفى إبراهيم 30 35 15 15 95

 8 يوسف فتح الرحم 32 35 15 15 97

 9 اللو واوان فربينطو 35 35 15 15 100

 10 علي خمتار 35 35 15 15 100

 11 أمحد شريف الدين 35 35 15 15 100

 12 واوان 35 35 15 15 100

 13 الدين وحي 16 21 10 10 60

 14 حممد ذوالقرنني فردوس 35 35 15 15 100
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 النتيجة إختبار شفهي .5

 رقم اسم الطالب الشفهي
 املواد اجلملة نعومه جمموعة

 1 أنطو وحيودي 23 21 20 64

 2 ذوالفكار فرقان 26 25 25 76

 3 فكري علي رمحة 30 28 28 86

 4 امكا حممد 27 26 25 78

 5 رمليحممد  28 28 27 83

 6 حممد ذوالقعدة 25 25 22 70

 7 مصطفى إبراهيم 25 25 24 74

 8 يوسف فتح الرمحن 27 27 26 80

 9 اللو واوان فربينطو 34 33 31 99

 10 علي خمتار 28 28 28 83

 11 أمحد شريف الدين 31 30 30 91

 12 واوان 26 26 25 77

 13 وحي الدين 33 33 32 98

 14 ذوالقرنني فردوسحممد  29 29 29 87

 .product moment يستخدم الباحث الصيغةلتحليل هذه البياانت 

 الصيغة على النحو التايل:

𝑟 𝑥𝑦 =
𝑛 ∑ 𝑥𝑦−(∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√(𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)2(𝑛 ∑ 𝑦2)−∑ 𝑦)2)
 ) 
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no alquran (x) syafahi (y) x2 y2 xy 

1 78 64 6084 4096 4992 

2 60 76 3600 5776 4560 

3 100 86 10000 7396 8600 

4 100 78 10000 6084 7800 

5 92 83 8464 6889 7636 

6 50 70 2500 4900 3500 

7 95 74 9025 5476 7030 

8 97 80 9409 6400 7760 

9 100 99 10000 9801 9900 

10 100 83 10000 6889 8300 

11 100 91 10000 8281 9100 

12 100 77 10000 5929 7700 

13 60 98 3600 9604 5880 

14 100 87 10000 7569 8700 

jumlah 1232 1146 112682 95090 101458 

 

𝑟 𝑥𝑦 =
𝑛 ∑ 𝑥𝑦−(∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√(𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)2(𝑛 ∑ 𝑦2)−∑ 𝑦)2)
 ) 

r = 0,26087 

r = 0,260 
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 r" rالعالقات معايري "

 0,20 – 0,00 ارتباط أضعف/ال االرتباط

 0,40 – 0,20 ارتباط ضعيف

 0,70 – 0,40 كان ارتباط

 0,90 – 0,70 وثيقة /قوي االرتباط 

 1,00 – 0,90 العالقة مثالية

( أن 0,40 – 0,20او الدخول يف قيمة ) 0,260يالخص الباحث من هذه البياانت وهي 

 .القرآن ابستيعاب املاهرة الكالم هو ارتباط ضعيف حتفيظعالقة 
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 الفصل اخلامس

 حتليل البياانت
حتفيظ القرآن الكرمي معهد عبد الرمحن بن عوف عناصر املهارة الكالم أن  .أ

 ماالنج.

رأي الباحث أن حتفيظ القرآن الكرمي يف معهد عبد الرمحن بن لديه 

عناصر اللغة العربية وخصوصا يف مهارة الكالم. وينظر الباحث إىل رأي حممد 

صاحل يف كتابه املهارت اللغوية اململكة العربية السعودية الذي ذكر أن  عملية 

الكالم الشفهي ليست عملية سهلة، بل البد هلا من عناصر تتحقق وفق 

 خطوات معروفة، وهم فيما يلي:

وجود دافع للكالم، مع تقدير أامية الدافع فإذا أسيء تقديره يكون الكالم بال  .1

قيمة، من هنا آان األشخاص الذين يستثارون بسهولة فيندفعون يف الكالم بدون 

غري حمبوبني يف جمتمعهم، بعكس أولئك الذين ال ضابط أشخاصا فاشلني و 

 .يتحدثون إال إذا آان هناك دافع قوي آالرد على اآلخرين

التفكري، وقد يكون التفكري يف حد ذاته دافع للحديث، وقد يكون مرحلة اتلية  .5

لالستشارة، إذا فكر االنسان قبل أن يبدأ يف الكالم، و ينبغي أن يكون تلقائيا 

ملحوظ، و تكون مهمته األساسية تقدير املوقف واربط املعاين و سريعا و غري 
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بعضها ببعض و جمموعتها و اختبار مد  مالئمتها للموقف قبل التدقق و 

 . االقناع يسهم يف إجناح عملية الكالم حبيث تؤتى مثارها املرجوة

اجلمل و العبارات الىت من شأهنا نقل األفكار، وليس من املمكن الفصل بني  .0

اتلية للصياغة اللغوية والتفكري يتم بللغة و من خالهلا، و تكون مهمة  مرحلة

الكالم تنقيح املادة اللغوية قبل أن يتم الكالم هبا بتعديلها و حتسينها، ويتم ذلك 

 بسرعة فائقة و غري ملحوظة.

األداء الصويت، وهو عنصر هام حيث يبدو اخلطوة يف عملية الكالم، من هنا  .3

كون اجلهاز الصويت سليما، و املخارج الصوتية تؤدي عملها، آان البد من أن ي

ويكون النطق قادرا على إعطاء احلروف حقها أثناء عملية الكالم دون 

 20أخطاء.

من البيان او الرأي حممد صاحل، الباحث يعلم أن عناصر املهارة الكالم تتكون 

من: وجود دافع للكالم، التفكري، اجلمل و العبارات، األداء الصويت. وأما إذا 

ينظر الباحث إىل األوضاع يف امليدان البحث وهو معهد عبد الرمحن بن عوف 

الكالم الذي تشعر هو حصول  وضبط إىل احلصول املقابلة ابلسؤال " ما عناصر

                                                           
 .919-910ص: . 9111: دار األندلس للنشر و التوزيع،المهارت اللغوية،المملكة العربية السعوديةمحمد صالح الشنطي، 56
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من حتفيظ القرآن؟  فالباحث أيخذ اخلالصة أن  عناصر املهارة الكالم الذي 

 توجد يف عملية حتفيظ القرآن الكرمي يف معهد عبد الرمحن بن عوف تتكون من:

عملية التفكري، هذا بيان ميكن أن ينظر من نتائج املقابلة. عشرة من أربعة  (أ

فيظ القرآن الكرمي يستطيع أن تساعد على زايدة عشر طالب يشعروا أن  حت

البصرية بناء اجلملة صحيحة يف النطق العريب. بعض طالب يشعروا أن  

 حتفيظ القرآن الكرمي جيعل أسهل للفهم قول اللغة العربية.

اجلمل و العبارات الىت من شأهنا نقل األفكار، هذا بيان ميكن أن ينظر من  (ب

يشعروا أن  حتفيظ القرآن الكرمي يستطيع أن أيتى  نتائج املقابلة. بعض طالب

زايدة مفردات جديد. بعض اآلخر يشعروا أن حتفيظ القرآن الكرمي يستطيع 

 أن تساعد على تعبري اجلملة اللغة العربية بشكل صحيح.

األداء الصويت هذا بيان ميكن أن ينظر من نتائج املقابلة. بعض طالب  (ج

 مي يستطيع أن تسهيل النطق اللغة العربيةيشعروا أن  حتفيظ القرآن الكر 

يالخص الباحث على املقابلىة، أن  لكلي طالب يشعروا نتائج حتفيظ القرآن الكرمي 

 خمتلف بينهم.
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واحلصول املقابلة من السؤال ما عناصر الكالم الذي تشعر هو حصول من 

 حتفيظ القرآن؟،كما يلي:

 ظ القرآن؟ما عناصر الكالم الذي تشعر هو حصول من حتفي

 و أما إجابة من الطالب املعهد عبد الرمحن بن عوف كما يلى:

إجابة عند مصطفى إبراهيم : مضيفا البصرية والعلم اللغوي وكذلك حمتوايت يف   .1

 القرآن الكرمي.

إجابة عند وحُي الدين  : تسهيل النطق اللغة العربية، وزايدة البصرية بناء اجلملة  .5

 ساعدة أن نفهم قول عريب.صحيحة يف النطق العريب، وم

إجابة عند واون أغوس : تسهيل النطق اللغة العربية، وزايدة مفردات جديد. مث  .0

زايدة البصرية بناء اجلملة صحيحة يف النطق العريب، ومساعدة على تعبري اجلملة 

 الصحيحة لقول. واألخر مساعدة أن نفهم قول عريب.

اللغة العربية، وزايدة مفردات جديد. إجابة عند فكري على رمحة : تسهيل النطق  .3

مث زايدة البصرية بناء اجلملة صحيحة يف النطق العريب، ومساعدة على تعبري 

 اجلملة الصحيحة لقول. واألخر مساعدة أن نفهم قول عريب.

إجابة عند أمحد شريف الدين : تسهيل النطق اللغة العربية، وزايدة مفردات  .2

جلملة صحيحة يف النطق العريب، ومساعدة على جديد. مث زايدة البصرية بناء ا
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تعبري اجلملة الصحيحة لقول. واألخر مساعدة أن نفهم قول عريب. وتساعد 

 على تسهيل الدراسة واستكشاف دين اإلسالم.

 إجابة عند حممد ذوالقعدة : زايدة البصرية بناء اجلملة صحيحة يف النطق العريب. .0

اللغة العربية، وزايدة مفردات جديد. مث إجابة عند علي خمتار : تسهيل النطق  .0

زايدة البصرية بناء اجلملة صحيحة يف النطق العريب، ومساعدة على تعبري اجلملة 

 الصحيحة لقول. واألخر مساعدة أن نفهم قول عريب.

إجابة عند يوسف فتح الرمحن : زايدة البصرية بناء اجلملة صحيحة يف النطق  .0

 العريب.

: تسهيل النطق اللغة العربية، وزايدة مفردات جديد. مث إجابة عند امكا حممد   .0

زايدة البصرية بناء اجلملة صحيحة يف النطق العريب، ومساعدة على تعبري اجلملة 

 الصحيحة لقول. واألخر مساعدة أن نفهم قول عريب.

إجابة عند اللو واوان فربينطو  : زايدة البصرية بناء اجلملة صحيحة يف  .15

 النطق العريب

ة عند ذوالفكار فرقان : تسهيل النطق اللغة العربية وزايدة مفردات إجاب .11
 جديد.

 إجابة عند أنطو وحيودي : مساعدة أن نفهم قول عريب. .15
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حممد ذوالقرنني فردوس : تسهيل النطق اللغة العربية وزايدة   إجابة عند .10
 مفردات جديد وااألخر مساعدة أن نفهم قول عريب.

ل النطق اللغة العربية، وزايدة مفردات إجابة عند حممد رملي : تسهي .13
جديد. مث زايدة البصرية بناء اجلملة صحيحة يف النطق العريب، ومساعدة على 

 تعبري اجلملة الصحيحة لقول. واألخر مساعدة أن نفهم قول عريب.
كيف عالقة حتفيظ القرآن الكرمي ابستيعاب املهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية  .ب

 لرمحن بن عوف ماالنج.يف معهد عبد ا
رآن مبهارة الكالم يف معهد عبد الرمحن بن عوف؟ هل توجد عالقة بني حتفيظ الق

فليعرف أهناك عالقة بينهما فالباحث حياسب النتيجة من االختبار القرآن الكرمي 
 PRODUCTحتليل املنتج حلظة االرتباط)واالختبار الشفهي يستخدم 

MOMENT) يعرض احلصول. فالتحليل من الواثئق”r” =0,260  وينظر إىل
فالباحث  0,40 – 0,20، هذا احلصول يدخل يف مستو  حلظة االرتباطجدوال 

 يعلم أن  عالقة بني حتفيظ القرآن ابستيعاب املهارة الكالم يوجد ارتباط ضعيف.
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الباحث أيخذ البياانت اآلخر بطريقة االستبانة ويالخص أن  ذلك على عالوة

 يستيطع أن أيتى أثر كما يلي: القرآن الكرمي حتفيظ

 يساعد الستيعاب مهارة الكالم. (د

 جيعل الصوط أوضح، وأسهل، وأسرع يف نطق اللغة العربية. (ه

   زايدة أسلوب، واملفردات، والبصرية عن القواعد اللغة العربية. (و
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 الفصل السادس

 تامتاالخ

 نتائج البحث لا .أ
السابقة من املالحظة واملقابلة بعد أن قام الباحث بعرض البياانت 

واالستبانة والوسائع وحتليلها عن عالقة حتفيظ القرآن ابستيعاب مهارة الكالم يف 
تعليم اللغة العربية مبعهد عبد الرمحن بن عوف ابجلامعة حمم دية ماالنج، 

 ائج التالية:تاستخلص الن

املعهد عبد ارة الكالم الذي توجد يف حتفيظ القرآن الكرمي ىف هعناصر امل .1
 الرمحن بن عوف ابجلامعة حمم دية ماالنج تتكون من:

: هذه بسبب الطالب الذي حافظ القرآن الكرمي سيبحث  عملية التفكري. (أ
طريقة للحفظ القرآن، وإذا هم يستخدم طريقة الرتمجة فالعملية التفكري هم 

 جلملةيعين يذكروا الكملة واجلملة يف القرآن الكرمي ومعىن من الكلمات او ا
: عملية احلفظ القرآن يستطيع و العبارات الىت من شأهنا نقل األفكار ةاجلمل (ب

  اللغة العربيةان أيتى املفردات اجلدد يف

الطالب الذي حافظ القرآن الكرمي لديهم صوت األوضح : األداء الصويت  (ج
 واألمجل ألن هم يعو دون على القراءة القرآن الكرمي.

 

ر القرآن والشفهي اليت قد احلتها الباحث يف واثئق النتيجة االختبا .5
 r "0,240"يعرض قيمة (product moment ) املنتج حلظة االرتباطابستخدام 

 .عالقة بني حتفيظ القرآن ابستيعاب املهارة الكالم يوجد ارتباط ضعيفأن  
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القرآن ابستيعاب مهارة الكالم يف معهد عبد الرمحن بن  حتفيظوأما عالقة 
 عوف ابجلامعة حمم دية ماالنج توجد على جماالت : 

 االداءأوضح، وأسهل، وأسرع يف نطق اللغة العربية )جمال  الصوتجيعل  (أ
 الصويت(.

 زايدة أسلوب، واملفردات، والبصرية عن القواعد اللغة العربية )جمال تفكري( . (ب

 مقرتحات .ب
ملعهد عبد الرمحن بن عوف،  أحسن أن أيتى زايدة الوقت يف تعليم القرآن  .1

القرآن الكرمي  يف  حتفيظالكرمي، حىت لكل الطالب يستطيعون أن يشعروا الفوائد 
 اجملاالت اللغة العربية

ن يعطوا القرآن الكرمي أي تحفيظللمعلمني، أحسن قبل أن يبدأ املواد دراسة ال .5
عن الفوائد حفظ القرآن الكرمي، حىت لكل الطالب يستطيعون أن  التشجيع

 يكونوا محاسا يف حفظ القرآن الكرمي
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Ma’had Abdurrahman Bin ‘Auf 

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Ma’had Abdurrahman Bin ‘Auf adalah salah satu Lembaga Pendidikan Bahasa Arab 

dan Studi Islam di Indonesia yang didirikan atas kerjasama antara Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah melalui Universitas Muhammadiyah Malang dengan Asia Muslim Charity 

Foundation (AMCF). AMCF adalah organisasi sosial, nirlaba dan nonpolitik yang telah 

berkiprah cukup lama di Indonesia sejak tahun 1992 dan secara resmi dibentuk pada tahun 

2002 dengan nama Yayasan Muslim Asia yang berkantor pusat di Jakarta. 

Tujuan utama pendirian lembaga ini adalah untuk memberikan kesempatan besar 

terhadap masyarakat luas khususnya para pendakwah untuk dapat mempelajarai Bahasa Arab 

sebagai Bahasa Al Qur’an dan untuk menyebarkan pengajaran Bahasa Arab dan Studi Islam 

di Indonesia khususnya di wilayah Malang Raya. 

Ma’had Abdurrahman Bin ‘Auf resmi beroperasi sejak tahun 2004 dan berlokasi di 

Masjid AR. Fachruddin Lantai V Kampus III Universitas Muhammadiyah Malang. 

Pengelolaan lembaga ini berada dalam kendali Asia Muslim Charity Foundation yang 

berkantor pusat di Jakarta. Namun demikian, sebagai perwujudan pelaksanaan kerjasama 

yang telah disepakati, Ma’had Abdurrahman bin ‘Auf juga berada dalam naungan Universitas 

Muhammadiyah Malang, melalui Fakultas Agama Islam. Sehingga secara umum, Ma’had 

Abdurrahman Bin ‘Auf juga merupakan bagian integral dari Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Malang.Oleh karena itu, para mahasiswa Ma’had Abdurrahman 

Bin ‘Auf, baik putra maupun putri, yang telah menyelesaikan masa studinya di Ma’had, dapat 

langsung melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1 pada jurusan Syariah dan Tarbiyah di 

Fakultas Agama Islam dengan konversi mata kuliah. 

 

II. VISI, MISI DAN TUJUAN MA’HAD ABDURRAHMAN BIN ‘AUF 

 

2.1.Visi Ma’had Abdurrahman Bin ‘Auf 

Menjadi lembaga pendidikan Bahasa Arab dan Studi Islam yang berkualitas dan 

profesional yang diselenggarakan secara intensif dan terpadu dan dikelola secara 

efektif, efisien dan modern. 

2.2.Misi Ma’had Abdurrahman Bin ‘Auf 

Berdasarkan Visi yang telah ditetapkan, maka Misi Ma’had Abdurrahman Bin ‘Auf 

adalah sebagai berikut : 

2.2.1  Membekali kemampuan bahasa Arab dan wawasan keislaman  

bagi para  generasi muda Islam Indonesia khususnya di wilayah  

Malang Raya. 

2.2.2 Mengajarkan Al Qur’an dan As Sunnah serta aqidah yang shahih yang 

bersumber dari kitab-kitab salafus sholeh yang mu’tabar. 

2.2.3 Menanamkan sifat-sifat luhur dan perilaku terpuji bagi terciptanya peradaban 

Islam yang religius. 

2.2.4 Mencetak da’i yang berwawasan Al-Qur’an dan As-Sunnah sekaligus mahir 

berbahasa Arab lisan maupun tulisan. 
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2.3.Tujuan Pendidikan Ma’had Abdurrahman Bin ‘Auf 

 

2.3.1    Menyelenggarakan pendidikan Bahasa Arab yang berorientasi pada disiplin 

studi Islam (dirâsât Islâmiyah) dengan sistem dan metode pengajaran yang 

efektif, nyaman, menyenangkan dan Islami. 

2.3.2    Mewujudkan peserta didik yang memiliki kemahiran dan keterampilan 

berbahasa Arab aktif yang meliputi: 

a) Keterampilan menyimak (fahm al-masmû’) 

b) Keterampilan berbicara (muhâdatsah) 

c) Keterampilan membaca (qirâ’ah) 

d) Keterampilan menulis (kitâbah) 

2.3.3    Mewujudkan peserta didik yang memiliki kemampuan berbahasa Arab untuk 

mengkaji Al-Qur’an dan As-Sunnah yang menjadi sumber ajaran Islam, 

menguasai dasar-dasarnya dengan baik, mengamalkannya serta bersikap 

moderat (tawassuth). 

2.3.4   Membekali peserta didik dengan keterampilan dakwah disamping memiliki 

komitmen yang kokoh pada amal dakwah kepada Allah dan Rasul-Nya. 

 

 

 

 

 

 

III. PERSONALIA MA’HAD ABDURRAHMAN BIN ‘AUF 

 

3.1. Tenaga Pendidik 
Tenaga Pendidik ma’had adalah para pengajar spesialis dalam bidang pembelajaran Bahasa 

Arab dan Studi Islam yang dipilih berdasarkan standarisasi tertentu, antara lain: 

 Sarjana lulusan dari Universitas di Timur Tengah dan Asia Selatan 

 Mahir berbahasa Arab lisan dan tulisan 

 Lulus dengan IPK predikat minimal Jayyid 

 

Adapun Tenaga Pendidik di Ma’had Abdurrahman Bin ‘Auf adalah sebagai berikut: 

 

A. Putra 

No. Nama Jabatan Administratif 

1 Ali Wafa, Lc  Mudir Ma’had 

2 H. Muhammad Taufiq, 

Lc., M.Pd 

Wakil Mudir Putra 

3 Muhammad Latif, Lc PJ Bagian Audio Visual 

4 H. Sofyan Sofi, Lc  PJ Bagian 

Ekstrakulikuler dan 

Dakwah 

5 Kukuh Setiawan, Lc. - 

6 Hamzah Asrori, Lc PJ Bagian Akademik dan 

Kurikulum 
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7 H. Imam Rofi’I, Lc PJ Bagian 

Kemahasiswaan dan 

Asrama 

 

B. Putri 

No. Nama Jabatan Administratif 

1 Etik Mamluatul Karimah, 

Lc, M.Pd  

PJ Bagian 

Ekstrakulikuler dan 

Dakwah 

2 Hj. Maya Novita, Lc, 

MA. 

- 

3 Intan Cahyati, Lc PJ Bagian 

Kemahasiswaan 

4 Hj. Nur Aufa Hidayati, 

Lc, M.Pd 

PJ Bagian Sarana Audio 

Visual 

5 Lilis Nurul Hidayati, Lc Wakil Mudir Putri  

6 Hj. Tatik Chusniati, Lc PJ Bagian Akademik dan 

Kurikulum  

 

3.2. Tenaga Kependidikan 

 

No. Nama Jabatan 

1 Juta Ajrullah, S.AP Administrator Ma’had 

2 Akhmad Junaidi, SE. Akuntan Ma’had 

3 Syaifuddin, S.Kom Office Assistant Putra 

4 Sholihah, S.PdI Office Assistant Putri 

 

IV. SISTEM PENDIDIKAN MA’HAD ABDURRAHMAN BIN ‘AUF MALANG 

 

4.1. Program Studi Dan Masa Pendidikan 

 

A. Program Bahasa Arab dan Studi Islam 

Program ini, disebut juga Program Reguler, yaitu program pendidikan yang 

diselenggarakan oleh Ma’had Abdurrahman bin ‘Auf Malang bagi masyarakat umum 

untuk mempelajari dua kajian pokok, yaitu Bahasa Arab dan Studi Islam. Program ini 

terdiri dari 4 level, yang masing-masing levelnya ditempuh selama satu semester, 

sehingga pada program ini mahasiswa belajar selama dua tahun atau empat semester 

(setara DII). Namun demikian, mahasiswa dapat mengikuti program ini mulai dari 

level tertentu sesuai dengan hasil ujian seleksi.  

Ma’had Abdurrahman Bin ‘Auf juga membuka kelas bagi masyarakat umum yang 

belum memiliki kemampuan berbahasa arab sama sekali, yaitu kelas At-Tamhidi (Pra 

Persiapan Bahasa). Kelas Tamhidi dimaksudkan sebagai kelas persiapan bagi 

mahasiswa agar dapat mengikuti perkuliahan pada program Reguler Ma’had yang 

merupakan jenjang perkuliahan yang sebenarnya di Ma’had.Di kelas tamhidi ini 

mahasiswa belajar selama satu semester penuh. 
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Mahasiswa yang telah menyelesaikan Studi di Ma’had Abdurrahman Bin ‘Aufdapat 

melanjutkan studinya di beberapa Universitas Muhammadiyah seluruh Indonesia, 

pada Fakultas Agama Islam Jurusan Tarbiyah, Syari’ah, Dakwah, atau Sastra Arab 

atau di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pengajaran Bahasa - Program 

studi Bahasa Arab. Mahasiswa bersangkutan menjalankan hal-hal tersebut di atas 

sesuai ketentuan yang berlaku pada Universitas Muhammadiyah yang dipilih. 

 

4.2Sistem Penyelenggaraan Pendidikan 
 

A. Pendaftaran, Ujian Penempatan Kelas dan Daftar Ulang Mahasiswa 

 

a. Pendaftaran 

Untuk mendaftar sebagai Calon Mahasiswa Ma’had Abdurrahman Bin  

‘Auf, harusmemenuhi persyaratan sebagai berikut: 

 Memiliki minat dan perhatian tinggi untuk menuntut ilmu. 

 Mampu membaca Al-Qur’an dengan baik 

 Memiliki ijazah SMU (Sekolah Menengah Umum) atau yang sederajat, dan 

menyerahkan fotokopinya satu lembar beserta fotokopi transkrip nilai pada saat 

mendaftar. 

 Menyerahkan Surat Rekomendasi dari salah satu lembaga yang dikenal, antara 

lain Sekolah/ Yayasan/ RT/RW setempat. (Contoh Surat Rekomendasi Lihat 

Lampiran 2) 

 Menyerahkan fotokopi Identitas diri yang masih berlaku (KTP/ SIM/ Paspor). 

 Menyerahkan pas foto berwarna terbaru ukuran 2X3 dan 3X4 masing-masing 2 

lembar. 

 

b. Ujian Penempatan Kelas 

Ujian penempatan kelas diadakan agar Manajemen Ma’had dapat memilih dan 

menentukan kelas masing-masing Calon Mahasiswa sesuai kemampuan yang 

dimiliki.Ujian ini terdiri dari Ujian Tertulis dan Ujian Lisan.Ujian Penempatan Kelas 

diadakan sesuai jadwal Pendaftaran Mahasiswa Baru yang disusun oleh Panitia PMB/ 

Bagian Kemahasiswaan Ma’had. 

 

c. Daftar Ulang Mahasiswa (Herregistrasi) 

 Daftar Ulang Mahasiswa/ Herregistrasi adalah pendaftaran dan pencatatan ulang 

mahasiswa pada setiap awal semester. Dengan menempuh persyaratan dan 

prosedur herregistrasi, setiap mahasiswa akan dicatat sebagai mahasiswa resmi 

pada semester yang bersangkutan, sehingga mahasiswa tersebut mempunyai hak 

dan kewajiban mengikuti seluruh program yang dirancang untuk semester yang 

bersangkutan. 

 Setiap Mahasiswa Ma’had Wajib melakukan daftar ulang di awal semester sesuai 

dengan jadwal Daftar Ulang yang telah ditentukan. 

 Mahasiswa baru yang telah dinyatakan diterima di Ma’had, namun tidak 

melakukan daftar ulang dan tidak menghadiri kuliah perdana (orientasi 

pengenalan program), tanpa alasan yang bisa diterima (syar’i), maka Ma’had 

dapat membatalkan status kemahasiswaannya. 

 Mahasiswa lama yang tidak melakukan daftar ulang sesuai dengan jadwal yang 

telah ditentukan, maka Ma’had dapat membatalkan status kemahasiswaannya. 

 Daftar Ulang mahasiswa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
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1. Mahasiswa Baru: Mengisi Formulir Daftar Ulang Mahasiswa Baru, 

Membayar Biaya Uang Masuk/ herregistrasi, Biaya DPP UMM dan biaya 

buku paket. 

2. Mahasiswa Lama: Mengisi Formulir Daftar Ulang Mahasiswa Lama, 

membayar Biaya SPP, Biaya DPP UMM dan biaya buku paket. 

 Mahasiswa yang tidak dapat datang ke Ma’had untuk daftar ulang sesuai dengan 

jadwal yang telah ditentukan dapat melakukan Daftar Ulang Sementara secara 

Online dengan mengisi form Daftar Ulang Mahasiswa di website Ma’had, 

www.mahadibnuauf.net 

 Jika mahasiswa tidak mampu melunasi kewajibannya (membayar SPP/ DPP 

UMM/ buku paket), maka yang bersangkutan harus melakukan perjanjian tertulis 

dengan pihak manajemen Ma’had tentang penundaan pembayaran tersebut. 

 Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan atau 

terlambat daftar ulang, namun tetap ingin melanjutkan studinya, dikenakan denda 

keterlambatan daftar ulang sebesar Rp 50.000,- 

 

B. Waktu Kuliah dan Kalender Akademik 

 

a. Waktu Kuliah 

 Perkuliahan di Ma’had untuk sesi pagi (putri) dimulai pukul 07.15 WIB dan sesi 

sore (putra) dimulai jam 12.45 

 Masa Perkuliahan efektif enam belas (16) minggu per semester, tidak termasuk 

masa ujian (UTS dan UAS). 

 Masa kuliah perminggu adalah lima (5) hari kuliah efektif, dimulai dari hari senin 

hingga jum’at.  

 Masa Kuliah perhari lima (5) jam perkuliahan 

 Setiap jam perkuliahan berdurasi lima puluh (50) menit, dengan jeda waktu lima 

menit setiap pergantian mata kuliah 

 

b. Kalender Akademik 
Kalender Akademik Ma’had disusun oleh Koordinator Administrasi Bidang    

Pendidikan AMCF dan dilaksanakan oleh Ma’had Abdurrahman bin ‘Auf.  

Kalender Akademik dibuat setiap semester yang didalamnya tercantum  

antara lain jadwalUTS, UAS, PMB, Libur Hari besar Keagamaan dan Lain- 

lain. 

 

C. Kurikulum Pendidikan 

Kurikulum yang dipergunakan di Ma’had Abdurrahman Bin ‘Auf Malang mengacu 

pada kurikulum yang diterapkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab 

(LIPIA) Jakarta pada jurusan Al I’Dad Lughowi.Seluruh Lembaga Bahasa Arab yang 

berada dibawah naungan Asia Moslem Charity Foundation (AMCF), termasuk 

Ma’had Abdurrahman Bin ‘Auf Malang menggunakan kitab “Silsilatu Ta’lîmi al-

Lughat al-‘Arabiyyah” yang diterbitkan oleh Universitas Islam Imam Muhammad 

Ibnu Su’ud Kerajaan Arab Saudi sebagai buku ajar/ paket. 

Berikut ini adalah rincian kurikulum dan Buku Wajib terbaru di Ma’had 

Abdurrahman Bin ‘Auf Malang, yang berlaku efektif per Februari 2013: 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 المستوى التمهيدي 

 المــــــادة م
 عدد

 الحصة
 المقرر

 القرآن الكريم 5 تحسين التالوة 1

1العربيّة بين يديك  16 اللغة العربيّة 2  

 مذكرة الحديث 3 الثقافة اإلسالميّة 3

 - 1 محمدية 4

  25 المجموع 

  4 عدد المواد 

 

 المستوى األول 

 المقرر
عدد 

 الحصـة
 المــادة

 م

دروس من القرآن الكريم للمستوى 

السلسلة(األول )كتاب   

 1 القرآن الكريم 3

ب . التعبير للمستوى األول )كتا1

 السلسلة(

. كتاب الصور للمستوى األول 2 

 )كتاب السلسلة

ل . القراءة والكتابة للمستوى األو3

 )كتاب السلسلة(

 2 فهم المقروء 8

ألولتدريبات على األنماط للمستوى ا  3 التدريبات 4 

 4 التعبير الشفهي 4 التعبير الموجه للمبتدئين

 التعبير التحريري 2 التعبير الموجه للمبتدئين

 5 األصوات  3 األصوات للمستوى األول

 6 الخط 1 كراسة الخط
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  المجموع 52 

  عدد المواد 6 

 المستوى الثاني 

عدد  المقرر

 الحصـة

 م المــادة

ثاني دروس من القرآن الكريم للمستوى ال

 )كتاب السلسلة(

 1 القرآن الكريم 3

لسلة(الحديث للمستوى الثاني )كتاب الس  2 الحديث 2 

لسة(القراءة  للمستوى الثاني )كتاب الس  3 فهم القروء 6 

. النحو للمستوى الثاني )كتاب 1

 السلسلة( 

 . الصرف  للمستوى الثاني )كتاب2

 السلسلة(

 4 التدريبات 6

سلسلة(الكتابة للمستوى الثاني )كتاب ال  5 اإلمالء و الخط 2 

لسلسلة(التعبير للمستوى الثاني )كتاب ا  6 التعبير الشفهي 4 

لسلسلة(التعبير للمستوى الثاني )كتاب ا  التعبير التحريري 2 

  المجموع 52 

  عدد المواد 6 

 

 المستوى الثالث 

عدد  المقرر

 الحصـة

 م المــادة

 دروس من القرآن الكريم للمستوى الثالث

السلسلة()كتاب   

 1 القرآن الكريم 2

لة(الحديث للمستوى الثالث )كتاب السلس  2 الحديث 2 

ة(الفقه للمستوى الثالث )كتاب السلسل  3 الفقه 1 

ابع صور من التاريخ اإلسالمي للمستوى الر

 )من أول الكتاب حتي وفاة الرسول(

التاريخ  1

 اإلسالمي

4 

 5 الثقافة 1 الثقافة اإلسالمية للمستوى الثالث

ة(القراءة للمستوى الثالث )كتاب السلسل  6 فهم المقروء 3 

(األدب للمستوى الثالث )كتاب السلسلة  7 األدب 3 

سلة(التعبير للمستوى الثالث )كتاب السل فهيالتعبير الش 3   8 

سلة(التعبير للمستوى الثالث )كتاب السل التعبير  3 

 التحريري

لة()كتاب السلسالكتابة للمستوى الثالث   9 اإلمالء 1 

لة(. النحو للمستوى الثالث )كتاب السلس1  

لسلة(. الصرف للمستوى الثالث )كتاب الس2   

 11 القواعد 4
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لة(التوحيد للمستوى الثالث )كتاب السلس  11 التوحيد 1 

  المجموع 52 

  عدد المواد 11 

 

 المستوى الرابع 

عدد  المقرر

 الحصـة

 م المــادة

 من القرآن الكريم للمستوى الرابعدروس 

 )كتاب السلسلة(

مالقرآن الكري 2  1 

لة(الحديث للمستوى الرابع )كتاب السلس  2 الحديث 2 

(الفقه للمستوى الرابع )كتاب السلسلة  3 الفقه 1 

ابع صور من التاريخ اإلسالمي للمستوى الر

 )من الخلفاء الراشدين حتي آخر الكتاب( 

التاريخ  1

 اإلسالمي

4 

 5 الثقافة 1 الثقافة اإلسالمية للمستوى الرابع

يمين(أصول الفقه )الشيخ محمد بن صالح العث  6 أصول الفقه 1 

البالغة و النقد للمستوى الرابع )كتاب 

 السلسلة(

 7 البالغة 2

 8 األدب 2 األدب للمستوى الرابع )كتاب السلسلة(

سلة(السلالتعبير للمستوى الرابع )كتاب  فهيالتعبير الش 3   9 

سلة(التعبير للمستوى الرابع )كتاب السل التعبير  3 

 التحريري

لة(الكتابة للمستوى الرابع )كتاب السلس  11 اإلمالء 1 

لة(التوحيد للمستوى الرابع )كتاب السلس  11 التوحيد 1 

ة(القراءة للمستوى الرابع )كتاب السلسل  12 فهم المقروء 2 

لة(للمستوى الرابع )كتاب السلس . النحو1  

سلة(. الصرف للمستوى الرابع )كتاب السل2   

 13 القواعد 3

  المجموع 52 

  عدد المواد 11 

 

D. Ujian Pendidikan dan Kualifikasi Kelulusan 

 

a.  Ujian Tengah Semester (UTS) 

Ujian Tengah Semester diadakan di pertengahan semester setelah  

perkuliahan berlangsung selama 8 minggu perkuliahan efektif. Nilai  

tertinggi UTS adalah 30. 

b. Ujian Akhir Semester (UAS) 

 Mahasiswa diperkenankan mengikuti UAS jika rasio kehadirannya mencapai 

75% dari total jam kuliah. Dan yang tidak mencapai rasio tersebut, maka 

dinyatakan mahrum (tidakdiperkenankan mengikuti UAS). 
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 Mahasiswa yang mahrum lebih dari tiga (3) mata kuliah tidak diperkenankan 

mengikuti UAS secara keseluruhan dan otomatis tidak lulus dan harus mengulang 

seluruh mata kuliah di level yang sama.Jika setelah mengulang selama satu 

semester tetap dinyatakan tidak lulus, maka yang bersangkutan dinyatakan drop 

out (DO). (lihat ketentuan rasib/ tidak lulus di bawah) 

 Nilai maksimal UAS adalah 60 ditambah nilai kehadiran dan keaktifan dakwah 

10 

 Mahasiswa yang gagal pada mata kuliah tertentu dapat mengikuti ujian her 

seminggu sebelum dimulai semester berikutnya, atau sesuai pertimbangan 

manajemen Ma’had. 

c. Mekanisme Kelulusan 

 Penilaian 
Suatu mata kuliah dianggap lulus bila nilai akumulatif yang diambil  

dari nilai UTS, UAS, dan nilai keaktifan mahasiswa tidak kurang dari  

60. Jika kurang dari nilai tersebut, maka mahasiswa/i dinyatakan  

tidak lulus pada mata kuliah yangbersangkutan. 

 

Cara mendapatkan nilai rata-rata. 

Jumlah SKS x Nilai (UTS + UAS + Keaktifan) = Nilai Kumulatif 

Jumlah keseluruhan / Jumlah SKS = Nilai Rata-rata 

 

Klasifikasi Penilaian: 

No. Penilaian Predikat 

1. 90 – 100 Mumtaz (A) 

2. 80 – 89 JayyidJiddan (B+) 

3. 70 – 79 Jayyid (B) 

4. 60 – 69 Maqbul (C) 

5. <  – 59 Rasib (D) (tidak lulus) 

 

 Lulus 

 Mahasiswa dinyatakan dapat naik ke level berikutnya (lulus) jika mendapat nilai 

akumulatif dari seluruh mata kuliah 60 ke atas. 

 Lulus dengan Her (ulangan) 

Jika mahasiswa gagal pada satu atau dua mata kuliah, maka dia tetap dinyatakan 

lulus namun harus mengikuti ujian her pada mata kuliah tersebut.Ujian her dapat 

dilakukan hanya dua kali dalam satu level. Jika gagal dalam kedua ujian ulangan 

tersebut maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan “gagal” dan harus 

mengulang seluruh mata kuliah di level yang sama. 

 Tidak Lulus 

  Mahasiswa dinyatakan tidak lulus apabila gagal pada tiga hingga lebih dari lima 

mata kuliah, dan yang bersangkutan tetap tinggal pada level yang sama untuk 

mengulang seluruhmata kuliah selama satu semester. Namun jika setelah 

mengulang selama satu semester tetap tidak lulus, maka yang bersangkutan 

dinyatakan Drop Out(DO). Khusus untuk mahasiswa program Tamhidi, jika 

gagal pada tiga mata kuliah, maka langsung dinyatakan Drop Out(DO). 

 Drop Out (DO). 
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  Manajemen Ma’had setelah bermusyawarah dengan bagian kemahasiswaan dan 

bagian akademik berhak memberhentikan mahasiswa ketika terjadi hal-hal 

berikut: 

1. Mahasiswa yang melanggar tata tertib mahasiswa dan telah mendapatkan surat 

teguran (indzâr) dua kali berturut-turut dan yang bersangkutan tidak menunjukkan 

perubahan yang baik; 

2. Tidak masuk kuliah selama dua minggu berturut-turut tanpa ada ijin dan alasan 

jelas/ syar’i, terhitung sejak dimulainya awal perkuliahan pada tiap semester. 

3. Mahasiswa pada leveltamhidi gagal pada tiga mata kuliah atau lebih. 

4. Mahasiswa pada level satu sampai empat gagal pada tiga mata kuliah atau lebih 

dan telah mengulang di level yang sama selama satu semester. 

5. Mahasiswatidak naik level (tidak lulus)dua kaliberturut-turut. 

6. Mahasiswa terlibat organisasi atau perkumpulan terlarang dan dapat 

membahayakan eksistensi Ma’had. 

 

Mahasiswa yang telah dinyatakan Drop Out, jika ingin melanjutkan studinya harus 

mengajukan surat permohonan kepada bagian akademik dan kemahasiswaan 

ma’had terlebih dahulu dan statusnya disamakan dengan calon mahasiswa baru. 

 

E. Bimbingan Akademik (isyraf tarbawiy) 

 Bimbingan akademik bertujuan agar mahasiswa dapat menjalankan dan 

menyelesaikan studinya di Ma’had dengan baik. 

 Pembimbing akademik akan diberitahukan tiap awal semester berjalan. 

 Pembimbing akademik adalah seorang tenaga pendidik yang mempunyai tugas 

sebagai berikut: 

1) Memberikan petunjuk dan pengarahan secara tepat kepada mahasiswa 

dalam mengatasi masalah studi serta pengembangan sikap dan kebiasaan 

belajar yang baik. 

2) Membantu mahasiswa dalam memecahkan masalah dan problematika 

pribadi/ keluarga. 

3) Membantu mahasiswa dalam proses kegiatan kelompok kelas, insyâ’ 

usbûiy dll. 

 

F. Kegiatan Ekstrakulikuler 

Disamping kegiatan akademik reguler, mahasiswa/i juga diwajibkan untuk mengikuti 

kegiatan ekstrakulikuler yang difokuskan pada kegiatan berbahasa arab, dakwahdan 

kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh Ma’had Abdurrahman Bin ‘Auf Malang. 

Kegiatan tersebut diantaranya adalah: rihlah ilmiah ma’had, Jaulah Ramadhan 

(khususnya bagi mahasiswa pada level III dan IV), Ansyithah Ramadhan, Kegiatan 

Udhiyah, bakti sosial, pelatihan dan training dakwah, ceramah umum (muhadlarah 

‘ammah), menulis artikel untuk Risalatuna setiap 2 pekan; Lomba debat Bahasa Arab, 

Lomba Cerdas cermat Bahasa Arab dan lain-lain. 

Untuk menunjang kegiatan ekstrakulikuler tersebut, Ma’had memberikan peluang 

bagi mahasiswa untuk membentuk satu organisasi kemahasiswaan yang bersifat 

mandiri, agar para mahasiswa dapat mengadakan acara yang dapat membantu studi 

mereka.Hal ini dapat direalisasikan dengan supervisi dari Penanggung Jawab Bagian 

Ekstrakulikuler Ma’had dengan mendapatkan persetujuan dan dukungan dari 

manajemen Ma’had. 

G. Tugas Akhir 
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Setiap mahasiswa pada level IV diwajibkan untuk menulis karya ilmiah berbahasa 

Arab sebagai Tugas Akhir sesuai dengan tema yang telah ditentukan sebelumnya dan 

menjadi syarat untuk mengambil sertifikat dan transkrip nilai. Masing-masing 

mahasiswa akan dibimbing dalam penyusunan Tugas Akhir tersebut oleh seorang 

pembimbing yang ditunjuk oleh Bagian Akademik Ma’had. 

 

V. KETENTUAN BAGI MAHASISWA MA’HAD 

 

5.1. Peraturan Umum 

1. Setiap mahasiswa diwajibkan memegang teguh prinsip dan etika Islami, 

mengenakan pakaian/ busana yang sesuai dengan kapasitasnya sebagai mahasiswa 

Muslim 

2. Mahasiswa diwajibkan berada di kelas sekurang-kurangnya 5 menit sebelum 

perkuliahan dimulai 

3. Tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong di lingkungan Ma’had (Kampus) 

4. Diwajibkan menjaga keamanan bersama 

5. Diwajibkan menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan Ma’had 

6. Diwajibkan menggunakan bahasa Arab di area Ma’had 

7. Dilarang mengenakan dan membawa atribut partai politik di lingkungan Ma’had 

8. Dilarang keras membawa senjata tajam (sejam) jenis apapun di area Ma’had 

9. Dilarang keras membawa dan merokok di area Ma’had, lebih-lebih obat-obatan 

terlarang (Narkoba) 

10. Siapapun diantara mahasiswa yang didapati oleh manajemen ma’had bahwa 

yang bersangkutan terbukti melanggar point 7, 8 dan atau 9 atau melakukan tindak 

kriminal, maka pihak manajemen berlepas diri dan secara otomatis dikeluarkan 

dari Ma’had 

5.2. Tata Tertib Akademik 

A. Mahasiswa diwajibkan: 

a. Mentaati peraturan akademik yang berlaku; 

b. Mengikuti seluruh perkuliahan dan praktikum bahasa serta tugas-tugas 

akademik lainnya; 

c. Menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi dan pergaulan di 

lingkungan Ma’had Abdurrahman Bin ‘Auf 

d. Memiliki buku paket yang telah ditentukan untuk setiap level (mustawa); 

e. Hadir minimal 5 menit sebelum perkuliahan dimulai. 

B. Mahasiswa dilarang : 

a. Terlambat masuk kuliah dan/atau meninggalkan kuliah sebelum kuliah 

berakhir tanpa izin dosen; 

b. Meninggalkan ruang kuliah di saat dosen tidak hadir atau terlambat; 

c. Masuk kelas jika terlambat kurang dari 15 menit kecuali diizinkan oleh dosen, 

keterlambatan diatas 15 menit harus mendapatkan persetujuan Office 

Assistance dan diijinkan masuk pada pergantian jam berikutnya; 

d. Berbuat curang dalam ujian dan tugas-tugas akademik lainnya; 

e. Berbicara di lingkungan kampus kecuali dengan bahasa Arab. 

 

5.3. Tata Tertib Muamalah dan Pakaian 

A. Mahasiswa diwajibkan : 

a. Memegang teguh visi dan misi Lembaga; 
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b. Bertutur kata, bersikap dan bertingkah laku sopan, santun dan Islami kepada 

orang lain; 

c. Bersikap tasâmuh dan saling menghormati terhadap perbedaan pendapat 

khususnya dalam masalah-masalah furû’ dan ijtihâdiy; 

d. Berpakaian Islami, rapi, sopan dan menutup aurat secara sempurna; 

e. Bertata rias rapi, sopan, tidak mencolok dan tidak berlebihan; 

B. Mahasiswa dilarang : 

a. Melakukan segala jenis tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip al-

akhlâq al-karîmah serta visi dan misi Lembaga; 

b. Khalwat dengan lain jenis yang bukan mahramnya; 

c. Merokok dan atau mengkonsumsi narkoba dan segala jenis obat-obatan 

terlarang. 

d. Memakai kaos oblong, celana jeans atau celana dengan lutut terbuka; 

e. Memakai sandal jepit atau sandal sepatu di saat kuliah; 

f. Memakai pakaian, tas dll., yang bertuliskan semboyan atau jargon-jargon yang 

bertentangan dengan ajaran agama Islam; 

g. Memakai pakaian, tas, dll., dengan label/gambar yang menjurus kepada 

pornografi; 

h. Memakai asesoris yang tidak semestinya dan mengarah kepada tasyabbuh 

dengan lawan jenis; 

i. Memelihara rambut panjang melebihi bahu (bagi laki-laki). 

 

5.4. Tata Tertib Lingkungan 

A. Mahasiswa diwajibkan: 

a. Menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan ketenangan 

kampus, termasuk segala fasilitas yang ada; 

b. Membuang sampah di tempat yang telah disediakan, sesuai dengan jenisnya 

masing-masing.  

c. Memarkir kendaraan di tempat yang telah disediakan/ ditentukan; 

B. Mahasiswa dilarang: 

a. Membuang sampah sembarangan; 

b. Mencoret dan menempel segala sesuatu tidak pada tempat yang semestinya; 

c. Membawa senjata api dan/atau senjata tajam; 

 

5.5. Tata Tertib di Dalam Kelas 

A. Masa toleransi keterlambatan adalah sepuluh (10) menit setelah bel berbunyi/waktu 

masuk. 

B. Jika terlambat lebih dari sepuluh (10) menit, mahasiswa dianggap absen namun 

diberi kesempatan mengikuti perkuliahan agar mendapatkan manfaaat, dan absensi 

akan dikalkulasikan di setiap akhir semester sebagai prasyarat mengikuti ujian 

C. Jika terlambat lebih dari lima belas (15) menit maka yang bersangkutan tidak 

diperkenankan mengikuti kuliah kecuali ada alasan syar’i dengan meminta surat 

izin di kantor. 

D. Dosen/staf pengajar bertanggung jawab terhadap absensi, dan membaca daftar 

absen pada setiap jam kuliah. 

E. Selama jam kuliah mahasiswa tidak diperkenankan meninggalkan ruangan kuliah 

kecuali untuk kepentingan mendesak, baik ketika ada dosen atau tidak ada dosen. 

F. Jika mahasiswa absent selama dua minggu berturu-turut atau sering absen tanpa 

alasan yang dapat diterima, maka mahasiswa bersangkutan akan diberi peringatan. 
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Jika tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka Ma’had dapat 

memberhentikannya. 

G. Jika mahasiswa absen pada mata kuliah tertentu lebih dari 25% dari keseluruhan 

jam kuliah, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti ujian untuk 

mata kuliah tersebut. 

 

5.6. Tindak Pidana, Tindak Kekerasan Dan/ Atau Perbuatan Melanggar Hukum 

A. Segala bentuk tindak pidana, tindak kekerasan dan/ atau perbuatan melanggar 

hukum yang merugikan orang lain adalah menjadi tanggungjawab mahasiswa yang 

bersangkutan dan diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib; 

B. Lembaga Bahasa Arab dan Studi Islam Ma’had Abdurrahman Bin ‘Auf Universitas 

Muhammadiyah Malang sama sekali tidak bertanggung jawab atas segala bentuk 

tindak pidana, tindak kekerasan dan/ atau perbuatan melanggar hukum yang 

dilakukan oleh mahasiswa, dan secara otomatis yang bersangkutan tanpa ada hak 

untuk menggugat, dinyatakan drop out dari Ma’had. 

 

VI. KETENTUAN PERIZINAN, MUTASI, CUTI, PERJANJIAN, REKOMENDASI 

DAN SURAT KETERANGAN 

 

6.1. Perizinan (al-Isti’dzan) 

Mahasiswa diberi izin jika memiliki alasan syar’i dengan memperhatikan  

ketentuan sebagai berikut: 

 Yang dimaksud alasan syar’i adalah sakit, menikah, pindah rumah/ domisili, 

melaksanakan tugas kerja, bekerja, atau keluarga dekat meninggal dunia. Selain 

yang telah disebutkan tersebut, diberikan kewenangan kepada bagian 

kemahasiswaan Ma’had untuk mempertimbangkannya. 

 Masa izin diberikan tidak melebihi lima puluh (50) jam kuliah (atau selama dua 

minggu berturut-turut) pada setiap semester. 

 Ketidakhadiran tanpa izin akan diakumulasikan pada akhir semester dan menjadi 

pertimbangan dalam keikutsertaan di Ujian Akhir Semester (UAS). 

 Izin diberikan oleh PJ Bagian kemahasiswaan Ma’had dengan diketahui oleh 

manajemen Ma’had. 

 Mahasiswa yang meminta izin membuat surat perizinan kepada Mudir Ma’had yang 

harus disetujui oleh PJ Bagian Kemahasiswaan Ma’had dan diketahui oleh 

manajemen Ma’had, dalam hal ini Mudir atau Wakil Mudir. (Format Surat Ijin lihat 

Lampiran 1) 

 

6.2. Mutasi (al-Tahwiil) 

Yang dimaksud dengan mutasi di sini adalah perpindahan seorang mahasiswa dari sesi 

pagi ke sesi sore, atau sebaliknya, atau juga perpindahan mahasiswa dari satu level ke level 

yang lebih rendah atau lebih tinggi, sesuai kemampuan maksimum dalam porses 

pembelajaran. Dalam proses mutasi, yang perlu diperhatikan adalah hal-hal berikut ini: 

 Mahasiswa mengajukan mutasi dalam jangka waktu maksimal dua (2) minggu dari 

awal semester, dan tidak diperkenankan jika proses belajar-menjajar telah 

berlangsung lebih dari itu. (Format Surat Mutasi lihat Lampiran 1) 

 Keputusan mutasi seorang mahasiswa dari level yang lebih tinggi ke yang lebih 

rendah, atau sebaliknya diajukan oleh musyrif (Pembina) kelas, berdasarkan 

pertimbangan para pengajar, dan dilakukan tiga (3) minggu terhitung sejak awal 

semester dimulai. 
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6.3. Cuti Kuliah (al-Ta’jiil) 

Mahasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti (postpone) selama kuliah di Ma’had 

kecuali jika ada hal yang bersifat darurat, seperti misalnya sakit keras, menjalankan 

tugas kerja, atau kondisi tertentu yang dapat dipertimbangkan oleh PJ Bagian 

Kemahasiswaan Ma’had. Jika ini terjadi, maka mahasiswa yang mengajukan Cuti harus 

memperhatikan hal-hal berikut: 

 Cuti diberikan satu (1) kali selama studi di Ma’had. 

 Masa Cuti Kuliah sebanyak-banyaknya adalah dua (2) semester 

 Membawa surat keterangan dokter, atau surat keterangan lain yang menjadi alasan 

pengajuan cuti 

 Cuti diajukan sebelum semester dimulai, atau ketika daftar ulang/ herregistrasi 

 Mengajukan Surat Permohonan Cuti yang ditujukan kepada Mudir Ma’had yang 

harus disetujui oleh PJ Bagian Kemahasiswaan Ma’had dan diketahui oleh 

manajemen Ma’had, dalam hal ini Mudir atau Wakil Mudir (Format Surat Cuti 

lihat Lampiran 1) 

 Cuti Kuliah diberikan jika ada alasan yang dapat diterima oleh PJ bagian 

kemahasiswaan Ma’had serta mendapat persetujuan dari manajemen Ma’had. 

 

6.4. Perjanjian (al-Ta’ahhud) 

 Perjanjian (untuk tidak mengulangi) dilakukan oleh mahasiswa yang terbukti 

menyalahi/ melanggar aturan yang ditetapkan oleh Ma’had  

 Mahasiswa yang bersangkutan menandatangani surat perjanjian yang telah disediakan 

oleh Bagian Kemahasiswaan Ma’had 

 

6.5. Peringatan (al-Indzaar) 

Peringatan diberikan oleh bagian kemahasiswaan kepada mahasiswa  

karena satu dari sebab-sebab berikut: 

 Jumlah absen (ketidakhadiran) mahasiswa yang bersangkutan hampir mendekati 

ambang batas toleransi (25%) 

 Melanggar peraturan kemahasiswaan yang berlaku di Ma’had 

 Peringatan diberikan dua (2) kali, dan jika tetap melanggar maka Ma’had berhak 

memberhentikannya. 

 

6.6. Rekomendasi (al-Tazkiyah) 

Rekomendasi dikeluarkan oleh Mudir Ma’had (pimpinan Ma’had) atas  

masukan danpertimbangan dari bagian kemahasiswaan dan musyrif kelas,  

dan diberikan kepadamahasiswa yang memenuhi kualifikasi sebagai  

berikut: 

 Berperilaku baik dan disiplin selama kuliah di Ma’had 

 Jumlah kehadiran tidak kurang dari 75% jumlah seluruh jam kehadiran di kelas 

 Memiliki semangat tinggi untuk menuntut ilmu di Ma’had 

 Belum pernah rasib (tidak naik kelas) selama kuliah di Ma’had 

 Belum pernah menyalahi aturan kemahasiswaan dan akademik, atau diberi sangsi 

oleh Ma’had 

 Menyelesaikan studinya di Ma’had hingga lulus predikat minimal JayyidJiddan 

(B+) 

 

6.7. Surat Keterangan (al-Ifaadah) 
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Surat keterangan dikeluarkan oleh manajemen Ma’had dan diberikan kepada 

mahasiswa Ma’had yang memerlukan, untuk dipergunakan sebagaimana 

mestinya,danmahasiswa tersebut telah memenuhi kualifikasi berikut ini: 

 Berperilaku baik dan disiplin selama kuliah di Ma’had 

 Jumlah kehadiran tidak kurang dari 75% jumlah seluruh jam kehadiran di kelas 

 Memiliki semangat tinggi untuk menuntut ilmu di Ma’had 

 Belum pernah menyalahi aturan kemahasiswaan dan akademik, atau diberi sangsi 

oleh Ma’had 

 

VII. BIAYA PENDIDIKAN MA’HAD 

7.1. Biaya Pendaftaran 

Adalah biaya yang dibayarkan ketika mendaftar sebagai calon mahasiswa Ma’had 

Abdurrahman bin ‘Auf Malang, atau ketika menerima formulir pendaftaran. Jumlah 

biaya pendaftaran sebesar Rp 75.000,- pada saat PMB gelombang 1 dan sebesar Rp 

100.000,- saat PMB Gelombang 2. 

 

7.2. Biaya Masuk/ Herregistrasi 

Setiap Mahasiswa Baru berkewajiban membayar Biaya Herregistrasi sebesar Rp. 

300.000,- pada saat daftar ulang. Biaya Herregistrasi hanya dibebankan sekali selama 

menempuh studi di Ma’had.Pembayarannya dapat diangsur sebanyak 2 kali, sampai 

sebelum masa UTS tiba pada semester awal. 

 

7.3. Biaya DPP UMM (dibayar setiap semester) 

Setiap Mahasiswa berkewajiban membayar biaya DPP UMM sebesar Rp 150.000,-  

pada saat daftar ulang di awal semester. Pembayaran Biaya DPP UMM juga dapat 

diangsur selama 5 bulan di setiap semester, sebesar Rp. 30.000,- per bulan. 

 

7.4. Biaya Keterlambatan Herregistrasi 

Efektif mulai Semester Genap Tahun Akademik 2012-2013 (Februari 2013), bagi 

mahasiswa yang terlambat melakukan daftar ulang di Ma’had, atau tidak daftar ulang 

namun tetap ingin melanjutkan studinya di Ma’had, berkewajiban membayar Biaya 

Keterlambatan Herregistrasi sebesar Rp 50.000,- setiap keterlambatan. 

 

7.5. Biaya Legalisir 

Mahasiswa yang membutuhkan legalisir pada fotokopi Ijazah atau transkripnya 

dikenakan biaya legalisir sebesar Rp 1.000,- per lembar. Minimal Legalisir adalah 5 

(lima) lembar. 

 

7.6. Biaya Buku Paket 

Mahasiswa berkewajiban membayar buku paket sesuai level dimana yang bersangkutan 

berada, berdasarkan biaya yang ditetapkan oleh kantor pusat Yayasan Muslim Asia 

(AMCF) di Jakarta. Pembelian buku paket di awal semester, baik pembelian secara 

paket, maupun satuan.Harga Buku paket dapat berubah sewaktu-waktu. (Rincian harga 

buku lihat Lampiran 3) 
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