
 

 

 

عالقة قدرة حفظ القرآن الكرمي إبجناز تعلم اللغة العربية لطالب املدرسة العالية 
 الشرقية  كوالكا الدونغيابملعهد فاستبقوا اخلريات دار الدعوة واإلرشاد 

  

 
 الرسالة

 قدمت الستيفاء بعض الشروط املطلوبة للرسالة

 بشعبة تدريس اللغة العربية 

 بقلم  :

 نور عالية 
00101010119 

 
 

 كلية الرتبية و علم التدريس

 اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري

0101 
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI 

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara 

Telp/Fax. (0401) 3193710/ 3193710 

email : iainkendari@yahoo.co.id website : http://iainkendari.ac.id  

 إقرار الطالبة

عالقة قدرة حفظ على أن هذا البحث العلمي بعنوان  اآلتيةقررت الباحثة املوّقعة        

 العالية ابملعهد فاستبقوا املدرسة لطالب اللغة العربية تعلمالقرآن الكرمي إبجناز 

كتبت بنفسها وإذا أدعى أحد   الشرقية كوالكا الدونغي واإلرشاد لدعوةا دار اخلريات

مستقبال أّّنا أتليفها وتبّّي أّّنا ليس من حبث بعضه أى كّله فالبحث والدرجة املكتسبة 

 ستبطل ابحلكم.

2222 يليو  من 32 ،كنداري    

 توقيع الباحثة

  

 نور عالية        

10212122221 
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI 
Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara 

Telp/Fax. (0401) 3193710/ 3193710 

email : iainkendari@yahoo.co.id website : http://iainkendari.ac.id  

 موافقة املشرفة

 رقم التسجيل: ،نور عالية بعد إطالع الرسالة املقدمة من الطالبة :  

اللغة  تعلمعالقة  قدرة حفظ القرآن الكرمي إبجناز  بعنوان : ،00101010119

 واإلرشاد الدعوة دار اخلريات العالية ابملعهد فاستبقوا املدرسة لطالب العربية

الرسالة   مة أقرر كاملشرفة على أنبعد إجراء اإلصالحات الالز الشرقية  كوالكا الدونغي

  املذكورة قد استوفت الشروط العلمية املطلوبة وأّنا صاحلة لتقدمي يف االمتحان.

 

ــ 2222         يليو  من 23كنداري ،  مـ

          ه 1441      احلجةذوا  من 2 

 املشرفة

 

 

 وحيوين، املاجسرت ايلدميالدكتورة إ

 112222202226212220رقم التوظيفة: 
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI 
Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara 

Telp/Fax. (0401) 3193710/ 3193710 

email : iainkendari@yahoo.co.id website : http://iainkendari.ac.id  

 املناقشةتقريرجلنة إمتحان 

جلنـــة إمتحـــان دـــعبة تـــدريس اللكـــة العربيـــة بكليـــة الابيـــة وعلـــم التـــدريس يف  اجلامعـــة قـــررت 
، رقــــم التســــحيل : نــــور عاليــــة اإلســــالمية احلكوميــــة كنــــداري قبــــو  الرســــالة املقدمــــة مــــن البحــــث:

اللكـــة العربيـــة لطـــال  عالقـــة قـــدرة حفـــا القـــرزن الكـــرمي   ـــاز تعلـــم " ، بعنـــوان10212122221
، وبعـد إجـراء "املدرسة العالية ابملعهد فاستبقوا اخلريات دار الدعوة واإلردـاد الدونكـي كوالكـا الشـرقية

م، كشـــرط مـــن دـــروط املطلوبـــة لنبـــل دـــهادة ســـرجا  الابيـــة  2222 يـــويمـــن  21 املناقشـــةإمتحـــان 
 العربيةبعد إجراء اإلصالحات الاّلزمة.اإلسالمية بكّلية الابية وعلم التدريس، دعبة تدريس اللكة 

 م 2222          يويلمن  23لعضاء جلنة اإلمتحان:      كندارى، 

 ه 1441     احلجةذوا من  2                                      
 املمتحنون

 ).....................( وحيوين، املاجسرت ايلدميالدكتورة إ:    الرئيسة

 ).....................( ة احلاجة سيت قريظة، املاجستريالدكتور  :   األعضاء

 .....(  .)...............    املاجستري   ، الدكتور عبد العزيز:    

 عميد كلية الرتبية وعلم التدريس يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى

 

 الدكتور مسدين، املاجستري
090100100999110110رقم التوطيف :  



 

 ج  

 

 ملخص البحث

. ابملوضوع " عالقة قدرة حفظ  00101010119نور عالية رقم التسجيل: 
اللغة العربية لطالب املدرسة العالية ابملعهد فاستبقوا  تعلمالقرآن الكرمي إبجناز 

الشرقية " من خالل توجيهة الدكتورة  كوالكا الدونغياخلريات دار الدعوة واألرشاد 
 وحيوىن، املاجسرت. الديإمي

اللكة العربية  تعلمهدف البحث هو ملعرفة قدرة حفا القرزن الكرمي وإ از 
اللكة العربية لطال  املدرسة  تعلموكذالك ملعرفة عالقة قدرة حفا القرزن الكرمي   از 

الشرقية. نوع  كوالكا الدونكيملعهد فاستبقوا اخلريات دار الدعوة واألرداد ابالعالية 
ملعهد اب املدرسة العاليةالنهجية. جمتمع البحث هو طال   البحث هو البحوث الكمية

طريقة مجع البيا ت تاّكب من اإلستبانة والواثئق.  طالبا. 66 بعدد فاستبقوا اخلريات
اإلستبانة تستخدم لقياس قدرة على حفا القرزن والواثئق تستخدم جلمع بيا ت  ودرجة 

. نتائج االرتباط هي حلظة املنتجرضيات الطال . تقنية التحليل املستخدمة الختبار الف
اللكة  تعلمالبحث وجود عالقة إجيابية ومهمة بّي القدرة على حفا القرزن الكرمي    از 

 الدونكيملعهد فاستبقوا اخلريات دار الدعوة واألرداد ابالعربية لطال  املدرسة العالية 
مع إجيابية  االرتباط ملنتجحلظة االشرقية. من خال  نتائج التحليل ابستخدام  كوالكا
مبستوى أمهية  N=55بـــ  rtabel تحديدالقيمة أّما و ( hitungr) 29012 تنا ومهمة 

tabel  (29012 <  29200 .)أكرب من  hitungrيكون و  .29200تنا   % 6
اللكة العربية لطال  املدرسة  تعلمتكون عالقة القدرة على حفا القرزن الكرمي   از و 

إجيابية  كوالكا الشرقية  الدونكيدار الدعوة واألرداد  ملعهد فاستبيقوا اخلرياتالعالية اب
  ومهمة.

 اللكة العربية تعلم، و تعلمقدرة حفا القرزن، وإ از الالكلمة األساسية: 



 

 ح  

 

 كلمة متهيدية

 بسم هللا الرمحن الرحيم

أنفسنا و من إن احلمد هلل حنمده و نستعينه و نستكفره و نعوذ ابهلل من درور        

سيآت أعمالنا من يهده هللا فال مضل له و من يضل له فال هادي له. و احلمد هلل ر  

العاملّي الذي أنز  القرزن عربيا لقوم يعقلون. و سبحان الذي أعطا  علما  فعا ال علم 

 لنا إال ما علمتنا إنه هو السميع العليم.

األنبياء و املرسلّي املبعوث رمحة للعاملّي. و الصالة و السالم على رسو  هللا خامت        

فبهداية هللا تعاىل و عنايته و توفيقه أمكن كتابة الرسالة البسيطة الستيفاء بعض الشروط 

املطلوبة للحصو  على دهادة سرجا  الابية بشعبة تدريس اللكة العربية كلية الابية و 

ية احلكومية كنداري. ال تتّم كتابة هذه علم التدريس دعبة اللكة العربية ابجلامعة اإلسالم

الرسالة إاّل مبعاونة بعض األدخاص. مبناسب كتابة هذه الرسالة، أقّدم جزيلة الشكر 

ن قد ربّياي ودفعاي ياللذ سرايي حممد صاحل و ومها ام إىل والدّي ابحمبوبّيووفائق اإلحا 

والدعاء اخلالصة إىل أن أمتت   دفعا مستمرّا بصربمها ولطفهما وموّدهتما وعلى كّل توجيه

 كتابة هذه الرسالة يف وقت معّّي.  

 وأقّدم الشكر والوفائق اإلحاام إىل املكرمّي:  
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وض، املاجستري.رئيسة اجلامعة عااألستاذة الفروفيسور الدكتورة فائزة بنت  .1

 الطال .  تعلمحافزا يف وسائل  تاإلسالمية احلكومية كنداري اليت قد أعطاء

ذ الدكتور مسدين ,املاجستري. عميد كلية الابية وعلم التدريس اجلامعة األستا  .2

اإلسالمية احلكومية كنداري الذي قد بذ   جهوده لتطوير كلية الابية وعلم 

 التدريس. 

األستاذ الدكتور عبد العزيز، املاجستري. رئيس دعبة تدريس اللكة العربية كلية  .3

مية احلكومية كنداري. والذي قد فضل الابية وعلم التدريس اجلامعة اإلسال

 ه إىل أن أمت البحث.تعلمابإلدراف التام واملراجعة الدقيقة على البحث  رداده و 

وحيوي، املاجستري. مشرفيت ابحمبوبة واليت قد فضلت  الديمياألستاذة الدكتورة إ .4

 ها إىل أن أمتتعلمابإلدرافة التامة واملراجعة الدقيقة على البحث  ردادها و 

 البحث

 املمتحنتان، الدكتورة سيت قريظة ، املاجسا و الدكتور عبد العزيز، املاجستري  .6

 لتصحيح كتابة هذه الرسالة إىل ّنايتها. 

معة ااملوظفّي املكتبة اجلو  وعلم التدريس الابية كليةالاملوظفّي و  مجيع ابحماضرين .0

     بة.لطيف واملهري عند هتتم الكاتالاإلسالمية احلكومية كندارى 



 

 د  

 

 الدونكيلية ابملعهد فاستبقوا اخلريات دار دالدعوة واإلرداد ارئيس املدرسة الع .0

 الشرقية كوالكا

لية ابملعهد فاستبقوا اخلريات دار دالدعوة اجلميع الطال  و الطالبات املدرسة الع .2

 علقة هبذا البحث.  تالشرقية اليت أعطتين البيا ت امل كوالكا الدونكيواإلرداد 

الطال  و الطالبات يف كلية الابية و علم التدريس الذين قد فضلوا مبد  جلميع .1

 أيدي معونتهم املادية و املعنوية يف إمتام هذا البحث.       

و أخريا, أسأ  هللا تعاىل أن يقبل أعمايل و أعماهلم, و جزا  خري اجلزاء و هدا         

  إىل الصراط املستقيم و احلمد هلل ر  العاملّي.

 

2222 يونيو 26كنداري،    

 الكاتبة            

 

 نور عالية
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 البحث حمتوايت

 ا      ........................................................ صفحة الغالف

 ب  ........................................................ إقرار الطالب 

 ت  ......................................................... موافق املشرفة

  ث     .............................................. املناقشةتقريرجلنة إمتحان 
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 ح     ......................................................... كلمة متهيدية 
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   ش    ......................................................... قائمة اجلداول

 ض     .........................................................  قائمة الرسوم

  ط     ......................................................... قائمة املالحق

 الباب األول: مقدمة 

  1  .......................................... الفصل األو : خلفية البحث

 0  ......................................... الفصل الثاي: حتديد املشاكل

 0  ........................................ الفصل الثالث: مشكلة البحث
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 2      ....................................... الفصل الرابع: أهداهف البحث

  1      ......................................... الفصل اخلامس: فوائد البحث

 12    ................................... السادس : التعريف التشكيلي الفصل

 11  ....................................... اض البحثالفصل السابع : إقا 

 الباب الثاين: اإلطار النظري

  12    .................................... القرزن الكرمي حفااألّو  : الفصل    

 12    ....................................................... فاقدرة احل     
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 22    ............................................غرض تعلم اللكة العربية    

 23    ........................................... مهارت تعلم اللكة العربية   

 24    ........................................... الفصل الثالث: إ از التعلم

 24    ......................................................تعريف التعلم   

 26    ................................................ تعريف إ از التعلم   

 20    ................................... العوامل اليت تؤثر على إ از التعلم   

 21    .......................................... الفصل الرابع: البحواثلسابقة

 33    ........................................ الفضل اخلامس: هيكل التفكري

 34    ...................................... الفصل السادس: فروض البحث 

 الباب الثالث: منهج البحث 

 36  ............................................ الفصل األو : نوع البحث

  36    .................................. الفصل الثاي: مكان البحث و أوقاته
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    31    ........................................ الفصل السادس: أدواة البحث

  42    ...................................... الفصل السابع: الصدق و الثبات

  44    ................................... الفصل الثامن: طريقة حتليل البيا ت

 الباب الرابع : نتائج البحث 

 62    ........ اخلريات فاستبقوا املعهد العالية املدرسة اتريخ موجزالفصل األو : 

  63    .......................................... الفصل الثاي: نتائج البحث 
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 02    ......................................... اإل از يف تعلم اللكة العربية   

  04    .............................................. الفصل الثالث: مباحثة 

 الباب اخلامس :اإلختتام

 01   ............................................. الفصل األو  : اخلالص 

 21    ......................................... البحث  قصر: الفصل الثاي 

  21    ............................................ ااحاتإق :الفصل الثالث 

  84    ............................................................... املراجع

 88    .............................................................. املالحق 



 

 ش  

 

 قائمة اجلداول

 30    .............. اخلريات العالية فاستبقوا جمتمع الدراسة يف املدرسة  391اجلدو 

 42    ....................... مقياس تصنيف االستبيا إلجابة النتيجة  392اجلدو 

 41    ..................................... أداة دعرية للقرزن حفا  393اجلدو 

 44    ................................... تصنيف التحليل الوصفي  394اجلدو  

حفا القرزن الكرمي لطال  املدرسة العالية املعهد  بينات قدرة على  491اجلدو 
 64    ....................................................... فاستبيقوا اخلريات

 توزيع الددات متكري قدرة حفا القرزن الكرمي لطال  املدرسة العالية املعهد   492اجلدو 

 60   ....................................................... فاستبيقوا اخلريات

درسة العالية املعهد تصنيف ميل قدرة حفا القرزن الكرمي لطال  امل 493اجلدو 
 02   ....................................................... فاستبيقوا اخلريات

توزيع الددات قدرة على حفا القرزن الكرمي لطال  املدرسة العالية املعهد   494اجلدو 
 02   ....................................................... فاستبيقوا اخلريات

  بينات اإل از تعلم اللكة العربية لطال  املدرسة العالية املعهد فاستبيقوا  496اجلدو 

 03   ............................................................... اخلريات

زيع الددات متكري إ از تعلم اللكة العربية لطال  املدرسة العالية املعهد تو   490اجلدو 
 06   ....................................................... فاستبيقوا اخلريات
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 تصنيف ميل إ از تعلم اللكة العربية لطال  املدرسة العالية املعهد فاستبيقوا   490اجلدو 

 02   ............................................................... اخلريات

سة العالية املعهد توزيع الددات ميل إ از تعلم اللكة العربية لطال  املدر  492اجلدو 
 01   ....................................................... فاستبيقوا اخلريات
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 03   ......................... ملخص حتليل حلظة املنتج االرطباط  4912اجلدو 
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 قائمة الرسوم

  34    ........................................... صورة هيكل التفكري 291رسم 
 30    ....................................... البيان التخطيط البحث  391رسم 
 لطال  املدرسة العالية املعهد فاستبيقواهيسطوغرام قدرةحفا القرزن الكرمي  491رسم 

 66   .............................................................. اخلريات 
 ميل قدرة على حفا القرزن الكرمي لطال  املدرسة العالية املعهد فاستبيقوا  492رسم 

 01   .............................................................. اخلريات 
 هيسطوغرام إ از تعلم اللكة العربية لطال  املدرسة العالية املعهد فاستبيقوا  493رسم 

 00   .............................................................. اخلريات 
 إ از تعلم اللكة العربية لطال  املدرسة العالية املعهد فاستبيقواميل   494رسم 

 01   .............................................................. اخلريات 
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 قائمة املالحق

  21    ............................................الصدق و الثبات 1املالحقق 
 11    ............................................ التحليل الوصفى 2املالحقق 
 12    ........................................ التحليل االستنتاجي 3املالحقق  
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 124   .......................................... توزيع جدو  القيم 0املالحقق  
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  120   ................................................... لدنكى كولك الشرقية
 112   ...................................واثئق مجع بيا اتالستبيان  2املالحقق  
 116   ......................................... القرزن حفامؤدر  1املالحقق  
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