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 ملخص
يف : أثر قدرة قراءة القرآن على قدرة قراءة النصوص العربية لدى التالميذ  املوضوع

 نڠافكالو اڮڠ ابپو اوريف ٠١المية الفصل اخلامس ابملدرسة اإلبتدائية اإلس
 ٢٠١7/٢٠١8العام الدراسي 

 : هناية احلسىن سماال
 ١٤٠٣٠٢٦٠77:  لبةارقم الط

ة القرأن على قدرة قراءة النصوص أهداف من هذا البحث ليعرف هل توجد أثر قدرة قراء
  اڮڠ يفابپو اور  ٠١العربية  لدى التالميذ الفصل اخلامس ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 

 وية من أثرها.كم نسبة مئ  و ٢٠١7/٢٠١8العام الدراسي  نڠافكالو
الذي يركز على حتليل البياانت العددية  بحثهو ال، الكمي بحثهذا البحث هو ال

، و العينةتقنية البحث ابستخدام تقنية  )األرقام( اليت حصول عليها ابلطريقة اإلحصائية.
و  طريقة االختبارو  طريقة املالحظةب لبياانتطريقة مجع اهي الفصل اخلامس "أ". و 

 .طريقة التوثيق
 التالميذ قدرة متوسط من ظهر". جيد" فئة يف القرآن قراءة على قدرة التالميذ مستوى

 العربية يف النصوص قراءة التالميذ على قدرة . و مستوى77,7 تبلغ اليت القرآن قراءة على
 تبلغ اليت العربية النصوص قراءة على يذالمالت قدرة متوسط من ظهر. أيضا "جيد" فئة

 قراءة قدرة على( X)القرآن قراءة قدرة أثر هام عن . ومن نتائج البحث يوجد78,9
 قراءة قدرة على( X)القرآن قراءة وية من أثر قدرةوأما نسبة مئ (Y) العربية النصوص
 Y = 13,517املعادلة  خالل من ثبت٪.  7٤,8 أو ٠,7٤8 بعدد( Y) العربية النصوص

X 0,843+  0,05;1;36 ( =14,635 االحندار متغري ونتائجtabel (> F 106,646= hitung F 
  الفرضية مقبول. حىت هام، يعين



 

 كلمة الشكر والتقدير

احلمد هلل القوّي سلطانه. الواضح برهانه. املبسوط يف الوجود كرمه واحسانه. 
 املرسلني رسوله. أما بعد.  دتعاىل جمده وعظم شانه. الصالة والسالم على سيّ 

أثر قدرة قراءة لقد أمّتت الباحثة كتابة هذا البحث العلمي حتت املوضوع: 
تالميذ الفصل اخلامس ابملدرسة اإلبتدائية القرآن على قدرة قراءة النصوص العربية لدى ال

 ٢٠١7/٢٠١8العام الدراسي  نڠافكالو اڮڠ ابپو اوريف ٠١اإلسالمية 

علوم الرتبية والتدريس لقسم تعليم  س يفل الدرجة لليسانلني وهذا البحث شرط
غري أن الباحثة تشكر حق ڠ. اإلسالمية احلكومية مسارڠا اللغة العربية جبامعة وايل سا

 الشكر على متام البحث العلمي.
 لذلك تؤدى الباحثة إلقاء شكرها وتقديرها إىل:

جبامعة وايل  ليمعلوم الرتبية والتع ةاملاجسرت كعميد كلّي راهرجوفضيلة السيد الدكتور  .١
 ڠ.اإلسالمية احلكومية مسار ڠاسا

فضيلة السيد الدكتور أمحد إمساعيل املاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية  .٢
 ڠ.اإلسالمية احلكومية مسارڠا علوم الرتبية والتدريس جبامعة وايل سا

أعطاين  الذي قد األول شرفملااملاجيستري ك حمفوظ صديقالدكتور د فضيلة السيّ  .٣
 . أثناء شغله هذا البحث العلمي كتابةتوجيهات و إرشادات يف  

قد أعطاين  الذي املشرف الثاينك  املاجيستري وانايوسف اثنان ستي فضيلة السّيد أمحد .٤
 .أثناء شغله أيضا هذا البحث العلمي كتابةتوجيهات و إرشادات يف  

ومجيع األساتيذ فيها  نڠافكالو اڮڠ و اوريفابپ ٠١ة اإلسالمياإلبتدائية درسة املمدير  .5
يف هذا البحث.  عسى هللا جيزي  ةلباحثة يف نيل البياانت احملتاجالذين يساعدون ا

 هبم خريا. 



 

 والدي الباحثة فلهما الشكر واالحرتام.  .٦
 الذين يدافعونين. ٢٠١٤ سنةقسم التعليم اللغة العربية  يف يتااخو  .7
ط، اليت قد ساعدانين و أعطينين السيد عبد البسي كنمسزمالئي احملبوابت يف  .8

 محاسة.
فمن الباحثة هلم جزيل الشكر وابلغ التقدير، عسى هللا أن جيزيهم جزاء حسنا 
و يسهل هلم أمورهم مجيعا و جيعل هلم األجر أضعاف ماقاموا به. تسأل هللا أن جيعل هذا 

 .ه يف تعمق وتثقيف اللغة العربيةايوإالبحث العلمي انفعا لنا وملن اطلع عليه و يوفقنا 
 و أخريا، ختتم الباحثة بقول وابهلل التوفيق ومنه العون وعليه توكلت وإليه تنيب. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 



 

 اإلهداء

 أهدي هذا البحث العلمي إىل: 

و الذان ربّياين  حممد احسن املرحوموأيب  محيدةأمي  ،والدي احملبوبني الكرميني .١
وجاهدا لنجاحي يف كل أموري. عسى كل يوم و يدعوايل   اينحيبأنفقايل ومازال 

 وجيزي هبما خريا. ا و هللا يرمحه و يدخله جنته يف األخرةهللا أن حيفظه
الذان يرمحاين  حممد عتيق صدقاأخي الكبري أخيت الكبرية سيت نور رمحة و  .٢

 . عسى هللا جيزي هبما خريا. دائما
دراسيت جوانين و ينصحونين حيت أمت يش لوامجيع أسريت الذين قد دعوايل ومازا .٣

 خريا. ماعسى هللا جيزي هب .ڠمسارا اإلسالمية احلكومية ڠاسايف اجلامعة وايل 
 خريا. معسى هللا جيزي هباملعلمني احملرتمني الذين يعلمونين علوما كثرية.  .٤
 مساعدة يف إمتام هذا البحث العلمي.أبي  كل من يساعدين .5

 
 
 

 

 

 



 

 الشعار
 

  "(159آل عمران:) ى للا  ل  ع   ل  ك  و  ت   ف    ت  م  ز  ا ع  ذ  إ  "ف  

“Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka 

bertakawakkallah kepada Allah ( Ali Imron: 159)”  
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ
العامل، أي اللغة العربية  يف األخرى اللغات هلا مقام مميز بني اللغة العربية

هي لغة القرآن و احلديث و غريها من الكتب. نزل القرآن الكرمي بلسان عريب 
بية مزية ال تتأتى لغريها من اللغات، و كما أثر القرآن الكرمي مبني، فكانت للغة العر 

و قال عمر ابن  ١العربية، يف أخالقها و عقيدهتا و شىت نواحى حياهتا.يف األمة 
اخلطاب: أحرصوا على تعلم اللغة العربية فإهنا جزء من دينكم. و قال عبد العامل: 

 ٢اللغة العربية هي لغة العروبة و اإلسالم.
 املعرفة بسبب العامل انفذة إهنا يقال. العلم مفتاح و العامل انفذة هي اللغة

 دولية، لغة هي العربية اآلن اللغة. ابللغة وخلقت موجودة حضارات ١٠٠١ و
 واألحاديث القرآنية اآلايت تفسري أو لفهم تعلمها ولكن فقط، لتعلم الدين ليست

 ٣.ابلعربية املطبوعات أو العربية والنصوص
علينا  جيب كاملسلمني  حنن. جدا مهم اإلسالمي العامل يف العربية ةلغال دور

  القرآن الكرمي: يف قد ذكر كما  القرآن، لغة ألهنا .العربية اللغة حنبوا أن      

                :و قال هللا تعاىل:  (٣)فصلت     

                                                           
 .٢٣، ص. (، )قاهرة: دار الغريب، بدون اتريخاللغة احلديثالعربية و علم حممد داود،   ١

2 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya 

(Yogykarta: PUSTAKA PELAJAR, 2003), hlm. 7. 
3 Wa Muna, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab Teori dan 

Aplikasi, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 121. 



 

                                      

            :(٢8-٢7)الزمر 
 ألن اإلنسان، حياة يف مهمة العربية أبن وظيفة اللغة واضح اآلايت، هذه على بناء

 للدين الرئيسي املصدر تكون اليت القرآن حمتوايت نعرف سوف العربية ابللغة
 .اإلسالمي

جيب على املسلمني أن يقرؤوا و يفهموا القرآن. و جيب على الوالد أن 
يعّلم قراءة القرآن ألوالده منذ صغري. نقل منور خليل أّن قراءة القرآن هي عبادة،  

أمر رسول هللا  5ن القرآن.خري و أفضل الناس هم الذين يقرأو  ٤كالصالة و الصوم.
 ٦إىل أممه ألن يتعلموا القرآن و يعلموه بقوله: "خري كم من تعلم القرآن و علمه".

و توجد املادة الدراسية اإلسالمية يف املدرسة كالعقيدة و الفقه و القرآن و 
احلديث. ويف كل تلك املادة آايت القرآن و احلديث، إذن التالميذ ال بد أن يقرؤوا 

حلديث جيدا. و يف تدريس القراءة القرآن غالبا يستخدم املعلم القرآن و اآايت 
بطريقة اإلقرأ او القراءة اجلهرية، تعين ينطق التالميذ احلروف اهلجائية مناسب 
مبخارج احلروف ومناسب أبحكام التجويد. ألن يقدرون التالميذ أن يقرؤوا القرآن 

سة قراءة القرآن دائما وبتوجيه علم. مبمار جيدا، فيجب على التالميذ ليتعلموا مع امل
 7من املعلم، فيقدرون التالميذ على قراءة القرآن جيدا.

                                                           
4 Howard M. Federspiel, Kajian Al-Qur’an di Indonesia, (Bandung: 

Mizan,1996), hlm. 49. 
5 Abdul Majid Khon, Praktikum Qira’at, (Jakarta: Bumi 

Aksara,2011), hlm. 55. 
 .9٠، )القاهرة: مكتبة الزهراء، بدون اتريح(، ص. البيان يف تالوة القرأنأمني علي السيد،   ٦

7 Abdul Chaer, Perkenalan Awal dengan Al-Qur’an (Jakarta: PT 

RINEKA CIPTA, 2014), hlm. 209. 



 

 يف مثال. بينهما فصلهما ميكن ال و اللغة العربية كحدين العملة القرآن
 تبدأ القرآن و تعلم القرآن إلتقان إلزامي شرط هي العربية اللغة تعلم فإن ،تهمادراس
 وكذلك العربية اللغة دور فإن وابلتايل. العربية ابللغة القرآن ألن ، يةالعرب اللغة بتعلم

 ابهلل الناس بني إلتصال وسيلة وكذلك شخص و شخص آخر بني إلتصال وسيلة
 .و الصالة والدعاء القرآن قراءة مثال ، به ليؤمنوا

و  الثانويةاللغة العربية هي املادة الواجبة يف املدرسة اإلبتدائية و املدرسة 
سة العالية، وهي مهمة يف علوم الدين و علوم الدراسية و مؤسسة العاملي و املدر 

اللغة منها  يف عدادم اللغات األجنبية يسي من تعلألساا دفواهل 8تطور الثقايف.
املكتوبة.  على استخدام كل من اللغة الشفوية و تالميذلتنمية قدرة الهو العربية 

 القراءة ومهارة  و مهارة الكالماالستماع و  ةوهي مهار للغوية، ا أربعة املهارات هناك
 القراءة. مهارة تبحث الباحثة عن سوف البحث هذا ويف 9الكتابة.مهارة 

 أّكد اإلسالم على أمهية وجه العلوم ابلقراءة. قال هللا تعاىل:       

   
العربية مهمة، ألن القراءة  وأن القراءة يف انحية التعليم اللغة ١٠

، القراءة اللغوية أربعة املهاراتليعرف علوم دراية و ثقافة اإلسالم. و بني كاملفتاح 
هي عامل اساسي لتبين و لتنمي شخصية لطالب. فمن ال يقرأ جيدا، فال حيصل 

 ١١عليه نتيجة التعليم جيدا.
                                                           

8 Juwariyah Dahlan, Metode Belajar  Mengajar Bahasa Arab, 

(Surabaya: Ikhlas, tt), hlm. 19. 
9 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 129. 
10 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Jakarta, (QS. Al 

‘Alaq 96: 1) Al-Qur’an al-karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI 

(Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996), hlm. 479. 
11 Naifah, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab (Semarang: CV. 

Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 217. 



 

من اإلختبار  للتالميذ ابإلختبار اللغوي. و اهلدف إن قياس قدرة القراءة
لم عن درجة يف قدرة القراءة للتالميذ وليقيس املعلم عن اللغوي يعين ليعرف املع

نشأة قدرة القراءة و تطورها للتالميذ و ليعرف نتيجة التعليم. ويف قياس قدرة القراءة 
وء، و لكن يكون قياس قدرة اللغة العربية يف الغالب يعين قياس قدرة على فهم املقر 

يف القراءة من انحية النطق و  ياس قدرة علي صحيح القراءة يعين صحيحالقراءة بق
النحو و الصرف. ولقياس قدرة فهم املقروء بطريقة القراءة الصامتة، و لقياس قدرة 

 ١٢القراءة بقياس قدرة علي صحيح القراءة بطريقة القراءة اجلهرية.
دم املعلم بطريقة العربية يف املرحلة اإلبتدائية يستخ إن دراسة قراءة اللغة

أهدافها ليقرؤو التالميذ اجلمل و الكلمات و أن يفهموا املعاين القراءة اجلهرية. و 
اجلمل و الكلمات وأن جيردوا احلروف اهلجائية أبشكاهلا املختلفة و أن يتعرفوا 

رجها الصوتية احلروف اهلجائية حني يسمع أصواهتا و ينطقها مناسب مبخا
جتريدها و أن  طع و كلمات جديدة من احلروف اليت سبقالصحيحة و أن يركبوا مق

يعرتّفوا احلركات )الضمة، الفتحة، الكسرة(، و يعرتّفوا أيضا السكون و الشدة و 
التنوين و أن يكتسبوا جمموعة من العادات السليمة كاإلصغاء و اإلجابة عن 

 ١٣األسئلة.
بطان. عند خربة اللغة العربية لغة القرآن، فهما مرتاقد تبني سابقا أبن 

الباحثة يف املدرسة اإلبتدائية و املدرسة الثانوية و املدرسة الباحثة عندما تعلمت 
العالية، اكتشفت الباحثة أن التالميذ الذين يقدرون على قراءة القرآن جيدا، وهم  
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ألن يف تلك العربية. و  النصوص العربية و يفهمون درس اللغة يقدرون على قراءة
طة القراءة و الكتابة القرأن كل صباح قبل يبدأ التدريس، هذا أنش توجداملدرسة 

النشاط ملمارسة لدى الطالب يف قراءة القرآن فصيحا و كتابة القرآن صحيحا. و 
قراءة  ةيرجى لتالميذ يقدرون على قراءة النصوص العربية فصيحا أيضا. ألن مبمارس

ة فصيحا، ألن كالمها يتخدان ون التالميذ على قراءة النصوص العربيالقرأن فيقدر 
 جائية.حروف اهل

فلذلك تريد الباحثة لتبحث هل صحيح أن التالميذ الذين يقدرون على 
النصوص العربية أو يفهمون درس اللغة  قراءة القرآن جيدا، فهم يقدرون على قراءة

لتؤكد تلك األسئلة حبثت الباحثة يف وهل إرتباط و أثر بينمها. و   العربية أيضا.
فاختارت الباحثة  ن.ڠافكالو  اڮڠ اوريف ابپو ٠١ملدرسة أإلبتدائية اإلسالمية ا

أثر قدرة قراءة القرآن على قدرة قراءة النصوص العربية لدى موضوع البحث 
 اڮڠ ابپو اوريف 01التالميذ يف الفصل اخلامس ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 

 .2017/2018العام الدراسي  نڠافكالو
 

 شكلةملحتديد ا .ب
ّدد املسائل املبحوثة مما حتأن  ةنبغى للباحثتف حبسب املوضوع املذكورو 

 :يلي
هل يوجد أثر قدرة قراءة القرآن على قدرة قراءة النصوص العربية لدى التالميذ  .١

 نڠافكالو اڮڠ اوريفابپو  ٠١يف الفصل اخلامس ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 
 ؟٢٠١7/٢٠١8العام الدراسي 



 

ة من أثر قدرة قراءة القرآن على قدرة قراءة النصوص العربية ة مثويكم نسب .٢
ابپو  ٠١لدى التالميذ يف الفصل اخلامس ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 

 ؟٢٠١7/٢٠١8العام الدراسي  نڠافكالو اڮڠ اوريف
 

 فوائدهو  ف البحثاهدأ .ج
 البحثأهداف  .١

 تعين:  هدف البحثأالسابقة ف شكالتملمناسبة اب
ل يوجد أثر قدرة قراءة القرآن على قدرة قراءة النصوص رف هليعا (.أ

العربية لدى التالميذ يف الفصل اخلامس ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 
 ؟٢٠١7/٢٠١8العام الدراسي  نڠافكالو اڮڠ ابپو اوريف ٠١

ليعارف كم نسبة مثوية من أثر قدرة قراءة القرأن على قدرة قراءة  (.ب
لتالميذ يف الفصل اخلامس ابملدرسة اإلبتدائية النصوص العربية  لدى ا

العام الدراسي  نڠافكالو اڮڠابپو اوريف  ٠١اإلسالمية 
٢٠١7/٢٠١8. 

 فوائد البحث .٢
 : اومن املتوقع هذا البحث إىل تقدمي مزااي نظراي وعملي

 لفوائد النظريةا (.أ
 القارئون األخبار ترجى الكاتبة من نتائج هذا البحث لكي تعرّفوا

ثر قدرة قراءة القرآن على قدرة قراءة النصوص العربية أ عن خصوصا
ابپو  ٠١لدى التالميذ يف الفصل اخلامس ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 

 .٢٠١7/٢٠١8العام الدراسي  نڠافكالو  اڮڠ اوريف
  



 

 ئد العمليةلفواا (.ب
 للتالميذ (١

يرجى لتالميذ يقدرون على قراءة القرآن جيدا و صحيحا، حىت 
تالميذ على قراءة النصوص العربية جيدا و صحيحا يقدرون ال

 أيضا.
 للمعلمني (٢

ويستطيع املعلمني أن يتكّونوا نتائج البحث لتوجيهات يف يرفع قدرة 
ى قرأة التالميذ على قراءة القرآن، حىت يقدرون التالميذ عل

 النصوص العربية و يفهمها جيدا.
  للباحثني احملتملني (٣

مشكلة ل الباحثني لدراسة املرشحني وميكن استخدام النتائج من قب
قدرة قراءة القرآن و قدرة قراءة النصوص اليت هلا عالقة مع  ىأخر 

 اللغة العربية.
  



 

 الباب الثاين
 اهليكل النظري

 الدراسة النظرية .أ
 ثراألتعريف  .1

و  و األشياء األشخاص) األشياء من الناشئة أو املوجودة القوة هو أثر
 أن حني يفو  ١٤.األشخاص سلوك أو فطرة أو معتقد تكون اليت( ذلك غري

اإلندونيسي،  العام القاموس يف .Poewadarminta W.J.Sعند  أثر املعىن
 ١5.لآلخرين التغيري تعطي أن ميكن شيء يف املوجودة القوة هو أثر

. اليت تؤثر إىل شيء من األشياء الناشئة أو املوجودة القوة أثر هو إذن،
 القرآن على قراءة قدرة من أثر يوجد عن هل حبثت الباحثة البحث، اهذ يف

 .العربية لدى التالميذ النصوص قراءة قدرة
 قدرة على قراءة القرآن .2

 تعريف قدرة قراءة القرآن (.أ
  ١٦يعمل شيئا. عندي كفاءة أو مهارة أو قوة الناس قدرة ه

و . جيد وبشكل بسالسة القرآن قراءة على قدرة احلالة، هي هذه ويف
-يقرأ-ي اجملرد كما يف كتابة "قرأمصدر الفعل الثالثأما القراءة هي 
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و هي النطق ابملكتوب فيه  ١7فعال".-يفعل-قرأة" على وزن "فعل
 ١8)صامتة أو جهرية(.

ستعد و قدرة القراءة مهمة يف حياة، جيب على املعلم أن ي
يقدرون أن  يتطور قدرة القراءة للتالميذ. ال ميكن جلميع التالميذ

  استعداد و تطور قدرة عقل التالميذفرق يف يقرؤوا فصيحا، ألن
عوامل البيئة، إما بيئة األسرة ليفهموا معلومات. استعداد القراءة مؤثر ب

 ١9أو بيئة اجملتمع.
حممد صلى هللا  النيب مع معجزة وهو هللا كالم  هو أما القرآن

 يوقظ الذي الكتاب هو القرآن. العبادة هي وقراءهتا. عليه و سلم
 :القرآن الكرمي يف ذكر وقد أصالة،               

  ٢٠ 
قراءة القرآن هي نطق احلروف اهلجائية مناسب مبخارج 

قراءة القرآن هي عبادة، أشار  ٢١مناسب أبحكام التجويد. احلروف و
أن  هللا على الناس لقراءة القرآن، و عند قراءة القرآن جيب علينا

                                                           
-٤(، ص. ١99٦ير علي، األمثلة التصرفية، )مسارانج: فوستكا العلومية،  حممد معصوم  17

5. 
(، ص. ١97٢عريب، )بريوت: دار العلم للماليني، -منري البكلبكي، قاموس انكليزي  18

٦١٦. 
19 Dwi Sunar Prasetyono, Rahasia Mengajarkan Gemar Membaca 

pada Anak Sejak Dini, (Jogjakarta: Think, 2008), hlm 68. 
20 Depag. RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra, 

1989), hlm. 16. 
21 Abdul Chaer, Perkenalan Awal..., hlm. 209. 



 

نناسب القراءة بقواعدها، تعين ابستخدام علم التجويد. ألن عند 
 لفظ ولو حرفا فقط، فيغري املعىن من الكلمة. قراءة القرآن إذا خطأ يف

ون على هو لكي املسلمون يقدر اهلدف من علم التجويد 
القرآن مناسب مبا يعلم الرسول و صحابته. فلذلك حكم تعلم  قراءة

قال هللا  ل مسلم الذي يتعلم قراءة القرآن، وعلم التجويد واجب لك
 ٢٢(.٤)املزمل:           تعاىل:

آايت  التالميذ يف نطقدرة قراءة القرآن هي كفاءة إذن، ق
القرآن مناسب بعلم التجويد، كمثل صحيحا يف خمارج احلروف و 

فصيحا يف قراءة القرآن و فهم املعاين  صحيحا يف احكام القراءة و
 املوجودة.

 أسس و أهداف يف قراءة القرآن (.ب
و من يقرأ  عملية كرمية هي القرآن قراءة أن يعتقد مسلم كل

 هللا كتاب  هو القرآن ألن عفة،مضا أجور على القرآن سيحصل
 و ةدوقت عند سعا كل  يف للمؤمنني قراءة أفضل هو القرآن .قدسامل

 يف و خاصة القرآن تعلمل هللا تعاىل على أمم اإلسالم أشار .زناحل
 .واحلديث القرآن يف أوضح و هذه العبارة قد. قراءته

 :٤5أما يف القرآن الكرمي يف سورة األنكبوت األية     
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٢٣ 

عن أيب أمامة الباهلي رضي هللا عنه قال:  :يلي كما  احلديث يف بينما
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول اقرأوا القرأن، فإنه أييت 

عثمان رضي هللا عن و  ٢٤يوم القيامة شفيعا ألصحابه )رواه مسلم(
عنه، عن النيب صلى هللا عليه و سلم قال: خريكم من تعلم القرآن و 

 ٢5علمه )رواه البخارى(
 األجل قصري األهداف أن النحالوي الرمحن عبد عرض

لكي يقدرون  هي( القرآن قراءة تعلم فيه أهداف مبا) القرآن يملتعل
 ، التجويد دلقواع وفقا و صحيح جيد بشكل القراءة على التالميذ

و  اإليبودية جوانب على حيتوي هنا .وتطبيقه جيد بشكل لفهمه
 ٢٦.كالمه  من اإلرشادات أخذ هلل و الطاعة

 يلي:أما اهداف قراءة القرآن عند إمام مسبحني كما 
يف  اصحيح و جيدا   القرآن قراءةل التالميذ وايتمكن لكي .(١

 القصرية عند قراءة و صحيح يف األطوال و خمارج حروفها
 .ذلك و غري حروفها
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 .جيدا   القرآن قراءة على ميرسوا أن التالميذ واحيب لكي .(٢
 واليت القرآن يف القصرية فظ الصورةحل التالميذ وايتمكن لكي .(٣

 .الصالة يف هايقرأو 
 مثال ابلعبادة، القيام يف هلل مطيعني التالميذ وايكون لكي .(٤

 ممارسة عن كتعبري  ذلك، و غري والتقوى والصيام الصالة
 .و تقديره قرآنلا

 الذي النسل أي القرآين، النسل ليصبحوا التالميذ إلعداد .(5
 ٢7.للحياة اإلرشادات القرآن و جيعل القرآن حيب قراءة

 قراءة القرآنمؤشرات قدرة  (.ج
 مؤشرات قدرة قراءة القرآن كما يلي:

 ٢8فصيح، يعين قراءة القرآن بدون فأفأ و سريعا و صحيحا. .(١
ع عند يقرأ القارئ احلروف مقصود من فصيح يعين ال متقط

 القرآن. من
 صحيح يف خمارج احلروف .(٢

لفظ حروف اهلجائية يكون أصوات لغة القرآن 
 يلي:صحيحا يتعلق على حالني، كما 

مكان خمارج احلروف، يعين مكان الناجتة من أصوات  (.أ)
 حروف اهلجائية.

 طريق اللفظ من أصوات حروف اهلجائية. (.ب)
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 قسام:عامة يقسم حروف اهلجائية اربعة ا
 أ،ي،واجلوف، حروف  (1)
 احللق، يقسم بثالثة اقسام: (2)

 ء،هأقصى احللق، حرف  −
 ع،حوسط احللق، حرف  −
 غ،خأدىن احللق، حرف  −

 يقسم بتاسعة اقسام:اللسان،  (3)
 ق،كبني أقصى اللسان و حنك، حرف  −
 ج،ش،يبني وسط اللسان و حنك، حرف   −
 ضبني حافة اللسان و لثة فوقية، حرف  −
 لو حنك، حرف بني حافة أدىن اللسان  −
 ربني أدىن اللسان و اسنان فوقية، حرف  −
 نبني أدىن اللسان يف اخلارج و اسنان فوقية، حرف  −
بني طرف اللسان و أقصى األسنان الفوقية، حروف  −

 ط،د،ت
بني طرف اللسان و طرف األسنان الفوقية و  −

 ظ،ذ،ثالتحتية، حروف 
 بني طرف اللسان و طرف األسنان التحتية، حروف −

 س،ص،ز
 ٢9م  و  ن  يشوم، يعين خمارج احلروف خلا (4)
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يف جتويد، قراءة القرآن بتدبر و بقدر سرعة  أو صحيحا ترتيال .(٣
قياسيا، إذن القارئ يقدر أن يتدبر كل أحكام القراءة و 
صفات احلروف.أصبح قراءة القرآن ترتيال قياسي القراءة يف 

)املزمل:  الَورَتِِّل اْلُقْرآَن تَ ْرتِيقراءة القرآن. قال هللا تعاىل: 
٣٠(.٤ 

 التجويد كما يلي:أحكام القراءة يف علم 
 ٍ  (-ٍ  -    حكم ْن/تنوين ) (.أ)

إذا كان ْن/تنوين يتصل حبروف اهلجائية فله اربعة 
 أحكام:

إظهار، إذا كان ْن/تنوين يتصل ابحلروف احللقية  (1)
 (،ح،خ،ع،غ،ه)ء

ْن/تنوين يتصل ابحلروف اإلدغام  إدغام، إذا كان (2)
قسمني: إدغام بغنة إدغام  (. يقسمي،ن،ل،ر،م،و)

 بال غنة.و إدغام 
 إقالب، إذا كان ْن/تنوين يتصل حبرف ب (3)
إخفاء، إذا كان ْن/تنوين يتصل حبروف ت، ث، ج،  (4)

 ٣١د، ذ، ز، س، ص، ض، ط، ظ، ف، ق، ك.
 حكم ْم )ميم سكون( (.ب)

 عند علم التجويد أحكام ْم كما يلي:
 إخفاء شفوي، إذا كان ْم يتصل حبرف ب (1)
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 ل حبرف مذا كان ْم يتصإدغام ضغري، إ (2)
 شفوي، إذا كان ْم يتصل بغري حرف م و بإظهار  (3)

 ٣٢حكم ّن )نون تشديد( و ّم )ميم تشديد(. (.ج)
حكم املّد، يعين مّد القراءة أبحد حرف املّد، يعين حرف  (.د)

( و ْي   ُ  ( و ْو قبله حركة ضمة ) َ اْ قبله حركة فتحة )
  ( ِ قبله حركة كسرة )

ملّد . املّد الطبيعي و املّد فرعييقسم املّد قسمان، و مها ا
الطبيعي هو املّد الذي يتكّون حبروف املّد )ا،و،ي(، 

حركة. و املّد الفرعي هو املّد الذي  ٢اليف/ ١طويله 
 ٢اليف/ ١يسبب بعوامل األخرى و طويله أكثر من 

 ٣٣حركة.
 قدرة قراءة النصوص العربية .3

 تعريف قدرة قراءة النصوص العربية (.أ
مهارة أو قوة الناس فاءة أو ة أن قدرة هي كقد ذكرت الكاتب

النصوص و ابستخدام  والقراءة هي عملية نطق ٣٤يف يعمل شيئا.
يف عملية بصرية القراءة هي ترجم و عملية بصرية وفكرية ولغة نفسي. 

 ٣5مجلة لفظيا.أو  احلروف املكتوبة اىل كلمة
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 و أما "القراءة" هي مصدر الفعل الثالثي اجملرد كما يف كتابة
و هي النطق  ٣٦فعال.-يفعل-وزن فعلقراءة" على -يقرأ-"قرأ

مهارة من املهارات  هي القراءة ٣7ابملكتوب فيه )صامتة أو جهرية(.
وهي ترتبط ارتباطا و ثيقا ابلكالم و الكتابة و الذهن   اللغوي األربع.

كالرموز الكتابة وحتويلها إىل أصوات منطوقة، وهي مهارة تلعب 
 ٣8تقاهنا.للتعلم دورا كبريا يف او اخلربات السابقة. 

عند حممد بن إبراهيم اخلطيب، إن مهارة القراءة هي استيعاب 
املتعلم مهارة للوقوف على الكلمات و احلروف و كيفية بعبريها إىل أن 
يكون هدف املدرس يف هذا الصدد على حد متكن املتعلم من إخراج 

سموع بعد احلروف من خمارجها الصحيحة و نطق الكلمات بصوت م
اي دزن اإلهتمام ابملدلول الذي تؤدية هذه الكلمات و أن أدركها بصر 

 ٣9فهم معناها.
اعتمادا على مفهوم القراءة الواسع، نصح دكتور حممد بن 
إبراهيم اخلطيب املدرسني على اإلهتمام أبربع مهارات مهمة يف 

 القراءة. و تلك املهارات األربع هي:
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 التعرف على الرموز اللغوية .(١
 مهارات الفهم .(٢
 القراءة السرعة يف .(٣
 ٤٠الطالقة يف القراءة .(٤

ءة النصوص و من الفكرة السابقة ختلص الباحثة أن قدرة قرا
قراءة العربية هي قدرة التالميذ على نطق النصوص العربية و ماهر يف 

 النصوص العربية و فهم على قراءهتم.
 :القراءة عملية أبعاد (.ب

 و أبعاد القراءة تتمثل فيما يلي:
يتعلمه الطفل يف القراءة التعرف على التعرف: أول ما  .(١

احلروف و الكلمات، و يف الغالب تكون هذه الكلمات 
ذوات مدلوالت معرفة لدى املتعلم، و متصلة ببيئته و حياته 
اليت خربها قبل جميئه إىل املدرسة و هناك مدرستان هامتان 

رة ابلنسبة لتعلم احلروف و الكلمات، األوىل تنادي بضرو 
على حفظ احلروف اهلجائية عن طريق التعرف تعويد الطفل 

عليها أوال مث يبىن على أساسها الكلمات مث اجلمل، و هذه 
املدرسة انبثقت منها فكراتن أساسيتان، تنادي األوىل بضرورة 
لفظ مستميات احلروف اهلجائية مثل صاد، ضاد، الم، ميم، 

روف كلفظها نون، و هكذا، و األخرى تدعو إىل النطق احل
 م، س، خ، ر.... اخل. مثل
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النطق: معرفة احلرف أو الكلمة ال يغىن عن النطق هبا، و  .(٢
جيب أن يتعود الطفل منذ الصغر على النطق الكلمات 
بطريقة صحيحة، كذلك احلروف، و إذا ما أخطأ الطفل 
جيب أن يطالب ابعادة اللفظ بطريقة صحيحة. كما جيب أن 

 :املعلمون ما يلىيراعى أولياء األمور و 
عدم االستهزاء ابلطفل الذى خيطىء يف اللفظ، و ال  (.أ)

جيب أن يكون عرضة للنقد و التجريح يف كل 
 مناسبة.

عدم اعتبار اخلطأ اللفظى نوعا من أنواع الدالل  (.ب)
الذي يستوجب تعميقة لدى الطفل و مطالبته بتكرار 

 اخلطأ.
عدم التوجه إليه ابلنصح العنيف أو العقاب الشديد  (.ج)

ب أن يؤخذ بيد الطفل عن طريق على خطئه، بل جي
 تقليد األلفاظ و الكلمات الصحيحة.

الفهم : هو عملية الربط الصحيح بني األلفاظ و املعاين، بل  .(٣
الربط بني جمموع الكلمات و املعىن الكلى هلا، فرمبا حتمل 
الكلمة الواحدة أكثر من مدلول، و خيتلف هذا املدلول 

لك يف التشبيهات و جلملة، و يكثر ذابختالف موضعها يف ا
االستعارات و اجملاز بشكل عام، و ليس املهم هو لفظ 
الكلمة بطريقة صحيحة. لذالك القراءة ليست عملية ميكانية 



 

ق هبا، بل أهنا ى جمرد التعرف على احلروف و النطتقوم عل
 ٤١عملية فكرية عقلية معقدة توحى إىل الفهم.

 أهداف القراءة (.ج
ئا. و للقراءة أهداف، و شي خريا كان أم لكل عمل هدف،

ميذ. ألن يقرأ له هدف هذه األهداف يقصدها إىل كل قارئني أي تال
 يف قراءته، دراسات كانت أم متعة.

أما األهداف األساسية يف القراءة عند عبد العليم إبراهيم فهي  
 كما يلي:

 جودة النطق و حسن األداء املعىن. .(١
ابلقراءة، و  عة، و اإلستفاللكسب القراءة املختلفة كالسر  .(٢

القدرة على حتصيل املعىن، و إحسان الوقف عند اكتمال 
املعىن، ورد املقروء إىل أفكار أساسية و ما إىل ذلك من 

 مهارات.
 تنمية امليل إىل القراءة. .(٣
ميذ من املفردات و الكسب اللغوي، و تنمية حصيلة التال .(٤

 الرتاكب اجلديدة.
 معىن ما قرأه. الصحيح عن تدريب التلميذ على التعبري .(5
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الفهم و هو غرض متعدد النواحى فمنه الفهم لكسب  .(٦
املعلومات و زايدة الثقافة و املعرفة، لالنتفاع ابملقروء يف احلياة 

 ٤٢العملية، للمتعة و التسلية و التذوق، و لنقد املوضوعات.
 أما األهداف اخلصوصية يف القراءة كما يلي:

 للمرحلة اإلبتدائية .(١
 الرموز اللغوية التالميذ عرفوالكي ي (.أ)
 الكلمة أو اجلملة لكي يعرفوا التالميذ (.ب)
د الفكرة الرئيسي يف لكي يقدروا التالميذ على جي (.ج)

 اجلملة
الفكرة من القراءة  لكي يقدروا التالميذ على تعبري (.د)

 القصرية
 للمرحلة املتوسطة .(٢

د الفكرة الرئيسية و لكي يقدر التالميذ على جي (.أ)
 الفكرة العمادية

 الفكرة من القراءة يقدر التالميذ على تعبري لكي (.ب)
 للمرحلة العالية .(٣

د الفكرة الرئيسية و لكي يقدروا التالميذ على جي (.أ)
 الفكرة العمادية

  الفكرة يف القراءةريفسلكي يقدروا التالميذ على ت (.ب)
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  الفكرة من القراءةريعبالتالميذ على تقدر لكي ي (.ج)
زت الباحثة كر  القراءة،وجه األهداف األساسية يف  حيث من

أهداف جودة النطق و حسن األداء املعىن. و  على البحث هذا يف
من حيث وجه األهداف اخلصوصية يف القراءة، ركزت الباحثة يف هذا 

حبثت  ألن البحث على األهداف اخلصوصية للمرحلة اإلبتدائية،
 هدافهاأ .االبتدائية املرحلة يف القراءة على التالميذ قدرة الباحثة عن

 مماثل حنو و اجلملة. وعلى الكلمة وللتعرف اللغوية رموز للتعرف هي
 جانب على أكثر القراءة مهارات على الرتكيز يتم البحث، هذا يف

 هذا يف ألنه اجلهرية، قراءة بطريقة الصوت إىل املكتوب الرموز تغيري
 قراءة على التالميذ قدرة درجة بفحص الباحثة قامت البحث

 .العربية النصوص
  احلالة هذه يف القراءة مهارات يف عليها سرتكز اليت بواناجل

 :كما يلي
 حيث من العربية اللغة صوت دقة على التالميذ حيافظ .(١

 خمارجها.
 ومتكررة. راكدة ال قراءة بسلسا، .(٢
 ٤٣شكل يف قراءة. إىل ينتبه .(٣

 أنواع القراءة و مواقفها (.د
 القراءة الصامتة .(١
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هتا الرموز املكتوبة و فهم مدلوالهي عملية حل 
سم ابلسهولة و الدقة، ال دخل بطريقة فكرية هادئة، و تت

للفظ فيها اال اذا رفع القارئ نربات صوته و وظف حاسة 
النظر توظيفا مركزا، إذ تنتقل العني فوق الكلمات و تنتقل 
بدورها عرب أعصاب العني إىل العقل مباشرة، و أييت الرد 

ة أو املعنوية ل حامال معه املدلوالت املاديسريعا من العق
بة و اليت سبق له أن اختزهنا، و مبرور النظر للكلمات املكتو 

فوق الكلمات يتم حتليل املعاين و ترتيبها يف نفس الوقت كى 
 ٤٤تؤدي املعىن االمجايل للمقروء.

 القراءة اجلهرية .(٢
تعتمد القراءة اجلهرية على فك الرموز املكتوبة، و 

ل جهاز النطق على ذه املهمة حاسة النظر، و يعمتوظف هل
 اليت تنقل هذه الرموز إىل العقل الذي حيلل تصديق الرؤاي

املدلوالت و املعاين. و يستمر القارىء يف قراءته اجلهرية ما 
دامت األلفاظ مألوفة لديه، و ما دام العقل يرسل إشارات 

املعىن أو  اجيابيا، أما إذا مل يرسل العقل إشارات تفيد فهم
لديه  بتوقف عن القراءة حىت يستقيم مدلول فإن القارىء

 املعىن.
لذالك ميكن القول أن القراءة اجلهرية أصعب من 
حيث األداء من القراءة الصامتة و خصوصا ابلنسبة للتلميذ 
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يف املدرسة، ألن التلميذ خيفى أخطاءه و عيوب النطق عنده 
القراءة اجلهرية حياول يف حالة القراءة الصامتة، و لكن يف 

عب ملدلوالت األلفاظ و أن يظهر مبظهر املدرك و املتو جاهدا 
معانيها من جهة و نطقها ابلشكل الصحيح من جهة 

 أخرى.
 و أهم مظاهر القراءة اجلهرية ما يلي:

 يف اللفظ و النطق. السرعة  و الطالقة (1)
 النطق الصحيح مع قلة األخطاء. (2)
 معانية و مدلوالته.فهم املنطوق و إدراك  (3)
 يريدهول إىل ما ة و فقراهتا للوصتصور مادة القراء (4)

 الكاتب.
إظهار شخصية القارىء و مدى ثقته بنفسه و  (5)

 اعتداده هبا.
 ٤5اختالف طريقة االلقاء من تلميذ آلخر. (6)

 جوانب يف قدرة قراءة النصوص العربية (.ه
أوهلما  وجد جانبان يف قدرة قراءة النصوص العربية.

و النطق هبا و يشتمل على تعرف احلروف و الكلمات  فسيولوجي:
و حركة العني يف أثناء القراءة و وضعية  صحيحة و سرعة يف القراءة

القارئ. و اثنيهما عقلي: و يتمثل يف ثروة املفردات و فهم املعاين 
 البعيدة و استخالص املغزى و أخريا التفاعل مع املقروء و نقده.
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 الدارسني مستوايت وفق تتدرج اءةالقر  يف دروس وميكن تربمج
 احلروف وأشكال األصوات بني والتمييز احلروف تعرف من بدءا

 مرورا واحلكم، والنقد املغزى ابستخالص وانتهاء الصوتية واملقاطع
 اجلمل إكمال على تدريبات و الفكر تعرف و املادة عناصر بتنظم

 املفردات. يف التضاد و وإهنائها
 و هتجيتها إىل يعمد مكتوبة كلمة  أمام الطفل يكون فعندما

  املنطوقة الكلمة إىل يستمع و ابلندريج عال بصوت مقاطعها نطق
هتجيتها  مكتوبة  مراحل: كلمة مخس فأمامه قرأ ما يفهم مث كاملة
 عال  بصوت نطقها  مساعها وقراءة .فهمها و تعرفها 

 إىل مقطعة الكلمة بقراءة يسبق أن له ينبغي النحو هذا على الكلمة
 حيصل فقد املقاطع، ابكتساب املتعلقة الصعوابت إن إذ مقاطعها،

 آخر، مقطع مكوانت إىل مقطع جتاوز يف و املقطع تكوين يف اللبس
 و املقاطع، قراءة يف امليكانية التمرينات تنوع إىل يدعو الذي األمر

 على تساعد جيدا املنقوطة الكلمة و مرحلة، كل  يف التعزيز ضرورة
 عدم جيدا  منطوقة غري كلمة  املقطع  قراءة: إن إذ تعرفها
 املقاطع. قراءة إلعادة جديدة حماولة الكلمة  تعرف

 أربعة: العربية اللغة يف املقاطع أن املعروف من و
مقطع قصري يتكون من صامت )حرف( + مصوت قصري  .(١

 )حركة( مثل: َب،ُب،ِب.
يتكون من صامت )حرف( + مصوت طويل مقطع طويل  .(٢

 )مد( مثل: اب،بو،يب.



 

( + مصوت قصري + ن من صامت )حرفمقطع طويل يتكو  .(٣
 صامت مثل: َبل.

مقطع مديد يتكون من صامت )حرف( + مصوت طويل +  .(٤
 ٤٦صامت مثل: نوس

 يف اجلانب يبدل رمز الكتابة يكون رمز األصوات حيتاج يف
 ، تدرجيية عملية حيتاج صوت إىل الكتابة رمز تغيري على قدرة جانب

 نظام الالتيين. يبدأ ابلنصخمتلف  نظام على حيتوي العريب النص ألن
 هذه. الكبرية احلروف و بدون اليسار إىل اليمني من الكتابة

يعودون على  هم الذين للطالب صعوابت تسبب االختالفات
و أكثر من املؤلف كتب الكتب العربية  .الالتينية ابحلروف إستخدام

 فةبدون الشكل/احلركة. يف احلقيقة احلركة هي اليت تثبت املعىن و وظي
 اجلملة. يف الكلمة

والقواعد.  املفردات إتقان على تعتمد القراءة قدرة وابلتايل
 ملرحلة ابلنسبة النصوص يف األشكال يعطى أن لذلك، ينبغي الكاتب

 اجلملة وأمناط املفردات إتقان بتطور وفقا تدرجييا وختفيضها اإلبتدائية،
 .التالميذ لدى اللغوية

 ثالثة هناك من القراءة معىن مهف على القدرة جوانب يف بينما
 عناصر لفهم القراءة دروس يف ونتطورها اليت جيب علينا لنهتم عناصر
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 مادةمن  املعىن معا الثالثة العناصر تدعم. والفقرات واجلمل الكلمات
 .القراءة

 :ومها ، قسمني إىل القراءة تقنية تقسم
  منفهم  و هي إىل قلب يف القراءة أي هتدف الصامتة القراءة .(١

 .وتفاصيلها موضوع القراءة كل
 تستخدم وعادة عال، بصوت أي القراءة القراءة اجلهرية  .(٢

 اللغة بقواعد القراءة دقة على حيافظ  أن جيب لذلك ملمارسة،
 ٤7العربية.

 لكل جيد فهم على حلصول بقصد هي القراءة الصامتة القراة
 خالل من القراءة نشاط هي الصامتة القراة. و التفاصيل املوضوع من

 تستخدم الصامتة القراءة فإن لذا ٤8.بدون صوت املعىن و فهم رؤية،
من  املعىن إتقان على الذين يقادرون املتوسطة يف املرحلة لتالميذ عادة

 .جيدا العربية النصوص
 احللق أي الصويت، عضو هي القراءة بتحريكالقراءة اجلهرية  و
 ٤9.للصوت كرمز  ابةالكت إىل ابلنظر صوت، إلصدار وشفتني واللسان

هو  الرئيسي اهلدف. املبتدئني املناسبة للتالميذ التجريبة استخدام هذه
 .العريب الصوت لنظام وفقا قراءة جيدا و علي لكي يقدروا التالميذ
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 تصحيح و التالميذ ثقة ابنفس زايدة: هي اجلهرية القراءة مزااي
 النصوص ةاءقر  يف فعاال دورا يلعبون التالميذ فورا و النطق أخطاء
 قراءة تعليم يف القراءة اجلهريةيستخدم  حيتاج املعلم أن .العربية

يعّرف  املرحلة هذه يف. الطفولة مرحلة على وخاصة ، العربية النصوص
 5٠.لينطقواها و يدّرهبم العربية عن احلروف للتالميذ املعلم

 العربية النصوص لقراءة األساسية و الكفاءات املؤشرات (.و

 :هي العربية القراءة بقدرة قةتعلامل املؤشرات

 .وصحيحة جيدة بنغمة القراءة مادة يقرأ التالميذ .(١
 مادة حمتوى من حول التمارين أو األسئلة عن جييب التالميذ .(٢

 5١.او صحيح اجيد القراءة
 كما  هي العربية النصوص قراءة يف األساسية الكفاءات وبعض

 :يلي
 .ريهاو بل الضبط و غ بدقة بفصيح و يقرأ التالميذ .(١
 .اجلملة يف من املفردات معاين حيدد التالميذ .(٢
 .النصوص يف صرحية احلقائق جيد التالميذ .(٣
 .وصالنص يف الضمين املعىن جيد التالميذ .(٤
 .الفقرة يف الرئيسية الفكرة جيد التالميذ .(5
 .الفقرة يف العمادة الفكرة جيد التالميذ .(٦
 .القراءة يف الواردة األفكار ربط التالميذ .(7
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 .يف القراءة الرئيسية الفكرة يذيلخص التالم .(8
 .بسرعة الرسالة من القراءة التالميذ يلقط .(9

 5٢على القراءة. وينقد التالميذ يعلق .(١٠
 القراءة قدرة على تؤثر اليت العوامل .4

 اليت و أرنولد المب عند القراءة قدرة على تؤثر اليت العوامل
و  فكريالعامل ال و الفسيولوجي العامل: الرحيم هي هبا فريدة استشهدت
 و العامل النفسي. العامل البيئة

 األعضاء عاملال (.أ
 واالعتبارات اجلسدية صحة من األعضاء العامل تشملو 

 لألطفال يف املؤسف احلال أحد من التعب هو. واجلنسي العصبية
 العصيب القصر أن اخلرباء بعض يقرتح. القراءة لتعلم وخاصة تعلمهم،

 العوامل أحد من هو سديجلا والضعف( املختلفة الدماغ عيوب مثل)
 كما.  على القراءة قدرهتم حتسني يف األطفال تسبب أن يفشلوا اليت

 تقدم إبطاء يف إىل الرؤية وأدوات والسمع الكالم اإلضطراابت ميكن
 .لألطفال القراءة تعلم

 األطفال لكن بعض لألطفال، بصري ضعف وجود عدم ولو
 القدرة عدم بسبب دثحي أن ميكن. القراءة تعلم يف الصعوبة جيدون

 .واألرقام احلروف مثل املطبوعة، الرموز متييز يف قراءهتم على
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 يالفكر  املعال (.ب
 يقتبس والذي ،Heinz حدده الذي هو الذكاء مصطلح إن

 فهم من يتكون تفكري نشاط الذكاء هو رحيم أن ال فريدة  من
 ال عام، بشكل. مناسب بشكل ويستجيب املعينة للحالة أساسي

 يف األطفال فشل أو جناح على كامل  بشكل األطفال ذكاء يؤثر
 تؤثر الوالدان أو املعلمني وقدرة التدريس طريقة من عوامل. القراءة

 5٣.لألطفال أيضا القراءة قدرة على
 ةالبيئ املعال (.ج

. لألطفال قدرة القراءة على تؤثر أن متكن ةالبيئ املع
 اخللفية هذه تشمل. األطفال وخربة البيئية خلفية املع هذه وتشمل

 من وكم الوقت من كم.  لألطفال الوالدين من املقدم التوجيه شدة
 الذين للوالدين ميكن .قراءة يف أطفاهلم توجيه يستطيعون الوالدين

 أن ، أطفاهلم فيها يتعلم اليت املدرسية ابألنشطة كبري  اهتمام لديهم
 .القراءة تعلم وخاصة ، التعلم جتاه إجيايب موقف اختاذ على يشجعوا

 النفس املع (.د
 عامل هو القراءة يف األطفال قدرة على أيضا يؤثر آخر عامل

 .واحلماسة الدافع شملي املالع هذه. نفسي
 الدافع .(١

 من واحدة. حتقيقه السهل من ليس ولكن بسيط، الدافع مفتاح
 التعلم فرص توفري هي األطفال لتحفيز فعالية الطرق أكثر
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 إجيايب أتثري على للحصول أمهية األكثر الطريقة إن. املستقلة
 وإظهار ممتع قراءة منوذج توفري هي األطفال وتعلم قراءة على

 .القراءة إرشادات تقدمي يف الوالد أو املعلم محاس
 ماسةحلا .(٢

. القراءة مبحاوالت مصحوبة قوية رغبة هي ماسة يف القراءةاحل
 يتجسدون سوف ابلقراءة قوي اهتمام لديهم الذين األشخاص

 الذين األطفال. هبم اخلاص وعيهم على القراءة يف رغبتهم يف
 5٤.يف القراءة محاسة هلم سيكون ، يف القراءة دافع لديهم

 الدراسات السابقة .ب
، طالب يف كلية علوم الرتبية و التدريس بقسم التعليم ىحممد مكشوف النه .١

 وضوع. حتت املڠاإلسالمية احلكومية مسارا  ڠاالدين اإلسالم جبامعة وايل سا
يف  ة قراءة القرأن الكرمي لدي التالميذ"عالقة بني إتقان تعلم اللغة العربية بقدر 
العام الدراسي  جفارا ڠڮو، ملولڠڮواملدرسة اإلبتدائية مطالع النجاح سينا

 إتقانمدى قوة العالقة بني  ليبحث بحثالأهداف هذا  ."٢٠١٤/٢٠١5
مة العالقة بني إتقان ادى هن ومقدرة على قراءة القرآ من تعلم اللغة العربية و

 البحث هو البحث هذا قدرة قراءة القرآن الكرمي.على اللغة العربية  تعلم
 مجع تقنيات املتسخدمة يف و أما. كمية  بطريقة و استخدم الباحث امليداين

 حتليل و أما. و التوثيق و االختبارات و املالحظة االستبياانت البياانت هي
الكمية. و نتيجة البحث هي هناك أثر بني  حصائياةإلا ابستخدام البياانت

يف املدرسة  ة قراءة القرأن الكرمي لدي التالميذإتقان تعلم اللغة العربية على قدر 
العام الدراسي  جفارا ڠڮو، ملولڠڮواإلبتدائية مطالع النجاح سينا
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 تباطاالر  معامل قيمة فإن احملسوبة، النتيجة يف ظهر . كما٢٠١٤/٢٠١5
 بني ذلك تفسري ميكن ، ٠,7٠-٠,٤١ الفاصل يف والقيمة ،٠.٤9٦ هي

( القرآن قراءة على القدرة) Y و متغري( العربية اللغة تعلم إتقان) X متغري
ابستخدام  احلسابية العمليات إىل كافية. و استنادا    أو معتدلة عالقة هناك
( r) اجلدول يف النتائج واستشارت Korelasi Product Moment داللة
 عند ٤٢=  Korelasi Product Moment Nاجلدول يف أنه تبني

 ( بينماor>tabelr) ٠,٤9٦= or و ٠,٣٠٤=ro tabel ؛٪ 5 داللة مستوى
 ٠,٤9٦=orو  ٠,٣9٣=ro tabel؛ ٪١ داللة مستوى على

(or>tabelr.)55 
حممد مكشوف النوها و البحث واة بني البحث كتبه او أما املس 

يف تعلم  ة القرآن و قدرة التالميذالتالميذ على قراءالباحثة فهي قدرة ستبحث 
اللغة العربية. لكن توجد الفرق بينهما، األول هو البحث الذي يبحثه عن 

يف تعلم اللغة العربية،  قدرة التالميذ على قراءة القرآن و قدرة التالميذعالقة 
امة. و لذي يبحثه عن عالقها على قدرة تعلم اللغة العربية عالثاين البحث ا

قراءة القرآن على قدرة قراءة أما تركز الباحثة يف هذا البحث هو أثر قدرة 
 النصوص العربية، و مهارة القراءة أحد من مهارة التعليم اللغة العربية.

عليم اللغة ت دوي خريية املصلحة، طالبة يف كلية علوم الرتبية و التدريس بقسم .٢
حتت  ومية جوكجاكرات.ية احلكاإلسالم  ڮاالعربية جبامعة سوانن كاليجا

ز تعليم اللغة العربية لدي املوضوع "أثر نشاط قراءة و كتابة القرأن على اجنا
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العام الدراسي  كيدول ڠنوڮوفصل السابع يف املدرسة الثانوية مسانو  التالميذ
هدف هذا البحث هو ملعرفة هل يوجد أثر نشاط  وأما ".٢٠١٣/٢٠١٤

 ميداين حبث البحث هذاو جناز تعليم اللغة العربية. قراءة و كتابة القرأن على ا
البياانت  مجع تقنيات املتسخدمة يف و أما. كمية  بطريقة و استخدم الباحث

 و ابستخدم حتليل االحندار. .و التوثيق و املالحظة و املقابلة االستبياانت هي
ز و نتيجة البحث هي هناك أثر بني نشاط قراءة و كتابة القرأن على اجنا

 ڠنوڮوفصل السابع يف املدرسة الثانوية مسانو  ليم اللغة العربية لدي التالميذتع

 التحليل نتائج على . هذا احلال يعتمد٢٠١٣/٢٠١٤العام الدراسي  كيدول
 والنتائج ٢,hitungt = 8٤8 بسيط، احلصول يعين احندار مستقيم ابستخدام

. ٠٤,٢ و هو ،٣٤=N مع٪ 5 من معترب مستوى عند tabeltمع  التشاور يتم
 فيتم ،( 5٪) ٢,٠٤ <٢,8٤8 أو  tabel t<hitungtعدد  كان  إذا ابألحكام

. أي هناك أثر هام بني نشاط قراءة و كتابة القرأن Haقبول  و Ho رفض
 5٦على اجناز تعليم اللغة العربية.

دوي خريية املصلحة و البحث واة بني البحث كتبتها اأما املسو  
بحث عن أثر قراءة القرآن على قدرة تعلم اللغة ستبحث الباحثة فهي ال

عربية. لكن توجد الفرق بينهما، و هو البحث الذي تبحثها عن أثر نشاط ال
نشاط قراءة و كتابة القرأن على اجناز تعليم اللغة العربية عامة، و أما تركز 

ر قدرة قراءة القرآن على قدرة قراءة النصوص الباحثة يف هذا البحث هو أث
 بية خاصة.العر 
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 . حتت املوضوعڠاقومي، طالب يف جامعة رادين فتاح اإلسالمية احلكومية فاملبا .٣
"عالقة بني قدرة قراءة القرأن مبهارة كتابة النصوص العربية يف املادة الدراسية 

. "ڠفاملبا 8لقرأنية يف املدرسة اإلبتدائية ا لقرآن و احلديث لدي التالميذا
هارة كتابة قة بني قدرة قراءة القرأن مبهدف هذا البحث هو ملعرفة عال

  بطريقة و استخدم الباحث امليداين البحث هو البحث النصوص العربية. هذا
و  و املالحظة  البياانت هي مجع تقنيات املتسخدمة يف و أما .كمية

الكمية  ابستخدام اإلحصائياة البياانت حتليل و أما .و التوثيق االختبارات
 TSRو Korelasi Product Moment بصيغة

(Tinggi,Sedang,Rendah)  رفيع،متوسط،انقص( لتحليل العالقة بني(
على قراءة القرأن يف  قدرة التالميذمتغريين. من نتائج حتليل البياانت، أن 

 ٢٦من قد أتكد يف طبقة متوسطة،  ڠفاملبا 8املدرسة اإلبتدائية القرأنية 
املستجيبات  ٤ املستجيبات اليت حصل على درجة رفيعة عددها

 ١8(، و املستجيبات اليت حصل على درجة متوسطة عددها ٣8٪,١5)
(، و املستجيبات اليت حصل على درجة انقصة ٪٦9,٢٤املستجيبات )

يف كتابة  . يف حني مهارة التالميذ(٪١5,٣8املستجيبات ) ٤عددها 
 وسطةيف طبقة مت ڠفاملبا 8ة  يف املدرسة اإلبتدائية القرأنية النصوص العربي

 ٤املستجيبات اليت حصل على درجة رفيعة عددها  ٢٦أيضا. من 
(، و املستجيبات اليت حصل على درجة متوسطة ٪١5,٣8املستجيبات )

(، و املستجيبات اليت حصل على ٪٦١,5٣9املستجيبات ) ١٦عددها 
(. إذن، نتائج البحث مقرر ٪٢٣,٠77املستجيبات ) ٦درجة انقصة عددها 



 

، tabelr من أكرب" r" املراقب ة بني املتغريين، تعين سعرأن هناك عالقة هام
 Ha.57قبول  و Ho رفض . فيتم٠,٤9٦>٠,٦٢>٠,٣88

اقومي و البحث ستبحث الباحثة فهي و أما املسواة بني البحث كتبه  
مهارة اللغوية. لكن توجد الفرق بينهما، و البحث عن قدرة قراءة القرأن و 

بني قدرة قراءة القرأن مبهارة اللغوية و هي   هو البحث الذي يبحثه عن عالقة
ما تركز الباحثة يف هذا البحث هو أثر قدرة قراءة كتابة النصوص العربية، و أ

 القرآن على قدرة قراءة النصوص العربية.
 اهليكل الفكري .ج

  إذا حيث العربية، النصوص قراءة قدرة مع عالقة هلا القرآن قراءة قدرةدرجة 
 العربية النصوص قراءة يف أسهل سيكون القرآن، لقراءة مونيستخد التالميذ كان

 رؤثوامل مرتابطة كالمها  مث. القرآن قراءة على يعتادوا مل الذين التالميذ ابملقارنة مع
  كلماف ،جيد القرآن قراءة على التالميذ قدرة مستوى كلما.  البعض بعضها على

 .يضاجيد أ العربية النصوص قراءة على التالميذ قدرة كانت
 املستقلةتغرية ابمل مرتابطة (yاملتغرية التابعة )استنادا على ذلك الشرح، فأن 

(x) كما يلي:  اهليكل الفكري. فلذلك تصوير 
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 (y) العربية النصوص قراءة قدرة (xالقرآن ) ءةقرا قدرة



 

 رضية البحثف .د
املؤقت لتحديد املشكلة، و يعرب حتديد املشكلة فرضية البحث هي اجلواب 

ة وثيقة ملا يعرب ابلواقع يقال مؤقتا ألن ذلك اجلواب يستند إىل نظريو ابلسؤال. 
و يف هذا البحث فرضية  58صله على الباحثة من مجع البياانت.التجرييب الذي حت

رة قراءة توجد أثر قدرة قراءة القرآن على قد هالبحث اليت تقدمها الباحثة هي أن
 ٠١الفصل اخلامس ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية  لدى التالميذ يفالنصوص العربية 

 .٢٠١7/٢٠١8العام الدراسي  نڠافكالو اڮڠ يفابپو اور 
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 الباب الثالث
 مناهج البحث

 
و بعد أن شرحت الباحثة النظرية يف الباب الثاين، أخذت املناهج املخصوصة  

 البحث. وفيها أحباث متعددة، و هي كما يلي:للبيااتت يف مكان 
 نوع البحث .أ

أما ج الكمي. كان نوع هذا البحث هو حبث ميداين ابستخدام املنه  
البحث امليداين هو دراسة للحصول على البياانت اليت حتدث ابلفعل يف تعريف 
املنهج الكمي هو املنهج الذي يركز على حتليل البياانت العددية  ماأ 59اجملال.

هذه املنهج جبمع البياانت  ٦٠األرقام( اليت حصول عليها ابلطريقة اإلحصائية.)
يف  تالميذرة قراءة النصوص العربية لدى على قد حول قدرة قراءة القرأن و أثره

العام  ڠانفكالو اڮڠاوريف  وۑاب ٠١الفصل اخلامس ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 
 .2017/2018الدراسي 

 هو وقت البحث مكان .ب
 مكان البحث .1

الفصل اخلامس ابملدرسة  تالميذ يفتريد الباحثة أن تعمل حبث لل
 توجد. يف هذه املدرسة ڠانفكالو اڮڠاوريف  وۑاب ٠١اإلبتدائية اإلسالمية 

 هالتدريس، هذ ةطنشأالقراءة و الكتابة القرأن كل صباح قبل يبدأ  ةطنشأ
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صحيحا. يف قراءة القرآن فصيحا وكتابة القرآن  تالميذملمارسة ال ةطنشاأل
 يقدرون على قراءة النصوص العربية فصيحا أيضا. تالميذو يرجى ل

 وقت البحث .2
 من اتريخيعين ، شهرابياانت هذا البحث حواىل  جلمع الوقتأما  

 .٢٠١8يونيو  ١٢ إىل اتريخ مايو ١٢
 اجملتمع اإلحصائي و العينة .ج

اإلحصائي هو عدد إمجايل لوحدات التحليل أي املفعول يف اجملتمع  
الطبيعية أيضا  اجملتمع اإلحصائي ليس الناس فقط، ولكن األشياء ٦١البحث،

عل أو املفعول فقط، بل حصائي ليس املقدار املوجود يف الفاوغريها. اجملتمع اإل
يشمل مجيع اخلصائص أو صفة اليت هلا الفاعل أو املفعول الذي يبحثه 

العينة جزء من السكان يف البحث، واليت تعترب وصف للمجتمع  أما ٦٢الباحث.
 ٦٣اإلحصائي.

أ" " الفصل اخلامس تالميذالبحث، أخدت الباحثة مجيع ال و يف هذا 
 اڮڠاوريف  وۑاب ٠١إىل الفصل اخلامس "ب" يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 

ب"  الفصل اخلامس " تالميذاإلحصائي، و جعلت الباحثة ال كاجملتمع  ڠانفكالو
 .تالميذا ٣8كالعينة اليت تكون من 
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 للبحث عالماتاملتغريات وال .د
 واباحث ليبحثاملتغريات يف البحث هي أي شيء يف شكل ما الذي قرر ال 

 ٦٤على املعلومات حول املوضوع مث استنتاجها. ونحىت حيصل الباحث ونالباحث
استنادا  إىل عنوان هذا البحث، يظهر اثنان من املتغريات البحثية، ومها قدرة قراءة 

 (.y( و قدرة قراءة النصوص العربية هي املتغرية التابعة )xالقرأن كاملتغرية املستقلة )
 تقلةاملتغرية املس .1

املتغرية اليت تؤثر أو سبب التغيري أو ظهور املتغرية املتغرية املستقلة هي  
 املتغرية املستقلة يف هذا البحث تعين قدرة قراءة القرأن. و أما   ٦5التابعة.

 املتغرية التابعة .2
و املتغرية التابعة هي املتغرية اليت يتأثر أو تصبح العاقبة من كون املتغرية  

ذا البحث تعين قدرة قراءة النصوص املتغرية املستقلة يف هو أما  ٦٦املستقلة.
 العربية.

 أما املؤشرات يف املتغريين كما يلي:  
 قدرة قراءة القرأن (.أ

 دقة يف التجويد (١
 دقة يف خمارج احلروف (٢
 فصيحا يف قراءة القرأن، بدون فأفأ و سريعا و صحيحا (٣

 قدرة قراءة النصوص العربية (.ب
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 للغة العربية من حيث خمارجهاة صوت اعلى دق تالميذحيافظ ال (١
 راكدة ومتكررة يسبسلسا، ل قراءة (٢

 
 طريقة مجع البياانت .ه

 أما الطريقة اليت استخدمتها الباحثة جلمع البياانت كما يلي: 
 طريقة املالحظة .1

التحقيق اليت يقومها عند بيمو وجليتو، إن طريقة املالحظة هي عملية 
على األحداث  ام احلواش )خاصة العينني(مبنتظما و متعمدا ابستخد ونالباحث

استخدمت الباحثة هذه  ٦7فورا يف وقت احلادث. وناليت يلتقاطها الباحث
الطريقة لتعرف األحوال الظاهرة املوجودة يف مكان البحث. و لتعرف عن 

قراءة القرآن و تعليم قراءة اللغة العربية يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية  ةطنشأ
 ڠان.فكالو اڮڠيف اور  وۑاب ٠١

 طريقة االختبار .2
ات املستخدمة هي مجع من األسئلة أو التدريبات أو غريها من األدو 

لقياس املهارات واملعرفة والذكاء والقدرة أواملوهبة اليت هلا األفراد أو 
االختبار هو أدوات  ( أنAllen Philipsوعند ألني بليب) ٦8اجلماعات.

على بياانت حول مسات مميزة أو  واصليحل ونستخدمها الباحثيالقياس اليت 
أوامر اليت جييبها و  أو سئلةوعة. قد يكون شكل االختبار أحمددة لفرد أو جمم
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ثة هذه الطريقة لقياس قدرة مت الباحاستخد ٦9يديرها على املستجيب.
 على قراءة النصوص العربية. تالميذعلى قراءة القرآن و قدرة ال تالميذال

 طريقة التوثيق .3
تسجيل األحداث املاضية بشكل النصوص أو  وثيق هية التطريق

لطريقة جتمع الباحثة إذن هبذه ا 7٠أو ألعمال الضحمة للشحص. الصور
ليها من النصوص أو الصور أو غري ذلك من الواثئق إ حتتاج يتالبياانت ال

قراءة القرأن يف  تالميذجتمع البياانت عن درجة ال املتنوعة. وأرادت الباحثة أن
حسب نتائج تثة لقوم به الباحتاليت حتصلها من التقومي  يةوقراءة النصوص العرب

أتخذ الباحثة الصور من أنشطة قراءة القرأن وقراءة النصوص العربية البحث، و
 ڠان.فكالو اڮڠاوريف  وۑاب ٠١للطالب يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 

 

 طريقة حتليل البياانت .و
 حصائي الوصفيالتحليل اإل .١

ه ستخدمالذي يالتحليل اإلحصائي الوصفي هو التحليل اإلحصائي 
كما هي بدون   موعةاجمللتحليل البياانت بطريق وصف البياانت  الباحثون

 7١قصد ليصنع النتيجة تنطبق على اجلمهور.
 ابستخدام الكمي البحث يف البياانت حتليل هو الوصفي التحليل

 الباحثون أراد إذا الوصفي اإلحصاء خداماست ميكنو . الوصفي اإلحصاء
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 على تنطبق استنتاجات استخالص يف يرغبون وال العينة، بياانت وصف
 جدول يف اخلطوة هذه نتائج تضمني يتم. منهم العينة أخذ مت الذين السكان
 مث الرتدد، جدول حدد مث. مراجعة كل  على عامة نظرة على للحصول التوزيع

 للمتغريات املعياري واالحنراف الزمين الفاصل وقيمة ةاملتوسط القيمة عن تحبث
X و Y.72 

 :يلي كما  هي الوصفي التحليل يف الواردة اخلطوات
 فرتة الفئة حتديد (.أ

P = 
𝑅

𝐾
 K = 1 + 3,3 log N و R = NT - NR حيث ،

 :مالحظات
P   = لفئةفرتة ا طول  NR الدرجة السفلى = 
R   = املدى  K    = الفئات من عدد 
TN  =الدرجة األعلى  N    =73املستجيبني عدد 

 التكرار بصيغة كمايلي: توزيعالوسطية و  قيمة حتديد (.ب
 Xللمتغرية  (١

xM =  
∑𝑋

𝑁
  

SD = √
𝑛.∑𝑋2 −(∑𝑥)2

𝑛 (𝑛−1)
 

 Yللمتغرية  (٢
∑𝑦

𝑁
=  yM 

√
𝑛.∑𝑌 −(∑𝑦)2

𝑛 (𝑛−1)
74SD =  
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 حتليل اختبار املتغرية .٢
 تقوم الباحثةس. املقرتحة الفرضية ربليح هو االختبار هذا هدف

 ابستخدام قدمةامل االختبارات من عليها لحص اليت البياانت تحليلب
 واحدال متنبئ احندار صيغة ت الباحثةاستخدم احلالة، هذه يف. اإلحصائيات

 :التالية طواتابخل البياانت بتحليل يتعلق فيما. احنراف الدرجة مع
 االرتباطمعامل اختبار  (.أ

معامل االرتباط لتبحث درجة من العالقة اختبار  باحثةتستخدم ال
، ابستخدام صيغة ارتباط حلظة Yو املتغري  Xبني املتغري 

 75:(Korelasi Product Momentاملنتج)
𝑟𝑥𝑦 =

𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√{𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2}{𝑛 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)2}
 

 حظات:مال
r معامل االرتباط = 

X متغري مستقل = 
 Yمتغري اتبع = 

 korelasi product ابستخدام  االرتباط اختبار إجراء بعد 

moment، مع عليها لصحت اليت النتائج يتداول مث tabelr و٪ 5 داللة مبستوى 
 .مقبولة الفرضية أن يعين٪( ١ و 5٪) <tabelrrxy كان  إذا أنه ابفرتاض٪ ١
 :التايل اجلدول يف xyr قيمة فيتداول ، االرتباط أمهية مدى فةملعر  مث
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 3.1جدول 
 االرتباط معامل الفورية الرتمجة لتوفري التوجيهية املبادئ

 مدى املعامل مستوى االرتباط
 ضعيف جدا

 ضعيف
 متوسط
 قوي

 قوي جدا

٠,١ - ٠,٠٠99 
٠,٣ - ٠،٢٠99 
٠ - ٠,٤٠,599 
٠ - ٠,٦٠,799 
٠,8١,٠٠٠ - ٠ 

 صيغة حتديد ميكن ، Y إىل X املتغري مسامهة حجم وضيحولت  
 x  2KP = r%100: التايل النحو على احملدد املعامل

KP =حمدد معامل قيمة 
2r  =76.الرتبيعي االرتباط معامل قيمة 

 االحندار اختبار حتليل (.ب
 متغريات ابستخدام املتغريات بعض بنتائج للتنبؤ االحندار ماستخدا

 املستقل املتغري ومها ،فقط متغريين على تضمن فإنه شكاله،أ أبسط يف. أخرى
 االحنداربصيغة  ت الباحثةمستخدأثر، ا فرضية صياغةل 77.التابع واملتغري

 :يه البسيط ستقيمامل االحندار حساب يف اخلطوات. ستقيمامل
  Y = a + bXاالحندار صيغة يف دخلهامث ي b و a ةقيم سبحي (١
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 مالحظات:
Yمتغري اتبع = 
X متغري مستقل = 
a القيمة الثابتة = 
b  =االحندار خط من املنحدر 

 بواسطة الصيغة: bو  aميكن حساب القيمة 

a = 
(∑𝑌𝑖)(∑𝑋𝑖

2)−(∑𝑋𝑖)(∑𝑋𝑖𝑌𝑖)

𝑛 ∑𝑋𝑖
2−(∑𝑋𝑖)2

 

b = 
𝑛 ∑𝑋𝑖𝑌𝑖−(∑𝑋𝑖)(∑𝑌𝑖)

𝑛 ∑𝑋𝑖
2−(∑𝑋𝑖)2

78 

 اختبار داللة اإلحندار (٢
خطوات اختبار معامل االحندار من خالل مالحظة  ميكن إجراء

 اختبار الفرضية التالية:
 Ha و 0H الفرضية صياغة حتديد (1)
 :كما يلي hitungFصيغة ال يف لدخت (2)

𝑅𝐽𝐾 𝑟𝑒𝑔 (
𝑏

𝑎
)

𝑅𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠
= hitung F 

 على tableF قيمةب ٪ 5 الداللة مستوى يف درجة الداللة إما حتديد (3)
  إذا االختبار راعيمب .resdb = 2-n و b/areg db  =1 احلرية درجة
tableF > hitungF 0 رفض مثH .79 
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 الباب الرابع

 و حتليلها البياانت فيوصت

 بياانتالف يوصت .أ

 املدرسةحملة عامة عن  .1

 ف عام للمدرسة اليتيوصتف البياانت من هذا البحث على يوصتحيتوي 
إلسالمية ملدرسة اإلبتدائية اا أتسيس عن لبحث. اتريخاكمكان   الباحثة استخدامها

اوريف  وڮاتوت سوبروتو ابۑ م، يف الشارع ١975يف سنة  اوريف اڮڠ فاكلوڠان وابۑ 0١

ئية هنضية مع افطدرسة من قبل مؤسسة مهة الطلبة اصأتسست امل .اڮڠ فاكلوڠان
 رئيس جزويل فجري احلاج و رئيس املدرسة نور خالص احلج.

و  رؤية هناك ڠ فاكلوڠاناوريف اڮ وابۑ ٠١ملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية ا يف
 لكون األخالق الكرميةمي الذين التالميذ حتقيقهي  املدرسة رؤية .للمدرسة بعثة

 ويتعود والتقوى إىل هللا اإلميان حتسنيو  هي ارتفاع املدرسة بعثة و ،والعلوم النافعة
 املهنية التدريس هيئة قدرة زايدة و اليومية احلياة يف أبخالق الكرمية الطالب

 .لتعلمل رافقامل وحتسني  التعليم ظفيومو 
 الفصول عدد ذلك يف مبا حمدودة، املرافق تزال ال مرة، ألول التشغيل عند

 هناك اآلن وحىت املدرسة، مرافق قد تزداد الوقت، متشى مع مرور. واملكاتب احمللية
 و للمعلم ومرحاض مكتبة و و غرفة رئيس املدرسة مكتب وغرفة دراسي ا فصال   ١٢

اوريف اڮڠ فاكلوڠان  وابۑ ٠١ملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية ا .للتالميذ مياه وراتد ٦

 .Aمعتمدة بدرجة  خاصة مدرسة هي
 ١9 هناك  اوريف اڮڠ فاكلوڠان وابۑ ٠١ملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية ا يف

 الصف وتالميذ 7٦ األول الصف تالميذ عن تفاصيل مع طالب ا، ٤٣5 و معلم ا



 

 الصف وتالميذ 5٢ الرابع الصف وتالميذ 78 الثالث الصف ميذوتال 88 الثاين
 دراسيني فصلني إىل قسمي فصل كل  ،٦٢ السادس الصف وتالميذ 79اخلامس 

 ٣8 جمموعهمالذي  VA فصل يف الباحثة ببحثا تقوم. Bالفصل  و A الفصل مها
 .اتالميذ  

 بياانت نتائج التقييم .٢
 قدرة التالميذ على قراءة القرأن بياانت نتائج تقييم

الدرجة  الدرجة من املؤشرات الطالب الرقم
 الكلية

 القيمة
    ٤ ٣ ٢ ١ 
 ٦5 ١٣ ٣ ٣ ٣ ٤ الطالب األول ١
 ٦5 ١٣ ٣ ٣ ٣ ٤ الطالب الثاين ٢
 85 ١7 ٤ ٤ ٤ 5 الطالبة الثالثة ٣
 75 ١5 ٤ ٤ ٤ ٣ الطالبة الرابعة ٤
 7٠ ١٤ ٤ ٣ ٣ ٤ الطالب اخلامس 5
 7٠ ١٤ ٣ ٣ ٤ ٤ الطالبة السادسة ٦
 7٠ ١٤ ٣ ٤ ٣ ٤ الطالبة السابعة 7
 8٠ ١٦ ٤ ٤ ٤ ٤ الطالبة الثامنة 8
التاسعةالطالبة  9  ١٦ ٤ ٤ ٤ ٤ 8٠ 

 7٠ ١٤ ٤ ٣ ٣ ٤ الطالب العاشر ١٠
عشر اديةالطالبة احل ١١  ١ ٤ ٤ ٣ ٤5 75 
 75 ١5 ٤ ٤ ٣ ٤ الطالبة الثانية عشر ١٢
 85 ١7 5 ٤ ٤ ٤ الطالبة الثالثة عشر ١٣
 75 ١5 ٣ ٤ ٤ ٤ الطالب الرابع عشر ١٤



 

 8٠ ١٦ ٤ ٤ ٤ ٤ الطالب اخلامس عشر ١5
السادس عشرالطالب  ١٦  ١٦ ٤ ٤ ٤ ٤ 8٠ 
 75 ١5 ٣ ٤ ٤ ٤ الطالب السابع عشر ١7
 7٠ ١٤ ٣ ٤ ٣ ٤ الطالب الثامن عشر ١8
 ٦5 ١٣ ٣ ٤ ٣ ٣ الطالب التاسع عشر ١9
العشرون الطالب ٢٠  ٦ ١٣ ٣ ٤ ٣ ٣5 
احلادي وعشرون الطالب ٢١  ١٤ ٣ ٤ ٤ ٣ 7٠ 
الثاين وعشرون الطالب ٢٢  ١٤ ٣ ٤ ٤ ٣ 7٠ 
الثالثة وعشرون الطالبة ٢٣  5 ٤ ٤ 5 ١8 9٠ 
الرابع وعشرون الطالب ٢٤  ١ ٣ ٤ ٤ ٤5 75 
اخلامسة وعشرون الطالبة ٢5  5 ١ ٤ ٤ ٤7 85 
السادس وعشرون الطالب ٢٦  5 ١٦ ٣ ٤ ٤ 8٠ 
السابع وعشرون الطالب ٢7  ١ ٤ ٣ ٤ ٤5 75 
الثامن وعشرون الطالب ٢8  ١٦ ٤ ٤ ٤ ٤ 8٠ 
التاسع وعشرون الطالب ٢9  ١ ٤ ٣ ٤ ٤5 75 
الثالثون الطالبة ٣٠  5 ١ ٤ ٤ ٤7 85 
احلادي وثالثون الطالب ٣١  ١ ٣ ٤ ٤ ٤5 75 
الثاين وثالثون الطالب ٣٢  ١ ٣ ٤ ٤ ٤5 75 
الثالثة وثالثون الطالبة ٣٣  5 ١٦ ٤ ٣ ٤ 8٠ 
الرابعة وثالثون الطالبة ٣٤  5 ٤ ٤ 5 ١8 9٠ 
اخلامسة وثالثون الطالبة ٣5  5 ٤ ٤ 5 ١8 9٠ 
السادسة وثالثون الطالبة ٣٦  5 ٤ 5 5 ١9 95 
السابعة وثالثون الطالبة ٣7  5 ٤ 5 5 ١9 95 



 

الثامنة وثالثون الطالبة ٣8  5 ٤ 5 ١ ٤8 9٠ 

 ٢95٠ 59٠ ١٤٣ ١٤7 ١٤٢ ١58 عدد 
لدى التالميذ  القرآن قراءة على قدرة أنوصف من تلك البياانت يعين  

 يف متضمنة اوريف اڮڠ فاكلوڠان وابۑ ٠١ملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية ا يف (Aفصل اخلامس)
 .77,7 مبعدل الدرجة 8٢-7٣ الفئة فرتة يف أي ،"جيد" فئة

 العربية النصوص قراءة على التالميذ قدرة تقييم نتائج بياانت

درجة ال الدرجة من املؤشرات الطالب الرقم
 ةالكلي

 القيمة
   1 2 3 4 

 65 13 3 3 3 4 الطالب األول ١

 70 14 3 3 4 4 الطالب الثاين ٢

 80 16 4 4 4 4 الطالبة الثالثة ٣

 70 14 3 4 3 4 الطالبة الرابعة ٤

 75 15 4 4 3 4 الطالب اخلامس 5

 70 14 4 4 3 4 الطالبة السادسة ٦

 70 14 3 3 4 4 الطالبة السابعة 7

 85 17 5 4 4 4 الطالبة الثامنة 8

 85 17 4 4 4 5 الطالبة التاسعة 9

 75 15 4 3 4 4 الطالب العاشر ١٠

عشر اديةالطالبة احل ١١  4 3 4 4 15 75 

 70 14 4 3 3 4 الطالبة الثانية عشر ١٢

 80 16 4 4 4 4 الطالبة الثالثة عشر ١٣

 75 14 3 4 4 4 الطالب الرابع عشر ١٤



 

 75 15 4 3 4 4 الطالب اخلامس عشر ١5

 85 17 5 4 4 4 الطالب السادس عشر ١٦

 80 16 4 4 4 4 الطالب السابع عشر ١7

 80 16 4 3 4 5 الطالب الثامن عشر ١8

 65 13 3 3 4 3 الطالب التاسع عشر ١9

العشرون الطالب ٢٠  3 3 3 4 13 65 

احلادي وعشرون الطالب ٢١  3 4 4 4 15 75 

الثاين وعشرون الطالب ٢٢  4 4 3 3 14 70 

الثالثة وعشرون الطالبة ٢٣  5 4 4 4 17 90 

الرابع وعشرون الطالب ٢٤  5 4 3 4 16 80 

اخلامسة وعشرون الطالبة ٢5  5 4 4 5 18 90 

السادس وعشرون الطالب ٢٦  5 4 3 4 16 80 

السابع وعشرون الطالب ٢7  5 4 4 4 17 85 

الثامن وعشرون الطالب ٢8  5 5 3 4 17 85 

التاسع وعشرون الطالب ٢9  4 4 4 4 16 80 

الثالثون الطالبة ٣٠  5 4 3 4 16 80 

احلادي وثالثون الطالب ٣١  4 4 4 4 16 80 

الثالثة وثالثون الطالبة ٣٢  4 4 3 3 14 70 

الثالثة وثالثون الطالبة ٣٣  5 4 4 4 17 85 

الرابعة وثالثون الطالبة ٣٤  5 4 4 5 18 90 

اخلامسة وثالثون الطالبة ٣5  5 4 4 5 18 90 

السادسة وثالثون الطالبة ٣٦  5 5 4 4 18 90 

السابعة وثالثون الطالبة ٣7  5 5 4 5 19 95 



 

الثامنة وثالثون الطالبة ٣8  5 4 4 5 18 90 

 3000 598 151 137 148 164 عدد 

النصوص العربية لدى  قراءة على قدرة أنو وصف من تلك البياانت يعين  
 اوريف اڮڠ فاكلوڠان وابۑ 0١ملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية ا يف (Aالتالميذ فصل اخلامس)

 .78,9 مبعدل الدرجة 8٢-75 الفئة فرتة يف أي ،"جيد" فئة يف متضمنة
 

 البياانت حتليل .ب
 اختبار وحتليل ،املقدم االختبار حتليل فتوصي حيتوي البياانت حتليل يف

دى ل ةالعربي وصالنص قراءة قدرة على القرآنقراءة  قدرة رأث عن البحث فرضية
 اوريف اڮڠ فاكلوڠان وابۑ ٠١ملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية اب اخلامس يف الفصل تالميذ

 .٢٠١7/٢٠١8العام الدراسي 
 االختبار نتائج من الفرضيتني الختبارتستخدمها الباحثة  اليت البياانت

 يف العينات تقنيات مع احلساابت إىل استناد ا كعينات  طالب ا ٣8 إىل تقدميها اليت
 .الباب الثالث

 املقدم التحليل .1
 تسهل حبيث صفهاعلى الباحثة لت جيب اخلام، البياانت مجع بعد

 .للقارئ فهمال
 القرآن قراءة على التالميذ قدرة حول بياانت (.أ

 القرآن، قراءة علىالتالميذ  رةقد حول البياانت قيمة لتحديد
 عليها حصل اليت األسئلة من الدرجات نتائج امجال طريقب يمكنف

 .املستجيبني



 

 الدرجة أن ،X املتغري من درجةعن نتائج  بياانت حساب بعد
 .٦5 هي و الدرجة السفلى  95 هياألعلى 
 ٢يف ملحق  ةموجود

 و حلسايبمتواسط ا و الدرجة فرتة تبحث هي التالية اتواخلطو  
 :يلي كما  التحليل ويكون. X املتغري جودة حتديد

 فرتة الفئة حتديد (.ج
P = 

𝑅

𝐾
 K = 1 + 3,3 log N و R = NT - NR حيث ،

 :مالحظات
 P   = لفئةفرتة ا طول NR الدرجة السفلى = 
R   = املدى  K   = الفئات من عدد 

NT  =الدرجة األعلى N    =املستجيبني عدد 
 :هي لفئةفرتة ا يكونف ت،البياان تلك من

  R = NR - NT 

 =95 – ٦5 
 =٣٠     

 K  =٣،٣+١ log N 
 =٣ ٣.٣+  ١8log 
 =٣.٣+  ١ (١,58) 
 =١  +5,٢١٤ 
 (٦ إىل تقريب ا) ٦,٢١= 

P   =𝑅

𝐾
 

= ٣٠/٦ 



 

 =5 
 الوسطية قيمة حتديد (.د

xM   =  
∑𝑋

𝑁
  

 = ٢95٠/٣8 
   =77,7 

 ةاملتغري  التكرار توزيع عن ثحبمث  البياانت، تلك حتديد بعد
 .القرآن قراءة على التالميذ لقدرة

 4.1جدول 
 القرآن قراءة يف التالميذ لقدرة ير اتكر ال توزيع

 فرتة الفئة تكرر املطلقال )%( التكرار النسيب
١5,8 ٦ 9٠-95 
١٣,٢ 5 85-9٠ 
١٣ ٣٤,٣ 8٠-89 
7,9 ٣ 75-8٠ 

١8,5 7 7٠-75 
٦ ٤ ١٠,٦5-7٠ 
٣ ١٠٠8  

 :هي هتقييم ةئف

SD   = √
𝑛.∑𝑋2 −(∑𝑥)2

𝑛 (𝑛−1)
 



 

=√
(38).(231600) −(2950)2

38 (38−1)
 

= √
8800800 − 8702500

1443
 

= √
98300

1443
 = √68,2 =  8,3 

 :الدرجة النوعية إىل ةاخلام الدرجة تغيري مث
 M+١,5SD=77,7+(١,5()8,٣ =)77,7+١٢,٤5 =9٠,١5 
M+٠,5SD=77,7( +٠,5)(8,٣ =)77,7+٤,١5  =8١,85 
M–٠,5SD  =77,7– (٠,5()8,٣ =)77,7– ٤,١5 =7٣,5 
M–١,5SD =77،7-(١,5()8,٣ =)77,7-١٢,٤5 =٦5,٢5 

 4.2جدول 
 القرآن قراءة على التالميذ قدرة نوع

 رقم الدرجة اخلامة عدد معدل نوع فئة
 ١ 9٠ ≤ ٦  ممتاز 
 ٢ 89-8١ ٤  جيد جدا 
7,77 جيد جيد  17 73-82  3 

7٢-٦٦ 7  انقص   ٤ 
 5 ٦5 ≥ ٤  انقص جدا 

 قراءة على قدرة أن بنيقد  ،ةاملتغري نوع  جدولهذا  إىل استنادا  
ملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية ا يف (Aلدى التالميذ فصل اخلامس) القرآن



 

 الفئة فرتة يف أي ،"جيد" فئة يف متضمنة اوريف اڮڠ فاكلوڠان وابۑ ٠١
 .اب  الط ١7 عدد من 77,7 دل الدرجةمبع 8٢-7٣

 النصوص العربية قراءة على التالميذ قدرة حول ياانتب (.ب
النصوص  قراءة على التالميذ قدرة حول البياانت قيمة لتحديد

 حصل اليت األسئلة من الدرجات نتائج امجال بطريق فيمكن ،العربية
 .املستجيبني عليها

األعلى  الدرجة أن ،Y املتغري من الدرجات بياانت حساب بعد
 .٦5 هي و الدرجة السفلى 95 هي

 ٣موجودة يف ملحق 
 و متواسط احلسايب و  الدرجة فرتة تبحث هي التالية واخلطوة 

 :يلي كما  التحليل ويكون. X املتغري جودة حتديد
 فرتة الفئة حتديد .(١

P = 
𝑅

𝐾
 K = 1 + 3,3 log N و R = NT - NR حيث ،

 :مالحظات
P   = لفئةا فرتة طول NR الدرجة السفلى = 
R   = املدى  K    = الفئات من عدد 

NT  =الدرجة األعلى N   =املستجيبني عدد 
 :هي لفئةفرتة ا يكونف البياانت، تلك من
 R = NR – NT 

      =95 – ٦5 
    =٣٠ 

K  =٣،٣+١ log N 



 

 =٣ ٣.٣+  ١8log 
    =٣.٣+  ١ (١,58) 

 =١  +5,٢١٤ 
 (٦ إىل تقريب ا) ٦,٢١= 

P  =𝑅

𝐾
 

 =٣٠/٦  =5 
 

 الوسطية قيمةحتديد  .(٢
yM        =∑𝑦

𝑁
 

  =٣٠٠٠/٣8 
  =78,9 

 ةاملتغري  التكرار توزيع عن حبثمث  البياانت، تلك حتديد بعد
 .العربية النصوص قراءة على التالميذ لقدرة

 4.3جدول 
 العربية النصوص قراءة على التالميذ قدرة التكراري توزيع

 فرتة الفئة التكرر املطلق لنسيب)%(التكرار ا
١8,5 7 9٠-95  
١5,8 ٦ 8٤-89  
٢٣,7 9 78-8٣  
١5,8 ٦ 7٢-77  
١8,5 7 ٦٦-7١  



 

7,9 ٦-٦٠ ٣5  
٣ ١٠٠8  

 :هي هتقييم ئةف
SD  = √

𝑛.∑𝑦2 −(∑𝑦)2

𝑛 (𝑛−1)
 

= √
(38).(239300) −(3000)2

38 (38−1)
 

        = √
9093400 − 9000000

1443
 

= √
93400

1443
  

= √64,8 =  8,1 

 :الدرجة النوعية إىل ةاخلام الدرجة تغيري مث
 M+١,5 SD =78,9+(١,5()8,١ =)78,9+١٢,١5  =9١,5 
M+٠,5 SD  =78,9( +٠,5)(8,١ =)78,9 +٤,٠5 =8٢,9 
M–٠,5 SD =78,9– (٠,5()8,١ =)78,9–٤,٠5 =7٤,8 
M–١,5 SD =78,9-(١,5()8,١ =)78,9-١٢,١5 =٦٦,7 

 4.4جدول 
 النصوص العربية قراءة على التالميذ قدرة نوع

 رقم الدرجة اخلامة عدد معدل نوع فئة
١9 ≤ ١  ممتاز   ١ 
 ٢ 9٠-8٣ ١٢  جيد جدا 

8,97 جيد جيد  51  75-82  3 
7٤-٦8 7  انقص   ٤ 



 

7٦ ≥ ٣  انقص جدا   5 
 

 قراءة على ةقدر  أن بنيقد  ،ةاملتغري نوع  جدولهذا  إىل استنادا  
ملدرسة اإلبتدائية ا يف (Aالنصوص العربية لدى التالميذ فصل اخلامس)

 فرتة يف أي ،"جيد" فئة يف متضمنة اوريف اڮڠ فاكلوڠان وابۑ 0١اإلسالمية 
 .ا  تالميذ ١5 عدد من 78,9 مبعدل الدرجة 8٢-75 الفئة

 الفرضية اختبار حتليل .2
 للمتغريين االرتباط عن حبث (.أ

صيغة ارتباط  ابستخدام املتغريين بني الرتباطا عن بحثل ميكن
 اختبار نتائج من. (Korelasi Product Moment) املنتجحلظة 

( 8٦5,٠) xyr ألن ،فهي هامة8٦5,٠=  xyr أن ،املنتج حلظة االرتباط
 .٪5 الداللة مستوى عند( ٠,٣٢٠) tabelrأكرب من)>( 

 ٤موجودة يف ملحق 
، مت إجراء اختبار  Yو X غريينالعالقة بني املت هامةإلثبات  مث

 :، ابستخدام الصيغة tاختبارة من خالل ماه
thitung = 

𝑟 √(𝑛−2)

√(1−𝑟2)
 

r = 0,865 و n = 38 

thitung = 
𝑟 √(𝑛−2)

√(1−𝑟2)
 

  = 
0,865 √(38−2)

√{1−(0,865)2}
 

  = 
0,865 √36

√1−0,748
 



 

  = 
0,865 (6)

√0,252
 = 

5,19

0.501
 = 10,338 

مث سوب، على النحو احمل 9hitungt بعد اختبار الفرضية من خالل
اختبار الطرفني.  )جدولtabelt )t يف استشارة النتائج اليت حصل عليها

 ي٪، وه5داللة العند مستوى  ٣٦=٢-٣8=  dfحصل على
 جدولtحساب أكرب من tد مة ألن عداه. مث ميكن أن تكون 8٢٦,٣

(tabel>thitung t) 10,338  <3,826 : يعين 

  Xةبني املتغري  هامةعالقة  هناك أن يثبت بحثمن نتائج ال
ل دو جب افسرهتإذا . 8٦5,٠= xyr عدد من رتباطاال ؤشرمع م Yو

ب ، فإن مستوى العالقة بني قدرة الطالمقياس التفسري ملعامل االرتباط
 .قويالنصوص العربية على قراءة  تالميذقدرة ال وعلى قراءة القرآن 

 بصيغة ميكن حيدد Y إىل X ةتحديد حجم مسامهة املتغري ل مث
تنفيذ ب فقام، Yة على املتغري  X ة( املتغري ةاحملدد ة)املتغري  معامل التحديد

 :عملية احلساب كما يلي
Kp = r2 x 100% 

 = (0,865)2 x 100% 

 = 0,748 x 100% 

= 74,8% 

 .٪7٤,8يبلغ  Y ةواملتغري  X ةملتغري بني ا ةاحملدد ةأن املتغري  لذلك
 االحندار حتليل (.ب

 ملعرفة مث ،Y ةواملتغري  X ةاملتغري  بني العالقةأن هناك  عرف بعد
 .االحندار خط معادلة صيغة ستخداماب ميكن هذا املتغريان رأث مدى

 االحندار لتحليل بسيطة صيغة يف البياانت معاجلة هي التالية اخلطوة



 

 خلطواتاب (واحد مؤشر مع االحندار حتليل) احنراف درجة مع اخلطي
 :التالية
 Y = a + bX: مستقيم  احندار

 :مالحظات
Y  ةاملتغري  على الدرجة = معدل Y 
X  =ةاملتغري  على الدرجة معدل X 
a  =اثبت عدد 
b  =ةالتابع ةاملتغري  يف النقص أو الزايدة عدد) تنبئامل ملمعا عدد 

 (املتغرية التغيري إىل ابالستناد
 معامل سعر حبث عن على يجبف االحندار، خط معادلة يمألل

 .للمعادلة ةاخلام الطريقة ابستخدام أوال  ( a) الثابت والعدد( b) املتنبئ
 

b = 
𝑛 (𝛴𝑋𝑌)−(𝛴𝑋)(𝛴𝑌)

𝑛 𝛴𝑋2− (𝛴𝑋)2     

    = 
(38)(235075)− (2950)(3000)

(38)(231600)−(2950)2  

    = 
8932850 − 8850000

8800800 −8702500
  

    = 
82850

98300
 = 0,843 

a = 
𝛴𝑦

𝑛
 - b 

𝛴𝑥

𝑛
 

    = 
3000

38
 - 0,843 

2950

38
 

      = 78,95 - 0,843 (77,632) 

                 = 78,95 – 65,45 = 13,517 



 

 ،5,١٣=  a و 8٤٣,٠=  b السعر أن احلساب، ذلك من
 االحندار مستقيم : خط لةمعاد فإن وابلتايل

Y = a + bX 

Y = 13,5 + 0,843 X 

 ،١٣,5١7 هو القرآن قراءة على التالميذ قدرة مستوى ألن
 يصبح العربية النصوص قراءة على التالميذ قدرة مستوى فأما

  إذا لذلك، .85,٢٤8٦=  Yفكان  ، ٠=  a كان  إذا. ٢5٠٠,٣5
 .٢5٠٠,٣5=  Yفكان  ،5١7,١٣=  a كان

 القرآن، قراءة على التالميذ قدرة مستوى رتفعي لماك  أنه أي
 .أيضا العربية النصوص قراءة على التالميذ قدرة مستوى رتفعفكلما ي

 االحندار خط تباين حتليل (.ج
 املعايري بني عالقة إلجياد االحندار خط تباين حتليل استخدام

 :يلي كما(  واحد مؤّشر) االحنراف درجة احندار صيغة ابستخدام واملتنبئ
Freg = 

𝑅𝐾𝑟𝑒𝑔

𝑅𝐾𝑟𝑒𝑠
 

 :مالحظات
regF     =العدد سعر F االحندار خلط 

𝑅𝐾𝑟𝑒𝑔 =االحندار خط مربع متوسط 
𝑅𝐾𝑟𝑒𝑠 =املتبقي ربعامل متوسط 

∑X = 2950 ∑X2 = 231600  n = 38 

 ∑Y = 3000 ∑Y2= 239300 ∑XY= 235075 



 

 :التالية ابخلطوات F قيمة عن حبث
 reg(a)(JK( االحندار مربعات جمموعة حساب (١)

JKreg(a) = 
(∑𝑌)2

𝑛
 

= 
(3000)2

38
 = 

9000000

38
 = 236842,106 

 b/a )reg(b/a)(JK االحندار مربعات جمموعة حساب (٢)

JKreg(b/a) = b . [ ∑XY - 
∑𝑋 .  ∑𝑌

𝑛
 ] 

= 0,843 [235075- 
(2950)(3000)

38
] 

= 0,843 [235075 – 232894,736] 

 = 0,843 [2180,264] = 1837,59     

 res(JK( املربعات املتبقية جمموعة حساب (٣)

JKres(b/a) = ∑Y2 – JKreg(b/a) – JKreg(a) 

   = 239300 – 1837,96 – 236842,106 

 = 620,307 

 a )reg(a)(RJK االحندار مربعات متوسط جمموعة حساب (٤)

RJKreg(a)  = JKreg(a) = 236842,106 

 b/a )reg(b/a)(RJK االحندار مربعات جمموعة متوسط حساب (5)



 

RJKreg(b/a) = JKreg(b/a) = 1837,96 
 res(RJK( املربعات املتبقية جمموعة متوسط حساب (٦)

RJKres = 
𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠

𝑛−2
 

 = 
619,934

38−2
 = 

619,934

36
 = 17,231 

 F الصيغة قيمة (7)

F = 

𝑅𝐽𝐾
𝑟𝑒𝑔(

𝑏
𝑎

)

𝑅𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠
 = 

1837,96

17,231
 = 106,646 

 :راملعيا
 .ضو رفم oHف  tabel> Fhitung F إذا االختبار رعيام مع

 ١=  reg b/adb احلرة ابلدرجة tableF قيمة مع ٪5 ابلنسبة اهلام ملستوى
 هو tF يكون ،٪ 5 ةاهلام مستوى عند .٣٦=  ٢ -٣8 = resdb و

١٤,٦٣5. 
 :اخلالصة

 قيمة ظهرت٪ 5 اهلامة مستوى أن ،التحليل اختبار إىل استناد ا
t>Fh F )14,635>106,673) .ميكن فلذلك aH هناك" عىنمب. قبولم 

دى ل العربية النصوص قراءة قدرة على القرآن قراءة قدرة عن هام رأث
اوريف  وابۑ ٠١ملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية ا يف اخلامس الفصل تالميذ

 ".٢٠١7/٢٠١8 الدراسي العام اڮڠ فاكلوڠان
  



 

 ومناقشتها البحث نتائج .ج
ملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية ا يف عليها لحص اليت ثالبح نتائج إىل استنادا  

 القرآن قراءة قدرة بني وهام إجيايب أثر هناك أن يظهر ،اوريف اڮڠ فاكلوڠان وابۑ ٠١
. ديحدالت معامل ةقيم حساب مع٪ 7٤,8 بنسبة العربية النصوص قراءة قدرةعلى 
  ، يعين:االحندار تباين تائجن خالل من ثبت

 14,635)= 36;1;0,05(tabel>F106,673= hitungF فتكون هام وهو 
 املقبولة. الفرضية

 كان  إذا حيث العربية، النصوص قراءة قدرة مع عالقة هلا القرآن قراءة قدرة
 العربية النصوص قراءة يف أسهل سيكون القرآن، لقراءة يستخدمون التالميذ

 رؤثوامل مرتابطة كالمها  مث. القرآن قراءة على يعتادوا مل الذين لتالميذا ابملقارنة مع
  كلماف ،جيد القرآن قراءة على التالميذ قدرة مستوى كلما.  البعض بعضها على

 .جيد أيضا العربية النصوص قراءة على التالميذ قدرة كانت
دائية ملدرسة اإلبتا يف لقرآنا والكتابة القراءة أنشطةلتنفيذ  ترجي لذلك

 التالميذ قدرة حتسن أن وميكن جيد بشكل اوريف اڮڠ فاكلوڠان وابۑ ٠١اإلسالمية 
 رفيع سوف العربية النصوص قراءة على التالميذ قدرة أن حىت القرآن، قراءة على

 ممارسة على التالميذ ميرس سوف القرآن، قراءةل إذا ميرسوا التالميذ ألن أيضا،
على  جيب و لكن .أيضا العربية النصوص يف توجد اليت اهلجائية احلروف وافليعر 

 العربية النصوص قراءة على يقدرون التالميذ لكي خرىاأل املعلم لتنفيذ الطريقة
 التالميذ وا أن يقدروايكون ال حبيث ومعانيهااملفردات  قراءة ممارسة من املثال ،اجيد
 .املعىن فهم أيض ا ولكن فقط نصيا النصوص قراءة على

  



 

 لبحثا نقائس .د
قام إبجراء  ةعلى الرغم أن الباحث موجود النقائس البحث ابلتأكيدا هذيف 

 كما يلي:  بحثال اهذ نقائسيف اجملال.  الحلاب وفقاإلجراء و ابحبث حقيقي وفقا 
 البحث مكان نقصان .١

ملدرسة اإلبتدائية وهي ا فقط، واحد مكان يف البحث هذايقتصر 
 .اوريف اڮڠ فاكلوڠان وابۑ ٠١اإلسالمية 

 نقصان وقت البحث .٢
 إبجراء ةالباحث هب قومت الذي الوقت على البحث هذا نتائج تقتصر

 دائم ا ليسنيو، يو  ١٢ إىل اتريخ مايو ١٢ التاريخ من وحتديد ا األحباث،
 .خمتلفة أوقات يف استخدامه ميكن ال حبيث املختلفة وقاتأب سواء

 البحث موضع نقصان .٣
 79 أصل من فقط جيبا  مست ٣8الباحثة  تأخذ ،البحث هذا يف

 .اخلامس الصف تالميذ من اتالميذ  
 الرغم علىالبحث.  بو عي أهنا كنمت الباحثة وصفها اليت النقائس

 الباحثة ولكن ،البحث إجراء يف الباحثة تواجه اليت العقبات من موجود
رئيس  من إبذن وسهل جيد بشكل يتم أن البحث ألن تشكر إىل هللا

 .املدرسة

  



 

 سالباب اخلام

 االختتام

تعاىل بعونه و بتوفيقه الذي ينجح به إمتام البحث، و بعد أن تبحث احلمد هلل  
الباحثة هذا املوضوع يف األبواب السابقة، حيسن هلا أن أتيت بنتائج هذا البحث العلمي. 

االقرتاحات اليت ميكننا أن نستفيد و لذالك يف هذا الباب، ستقدم الباحثة يف النتائج و 
 منها.

 الصةاخل .أ
 ميكن ،حصل عليها الباحثة قد اليت البياانت وحتليل ثالبح نتائج إىل استناد ا

 :كما يلي  البحث هذا تلخيص

 أن ، (Y = a + bXاملستقيم ) حندارالا خط عادلةمب احلساب نتائج من
 قراءة على التالميذ قدرة مستوى ألن. 5١7,١٣=  a و 8٤٣,٠=  b السعر
 يصبح العربية النصوص قراءة على التالميذ قدرة ىمستو  فأما ،١٣,5 هو القرآن

  أنه أي. ٢5٠٠,٣5=  Yفكان  ،5١7,١٣=  a كان  إذا لذلك، .٢5٠٠,٣5
 قدرة مستوى فكلما يرتفع القرآن، قراءة على التالميذ قدرة مستوى يرتفع كلما

 .العربية أيضا النصوص قراءة على التالميذ
 النصوص قراءة قدرة على( X)آنالقر  قراءة قدرة أثروية من ئفأما نسبة م

 + Y = 13,517املعادلة  خالل من ثبت٪.  7٤,8 أو ٠,7٤8 بعدد( Y) العربية

X 0,843 0,05;1;36 ( =14,635 االحندار متغري ونتائجtabel (> F 106,673=hitung F 
 .ةقبولاملالفرضية  فتكون هام، يعين



 

 قراءة على رةقد على القرآن قراءة قدرة عن هام أثر يوجد أن فلذلك
ملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية اخلامس اب الفصل لدى التالميذ العربية النصوص

 .٢٠١7/٢٠١8 الدراسي العام اڮڠ  فاكلوڠان ابپو اوريف ٠١
 االقرتاحات .ب

 على قدرة على القرآن قراءة قدرة بعد أن تبحث الباحثة ما يتعلق أبثر
ملدرسة اإلبتدائية اخلامس اب الفصل لدى التالميذ يف العربية النصوص قراءة

 :تريد الباحثة أن تقدم االقرتاحات وهي اڮڠ  فاكلوڠان ابپو اوريف ٠١اإلسالمية 
 للمعلمني .١

 ممارستهم حىت القرآن قراءة التالميذ ملمارسة واعأن يشج املعلمون ينبغي (.أ
 النصوص قراءة يقدر التالميذ على حبيث يةاحلجائ حروف فيالتعر  يف

 .يحاوفص اجيد العربية
 نصوص قراءة على التالميذ قدرة حتسني إىل الدافع إعطاءينبغي املعلمون  (.ب

 .العربية والنصوص القرآن
 للتالميذ .٢

 .وفصيحا اجيد العربية النصوص قراءة التالميذ جيب (.أ
 النصوص قراءة يف واملمارسة القرآن قراءةيف  النشاط أن التالميذ جيب (.ب

 .العربية
 االختتام .ج

نعمة كثرية حىت تستطيع  تعاىل الذي قد أعطاانمحدا و شكرا إىل هللا 
الكاتبة أن تتم هذا البحث العلمي بكل طاقة واجتهاد والصالة والسالم على حممد 

 و على آله و صحبه أمجعني.



 

و إمنا تقوم الباحثة ابلتحليل من البياانت تقلتها من كتب أهل العرفان كما 
 لك هذا البحث بعيد عنأن الباحثة إنسان عادي من خطء و نسيان، و لذا

الكمال و التمام لقلة بضاعة الباحثة يف العلم. و إن كان البحث صوااب فمن هللا 
تعاىل، و إن كان فيه خطأ و نسيان فمن الباحثة نفسها. فرتجو الباحثة أن تصلحوا 
مافسد وطبقوا ما وفق الصواب بعد نظر و أتمل. فعسى هللا أن يوفقنا إىل الرشاد و  

 م ابلصواب.علوم أن هللا هو أعلكما هو امل
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١لحق امل  

INSTRUMEN PENELITIAN 

1. TES KEMAMPUAN MEMBACA AL-QUR’AN 

A. Surat Al-Baqoroh: 21-24 

                                      

                             

                                 

                             

                                     

                             

No. Kriteria Penilaian     Bobot   

   SB B C K SK 

1 Kelancaran 5 4 3 2 1 

2 Makhraj 5 4 3 2 1 

3 Tajwid 5 4 3 2 1 

4 Intonasi 5 4 3 2 1 
 

Keterangan: 

SB  = Sangat Baik skor  5 

B = Baik   skor 4 

C =  Cukup  skor 3 

K =  Kurang  skor 2 

SK =  Sangat kurang skor 1 

 



 

2. TES KEMAMPUAN MEMBACA TEKS BAHASA ARAB 

 وَ  ت  اَل وْ كُ أْ مَ  فِ صَ قْ مَ  الْ . يف م  ظَ تَ ن ْ مُ  ر  ي ْ بِ كَ   ف  صَ قْ ا مَ هَ ي ْ . فِ ة  سَ رَ دْ  مَ انَ دَ نْ عِ 
 وَ  .ة  دَ رِ ابَ  ت  ابَ وْ رُ شْ مَ  وَ  اي  شَ  وَ  ة  وَ هْ ق َ  وَ  َب  لَ  وَ  اف  صَ  اء  ا  مَ هَ ن ْ ، مِ ة  عَ وِّ ن َ ت َ مُ  ت  ابَ وْ رُ شْ مَ 

 .اخ  ف  ت ُ  وَ  ز  وْ ا مَ هَ ن ْ ، مِ ة  عَ وِّ ن َ ت َ مُ  ه  اكِ وَ ف َ  وَ  ز  ب ْ خُ  وَ  ز  رُ  فِ صَ قْ مَ  الْ يف 
. نِ يْ الدِّ  رُ ي ْ مِ أَ  يْ قِ يْ دِ صَ  عَ مَ  ةِ احَ الرَ  تَ قْ وَ  ةِ سَ رَ دْ مَ الْ  فِ صَ قْ  مَ ىَل إِ  بُ هَ ذْ ، اَ ة  زَ  محَْ انَ أَ 

 بِ انِ . جِبَ ل  يْ مجَِ  ل  مَ عْ مَ  وَ  ة  رَ ي ْ ثِ كَ   ل  وْ صُ فُ  هُ امُ مَ أَ  ، وَ ةِ سَ رَ دْ مَ الْ  اءَ رَ وَ  ةِ سَ رَ دْ مَ الْ  فُ صَ قْ مَ 
. م  اَل قْ أَ  وَ  ب  تُ كُ   وَ  ة  اسَ ر  ا كُ هَ ن ْ ، مِ ة  عَ وِّ ن َ ت َ مُ  ة  ي  سِ رَ دْ مَ  ات  وَ دَ ا أَ هَ ي ْ ، فِ ةِ بَ لَ الط   ةُ كَ ْر شِ  فِ صَ قْ مَ الْ 
ا هَ ي ْ فِ  . وَ ة  يَ اقِ طَ  وَ  ار  زَ إِ  وَ  س  يْ مِ قَ  وَ  ان  تَ سْ فُ  وَ  ال  وَ رْ ا سِ هَ ن ْ مِ  ة  عَ وِّ ن َ ت َ مُ  س  بِ اَل ا مَ هَ ي ْ فِ  وَ 
 وَ  ة  لَ ي ْ مجَِ  م  اَل قْ أَ  هِ يْ فِ  وَ  ي  وِ قَ  ر  ي ْ بِ كَ   ف  ا رَ ذَ ! هَ ف  ا الر  ذَ  هَ ىَل إِ  رْ ظُ نْ ا. اُ ض  يْ أَ  ل  عْ ن َ  وَ  اء  ذَ حِ 
 وَ  ةِ عَ ي ْ بِ الط   مِ لْ عِ الْ  بُ تُ كُ   وَ  هِ قْ فِ الْ  بُ تُ كُ   وَ  ة  ي  زِ يْ لِ جنِْ إِ  ب  تُ ا كُ هَ ن ْ ، مِ ة  عَ وِّ ن َ ت َ مُ  ة  دَ يْ دِ جَ  ب  تُ كُ 
 .م  ظَ تَ ن ْ مُ  وَ  ف  يْ ظِ نَ  ةِ سَ رَ دْ مَ الْ  فُ صَ قْ ا. مَ هَ ريِْ غَ 

No. Kriteria Penilaian   
 

Bobot   

  
 

SB B C K SK 

1 Kelancaran 5 4 3 2 1 

2 Makhraj 5 4 3 2 1 

3 Intonasi 5 4 3 2 1 

4 Kejelasan 5 4 3 2 1 
 

Keterangan: 

SB = Sangat Baik skor  5 

 B = Baik   skor 4 

 C =  Cukup  skor 3 

 K =  Kurang  skor 2 

SK =  Sangat kurang skor 1 



 

Rumus: 

Jumlah skor

Skor keseluruhan
  x 100 = ⋯ 

Jika semua kriteria penilaian tercapai dengan sangat 

baik maka jumlah skor berjumlah 20, jadi: 

20

20
 x 100 = 100 

Kategori penilaian: 

 ممتاز = 100 – 90

 جيد جدا = 89 – 80

 جيد = 79 – 70

 انقص = 69 – 60

 انقص جدا = 59 – 0

 

 

 

 



 

 ٢لحق امل

 أنبياانت نتائج تقييم عن قدرة التالميذ على قراءة القر 

الدرجة  الدرجة من املؤشرات الطالب الرقم
 الكلية

 القيمة
    ٤ ٣ ٢ ١ 
 ٦5 ١٣ ٣ ٣ ٣ ٤ الطالب األول ١
 ٦5 ١٣ ٣ ٣ ٣ ٤ الطالب الثاين ٢
 85 ١7 ٤ ٤ ٤ 5 الطالبة الثالثة ٣
 75 ١5 ٤ ٤ ٤ ٣ الطالبة الرابعة ٤
 7٠ ١٤ ٤ ٣ ٣ ٤ الطالب اخلامس 5
 7٠ ١٤ ٣ ٣ ٤ ٤ الطالبة السادسة ٦
 7٠ ١٤ ٣ ٤ ٣ ٤ الطالبة السابعة 7
 8٠ ١٦ ٤ ٤ ٤ ٤ الطالبة الثامنة 8
 8٠ ١٦ ٤ ٤ ٤ ٤ الطالبة التاسعة 9

 7٠ ١٤ ٤ ٣ ٣ ٤ الطالب العاشر ١٠
عشر اديةالطالبة احل ١١  ١ ٤ ٤ ٣ ٤5 75 
 75 ١5 ٤ ٤ ٣ ٤ الطالبة الثانية عشر ١٢
 85 ١7 5 ٤ ٤ ٤ الطالبة الثالثة عشر ١٣
لطالب الرابع عشرا ١٤  ١ ٣ ٤ ٤ ٤5 75 
 8٠ ١٦ ٤ ٤ ٤ ٤ الطالب اخلامس عشر ١5
 8٠ ١٦ ٤ ٤ ٤ ٤ الطالب السادس عشر ١٦
 75 ١5 ٣ ٤ ٤ ٤ الطالب السابع عشر ١7
 7٠ ١٤ ٣ ٤ ٣ ٤ الطالب الثامن عشر ١8



 

 ٦5 ١٣ ٣ ٤ ٣ ٣ الطالب التاسع عشر ١9
العشرون الطالب ٢٠  ٦ ١٣ ٣ ٤ ٣ ٣5 
حلادي وعشرونا الطالب ٢١  ١٤ ٣ ٤ ٤ ٣ 7٠ 
الثاين وعشرون الطالب ٢٢  ١٤ ٣ ٤ ٤ ٣ 7٠ 
الثالثة وعشرون الطالبة ٢٣  5 ٤ ٤ 5 ١8 9٠ 
الرابع وعشرون الطالب ٢٤  ١ ٣ ٤ ٤ ٤5 75 
اخلامسة وعشرون الطالبة ٢5  5 ١ ٤ ٤ ٤7 85 
السادس وعشرون الطالب ٢٦  5 ١٦ ٣ ٤ ٤ 8٠ 
السابع وعشرون الطالب ٢7  ١ ٤ ٣ ٤ ٤5 75 
الثامن وعشرون الطالب ٢8  ١٦ ٤ ٤ ٤ ٤ 8٠ 
التاسع وعشرون الطالب ٢9  ١ ٤ ٣ ٤ ٤5 75 
الثالثون الطالبة ٣٠  5 ١ ٤ ٤ ٤7 85 
احلادي وثالثون الطالب ٣١  ١ ٣ ٤ ٤ ٤5 75 
الثاين وثالثون الطالب ٣٢  ١ ٣ ٤ ٤ ٤5 75 
الثالثة وثالثون الطالبة ٣٣  5 ١٦ ٤ ٣ ٤ 8٠ 
الرابعة وثالثون الطالبة ٣٤  5 ٤ ٤ 5 ١8 9٠ 
اخلامسة وثالثون الطالبة ٣5  5 ٤ ٤ 5 ١8 9٠ 
السادسة وثالثون الطالبة ٣٦  5 ٤ 5 5 ١9 95 
السابعة وثالثون الطالبة ٣7  5 ٤ 5 5 ١9 95 
الثامنة وثالثون الطالبة ٣8  5 ٤ 5 ١ ٤8 9٠ 

 ٢95٠ 59٠ ١٤٣ ١٤7 ١٤٢ ١58 عدد 
 



 

 ٣لحق امل

 العربية النصوص قراءة على التالميذ قدرة تقييم من بياانت

درجة ال الدرجة من املؤشرات الطالب الرقم
 ةالكلي

 القيمة
   1 2 3 4 

 65 13 3 3 3 4 الطالب األول ١

 70 14 3 3 4 4 الطالب الثاين ٢

 80 16 4 4 4 4 الطالبة الثالثة ٣

 70 14 3 4 3 4 الطالبة الرابعة ٤

 75 15 4 4 3 4 الطالب اخلامس 5

السادسةالطالبة  ٦  4 3 4 4 14 70 

 70 14 3 3 4 4 الطالبة السابعة 7

 85 17 5 4 4 4 الطالبة الثامنة 8

 85 17 4 4 4 5 الطالبة التاسعة 9

 75 15 4 3 4 4 الطالب العاشر ١٠

عشر اديةالطالبة احل ١١  4 3 4 4 15 75 

 70 14 4 3 3 4 الطالبة الثانية عشر ١٢

لبة الثالثة عشرالطا ١٣  4 4 4 4 16 80 

 75 14 3 4 4 4 الطالب الرابع عشر ١٤

 75 15 4 3 4 4 الطالب اخلامس عشر ١5

 85 17 5 4 4 4 الطالب السادس عشر ١٦

 80 16 4 4 4 4 الطالب السابع عشر ١7

 80 16 4 3 4 5 الطالب الثامن عشر ١8



 

 65 13 3 3 4 3 الطالب التاسع عشر ١9

العشرون الطالب ٢٠  3 3 3 4 13 65 

احلادي وعشرون الطالب ٢١  3 4 4 4 15 75 

الثاين وعشرون الطالب ٢٢  4 4 3 3 14 70 

الثالثة وعشرون الطالبة ٢٣  5 4 4 4 17 90 

الرابع وعشرون الطالب ٢٤  5 4 3 4 16 80 

اخلامسة وعشرون الطالبة ٢5  5 4 4 5 18 90 

السادس وعشرون الطالب ٢٦  5 4 3 4 61  80 

السابع وعشرون الطالب ٢7  5 4 4 4 17 85 

الثامن وعشرون الطالب ٢8  5 5 3 4 17 85 

التاسع وعشرون الطالب ٢9  4 4 4 4 16 80 

الثالثون الطالبة ٣٠  5 4 3 4 16 80 

احلادي وثالثون الطالب ٣١  4 4 4 4 16 80 

الثالثة وثالثون الطالبة ٣٢  4 4 3 3 14 70 

ثة وثالثونالثال الطالبة ٣٣  5 4 4 4 17 85 

الرابعة وثالثون الطالبة ٣٤  5 4 4 5 18 90 

اخلامسة وثالثون الطالبة ٣5  5 4 4 5 18 90 

السادسة وثالثون الطالبة ٣٦  5 5 4 4 18 90 

السابعة وثالثون الطالبة ٣7  5 5 4 5 19 95 

الثامنة وثالثون الطالبة ٣8  5 4 4 5 18 90 

 3000 598 151 137 148 164 عدد 

 



 

 ٤لحق امل

قراءة النصوص العربية لدي  معامل االرتباط عن أثر قدرة قراءة القرأن على قدرة

 التالميذ

 X Y X2 Y2 XY الطالب الرقم

 4225 4225 4225 65 65 الطالب األول ١

 4550 4900 4225 70 65 الطالب الثاين ٢

 6800 6400 7225 80 85 الطالبة الثالثة ٣

الرابعةالطالبة  ٤  75 70 5625 4900 5250 

 5250 5625 4900 75 70 الطالب اخلامس 5

 4900 4900 4900 70 70 الطالبة السادسة ٦

 4900 4900 4900 70 70 الطالبة السابعة 7

 6800 7225 6400 85 80 الطالبة الثامنة 8

 6800 7225 6400 85 80 الطالبة التاسعة 9

 5250 5625 4900 75 70 الطالب العاشر ١٠

عشر اديةالطالبة احل ١١  75 75 5625 5625 5625 

 5250 4900 5625 70 75 الطالبة الثانية عشر ١٢

 6800 6400 7225 80 85 الطالبة الثالثة عشر ١٣

 5625 5625 5625 75 75 الطالب الرابع عشر ١٤

 6000 5625 7400 75 80 الطالب اخلامس عشر ١5

 6800 7225 6400 85 80 الطالب السادس عشر ١٦

 6000 6400 5625 80 75 الطالب السابع عشر ١7



 

 5600 6400 4900 80 70 الطالب الثامن عشر ١8

 4225 4225 4225 65 65 الطالب التاسع عشر ١9

العشرون الطالب ٢٠  65 65 4225 4225 4225 

احلادي وعشرون الطالب ٢١  70 75 4900 5625 5250 

نالثاين وعشرو  الطالب ٢٢  70 70 4900 4900 4900 

الثالثة وعشرون الطالبة ٢٣  90 90 8100 8100 8100 

الرابع وعشرون الطالب ٢٤  75 80 5625 6400 6000 

اخلامسة وعشرون الطالبة ٢5  85 90 7225 8100 7650 

السادس وعشرون الطالب ٢٦  80 80 6400 6400 6400 

السابع وعشرون الطالب ٢7  75 85 5625 7225 6375 

الثامن وعشرون الطالب ٢8  80 85 6400 7225 6800 

التاسع وعشرون الطالب ٢9  75 80 5625 6400 6000 

الثالثون الطالبة ٣٠  85 80 7225 6400 6800 

احلادي وثالثون الطالب ٣١  75 80 5625 6400 6000 

الثالثة وثالثون الطالبة ٣٢  75 70 5625 4900 5250 

ونالثالثة وثالث الطالبة ٣٣  80 85 6400 7225 6800 

الرابعة وثالثون الطالبة ٣٤  90 90 8100 8100 8100 

اخلامسة وثالثون الطالبة ٣5  90 90 8100 8100 8100 

السادسة وثالثون الطالبة ٣٦  95 90 9025 8100 8550 

السابعة وثالثون الطالبة ٣7  95 95 9025 9025 9025 

الثامنة وثالثون الطالبة ٣8  90 90 0081  8100 8100 

 235075 239300 231600 3000 2950 عدد  

 



 

 :معروف ا يكون أن ميكن دولهذا اجل من

ΣX    = 2950 ΣX2  = 231600  ΣXY =  8850000 

ΣY    = 3000 ΣY2  = 231600  N  =  38 

، ميكن بتحليل ابستخدام صيغة Y و X ةاملتغري بني  االرتباط مث لبحث عن

Korelasi Product Moment: 

rxy = 
𝛴𝑥𝑦

√(𝛴𝑥2)(𝛴𝑦2)
 

 :يعين بحث عن كل قيمةل

Σx2 = ΣX2 – 
(ΣX)2

N
      

 = 231600 – 
(2950)2

38
   

= 231600 – 
8702500

38
     

 = 231600 – 229013,16 

 = 2586,842   

Σy2 = ΣY2– 
(ΣY)2

N
 

= 239300 – 
(3000)2

38
 

= 239300 – 
9000000

38
 

 = 239300 – 236842,11 

 = 2457,895 

Σxy = ΣXY– 
(∑X)(∑𝑌)

N
  



 

 = 235075 – 
(2950)(3000)

38
 

= 235075 – 
8850000

38
 

 = 235075 – 232894,74 = 2180,263 

  :  إذن
𝛴𝑥𝑦

√(𝛴𝑥2)(𝛴𝑦2)
=  xyr 

= 
2180,264

√(2586,84)(2457,89)
 

= 
2180,264

√6358168,17
 

= 
2180,264

2521,55
 

= 0,865 

 N جدول( حيثr) tabelrمع  اأم ال، ميكن استشارهت هامة 8٦5,٠ =xyr قيمة الختبار 

=  xyr أن قيمةلذلك  ، ٠,٣٢٠= ٪5 الداللة عند مستوىمن اجلدول وجد أنه . ٣8= 

 جدولrحساب أكرب من rد عدمهان ألن  Yو  Xة املتغري  هامة. حىت بني 8٦5,٠

)tabel> rhitung r( 
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