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 الرابعالباب 

 تقدمي البياانت وحتليلها

 حملة عن ميدان البحث  .أ

هولو سوجناي  4درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية امل اتريخ املختصر عن بناء .1

 أواترا

هولو سوجناي أواترا يف قرية  4يقع مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

بين منذ  را.سوجني سندنج ألبيو،منطقة سوجني فندان، نورث هولو سوجناي أوات

مببادرة من قادة اجملتمع املدرسني الدينيني وغريهم: األستاذ درمانشاه 1979عام 

ل)املرحوم(، احلاج اسنان )املرحوم(، احلاج االن أ.أ )املرحوم(، احلاج مجهور حسمي 

)املرحوم(، مسراين ايبوس )املرحوم(، احلاج مسروين ب. ه. م، سوكري )املرحوم(، 

 مد ادجيدانور)املرحوم(.والدكتور احلاج حم

يف البداية، مت تسمية هذه املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية رنتو كارنج 

، مت افتتاحه رمسًيا بناء على مرسوم وزيد الدين رقم: 1995نوفمرب   06ألبيو،مث يف 

، يف حني مت افتتاحه مزود التعليم من قبل وصي العرش سوجناي 1995أ العام 515

 .1996فرباير  05كتور سهيلينمختار أواترا، الد 



57 
 

, متتلك مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 1979منذ إنشائها يف عام 

منها تستخدم لغرفة رئيسة املدرسة، 2منطقة تعليمية حملية،  11سوجناي فندان 

فردا. يعد التأميم 010 طلبةوغرفة اإلدارة، وغرفة جملس املعلمني. فيما يبلغ عدد ال

، مت تنفيذ التعليم يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية سوجناي 1995يف عام 

. على الرغم من (BP2)فندان ابلتعاون بني املدارس الدينية ووكالة املساعدة التعليمية 

يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  (BP2)وجود وكالة تنظيم املساعدة التعليمية 

سوجناي فندان، إال أنه ال ميكن بناء الغرف الثالث بسبب صعوبة مجع األموال، 

 سواء اآلابء أو من اجملتمع.

 كافية ليست الدراسة ومساحة ، عام كل يتزايدون الذين طلبةال تطور رؤية

 ،0222 عام يف أخريًا نياملعلم وجملس واإلدارة للمدير كمكتب استخدامها مت ألنه

مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية سوجناي  تلقى 065 إىل طلبةال عدد ارتفع

 مقاطعة يف الدين لوزارة اإلقليمي املكتب من الثالثة املباين تشييد يف املساعدة فندان

 مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية سوجناي فندان غريت .جنوب كاليمانتان

 4  هولو سوجناي أواترا 4مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  إىل الحًقا امسها

 رقم اجلنوبية كاليمانتان مقاطعة يف الدين لوزارة اإلقليمي املكتب رئيس ملرسوم وفًقا

 4مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  يف احمللية التعليم منطقة 0216 لعام 622
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 عام يف بناؤه مت الذي القدمي املبىن جزئًيا هي حالًيا املشغولة هولو سوجناي أواترا

 .0212 عام يف فقط منها ثالثة بناء ومت ،1979

بتغيري  هولو سوجناي أواترا 4مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية مث قام 

 املبادئ عدة مرات على النحو التايل:

هولو  4مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  قائمة مببادئ 4.1اجلدول 

 سوجناي أواترا

 سنة اخلدمة اسم رقم

 0222 – 1996السنوات  املاجستري أمحد زرقاين  .1

 0212 – 0222السنوات  املاجستري شيفوّدين  .0

 0212- 0212السنوات  الدكتور مرزّكي  .2

 0215-0212السنوات احلاج أمحد رشادي، املاجستري  .4

 0217- 0215السنوات املاجستري روسبياينهرييل   .5

 الدكتور احلاج حممج اسيئري  .6

 املاجستري

 0202 -0217السنوات 

 0201 – 0202السنوات املاجستري عبد الشاهد  .7
 اآلن – 0201السنوات  املاجستري هندية احلسنر  .8
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 هولو سوجناي أواترا 4مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  ورسالة رؤية .2

 هولو سوجناي أواترا 4مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية رؤية  (أ

،" واملتفوقني ، واألخالق احلميدة ، والقدرة على  طلبةحتقيق جودة ال"

 ".حتقيق أنفسهم يف احلياة اجملتمعية على أساس اإلميان والتقوى

 هولو سوجناي أواترا 4رسالة مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية   (ب

 .التعليم جودة لتحسني املوجه التعلم تنفيذ (1

 .التعليم جمال يف والعاملني الرتبويني وأداء املهنية الكفاءة رفع  (0

 .التعلم أنشطة يف املتكاملة والوطنية الثقافية الرتبية تنفيذ (2

 اليومية احلياة يف الدينية القيم تنمية  (4

  طلبةال قدرات تنمية . (5

 التحتية والبنية املدرسة مرافق حتسني (6

 .املكدس أصحاب مع شراكات بناء (7

 لبياانت تقدمي ا .ب

 ب. القراءة لدى طلبة الصف السابع أ وة تنفيذ تعليم مهار 
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 تعليم مهارة القراءة لدى طلبة الصف السابع أ و ب. .1

قبل تنفيذ الباحثة التعليم، فالباحثة أعد كل شيء املقتضي يف لدى طلبة 

. بنموذج التعليم (RPP)ليم عالتالصف السابع أ وب. صّمم الباحثة خبطة التنفيذ 

 ابلستخدام اإلختبار.

 تنفيذ التعليم مهارة القراءة 4.2اجلدول                        

 املوضوع الساعة اليوم/التاريخ رقم
 اإلختبار حفظ القرآن 22. 29 – 28.22 0200يناير  12اإلثنني،  .1
مهارة القراءة تعليم  22. 29 – 28.22 0200يناير  19األربعاء،  .0

)الباب الرابع : العنوان ( 
 يف الصف السابع ب

يناير  02اخلميس،  .2
0200 

تعليم مهارة القراءة  11.22 – 12.22
)الباب الرابع : العنوان ( 

 يف الصف السابع أ
اإلختبار قراءة النص  22. 29 – 28.22 0200فرباير  9األربعاء،  .4

)الباب الرابع : العنوان ( 
 يف الصف السابع ب 
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فرباير  12اخلميس،  .5

0200 

اإلختبار قراءة النص  11.22 – 12.22

)الباب الرابع : العنوان( 

 يف الصف السابع أ

 وأما خطواهتا اييل:        

 يقرأ مثيبدأ الباحثة الدرس إبعطاء مثال على قراءة الزهرية بشكل صحيح،  (أ

ص. يقلد من خالل النظر إىل الن طلبةاملباحثة النص اخلاص ابلعنوان ويتبعه ال

 قراءة الباحثة. طلبةال

لى القول وليس فقط ع طلبةقصريا، حبيث يركز ال طلبةمث يكون النص املقدم لل  (ب

 التحرك للتفكري يف املعىن.

ب منهم قراءة طُلعلى اإلستماع إىل النص، بعد اإلنتهاء،  طلبةالباحثة تدرب ال (ج

 النص بصوت عال.

 طلبةعلى القراءة معا وبشكل فردي، عندما يقرأ ال طلبةتقوم الباحثة بتدريب ال (د

 يح.على القراءة بفص طلبةبشكل فردي، تكون املدرسة نشطًا لتشجيع ال

ة، مث سجل بشكل فردي ويقيم طلبةبعد ذلك، تعطي اللباحثة اختبار القراءة ال (ه

 واء املتعلقة ابلصوت أو النطق.األخطاء اليت حتدث س
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 يركز .0200 فرباير 12 إىل 0201 ديسمرب 12 من البحث هذا يبدأ

. العربية ابللغة القراءة مهارة كفاية على القرآن حفظ أثر على فقط البحث هذا

 البحث أسئلة يف املوجودة املشكالت على اإلجابة هو البياانت مجع من األهداف

  .البحث يف

 حفظ أثر وهو مستقل، متغري أحدمها متغريين، البحث هذا تضمنت

 كمتغري القراءة مهارة كفاية هو واآلخر (يؤثر الذي املتغري أو x املتغري) القرآن

 إجاابت كمية نتيجة هي x املتغرية البياانت.(املتأثر املتغري أو y املتغري) اتبع

 نتائج هي y املتغرية البياانت بينما املدرس، أجراها اليت االختبارات من املبحوثني

 النص قراءة اختبار يف مستجيب كل من عليها احلصول يتم اليت الطالب اختبار

 يف بياانت هي مجعها مت اليت البحث بياانت فإن لذا .الباحثة أجراه الذي العريب

 .العربية القراءة مهاراو وكفاية القرآن حفظ على القدرة يف اختبار نتائج شكل

 القرآن حفظ على القدرة عن بياانت .2

مت احلصول على البياانت اخلاصة ابلقدرة على حفظ القرآن يف هذا البحث 

مدرسة املتوسطة من خالل إجراء اختبارات على طالب الصف السابع يف 
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الذين أصبحوا مشاركني. من االختبارات  هولو سوجناي أواترا 4اإلسالمية احلكومية 

 اليت أجريت والبياانت اليت مت مجعها هي كما يلي:

 : نتائج اإلختبار حفظ القرآن  4.1اجلدوال                             

 البيان اإلختبار حفظ القرآن طلبةأمساء ال رقم
 جيد 75 أندي سافوترا رمضان .1
 جيد جدا 92 بوجنا أميليا .0
 ممتاز 95 ديوي سافرتي .2
 جيد جدا 85 حممد رفكي اخلريي .4
 جيد جدا 82 حممد بركات .5
 كايف 65 حممد حسيب .6
 جيد  72 رينا مولياان .7
 جيد  75 يوليا رمحة .8
 جيد جدا 82 يونيتا نور سيفا .9

 جيد جدا 92 أماندا .12
 جيد جدا 92 هلما رايان .11
 جداجيد  85 حممد سلفا .10
 جيد جدا 82 حممد توفيق الرمحن .12
 جيد  72 حممد ريكي .14
 جيد  76 اندرة .15
 جيد  75 نيال موليدى .16
 جيد جدا 82 ندا منرية .17
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 جيد جدا 86 أمحد كرمي .18
 جيد جدا 85 أيدا رمحيايت .19
 كايف 65 ألباب عبيد هللا .02
 كايف 68 أمرية حفيظة .01
 جيد 72 الشفاءحفيظة  .00
 جيد  74 هلفينا .02
 جيد جدا 86 حفيظة الزورى نورزقي .04
 جيد جدا 84 حممد فيصل عزامي .05
 ممتاز 90 ماراي أُلفاة .06
 كايف 62 ميدي فريسي .07
 جيد جدا 82 حممد ريسة النوفل .08
 جيد  72 حممد شريف .09
 جيد جدا 82 نور سيفا .22
 جدا جيد 92 رمحت نوفان .21
 جيد  77 رمهويت .20
 جيد جدا 88 رزقيا أوليا رمحة .22
 جيد جدا 92 رولياان .24
 ممتاز 95 سييت هادجة .25
 جيد جدا 82 سريي ريشا ديوي .26
 جيد جدا 88 سيفول رشيد .27
 جيد  79 زهرة الندا .28

دى وصف القدرة  حفظ القرآن لو بناءً على نتائج البحث الذي مت إجراؤه 

هولو سوجناي  4املتوسطة اإلسالمية احلكومية يف مدرسة  الصف السابعطلبة 
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يها يف شكل تنسيق توثيق لنتائج تعلم الطلبة اليت حصل عل، طالًبا 28على  أواترا

 قرآنحفظ الخمرجات التعلم  ةالباحث تالقرآن. اختار  مدرس حفظمن  ةالباحث

صفي للبياانت فيما يلي نتائج التحليل الو  .هذا البحثلتكون البياانت الرئيسية يف 

 .السابع صفال لدى طلبةاخلاصة ابلقدرة على حفظ القرآن 

 الصفاإلحصاء الوصفي للقدرة حفظ القرآن  4.2اجلدول 
هولو  4املتوسطة اإلسالمية احلكومية يف    مدرسة  السابعة

 سوجناي أواترا
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviatio

n 

Menghafal Al-Qur'an (X) 33 06.66 95.66 36.2165 3.37493 

Valid N (listwise) 33     

من اجلدول اإلحصائي الوصفي أعاله الذي مت احلصول عليه من خالل 

 62.22، وأدىن درجة هي  95.22، يُظهر أن أعلى درجة هي  SPSS 01تنسيق 

واستنادا إىل إرشادات القيمة احملددة مسبقا، ُتظهر  .82.012الدرجة هو ومتوسط 

 النتائج أن قررة حفظ القرآن لدى  طلبة الصف السابع مدرجة يف فئة جيد جدا.

 القراءة مهارة الكفاية عن بياانت .3

مت احلصول على بياانت حول التمكن من مهارة القراءة يف هذا البحث 
مدرسة املتوسطة من خالل إجراء اختبارات على طالب الصف السابع يف 
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الذين أصبحوا مشاركني. من االختبارات  هولو سوجناي أواترا 4اإلسالمية احلكومية 
 اليت أجريت والبياانت اليت مت مجعها هي كما يلي:

 : نتائج اإلختبار مهارة القراءة 4.3اجلدوال                            

 البيان مهارة القراءةاإلختبار  طلبةأمساء ال رقم
 جيد  72 أندي سافوترا رمضان .1
 جيد جدا 89 بوجنا أميليا .0
 جيد جدا 92 ديوي سافرتي .2
 جيد جدا 82 حممد رفكي اخلريي .4
 جيد جدا 85 حممد بركات .5
 جيد 75 حممد حسيب .6
 جيد  77 رينا مولياان .7
  جيد جدا 85 يوليا رمحة .8
 ممتاز 95 يونيتا نور سيفا .9

 ممتاز 94 أماندا .12
 جيد جدا 88 هلما رايان .11
 جيد جدا 82 حممد سلفا .10
 جيد  79 حممد توفيق الرمحن .12
 جيد جدا 82 حممد ريكي .14
 جيد  79 اندرة .15
 جيد جدا 82 نيال موليدى .16
 جيد جدا 85 ندا منرية .17
 جيد جدا 88 أمحد كرمي .18
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 جيد جدا 85 أيدا رمحيايت .19
 جيد 72 ألباب عبيد هللا .02
 جيد 72 أمرية حفيظة .01
 جيد  75 حفيظة الشفاء .00
 جيد جدا 82 هلفينا .02
 جيد جدا 92 حفيظة الزورى نورزقي .04
 ممتاز 90 عزاميحممد فيصل  .05
 ممتاز 96 ماراي أُلفاة .06
 جيد 72 ميدي فريسي .07
 جيد جدا 85 حممد ريسة النوفل .08
  جيد جدا 82 حممد شريف .09
 جيد جدا 88 نور سيفا .22
 ممتاز 95 رمحت نوفان .21
  جيد جدا 84 رمهويت .20
 جيد جدا 92 رزقيا أوليا رمحة .22
 ممتاز 95 رولياان .24
 ممتاز 98 سييت هادجة .25
 جيد جدا 85 سريي ريشا ديوي .26
 ممتاز 92 سيفول رشيد .27
 جيد جدا 87 زهرة الندا .28

لدى ة ءاوصف كفاية مهارة القر و  بناءً على نتائج البحث الذي مت إجراؤهو 

هولو سوجناي  4املتوسطة اإلسالمية احلكومية يف مدرسة  الصف السابع طلبة
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ها ، يف شكل تنسيق توثيثقل نتائج تعلم طلبة اليت حصل عليطالًبا 28على  أواترا

الباحثة من ُمدرسة اللغة العربية. اختارات الباحثة خمرجات التعلم اللغة العربية 

في للبياانت . فيما يلي نتائج التحليل الوصبحثال االبياانت الرئيسية يف هذلتكون 

 .الصف السابعلدى طلبة  راءةالقمهارة  على كفاية قدرةلاخلاصة اب

 اءةمهارة القر  كفايةاإلحصاء الوصفي ل 4.4اجلدول 
 4املتوسطة اإلسالمية احلكومية يف مدرسة  الصف السابع طلبة لدى

 هولو سوجناي أواترا
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Maharah Qira'ah (Y) 33 76.66 93.66 34.3947 7.34330 

Valid N (listwise) 33     

من اجلدول اإلحصائي الوصفي أعاله الذي مت احلصول عليه من خالل 

 72.22، وأدىن درجة هي  98.22، يظهر أن أعلى درجة هي  SPSS 01تنسيق 

. واستنادا إىل إرشادات القيمة احملددة مسبقا، 84،294الدرجات هو ومتوسط 

قررة حفظ الكفاية مهارة القراءة لدى  طلبة الصف السابع مدرجة  ُتظهر النتائج أن

 يف فئة جيد جدا.

 82،01بناء على البياانت أعاله، فإن متوسط قيمة حفظ القرىن هو 

. ومن القيمتني اللتني مت احلصول عليها من 84،29ومتوسط قيمة مهارة القراءة 
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قل هي مرتفع، قيمة املتغري املست نتائج االختبار، ميكننا ابلفعل معرفة أنه إذا كانت

، زادت قيمة (x)سيكون له أتثري أيضا على قيمة املتغري التابع، كلما زادت قيمة 

(y) .وهذا وفقا لشرح النظرية يف الباب الثاين 

  القراءة مهارة كفاية على القرآن حفظ األثر عن بياانت .4

قراءة يف مهارة المت احلصول على بياانت حول أثر حفظ القرآن على كفاية  

هذا البحث من نتائج احلساابت لعدة اختبارات. من حساب العديد من 

 االختبارات اليت مت إجراؤها والبياانت اليت مت مجعها، فهي كما يلي:

 األساسية املتطلبات اختبار (أ

ات األساسية إبجراء اختباراملتطلب أوالً  ةالباحث تقومبل اختبار الفرضية ،ق

 الطبيعية واختبار اخلطية.اختبار احلالة 

 اختبار احلالة الطبيعية (1

ت ما إذا كانت البياان عرفيستخدم اختبار احلالة الطبيعية لت

الة ال. إلجراء اختبار احل واملستخدمة هي بياانت موزعة بشكل طبيعي أ

ة األمهي وسيعترب طبيعيا إذا كانت. SPSS.01الطبيعية ابستخدام برانمج 

(t.s) 2.25 الذي يساوي. 
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ر البقااي اختبا جيب ، ياخلط للنموذج اإلحصائية النظرية بناء على

،  الطبيعية احلالة أجل من  )كفاية مهارة القراءة( Y وامتغري التابع فقط

 لذلك .توزيع دالة ليس حفظ القرآن (( x املستقل املتغري أن يُفرتضبينما 

كانت نتائج اختبار احلالة  .الطبيعية احلالة الختبار حاجة هناك ليست

 كما يلي: Kolmogorov-Smirnovالطبيعية ابستخدام 

 ، نتائج اختبار احلالة الطبيعيةKolmogorov-Smirnov 4.5اجلدول 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 33 

Normal Parametersa,b 
Mean .6666666 

Std. Deviation 4.15233243 

Most Extreme Differences 

Absolute .131 

Positive .163 

Negative -.131 

Kolmogorov-Smirnov Z .360 

Asymp. Sig. (2-tailed) .534 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

لقياسي احصلت نتائج اختبار احلالة الطبيعية ابستخدام املتبقي 

. رقم أمهية 2.524كوملوغوروف مسرينوف البالغة   أمهية أعاله على قيمة

Kolmogorov Smirnov  (. يعطي 2.25) ٪5أعلى من مستوى األمهية

 .تغريين يتم توزيعها بشكل طبيعيهذا توضيًحا أبن بياانت امل
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 اختبار اخلطية  (2

ما إذا كان هناك  لتعرف، يهدف اختبار اخلطية بشكل عام

د رتباط اجليال. جيب أن يكون إل ومتغريين هلما عالقة خطية مهمة أ

يذكر يف بعض . Yواملتغري التابعمع   Xعالقة خطية بني املتغري املستقل

املراجع أن هذا االختبار اخلطي هو مطلب أو افرتاض قبل إجراء حتليل 

 SPSS 01االرتباط. اختبار أو حتليل مت إجراؤه يف البحث ابستخدام 

والذي يسرتشد إبختاذ قرارت واضحة. أن يتم أساس اختاذ القرارات يف 

 اإلختبارات اخلطية بطريقتني، يعين:

 2.25ب   (Sig) األمهيةقيمة  قارن -

 أمهية  االحنراف عن اخلطية ت قيمةإذا كان(Sig)  > 2.25فهناك ، 

 عالقة خطية مهمة بني املتغري املستقل واملتغري التابع. توجد

 أمهية إذا كانت قيمة االحنراف عن اخلطية (Sig) < 2.25هناك ، ف

 توجد عالقة خطية مهمة بني املتغري املستقل واملتغري التابع. ال

 :F tableمع   F hitungة  قيم قارن -

 إذا كانت قيمة F hitung > F table  عالقة خطية توجد ، فهناك

 مهمة بني املتغري املستقل واملتغري التابع.



70 
 

 إذا كانت قيمة F hitung  > F table  ،توجد عالقة  فهناك ال

 خطية مهمة بني املتغري املستقل واملتغري التابع.

 

أعاله، إذا قارنت  (Annova)نتائج جدول  بناًء على

، يتم (Deviation From Linearity)االحنراف عن القيمة اخلطية 

، مث 2.25 <2.568أي   .2.568احلصول على قيمة أمهية 

على كفاية مهارة  ((Xمتغري  حفظ القرآنهناك عالقة خطية بني 

 ((Yمتغري القراءة 

أعاله، إذا قارنت   (Annova)نتائج جدول  بناًء علىو 

 Fيتم احلصول  ،  F table مع F hitungاالحنراف  عن القيمة 
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hitung  بينما يتم احلصول على 2.928يف اجلدوال أعاله هو .

F table ، : ابستخدام الرموز 

F Tabel

= (Df deviation From Linearity; Df Within Groups)(15: 21)  

، وهي F tableتظهر النتائج يف جدول التوزيع لقيمة 

 F. ما يعين أن عدد 0،18 > 2،928. وهو ما يعين 0،18

hitung < F table  حفظ . شم استنتاج أن هناك عالقة بني

 .((Yمتغري  مهارة القراءة كفايةو  ((Xمتغري  القرآن

 ةاختبار الفرضي  (3

عد استيفاء متطلبات اختبار االحندار اخلطي البسيط، وهو ي

اختبار عادي وخطي، فإن آخري ما جيب فعله هو اختبار الفرضية. هذا 

 .سواء(Ha)و  (Ho)جييب على الفرضية الواردة يف الباب األول، وهي 

كان هناك أتثري بني املتغريين أم ال، يتم إجراء اختبار الفرضية هذا 

. SPSS 01ر حتليل االحندار اخلطي البسيط مبساعدة ابستخدام اختبا

 ، وخمرجات(Output Coefficients)وابلنظر إىل نتائج معامالت املخرجات 

(Output Annova) ز خمرجات ،(Output Model Summary.) 
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 يشري اساس اختاذ القرار إىل شيئني:

 .2،25قارن قيمة األمهية مع القيمة االحتمالية  -أ

  إذا كانت قيمة األمهية(Sig)>  فهذا  2.25من االحتمال ،

 (.(Yعلى املتغري التابع  ((Xيعين أن هناك أتثريًا للمتغري املستقل 

 إذا كانت قيمة األمهية من انحية أخرى ،(Sig)< 2.25 

على املتغري ((X احتمال يعين أنه ال يوجد أتثري للمتغري املستقل 

 .((Y التابع

 T table مع T hitungقارن قيمة األمهية   -ب

  إذا كانت قيمة T hitung > T table فسيكون هناك أتثري للمتغري ،

 .(Y)على املتغري التابع  ((Xاملستقل 

 إذا كانت قيمة من انحية أخرى ،T hitung < T table  فال يوجد ،

 .(Y)على املتغري التابع  ((Xأتثري للمتغري املستقل 

 aVariables Entered/Removed 1.4ل اجلدو        
                                        Variables Entered/Removeda  

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 
Menghafal Al-Qur'an 

(X)b 

. Enter 

a. Dependent Variable: Maharah Qira'ah (Y) 

b. All requested variables entered. 
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يصف اجلدول أعاله املتغريات اليت مت إدخاهلا، وكذلك الطرق 

املستخدمة. يف هذه احلالة، املتغري املدخل هو متغري حفظ القرآن  

كمتغري مستقل، ومهارة القراءة كمتغري اتبع، والطريقة املستخدمة هي 

 طريقة اإلدخال.

  bModel Summary 4.3اجلدول                                  
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .349a .726 .712  4.216 

a. Predictors: (Constant), Menghafal Al-Qur'an 

b. Dependent Variable: Maharah Qira'ah 

 

(، وهي Rاالرتباط أو عالقة )يوضح اجلدول أعاله حجم قيمة 

 R، من النتائج الذي مت احلصول عليه معامل حتديد )2،849

Square مما يعين أن أتثري املتغري املستقل )حفظ 2،702( بقيمة ،

 . %70واملتغري التابع )مهارة القراءة(  القرآن(
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 aANOVA 4.4اجلدول                        
ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 12420221 1 12420221 200522 .222b 

Residual 2220112 22 120202   

Total 00220222 22    

a. Dependent Variable: Maharah Qira'ah (Y) 

b. Predictors: (Constant), Menghafal Al-Qur'an (X) 

عام للنحدار اخلطي ( بشكل aANOVAيستخدم جدول )

املتعدد، ولكن ال يهم إذا مت تفسريه إىل احندار خطي بسيط، من 

، F hitung 90،576(، ميكن مالحظة أن قيمة aANOVAنتائج )

. مي ميكن استخدام منوذج االحندار 2،25 > 2،222مبستوى أمهية 

حفظ ((Xللتنبؤ مبتغري مهارة القراءة أو مبعىن آخر هناك أتثري ملتغري 

 كفاية مهارة القراءة.(Y)قرآن على املتغري ال

 معادلة االحندار اخلطي البسيطة 4.12اجلدول                      
                                                       Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) .02.42 22..6  62803 .444 

Menghafal Al-Qur'an .354 .438 .80. .22.. .444 

a. Dependent Variable: Maharah Qira'ah Y 

من اجلدول أعاله، من املعروف أن قيمة الثابت )أ( هي 

. بينما قيمة حفظ القرآن )ب/ معامل االحندار( هي 04،026
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 Y = a + bX كتابة معادلة التفاعل،  ، لذلك ميكن2،752

(242260662756X). .معادلة االحندار هلا املعىن التايل: 

 040026 اثبت -1

إذا كان متغري حفظ القرآن يساوي صفرًا ، فإن متغري  

 .04.026هو  قراءةرة الامه كفاية

 X 2،752 عاملم -0

لقيمة حفظ  ، %1ينص على أنه مقابل كل إضافة 

. ويكون 2،752القرآن، تزداد قيمة مهارة القراءة بقدرة 

معامل قيمة االحندار موجبا، لذلك ميكن القول أن اجتاح أتثري 

  .موجب (Y)على  (X)املتغري 

ال يزال على جدول املعامالت، اختاذ القرار  يف اختبار 

على  بناءاالحندار اخلطي البسيط هو النقطة األخرية األكثر أمهية. 

قيمة األمهية من جدول معامل، يتم احلصول على قيمة معنوية قدرها 

حفظ القرىن  (X)، لذلك ميكن استنتاج أن متغري 2،25>2،222

 مهارة القراءة.  (Y)يؤثر على متغري 
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يف الدول هي  (Thitung)، من املعرف أن قيمة (T)بناء على قيمة 

 ابستخدام الرموز :  (Thitung)(، بينما يتم حساب 9،600)

T table = (α/0 ; n-k-1 ) (2/25/0 ; 22 -1-1) = (2/205 ; 22 ) 

اجلدول  (،Ttable)تظهر النتائج يف جدول التوزيع لقيمة 

، مما يعين أن عدد 0،208 < 9،600، مما يعين أن 0،208

(Thitung( > )Ttable،) واستنتاج أن متغري(X)  حفظ القرآن أتثري على

تتأثر بعوامل  %08. و%70كفاية مهارة القراءة بقيمة ( Y)متغري 

 أخرى.

 . حتليل البياانت ج

اليت تنص  (Ha)الفرضية املستخدمة يف هذا البحث هي الفرضية البديلة 

على: يوجد أثر حفظ القرآن على كفاية مهارة القراءة لدى طلبة الصف السابع يف 

هولو سوجناي أواترا كاملنتان اجلنوبية. للعام  4مزرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 .0200/0202الدراسي 

إلثبات ما إذا كانت الفرضية البديلة مقبولة أم ال ، من الضروري طرح فرضية 

ءة أثر حفظ القرآن على كفاية مهارة القرا يوجد . وعلى سبيل املقارنة: " ال(H2)دم الع
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هولو سوجناي  4لدى طلبة الصف السابع يف مزرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 .0200/0202أواترا كاملنتان اجلنوبية. للعام الدراسي 

 Thitungاحثة لتحديد ما إذا كانت نتائج التحليل مهمة أم ال، سيقارن الب

عند  Ttableالذي مت احلصول عليه عن طريق بياانت احلساب ومعاجلة البياانت مع 

 عند االقتضاء: ٪5مستوى كبري يبلغ 

 .H2 ورفض Ha، فسيتم قبول Thitung>Ttableإذا كان  (1
 .H2ويتم قبول  Ha، فسيتم رفض  Thitung<Ttable إذا كان (0

ومهارة  (x)بعد حتليل البياانت، مت احلصول على القدرة على حفظ القرآن 

 Ttable= 0/202. و  Thitung =2/242، (y) القراءة ابللغة العربية 

( اليت Ha( وتقبل الفرضية البديلة )H2وبذلك يتم رفض الفرضية العدمية )

سابع طلبة الصف اليوجد أثر حفظ القرآن على كفاية مهارة القراءة لدى  تقول ; "

 هولو سوجناي أواترا كاملنتان اجلنوبية 4يف مزرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

"مقبولة. وعليه فإن هناك عالقة معنوية بني القدرة حفظ القرآن على كفاية مهارة 

 .القراءة
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 د. تفسريها

طة وسمدرسة املتلتحديد القدرة على حفظ القرآن ومهارة القراءة العربية يف 

. أجريت الباحثة مقابالت وتوثيًقا هولو سوجناي أواترا 4اإلسالمية احلكومية 

للمستجيبني واملخربين، وأجروا اختبارات تتعلق ابلقدرة على حفظ القرآن مبهارة القراءة 

العربية. من البياانت اليت مت احلصول عليها من املقابالت والتوثيق وإجراء االختبار، 

درسة مم أن القدرة على حفظ القرآن ومهارة القراءة العربية يف ميكن القول بشكل عا

 هلا عالقة وثيقة. هولو سوجناي أواترا 4املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

ة مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكوميولكن مع برانمج حفظ القرآن الذي متلكه 

لعربية مهارة القراءة ا، جيب التأكيد على أنه من خالل حتسني هولو سوجناي أواترا 4

للطالب، فإن القدرة على حفظ القرآن ليست عامالً مطلًقا، ألن الطالب قادرين على 

القراءة أم ال. ميكن أن يتأثر طالب اللغة العربية بعدة عوامل، مثل مستوى ذكاء 

 الطالب، وحتفيز الطالب، وأتثري بيئة الطالب يف املدرسة أو يف الصف.

يتضح هذا  (.Yو  X)بعد معرفة نتائج حتليل البياانت، توجد عالقة بني املتغريين 

. عند Ttable= 0/202و  Thitung =2/242من نتائج حتليل البياانت اليت تظهر نتائج 

 .طالًبا N=28مع عدد املستجيبني  ٪5مستوى داللة 
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واليت تنص  ( املقرتحة يف الباب األولHaهذا يدل على أن الفرضية البديلة )

يوجد أثر حفظ القرآن على كفاية مهارة القراءة لدى طلبة الصف السابع يف على " 

ولة. " مقب هولو سوجناي أواترا كاملنتان اجلنوبية 4مزرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

يوجد أثر حفظ القرآن على  ال  ( اليت تنص على "H2بينما يتم رفض الفرضية الصفرية )

القراءة لدى طلبة الصف السابع يف مزرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  كفاية مهارة

 ض.ورف "هولو سوجناي أواترا كاملنتان اجلنوبية 4

 وابلتايل ميكن استنتاج أن هناك عالقة معنوية )إجيابية( بني أثر حفظ القرآن

 ةعلى كفاية مهارة القراءة لدى طلبة الصف السابع يف مزرسة املتوسطة اإلسالمي

 هولو سوجناي أواترا كاملنتان اجلنوبية 4احلكومية 

ة على كفاية مهارة القراءة لدى طلبنتائج البحث حول أثر حفظ القرآن على 

هولو سوجناي أواترا كاملنتان  4الصف السابع يف مزرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

المية توسطة اإلسمدرسة املمن املعروف أن مجيع الطالب أثناء وجودهم يف  اجلنوبية

م قرآن وعمل إيداع للحفظ لكل يو ، مطالبون بقراءة ال هولو سوجناي أواترا 4احلكومية 

كل لقاء لربانمج حفظ القرآن بطريقة أو إسرتاتيجية مت تدريسها من قبل املدرس أو و 

 املدرسة.
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 درسةمهذا أيًضا وفًقا لنتائج املالحظات أو املراجعات اليت أجراها الباحثة يف 

، من الواضح أن هناك أثر حفظ  هولو سوجناي أواترا 4املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

القرآن على كفاية مهارة القراءة" ، من وجهة نظر طالب الصف السابع. يف ملء 

أوقات فراغهم كل يوم بتالوة القرآن وحفظ الودائع وترديد احلفظ وترديد الدروس اليت 

 تعلموها يف الصف.

آن، ميكن أن يسهل على الطالب تعلم اللغة العربية، ألهنم حيفظون مع حفظ القر 

 فيها الكثري من املفردات اليت يعرفوهنا عند حفظ القرآن.

أما ابلنسبة ألنشطة أو عمليات الطالب يف حفظ القرآن، فإهنم يبدؤون 

ابلدخول يف برانمج التحسني للتدريب األساسي، إذا كان سلًسا، يتم إدخاهلم يف صف 

 ابتداء من سورة النبأ. 22سورة يف اجلزء  1فظ القرآن، ويشرتط يف كل اجتماع إيداع ح

أما ابلنسبة ألنشطة أو عمليات طالب الصف السابع يف مهارات القراءة 

العربية، فوفًقا للمالحظات اليت أبدهتا الباحثة، ميكن القول إن معظمهم يف القراءة 

عربية، هم املكراجية. ومع ذلك، يف قراءة اللغة الجييدون قراءة النصوص العربية يف حروف

 يقرأ طالب الصف السابع يف الغالب مثل التنغيم يف قراءة القرآن


