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 كلمة التمهيد

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

العزيز الغفار ومكور الليل على النهار تذكرة ألويل القلوب احلمد هلل الواحد القهار 
، والصبلة والسبلـ على أشرؼ األنبياء وادلرسلْب سيدنا وحبيبنا زلمد وعلى آلو واألبصار

 وأصحابو ومن تبعهم بإحساف إىل يـو الدين، أما بعد.
نعما كثّبة وتوفيقا وىداية ومعرفة وفهما  يها، الذي قد أنعم علاهلل فالكاتبة تشكر

يطة كشرط من الشروط ادلطلوبة للحصوؿ حٌب سبكنت إلهناء كتابة ىذه الرسالة العلمية البس
اللغة العربية جبامعة عبلء الدين  تدريس على درجة سرجانا الَببية ُب كلية الَببية قسم

 اإلسبلمية احلكومية مكاسر.
لقد واجهت مشكبلت كثّبة ُب كتابة ىذه الرسالة لكن برمحة وإذف اهلل تعاىل، 

تخليص كتابة ىذه الرسالة باجلودة. ولذالك، وبفضل وخدمة سلتلف األقواـ، سبكنت الكاتبة ل
 ودت الكاتبة أف تشكر ىؤالء ادلساعدين وادلشرفْب وادلشجعْب جزيل الشكر، ومنهم:

الدكتور مسافر فبباري، ـ.س.أ. مدير جامعة عبلء الدين اإلسبلمية احلكومية األستاذ  .ٔ
الدكتور لونبا  واألستاذالدكتور مرداف، ـ.أغ. نائب ادلدير األوؿ،  األستاذونوابو  مكاسر

 واألستاذة سٍب عائشة، ـ.أ.، فح. د.نائبة ادلدير الثالثة، ـ.أ. نائب ادلدير الثاين، سلطاف،
واألستاذ الدكتور محداف جوىانيس، ـ.أ.، فح. د. نائب ادلدير الرابع الذين قد بذلوا 

 جامعة عبلء الدين اإلسبلمية احلكومية مكاسر. توجيوجهودىم وأفكارىم ُب 

جلونو و الدكتور احلاج زلمد أمرى، ؿ س.،ـ. أغ عميد كلية الَببية ونوابو الدكتور م  .ٕ
 . ؼ دإت مالك ـ. االدكتورة مشك عميد األوؿ.الوكيل ك  نائبليئ، ـ. أغ. و داموف

العميد  وكيلكالدكتور احلاج شهر الدين عثماف ـ.ؼ د.   األستاذ، و ةالثاني نائب العميد
ودىم و أفكارىم ُب توجيو كلية الَببية جبامعة عبلء الدين الثالث الذين قد بذلوا جه
 اإلسبلمية احلكمية مكاسر.

رئيس قسم تدريس اللغة العربية، و الدكتورة سٍب عائشة  .إ،و، ـ.تاكمحالدكتور  األستاذ .ٖ
خالق، س.أغ، ـ.ؼ د. سكّبتّبة قسم تدريس اللغة العربية ُب كلية الَببية و مها اللذاف 

 الرسالة. هبعض ادلواد ادلتعلقة هبذ ساعداين بتقدًن

. الدكتور زلمد صابر عمر., ـ.أغو  الدكتوراندوس ىادينج، ـ.أغ . ادلشرؼ األوؿ ، .ٗ
لذاف ساعداين و أرشداين حٍب انتهيت من كتابة ىذه الرسالة، عسى اهلل لادلشرؼ الثاين ا

 أف يتم نعمو عليهما إف شاء اهلل. 
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 البحث تجريد

 كرتيا بنائ:   اسم الباحثة

 ٖٕٕٓٙٓٔٔٓٓٓ:   الرقم التسحيل

أساسيات اللغة العربية وفهم معاين آيات  عن التبلميذ قدرةالعبلقة بْب  ":  البحث
 سورة العلق بادلدرسة العالية احلكومية جينيبونتو"

أساسيات اللغة العربية وفهم معاين آيات سورة العلق  عن التبلميذ قدرةىذه الرسالة تبحث عن العبلقة بْب  
مشكبلت و ىي . كيف فهم أساسيات اللغة العربية لدى  . وذلذ ادلوضوع ثبلثبادلدرسة العالية احلكومية جينيبونتو

ومية احلكالعاليةكيف فهم معاىن آيات سورة العلق لدى تبلميذ ادلدرسة   .تبلميذ ادلدرسة العالية احلكومية جينيبونتو
ىل ىناؾ عبلقة بْب فهم أساسيات اللغة العربية و فهم معاىن آيات  سورة العلق لدى تبلميذ ادلدرسة  .جينيبونتو

معرفة أساسيات اللغة العربية لتبلميذ َب ادلدرسة العالية احلكومية  البحث ىو ضو الفر  أما و .احلكومية جينيبونتو العالية
معرفة ىناؾ , ت سورة العلق لتبلميذ َب ادلدرسة العالية احلكومية جينبونتو جيدةمعرفة فهم معاين آيا, جينبونتو سلفض

العبلقة بْب قدرة أساسيات اللغة العربية وفهم معاىن اآليات َب سورة العلق لدى تبلميذ َب ادلدرسة العالية احلكومية 
 .جينبونتو

الفصل احلادي عشر باادلدرسة , اجملموع الكلى ُب ىذا البحث مجيع الطبلب ذبربة كّميىذا البحث ىي   فئةو  
ولذالك  ,راقبةادل و ن,إمتحجيِب بونتو. و أما الطريقة ادلستخدمة ُب البحث فيها أدوات البحث يعِب  ٔالعالية احلكومية 
قامة  , Teknik korelasi product momentستخدمة البيانات يَبتب بااأحصاء إنفّبنسياؿ ي ُب ىذا البحث,

و طريقة ربليل البينات ربليل اإلحصاء  , شخصا ٖ٘الباحثة بأخذ العنات من الفصل احلادي عشر الذي بلغ رلموعها 
 الوصفي و تقنيات التحليل االستداليل.

 dengan ُب متوسط فئةأساسيات اللغة العربية ُب ادلدرسة العالية احلكومية جينيبونتوا  قدرة
frekuensi  ٕٕ  ٕٙأو % 

  dengan frekuensiُب متوسط  فئةُب ادلدرسة العالية احلكومية جينيبونتوا  فهم معاىن آيات سورة العلق
 % ٖٚأو  ٖٔ

إسبلمية اللغة العربية و فهم معاىن آيات سورة العلق ُب ادلدرسة  أساسيات التبلميذ عن قدرة العبلقة بْب
 ٓٚ,ٓ-ٔٗ,ٓألنو على وسط ُب فئةاحلكومية جينيبنتو 
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 الباب األول
 مقدمة

 البحث خلفية:  الفصل  األول
اف الَببية  قيل ُٔب القانوف ادلتعلق بنظاـ التعليم الوطِب اإلندونيسي, الفصل

ىي عملية منظمة لتكوين بيئة والتعلم ُب التبلميذ نشيطْب لتطوير امكانتهم 
فيملكوف قوة روحية دينية ،وضبط النفس ، والشخصية ، والذكاء ، واألخبلؽ ، 

 ٔفضبل عن ادلهارات البلزمة نفسها ، واجملتمع ، وآالمة والدولة.
، والكبلـ, والقراءة, باإلستماعيكوف نشاط التبلميذ ليس  أف وينبغي 
 ٕوا فيما بينهمشلوا ويتنافأيتس افجيب عليهم  فحسب، ةوالكتاب

ىكذا، فاف ُب تعلم اللغة األجنبية, مثل اللغة العربية جبانب  نشاط  
والكبلـ، والقراءة، والكتابة, و اإلستماع. وينبغى التبلميذ َب شلارستها باحلوار. 

ة )اإلندونيسية( لؤلطفاؿ و تبلميذ يشعروف اللغة العربية ليست من لغتنا اليومي
بالصعوبة َب دراستهم. اللغة العربية من ادلواد ادلعتمدة َب ادلناىج الدراسية الدينية 

  .َب العلم الَببية الوطنية ُب اندونيسيا
ساسيات اللغة العربية ، التبلميذ سيفهموف القراف الكرًن وبعض أبدارسة 

 القراف الكرًن .أساسيات اللغة العربية ُب 

                                                             

 ٖٗٓ( صف. ٖٕٔٓجاكرتا: رجواىل برّس,  ; ٔٔ)عفن. أساسيات تعليم العلـو حسب اهلل, ٔ

 .( صفٕٗٔٓبرّس,  ةالّدين جامع مكاسار: عؤل ;ٔ)عفن تعلم اللغة العربية ال ةطريقلق, احعائشة  ٍبيسٕ
ٔٔ 
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ادلدرسة العالية احلكومية جينبونتو ىي ادلدرسة العالية ادلشهورة َب جينيبنوتو  
,دبا تعلم الدين و اللغة األجنبية، ُب ىذه احلالة الباحثة ساختبار  رتيبتالٌب 

اساسيات اللغة  قدرةفهم لالالتبلميذ ُب ادلدرسة العالية احلكومية جينبونتو عن 
  .العربية و معُب آيات القرآف سورة العلق

تبلميذ ادلدرسة العالية احلكومية جينبونتو ىذه ادلشكلة على  إىلنظرا  
الكتابة .حٌب يشعر التبلميذ بصعوبة ُب كتابة اللغة العربية دوف النظر اىل 

ُب األوؿ  كانت ؼ ىجائية، وكتابة ىجائية ثاؿ. دلا انو اليعرفوف توصيل حر األم
ال يستطيع  فهمها  ىناؾتسبب  يدوفاخلطاء ُب ىذه . ، وُب األخروسط، وُب 

 و قراءهتا.
كبلـ اهلل:انّا انزلناه قرأنا   قيل َب  كما ف الكرًنآلغة القر ىو الاللغة العربية  
وتتطور منذ حضور  اللغات السامية الٍب تنمو احدى و ىي ٖعربيا لعّلكم تعقلوف

يجد وغّبىا من النىب زلمد. وىي تشمل احلجاز والنىي  ادلنقوؿدين اإلسبلـ 
 . ٗفريقيةالدوؿ العربية واإل

 
 الفصل الثانى: مشكالت البحث

 فمشكلة َب ىذ البحث ىي كما يلى :
ادلدرسة العالية احلكومية  َب أساسيات اللغة العربيةعن  قدرة التبلميذ كيف .ٔ

 جينيبونتو؟

                                                             

)جاكرتا: سيغما إكزميديا أركنليما,  القراف الكرًن, اندونيسيا ةمجهوريوزارات شئوف الدين  اإلسبلمية  ٖ
 ٖٕ٘( صف. ٜٕٓٓ

 
مكاّسار: علئ الدين جامعة  ;ٔ)عفن. للقراف الكرًن ،  ةاالراميو وأمهيتها ُب األبيات ادليم, دعبد الكرًن حفيٗ

 ٔ( صف. ٕٔٔٓبرّس, 
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احلكومية  العاليةادلدرسة  َب فهم معاىن آيات سورة العلق عن قدرة التبلميذ كيف .ٕ
 جينيبونتو؟

أساسيات اللغة العربية و فهم معاىن آيات   عن التبلميذ قدرةىل ىناؾ عبلقة بْب  .ٖ
  احلكومية جينيبونتو ؟ العاليةادلدرسة َب سورة العلق 

 
 الفصل الثالث: الفروض

 ٘حلها من خبلؿ البحثالفرضية ىي حلوؿ مؤقتة للمشكلة الٍب جيب 
 يعُب:فأما الفرضية  
تبلميذ َب ادلدرسة العالية احلكومية دي أساسيات اللغة العربية لقدرة فهم  .ٔ

 جينبونتو سلفض
تبلميذ ادلدرسة العالية احلكومية جينبونتو  ديلفهم معاين آيات سورة العلق  .ٕ

 جيدة
اآليات َب سورة العلق ىناؾ عبلقة بْب قدرة أساسيات اللغة العربية وفهم معاىن  .ٖ

 لدى تبلميذ ادلدرسة العالية احلكومية جينبونتو
 

 الموضوع ح معانىيتوضالفصل الرابع:
شرح معاين  ةتقدـ الباحث قبل اكتشاؼ ما ُب ىذه الرسالة, كاف من األفضل أف

عن  قدرة ىو: "العبلقة بْب قدرة التبلميذ و الكلمات ادلوجودة ُب موضوع ىذه الرسالة 
 اللغة العربية وفهم معاين آيات سورة العلق بادلدرسة العالية احلكومية جينيبونتو" أساسيات

                                                             

( ٕ٘ٓٓجكرتا: شركو ادلسؤولية احملدودة راج  غرفندو برسد,  ;ٔ)عفن. أساليب البحث ُب اللغة  ف,و زلس٘
 ٓٚصف. 
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قدرة أساسيات  "أساسي" ج "أساسّيات" يعُب: اإلدلاـ بأساِسّيات العلـو ضرورّي. . أ
اللغة العربية أربع مهارات, ىي: اإلستماع, والكبلـ, والقراءة, والكتابة. والوسيلة الٌب 

الصوت عرب االتصاؿ ادلباشر بْب ادلتكلم وادلستمع. أما مهارتا  تنقل قدرة الكبلـ ىي
تبلميذ يعُب فهم قراءة القرآف من دي أساسيات اللغة العربية لقدرة القراءة والكتابة, 

اإلسم, الفعل, احلرؼ ُب  :خبلؿ ربليل القرآف سورة العلق و اجلمل األساسية اللغة العربية
 القرآف سورة العلق.

كلمة "معُب" من علـو الببلغة ، وىو ِعلٌم يُعَرؼ بو َأحواُؿ اللفظ العريب "معاف" مجع   . ب
معُب إيات يعُب فهم على اجلملة النصية لكل آيات أو  .الٍب هبا يطابق مقتضى احلاؿ

فهم معُب أيات سورة العلق ىو شكل من الفهم ُب ربليل اجلملة النصية لكل اآليات، 
 .ية على مجع التبلميذدلعرفة العلـو أساسيات الغة العرب

رات أساسية تتطلبها كل التبلميذ، قدرات اللغويّة : مهارات التواصل : ىي قدال  . ت
وىي تعِب قدرة الطالب على إيصاؿ أفكاره ومشاعره لؤلخرين، وُب الوقت نفسو اإلصغاء 
لآلخرين وفهم ما يطرحونو من أفكار. ومن بْب وسائط التواصل مع اآلخرين تأٌب قدرة 

بة( وقدرة )التحدث( وأيا كاف الوسط ادلستخدـ فإف قدرة التواصل تتضمن دائماً )الكتا
العناصر التالية : )وضوح األفكار ػ تسلسل األفكار وترابطها ػ تكييف القدرة حبسب 

 نوعية ادلستمعْب وحسب اذلدؼ(.  
 القدرات البّلزمة الستخداـ لغة ما ، وىي : الفهم والتحّدث والقراءة والكتابة ، . ث

 هفوائدو الفصل الخامس:أغراض البحث 
 أغراض البحث . أ

 أغراض البحث َب ىذه البحث ىي: 
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دلعرفة مدى قدرة أساسيات اللغة العربية لدى تبلميذ ادلدرسة العالية احلكومية  .ٔ
 جينيبونتو!

احلكومية  العاليةدلعرفة فهم معاىن آيات سورة العلق لدى تبلميذ ادلدرسة  .ٕ
 جينيبونتو!

و فهم معاىن آيات َب سورة العلق  اللغة العربية قدرة أساسيات بْبدلعرفة عبلقة  .ٗ
 لدى تبلميذ  ادلدرسة العالية احلكومية جينيبونتو!

 البحث ب.فوائد
ربصل تزيد جزنة علم, وخاصة حوؿ من وجهة نظر علمية, ىذا البحث 

 أساسيات اللغة العربية. 
 علمية  فوائد .ٔ

 لتبلميذا . أ
 لتبلميذ على تعلم  أساسيات اللغة العربية ازيادة علـو  .ٔ
 ربسْب ربصيل التبلميذ ُب تعلم أساسيات اللغة العربية .ٕ
أنبت الطبيعة قدرة أساسيات اللغة العربية, فهم آيات, وقدرة  .ٖ

 ربليل مجلة, دبستقل بنفسو و اثقة 
 للمدرسة  . ب

مشاكلة  وابرّ جيكمدخل ُب اخلطواة سلتلف التدابّب على التبلميذ 
 ضلو أفضلعلى إرتقاء قدرة أساسات اللغة العربية واحبلؽ التبلميذ 

 للباحثْب . ت
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نتائج ىذا البحث إضافة إىل معرفتنا وديكن تطبيق العلـو الٌب ًب 
استخدامها للحصوؿ على شهادة  نوؿ عليها من الكلمة, وديكصاحل

 البكالوريس َب الَببية و التعليم 
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 الباب الثانى
 الدراسة النظرية

 الفصل األول:معرفة اللغة
 معرفة اللغة . أ

 التواصل هبدؼ اإلنساف يستخدمها الٍب واإلشارات الرموز من نسق ىي اصطبلحاً  اللغة 
 بْب التفاىم وسائل إحدى اللغة وتعدّ  ادلعرفة، واكتساب مشاعره، عن والتعبّب البشر، مع

 رموز عن عبارة بأهّنا اصطبلحاً  اللغة وتعرؼ بو، خاّصة لغة رلتمع ولكل اجملتمع، داخل الناس
 االتصاؿ أجل من وُتستخدـ واألصوات، واأللفاظ، الَباكيب، ُب متوافقة نظم ذلا صوتّية

 .ٙ والفردي االجتماعيّ  والتواصل
 ُٚب إجتماعياللغة ىي صوت يستخدـ الناس 

 .مياهتحة ىي  وسيلة التواصل لؤلنساف ُب لذلك اللغ
 وجود اللغة العربية كلغة دولية . ب

مئتاف اللغة العربية ىي واحد من اللغة ادلشهورة َب العامل الٍب يتحدث هبا أكثر من  
أكثر تأثّبىا وىي  وألهنا اللغة الكتاب ادلقدس للمسلمْب على األرض، .إنساف من ادلليوف

 .ادلسلمْب على ىذه األرض
ُب افريقيا ، يتحدث ىذه اللغة العربية ىي اللغة االوىل ، ُب بلداف مثل موريتانيا، 
وادلغرب، واجلزائر، وليبيا، ومصر، والسوداف. َب شبو اجلزيرة العربية ، ىي اللغة الرمسية ُب 
عماف، واليمن, والبحرين,والكويت, والسعودية وقطر, وإمارات العربية. وحٌب  إىل الشماؿ 

                                                             

ٙhttps://mawdoo3.com 

 ٕٔ(. صف. ٖٜٜٔجاكرتا: غرميديا بوستك أُتاما,  ;ٔ, )عفن. قاموس اللغةلكسنا, يرٌب كريدو مي ىار ٚ
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وقاؿ وايس, اللغة العربية ىي أيضا اللغة .ف، والعراؽ ، وسوريا، ولبناف، وفلسطْب،واألرد
 .ٛالشماؿ ، وبعض الَبكي، والفرس ، والربتغاؿ ، واإلسبانيا ىاذلند

 الفصل الثانى: قدرة اللغة العربية
 قدرة اللغة العربية  . أ
اللغة العربية ستة مهارات, ىي: اإلستماع, والكبلـ, والقراءة, والكتابة, ربليل, فهم.  مهارة 

والوسيلة الٌب تنقل قدرة الكبلـ ىي الصوت عرب االتصاؿ ادلباشر بْب ادلتكلم وادلستمع. أما 
مهارتا القراءة والكتابة, فوسيلتهما احلرؼ ادلكتوب ُب ىذا يكتبوف احلروؼ العربية بيدوف 

وأما مهارتا ربليل, وفهم, وسيلهما لتعارؼ أساسيات اللغة العربية َب  .ٜر إىل ماتقرئوفالنظ
  القرآف لتبلميذ. 

مهارات اللغوية: القدرات الضروريّة ال ستخداـ اللغة و التمكن منها فهما وربدثا وقراءة 
 :كالتاىل  وكتابة. ُب ىذه احلالة ادلهارات ادلقصودة لتبلميذ ُب تعلم اللغة العربية ىي

 
 قدرة اإلستماع . أ

صور  العناية  -ولو بشكل سليب-لقد عرفنا أف اللغة منذ ميبلد الطفل فهو يستقبل
ادلختلفة الٌب يقدمها إليو كاألبوين واألخوة مقَبنة باألصوات اللغوية, ٍب يبدأ َب نطة كلماتو 
األوىل بفعل عامل النضج ُب هناية العاـ األوؿ مقلدا من حولو, ومعُب ذلك أف استماع أمر 

 االتبلميذ الذي يفقد القدرة َب ىذغُب عنو لظهور الكبلـ لدى التبلميذ, وأف أساسي ال 

                                                             

 ٔ(. صف. ٕٓٔٓيغياكرتا: مكتبو التعلم,  ; ٖ)عفن.  الرئيسية ةاألفكار اللغة العربية وطرؽ التدريس ،/بعض ر أرشد, ىأز ٛ
 xi( صف. ٜٜٜٔجاكرتا: برضتاما,  ;ٔ)عفن. با الساس َب اللغة العربية أمحد طيب ريا. مسدة مليا, ٜ
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السن ادلبكر على اإلستماع يفقد بالتايل القدرة على الكبلـ, أي أف اإلستماع شرط للنمو 
 ٓٔاللغوي بصفة عامة, وبالتايل فهو شرط للنمو الفكري

ى تعليم القراءة والكتابة إال زبطت مرحلة اجلداؿ أنو ال يتأت ومن األمور الواضحة الٍب
 , وقادرا أيضا على الكبلـ وادلناقشة.  على اإلستماع, وعلى فهم ما امسع إذا كاف التبلميذ قادرا

ومن ٍب ترتيب فنوف اللغة حبسب وجودىا الزمِب ُب النمو اللغوي لئلنساف ىو اإلستماع, 
 ٍب القراءة فالكتابة.

 :رة للتبلميذ اإلستماع جيداامهارات اإلستماع كمهمبادي ُب تدريس  
 رجالي أصوات  للغة العربية وادلختعرؼ ع .ٔ
 .لديهم القدرة علي معرفة الفرؽ بْب احلروؼ ادلختلفة .ٕ
 جيب اف تعرؼ معِب ادلفردات للغة العربية  .ٖ
 لديك حالة النفس ادلطمئنة لبلستماع  .ٗ
 ٔٔالصوتمعرفة التغيّبات الٍب ربدث ُب معِب نتيجة للتغّبات ُب الصوت وضغط  .٘
 
 محادثةقدرة ال . ب

 ورلبلهتا دادعا سابقدوف ما وع ضومن عـ في كبل كثرأاو  باشَباؾ شخصْب: تكوف احملادثة
ت قاوألواادلهارات   احملادث مراعاة َبوجيب  السهرو   الدرساتفي  ترىعلى ما  متعددة

 .اآلخرين عند  آراء فيها واحَباـ احملادثةجيب  الٌب كنألماوا

من ادلهارت األساسيات الٍب يسعى التبلميذ إىل إتقاهنا ُب اللغات األجنبية. ولقد  احملادثة
اشتدت احلاجة إىل ىذه القدرة ُب فَبة أخّبة, عندما زادت أمهية االتصاؿ الشفهي بْب 

                                                             

)القاىرة: دار الثقافة,  أساسيات تعليم اللغة العربية والَببية الدينيةفتحى على يونس وزلمد كامل الناقة وعلى أمحد مدكور, ٓٔ
  ٖٓٔـ( ص.  ٜٔٛٔ

( ٕٕٔٓ)ماالنغ: جامعة إلسلمية حكومية ملك برس, ادلفهـو األساسي لتعلم اللغة العربية. عة نعنة. و ب رشدى, شلليوحٔٔ
 ٘ٛصف. 
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ىو  االتبلميذ. زمن الضرورة دبكاف عند تعليم اللغة العربية, االىتماـ باجلانب الشفهي, وىذ
مدرس اللغة العربية, وأف جيعل مهو األوؿ, سبكْب التبلميذ من  سيلكة نرجو أف االذباه, الذي

صل, جيب فهم التبلميذ ُب ادلدرسة, وال حّجة دلن مفاحلديث بالعربية, األف العربية اللغة 
يهمل اجلانب الشفهي, ويهتم باجلانب الكتايب, مدعيا أف اللغة العربية الفصيحة ال وجود 

 ٕٔسلمة إلنساف مواضيع على اللساف".  ". تبعا بنصائح عن العريب مها.ذلا, وال أحد يتكلّ 
ُب ادلستوى األوؿ من تعليم اللغة, تدور تدريبات قدرة الكبلـ, حوؿ األسئلة الٍب   

يطرحها الكتاب, أو ادلدرس, أو التبلميذ أنفسهم, ويقـو التبلميذ باإلجابة عنها. ومن ذلك 
تبلميذ( ٍب ىناؾ حفظ  ٗ /ٖالشفهية, فرديا, وثنائيا ُب فرؽ ) أيضا قياـ التبلميذ بالتدريبات

احلوارات وسبثيلها. وننصح ادلدرسة باأاليكف التبلميذ بالكبلـ عن شيئ ليس لديهم علم بو, 
 أو ليس لديهم الكفاية اللغوية الٍب يعرّبوف هبا عن األفكار الٌب تطرح عليهم. 

الدارسْب الكبلـ, ىي أف نعّرضهم دلواقف تدفعهم إف أفضل طريقة لتعليم التبلميذ أو   
لتحدث اللغة. والدارس, ليتعلم الكبلـ, عليو أف يتكلم. ونود أف ننبو ىنا, إىل أف الدارس  
لن يتعلم الكبلـ, إذا ظل ادلدرس ىو الذي يتكلم طوؿ الوقت, والدارس يستمع. أقرب إىل 

ج, وإثارة التبلميذ للكبلـ, وتوجية م ىذه القدرة, إال عند عرض النماذ يالصمت عند تعل
 .ٖٔاألنشطة

 قدرة القراءة . ت
تدريسية القراءة كما عّرؼ نايف زلمود معروؼ ُب كتاب خصائص اللغة العربية و طرائق 

ىي: " عملية عضوية نفسيو عقلية,  يتم فيها ترمجة الرموز ادلكتوبة )احلروؼ و احلركات 

                                                             

 ٖٙصف. ( ٕٚٓٓباندونغ: شركو ادلسؤولية احملدودة ردياج رسدكريا, ;ٖ)عفن. فلسفو اللغة والتعليم ،خيدر الوسيلة ,ٕٔ

( صف. ٕٕٔٓمكاّسار: علئ الدين جامعة برّس,  ;ٔ)عفن. نظر ُب فهم اللغة العربية ،  ةسلتلف وجهعبد الكرًن حفيد, ٖٔ
ٜٗ. 
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صامتة( مفهومة, يتضح أثر إدراكها عند القارئ ُب  /والضوابط( إىل معاف مقروءة )مصوتة
 . ٗٔالتفاعل مع ما يقرأ وتوظيفو ُب سلكو الذى يصدر عنو ُب أثناء القراءة بعد االهتاء منها

 أغراض تعليم القراءة ُب ادلرحلة العالية كما يلى:  
حكاـ أف تنمو قدرة التبلميذ على القراءة, و فهمو للمقروء فهما واسعا, وتكوينو لؤل .ٔ

 ادلدرسةعليو, وانتفاعو بو ُب حياتو 
أف تنمو فكرة التبلميذ على تتبع ما يسمعو,  وفهمو فهما صحيحا واسعا, ونقده,  .ٕ

 ادلدرسةواالنتفاع بو ُب حياتو 
أف تنمو ميل التبلميذ إىل القراءة وشغفة هبا, وتذوقة دلا يقرؤه حبيث يدفعو ذالك إىل  .ٖ

دلطبوعات, وخباصة ُب أوقات الفراغ وأف يقدر على انتقاء االتصاؿ دبا يبلئمو من الكتاب و ا
 ادلادة الصاحلة للقراءة

 أف تزداد قدرة التبلميذ على البحث ُب ادلسائل, واستخداـ ادلراجع. .ٗ
 .٘ٔأف تزداد قدرة التبلميذ على األداء ادلمثل للمعُب ُب القراءة اجلهرية .٘
 قدرة الكتابة . ث

)سلطوطة( تصور األلفاظ الدالة على ما ُب وىكذا صلد  أف الكتاب حروؼ مكتوبة 
داة االتصاؿ األساسية الٍب نفس التبلميذ, أي ىي الوسيلة األكثر ثباتا واستمرار; كما أهنا أ

فكر التبلميذ. تعد الكتابة من مظاىر التقدـ العلـو اللغة العربية, كما أهنا الداللة األوىل  ربمل
نو الفكر ادلَباكمة من تلميذ إىل أخرى, ولظت على رقي التبلميذ, إذ لوالىا لضاعت خزا

 . ٙٔالتبلميذ ُب مهد طفولتها ادلعرفية والعلمية

                                                             

الدين  ئماكاسر: عل ;ٔ)عفن.  .اللغويةمشاكلة ختلف دل ة حرجساودر ُب القراف الكرًن:  ةاللغاوي , ساالدين ابو نو  اؿكمٗٔ
 ٕٕ( صف. ٕٕٔٓبرس, ة جامعه

 ٕٕٔـ( صف.  ٜٜٚٔالقاىرة: مكتبة النهضة ادلصرية,  ;) الطبعة األوىلطريقة تعليم اللغة العربية زلمد عبد القادر أمحد, 15

 

( ٕٕٔٓمية حكومية ملك برس, )ماالنغ: جامعة إلسبلادلفهـو األساسي لتعلم اللغة العربية. عة نعنة. و وحب رشدى, شللٙٔ
 ٜٜصف. 
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ومن ىنا تبدو خطورة دور اخلط ُب عملية النقل الفكري, إذ إف  سوء اخلط قد يضيع 
 دالالت األلفاظ فيطمس معا مل احلقائق واألفكار 

 عناصرقدرة اللغة العربية . أ

 احلروؼ و احلركات الٌب تتشكل منها الكلمة األصوات ىي رلموعة من. ٔ

ادلفردات ىي حصيلة الكلمات, الٌب يعرفها الفرد ُب اللغة العربية, كما أهنا تنمو . ٕ
 وتتطور مع الوقت

أما  وىا, والنحو ىو وصف تكوين اجلمل,الَبكيب ىي قواعد اللغة العربية بصرفها وضل .ٖ
 بنية سلتلفة وذات معاف مقصودةالصرؼ فهو تغيّب وربويل الكلمة بأصلها إىل أ

 رات و اللغة العربيةاالعالقات بين مه

اللغة ىي أكمل ما توصل إليو التبلميذ من التفاىم؛ نظرا دلا سبتاز بو من اليسر 
 والوضوح ودقة الداللة.

والقدرة على التعبّب واإلبانة عن كل ما جيوؿ ُب اخلاطر وجييش ُب النفس من ألواف العواطف 
 أمهية قدرة اللغة العربية. والوجداف
ولذلك فإف اكتساب ادلهارات اللغوية السليمة يساعد التبلميذ على التعلم،   

وتعد قدرة القراءة والكتابة من أىم ادلهارات األساسية الٍب تساعد التبلميذ على التعلم ُب 
اد الدراسية مراحلو األوىل، حيث تؤدي الصعوبات ُب القراءة مثل إىل التبلميذ ُب فهم ادلو 

األخرى؛ ألف النجاح ُب كل مادة يستوجب قدرة التبلميذ على القراءة، كما أف قدرة الكتابة 
إىل التعلم  ةقائتستلـز العديد من القدرات األخرى، وديكننا القوؿ: إف القراءة والكتابة مها الطر 

 ةعيم تلك ادلهار تف والتعاوف فيما بينهم لتقوية وتداؿ، ولذلك جيب على التبلميذ التكالفع
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"القدرة اإلستماع  الكبلـ القراءة والكتابة " وربطهما بادلهارات اللغوية األخر حٌب تكتمل 
 الشخصية.

 أىمية قدرة اللغة العربيىة .2
اإلنصات للغة قبل احلديث هبا، مرحلة من ادلراحل األساسية ُب تعليم اللغات و 

ىو مرحلة أخرى مهمة و لكنها تالية  خاصة اللغات األجنبية، و الكبلـ بللغة من اللغات
ن أىم سبثل , – لؤلوىل ،  ادلهارات باإلضافة إىل القراءة و الكتابة, اإلستماع, الكبلـ   

أىداؼ تعلم اللغات. و الطرائق احلديثة ُب أسسها العامة هتدؼ مجيعها إىل تعليم ىذه 
 .ؼ و احلاجاتادلهارات كلها أو بعضها حسب األىداؼ اخلاصة ادلرتبطة باألىدا

ىذه ادلهارات اللغة ىي مركز البحث و األىداؼ احلقيقية العلمية الَببوية، فما ىي ىذه 
الباحثة لبلستفادة من ىذا كلو ُب  ةادلهارات، و ما أمهيتها، و كيف ديكن استغبلؿ ما كتب
 تطبيق طريقة التعليم ) أيا كانت ( لتحقيق أفضل النتائج.

, الكتاب, ادثةعلى مهارات أساسيات مها قدرة اإلستماع و احملسنركز ُب ىذا الرسالة   
القراءة، و ىم من أىم ادلهارات الٍب يلج ادلتعلم عربمها ميداف اكتساب أي لغة, و يتوقف 
على تعليمها بالطريقة الصحيحة ، صلاح العملية التعليمية كلها، و اإلخفاؽ فيهما يعرقل 

متعلم اللغة بصورة متكاملة و  كوف ذلك عائقا كبّبا أماالعملية التعليمية و يعقدىا، حبيث ي
 .صحيحة

 
 الفصل الثالث: الفهم

 تعريف الفهم  . أ
الفهم ىو عملية نفسية ترتبط شيء حسي مثل رسالة، حيث يكوف الشخص قادراً 

 على التفكّب ُب ىذا ادلفهـو أو يستعمل مفاىيم للتعامل ادلناسب مع الغرض.
ادلعاين والعبلقات الداخلية واخلارجية لفكرة ما دبا ويقصد بالفهم القدرة على  

  يتضمن معاين النقد والتحليل والنظرة ادلوضوعية احملايدة وينضم اىل ذلك معُب الرفض
 مصادر الفهم  . ب
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شخص  قر شخص بأنو ربتفهـو الفهم يأٌب من الكلمات البسط فعندما أم  
من الشخص الشيء,  نبأب ةافظمتقببًل للحصوؿ على واحل آخر, فهو ضمنًا جيعل نفسو
  .وبذلك ديكن للفهم أف حيدث

 
 طبقات الفهم  . ت
مبادئ بناء ادلعرفة مبدأ لبناء ادلعرفة. العملية ادلعرفية: جيد الطبلب سبيلهم ضلو : ٔ.ٕجدوؿ 
 التقدـ: 

 تعريف ترتيب وقم

 صّب شيئ مجلة إىل مجلة آخرب (interpreting)تفسّب  ٔ

 يصور الفكرة (exemplifying)ديرف  ٕ

 يزمع على شيئ إىل ترتيب آخر (classifying)يفصل  ٖ

 جرد الفكر البحث (summarising)يعانق  ٗ

 جعل يستنتج من اإلعبلـ (inferring)يستنتج  ٘

 يزمع عبلقة بْب النظرين (comparing)يفاضل  ٙ

 جعل موديل العلة وادلعلوؿ ُب مدار البحث  (explaining)يبْب  ٚ

   الرابع: سورة العلقالفصل 
 تاريخ للقرآن الكريم العامة . أ

لقرآف كتاب اهلل الذي نزؿ علي الرسوؿ األمْب زلمد عليو الصبلة والسبلـ، تعهد اهلل 
(، ولذا فإف ىذا الكتاب ال ٜ)احلجر:« إنا ضلن نزلنا الذكر وإنا لو حلافظوف»حبفظو ُب قولو 

وعمل النيب علي توصيلو بأمانة، وحفظو ينقص منو حرؼ وال يزيد، تعهده اهلل بالرعاية 
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الصحابة عن ظهر قلب، قبل أف يتم مجعو ُب كتاب واحد وصل إلينا كما أوحاه اهلل وبلغو 
القراف ىو الكتاب ادلقدس الذي نزؿ رب العادلْب, على رسوؿ الرسوؿ ومجعو عثماف بن عفا 

 ُب الوحي األوؿ .17اهلل. من ادلبلئكة جربيل ليوصل على إلنساف
 (the first revelation)   يطلب اإلنساف للقراءة َب علـو نزؿ القرأف تدرجييا ، ُب وقت الغّب

 يوما ٕٕسنوات وشهرين و  ٕٕمنتظم، طواؿ 
عاما منذ أف بدأ  ٖٕنزؿ القرآف منجما )متفرقا( علي رسوؿ اهلل لفَبة ما يقرب من

ميبلدية(،  ٕٖٙة ادلنورة )عاـ ميبلدية( وحٍب وفاتو ُب ادلدينٓٔٙالنيب دعوتو ُب مكة )عاـ 
ومل يكن ترتيب اآليات والسور علي ترتيب النزوؿ، وقد أمر الرسوؿ أصحابو حبفظ القرآف ُب 
صدورىم، وبعد ذلك طلب منهم أف حيفظوه ُب السطور ويكتبوا آياتو، وىناؾ حديث ُب 

تب غّب ومن كالقرآىن   عرا عن الرسوؿ )ص( إذ يقوؿ: )ال تكتبوا عِب،« صحيح مسلم»
 ، (القرآف فليمحو

ومن ىذا احلديث ديكن أف نفهم أف الرسوؿ طالب أصحابو بكتابة آيات القرآف دلزيد 
من احلماية وهني عن كتابة أي شيء آخر خشية التباسو، وكاف صحابة الرسوؿ يستعملوف ُب  

والعظاـ  كتابة القرآف ما يتوفر ُب بيئتهم من أدوات ذلذا الغرض، فكانوا يكتبوف علي اجللود
واأللواح واحلجارة وضلوىا، لكن الثابت وادلتفق عليو أف النيب توُب والقرآف الكرًن مل جيمع ُب 

 .مصحف واحد مكتوب
وجاءت احملاولة األويل جلمع القرآف ُب كتاب واحد علي يد أيب بكر الصديق، خاصة 

ادلرتدين، وُب ىذه وىي إحدي ادلعارؾ الكربي الٍب خاضها أبوبكر ضد « اليمامة»بعد معركة 
الواقعة قُتل عدد كبّب من الصحابة، وكاف بينهم عدد كبّب من القراء وحافظو القرآف، فذىب 
عمر بن اخلطاب إيل أيب بكر وطلب منو اإلسراع ُب مجع القرآف وتدوينو، حٍب ال يذىب 

  .بذىاب حفاظو

                                                             

 ٔ(, صف. ٜٜٙٔجاكرتا: رينيك جبتا,  ; ٔ)عفن. القرآف و العلـو السياسية , السافعيإنو كنجنا ٚٔ
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اب واحد، ووقع اختيار الصديق علي زيد بن ثابت لتويل مهمة مجع القرآف ُب كت
وكاف من أسباب ىذا االختيار أف زيًدا كاف من كتاب الوحي، وكاف حافظًا للقرآف عن ظهر 
قلب، وكاف حفظو ُب زمن النيب صلي اهلل عليو وسلم وفق العرضة األخّبة، فقد ُروي أنو 

 شهد العرضة األخّبة للقرآف، 
صلي اهلل عليو وسلم قرأ زيد بن ثابت علي رسوؿ اهلل »قاؿ أبو عبد الرمحن السلمي: 

ُب العاـ الذي توفاه اهلل فيو مرتْب، وإمنا مُسيت ىذه القراءة قراءة زيد بن ثابت، ألنو كتبها 
لرسوؿ اهلل صلي اهلل عليو وسلم وقرأىا عليو وشهد العرضة األخّبة، وكاف يقرئ الناس هبا 

  .«حٍب مات
ـو بعمل مل يقم بو من قبل وكاف زيد قد استشعر ثقل ادلهمة ُب البداية خاصة أنو سيق

بكر وعمر أقنعاه بأمهية ادلهمة وانشرح صدره ذلا، وُب حديث للبخاري  رسوؿ اهلل، لكن أىب
علي لساف زيد أنو قاؿ: )فقمت فتتبعت القرآف أمجعو من الرقاع واألكتاؼ والُعسب وصدور 

  .الرجاؿ
إال أف ىذا الكتاب ورغم االتفاؽ علي أف أبا بكر مجع القرآف كامبل ُب كتاب واحد 

مل يتم نسخو وتوزيعو حيث احتفظ أبوبكر بالصحف الٍب مجع فيها القرآف، ٍب عند عمر، ٍب 
  .عند حفصة بنت عمر بعد وفاتو

ومع استمرار الفتوحات اإلسبلمية، ودخوؿ الكثّبين ُب اإلسبلـ من بلداف سلتلفة، 
اخلليفة الثالث عثماف بن عفاف وتعدد القراءات ُب األمصار لدرجة أثارت بعض الفًب، فكر 

 ُب نسخ ادلصاحف وتوحيدىا ُب مجيع األمصار، 
وذكر البخاري ُب صحيحو حديثا يوضح ادلرحلة الٍب بدأ فيها عثماف مجع القرآف 

 ىللمرة الثانية وتوحيد القراءات ادلختلفة، وتقوؿ القصة إف حذيفة بن اليماف كاف ُب إحد
 ـ وأىل العراؽ، وأنو فزع من اختبلفهم ُب قراءة القرآف، الغزوات مع مقاتلْب من أىل الشا

وطالب اخلليفة بإدراؾ األمة قبل أف تتفرؽ، فشكل عثماف جلنة ذلذا الغرض اعتمادا 
علي النسخة الٍب ًب مجعها ُب عهد أيب بكر، وأرسل إيل حفصة بنت عمر وطالبها بإرساؿ 
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اهلل بن الزبّب وسعيد بن العاص وعبد الصحف الٍب لديها لنسخها، وأمر زيد بن ثابت وعبد 
  .الرمحن بن احلارث بن ىشاـ فنسخوىا ُب ادلصاحف

وقاؿ عثماف للقريشيْب الثبلثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت ُب شيٍء من القرآف، 
فاكتبوه بلساف قريش، فإنّو إمنا نزؿ بلساهنم، ففعلوا، حٍّب إذا نسخوا الصحف ُب ادلصاحف، 

لصحف إيل حفصة، وأرسل إيل كّل أُفٍق دبصحف شلّا نسخوا، وأمر دبا سواه من رّد عثماف ا
  .القرآف ُب كلِّ صحيفٍة ومصحٍف أف حيرؽ

ىذه اخلطوة الٍب قاـ هبا عثماف مجع القرآف كلو ُب مصحف واحد موحد ًب اعتماده 
، وأنفذت ى يُب مجيع أضلاء العامل اإلسبلمي وى ذه اخلطوة النسخة الٍب نطالعها حٍب اليـو

األبد، واحلقيقة أف عثماف مل يقم جبمع جديد للقرآف حيث اعتمد  وعد اهلل حبفظ القرآف إىل
علي النسخة اجملموعة ُب زمن أيب بكر، لكن اخلطوة األىم فيما فعلو ىي مجع الناس علي 

، ومنعهم من قراءٍة واحدٍة، وىي القراءة ادلتعارفة بينهم وادلتواترة عن النيب، صلي اهلل عليو وسلم
سائر القراءات األخري الٍب توافق بعض لغات العرب، وأيده علي بن أيب طالب ُب ىذه 

 اخلطوة
ورغم قبوؿ الغالبية العظمي لنسخة القرآف الٍب مجعها عثماف إال أف البعض رفض أف 
يتخلي عن نسختو اخلاصة الٍب كاف قد مجعها، وعلي رأسهم عبد اهلل بن مسعود الذي ظل 

كوفة يقرأوف قرآءاتو لفَبة طويلة حٍب بعد وصوؿ مصحف عثماف إليهم،  كما استمر أىل ال
وجود بعض مصاحف الصحابة اخلاصة مثل أيب بن كعب وأيب موسي وابن عباس وغّبىم، 
لكن مجيع ىذه النسخ اختفت لتبقي النسخة الٍب مجعها عثماف واتفق الصحابة علي أهنا 

 .الذي أنزلو علي رسولو الكرًنالنص الكامل والدقيق لكبلـ اهلل 
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 ةانزؿ اهلل َب األرض ادلقدسة مكة ادلكرمة, وداخل ُب سور  سورة الٌب يسورة العلق ى 
" ما مل يعلم".  ىو ;ية األويل حٌب علي مجلةآية . بدءا من ا اآل ٜٔتتكوف من  الٌب ةادلكي

 18.االماـ البخاري  رواي ىنظريا حديث الذ . ىكذااّب اذلنزلو ُب كهف 
 .ايات سورة العلق و معانيو . ب

 بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

( الَِّذي ٖ( اقْػرَْأ َورَبَُّك األْكَرـُ )ٕ( َخَلَق اإلْنَساَف ِمْن َعَلٍق )ٔاقْػرَْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق )
( َأْف َرآُه اْستَػْغَُب ٙاإلْنَساَف لََيْطَغى )(  َكبل ِإفَّ ٘( َعلََّم اإلْنَساَف َما ملَْ يَػْعَلْم )َٗعلََّم بِاْلَقَلِم )

( أَرَأَْيَت ِإْف َكاَف ٓٔ( َعْبًدا ِإَذا َصلَّى )ٜ( أَرَأَْيَت الَِّذي يَػنػَْهى )ٛ( ِإفَّ ِإىَل رَبَِّك الرُّْجَعى )ٚ)
ملَْ يَػْعَلْم بَِأفَّ اللََّو يَػَرى (أَ ٖٔ( أَرَأَْيَت ِإْف َكذََّب َوتَػَوىلَّ )ٕٔ( َأْو أََمَر بِالتػَّْقَوى )َٔٔعَلى اذْلَُدى )

( ٚٔ( فَػْلَيدُْع نَاِديَُو )ٙٔ(نَاِصَيٍة َكاِذبٍَة َخاِطَئٍة )٘ٔ( َكبل لَِئْن ملَْ يَػْنَتِو لََنْسَفًعا بِالنَّاِصَيِة )ٗٔ)
 (ٜٔ(َكبل ال ُتِطْعُو َواْسُجْد َواقْػََبِْب )َٛٔسَنْدُع الزَّبَانَِيَة )

 . معنى سورة العلق3

 سورة األوؿ السورة القرآنية نزواًل على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم.ىذه ال

فإهنا نزلت عليو ُب مبادئ النبوة، إذ كاف ال يدري ما الكتاب وال اإلدياف، فجاءه جربيل 
عليو الصبلة والسبلـ بالرسالة، وأمره أف يقرأ، فامتنع، وقاؿ: " ما أنا بقارئ " فلم يزؿ بو حٌب 

  عليو:قرأ. فأنزؿ اهلل

                                                             

تفسّب اجلبل لْب أسباب جبلؿ الّدين زلّمد احملّلي    )و( جبلؿ الّدين عبد الّّرمحاف بن أمحد الّسيوطي  مذيبًلي, .  ٛٔ

باندونغ: سنار بروا ;ٔ(. )عفن. يوطيبكتاب الباب النقوؿ ُب اسباب النزوؿ للسّ ),  ٕنزوؿ االية سورة الكهف حٌب الناس 

 ٖٗ٘ٔ( صف. ٕٓٔٓالغنسيندوا. 
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" اقْػرَْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق " عمـو اخللق، ٍب خص اإلنساف، وذكر ابتداء خلقو "  
ِمْن َعَلٍق" فالذي خلق اإلنساف واعتُب بتدبّبه، ال بد أف يدبره باألمر والنهي، وذلك بإرساؿ 

 لئلنساف.  قوبعد األمر بالقراءة، خل  ، وإنزاؿ الكتب عليهم، وذلذا ذكر  الرسوؿ إليهم
ٍب قاؿ: " اقْػرَْأ َورَبَُّك اأْلَْكَرـُ " أي: كثّب الصفات واسعها، كثّب الكـر واإلحساف، 

 واسع اجلود.
ْنَساَف َما ملَْ يَػْعَلْم " فإنو تعاىل أخرجو من بطن أمو ال يعلم  و " َعلََّم بِاْلَقَلِم َعلََّم اإْلِ

 لو أسباب العلم.شيًئا، وجعل لو السمع والبصر والفؤاد، ويسر 
، وتضبط  فعلمو القرآف، وعلمو احلكمة، وعلمو بالقلم، الذي بو ربفظ بو العلـو
احلقوؽ، وتكوف رسبًل للناس تنوب مناب خطاهبم، فللو احلمد وادلنة، الذي أنعم على عباده 
هبذه النعم الٍب ال يقدروف ذلا على جزاء وال شكور، ٍب من عليهم بالغُب وسعة الرزؽ، ولكن 
اإلنساف )جلهلو وظلمو( إذا رأى نفسو غنًيا، طغى وبغى وذبرب عن اذلدى، ونسي أف إىل ربو 
الرجعى، ومل خيف اجلزاء، بل ردبا وصلت بو احلاؿ أنو يَبؾ اذلدى بنفسو، ويدعو "غّبه" إىل 

ْيَت تركو، فينهى عن الصبلة الٍب ىي أفضل أعماؿ اإلدياف. يقوؿ اهلل ذلذا ادلتمرد العاٌب: " أَرَأَ 
" أيها الناىي للعبد إذا صلى "ِإْف َكاَف" العبد ادلصلي " َعَلى اذْلَُدى " العلم باحلق والعمل بو، 

 " َأْو أَْمٍر " غّبه "بِالتػَّْقَوى " .
فهل حيسن أف ينهى، من ىذا وصفو؟ أليس هنيو، من أعظم احملادة هلل، واحملاربة 

سو على غّب اذلدى، أو كاف يأمر غّبه خببلؼ للحق؟ فإف النهي، ال يتوجو إال دلن ىو ُب نف
 التقوى.

"  عن األمر، أما خياؼ اهلل وخيشى عقابو؟  " أَرَأَْيَت ِإْف َكذََّب " الناىي باحلق "َوتَػَوىلَّ
 " َأمَلْ يَػْعَلْم بَِأفَّ اللََّو يَػَرى " ما يعمل ويفعل؟.

ْنَتِو " عما يقوؿ ويفعل " ٍب توعده إف استمر على حالو، فقاؿ: " َكبلَّ لَِئْن ملَْ يػَ 
لََنْسَفَعْن بِالنَّاِصَيِة " أي: لنأخذف بناصيتو، أخًذا عنيًفا، وىي حقيقة بذلك، فإهنا "نَاِصَيٍة  

 َكاِذبٍَة َخاِطَئٍة " أي: كاذبة ُب قوذلا، خاطئة ُب فعلها.
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ومن  " نَاِديَُو " أي: أىل رللسو وأصحابو  " فَػْلَيْدُع " ىذا الذي حق عليو العقاب
حولو، ليعينوه على ما نزلو بو، " َسَنْدُع الزَّبَانَِيَة " أي: خزنة جهنم، ألخذه وعقوبتو، فلينظر 
أي: الفريقْب أقوى وأقدر؟ فهذه حالة الناىي وما توعد بو من العقوبة، وأما حالة ادلنهي، 

ُتِطْعُو "]أي:[ فإنو ال فأمره اهلل أف ال يصغى إىل ىذا الناىي وال ينقاد لنهيو فقاؿ: " َكبلَّ اَل 
يأمر إال دبا فيو خسارة الدارين، " َواْسُجْد"  لربك "َواقْػتَػَرَب"  منو ُب السجود وغّبه من أنواع 

 الطاعات والقربات، فإهنا كلها تدين من رضاه وتقرب منو.
 
 

وىذا عاـ لكل ناه عن اخلّب ومنهي عنو، وإف كانت نازلة ُب شأف أيب جهل حْب 
 وآذاه. سبت وهلل احلمد.   صلى اهلل عليو وسلم عن الصبلة، وعبث بوهنى رسوؿ اهلل

 عالقة بين أساسيات اللغة العربية  و القرآن في سورة العلق . ث
كل كتاب مساوي ينبغي اف ينزؿ باللغة الرسوؿ الذي ينزؿ عليو الكتاب, و من ىذا  

ص.ـ. ولقد اشار القرآف الكرًن ادلنطلق كاف اختيار اللغة العربية دوف غّبىا وىي اللغة الرسوؿ 
 إىل ىذه الناحية فيقوؿ ادلوىل عز وجل:

"                          

                  :ابراىيم( "ٗ ) 
 نزؿ القرآف باللغة العربية ألف يقوؿ اهلل تعاىل ُب كتابو العزيز:  
 "                             

                         

                  :فصلت( "ٗٗ ) 
عبلقة بْب اللغة العربية َب القرآف, حيا بنا ننظر على امتياز اللغة العربية َب القرآف سورة 

 العلق َب أعلى َب نظر شعر اخلاص و فريد َب االيات أتية:
 (ٕ)ٍق ( َخَلَق اإلْنَساَف ِمْن َعلَ ٔ) قَ اقْػرَْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخلَ  .ٔ
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 (  ٘)ْم ( َعلََّم اإلْنَساَف َما مَلْ يَػْعلَ ٗ) ( الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلمِ ٖ)ـُ " اقْػرَْأ َورَبَُّك األْكرَ  .ٕ
 ى( أَرَأَْيَت الَِّذي يَػنػْهَ ٛ) ىىَل رَبَِّك الرُّْجعَ ( ِإفَّ إِ ٚ) ( َأْف َرآُه اْستَػْغَُب ٙ) ىَكبل ِإفَّ اإلْنَساَف لََيْطغَ  .ٖ

( أَرَأَْيَت ِإْف  ٕٔ) ى( َأْو أََمَر بِالتػَّْقوَ ٔٔ) ى( أَرَأَْيَت ِإْف َكاَف َعَلى اذْلُدَ ٓٔ) ى( َعْبًدا ِإَذا َصلَّ ٜ)
 (ٗٔ) ى(َأمَلْ يَػْعَلْم بَِأفَّ اللََّو يَػرَ ٖٔ) َكذََّب َوتَػَوىلَّ 

 ة في سورة العلق جملة اللغة العربي . أ
ال شّك أّف اجلمل األساسية  ُب إجراءات شلارسة العربية مهمة للغاية، وادلادة التعلمية أمناط  

اجلمل األساسية تأ ٌب من اخلطوات ادليسرة أف نفهم ما ُب اللغة العربية ادلادة التعليمة أمناط 
 اجلمل األساسية: 

 أنماط اإلسم . أ
 العلقسورة ُب ال إسم: ٕ.ٕجدوؿ 

 جملة ترتيب
 (ٗ) َقَلمِ الَِّذي َعلََّم بِالْ  ٜٔاسم

 (َٔخَلَق ) الَِّذياقْػرَْأ بِاْسِم رَبَِّك  ٕٓاسم الموصول
 (ٛٔ) َسَنْدُع الزَّبَانَِيةَ  اإلضافة
 (َٙٔكاِذبٍَة َخاِطَئٍة )نَاِصَيٍة   النكرة

 (ٕ)َعَلٍق َخَلَق اإلْنَساَف ِمْن 
 (ٛٔ) الزَّبَانَِيةَ َسَنْدُع  المعرفة

 (  َ٘ما مَلْ يَػْعَلْم ) اإلْنَسافَ َعلََّم 
 أنماط الحروف . ب

 سورة العلقُب ال حروؼ: ٖ.ٕجدوؿ
                                                             

 .ٖٗٔ(, صف. ٜٕٓٓمالنغ برس,  -معرفة ادلنجية, اإلمؤل نظرية  وأعماؿ )مالنغ: جامعة  ا السبلمية حكوميةٜٔ
 ٖٕٔ)بّبوت: دار الثقافة االسبلمية,(الصفة. قواعد اللغة العربيةفواد نعمة, ٕٓ
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 جملة ترتيب

 (َٕعَلٍق ) ِمنْ َخَلَق اإلْنَساَف  حرف الجر
 (ٖرَبَُّك األْكَرـُ )وَ اقْػرَْأ 

 (ْٗلَقَلِم )االَِّذي َعلََّم بِ 
 (ٛرَبَِّك الرُّْجَعى ) ىَل ِإفَّ إِ 

 (ٔٔاذْلَُدى ) َعَلىأَرَأَْيَت ِإْف َكاَف 
 (ٕٔأََمَر بِالتػَّْقَوى ) َأوْ 

 (ِٛإىَل رَبَِّك الرُّْجَعى ) ِإفَّ  حرفظ النصب

 (٘ٔيَػْنَتِو لََنْسَفًعا بِالنَّاِصَيِة ) َكبل لَِئْن ملَْ  حرف الجزم

 أنماط الفعل . ت
 سورة العلقُب ال فعل: ٗ.ٕجدوؿ

 جملة ترتيب

 (ٔ) َلقَ اقْػرَْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي خَ  ٕٔفعل ماض
 (ٗبِاْلَقَلِم ) لَّمَ الَِّذي عَ 

 (ٗٔ) يَػَرىَأمَلْ يَػْعَلْم بَِأفَّ اللََّو 
 (ٚ) اْستَػْغَُب َأْف َرآُه 

 (٘) يَػْعَلمْ َعلََّم اإلْنَساَف َما مَلْ  فعل مضارع
 (ٙ) لََيْطَغىَكبل ِإفَّ اإلْنَساَف 

 (ٔبِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق ) اقْػرَأْ  ٕٕفعل األمر

                                                             

 .ٜٕٗ(, صف. ٜٜٚٔللغة القرآف )تعلم للغة العربية بلمثل من القرآف( )جدا: الشروؽ, األساساأ.أ ندوى , يتعلم ٕٔ
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 (ٜٔ) َواْسُجْد َواقْػََبِبْ َكبل ال ُتِطْعُو 

 أنماط الضمائر . ث
 سورة العلقُب ال  ضمائر: ٘.ٕجدوؿ

 جملة ترتيب

 (ٔالَِّذي َخَلَق ) كَ اقْػرَْأ بِاْسِم رَبِّ  الضمائر
 ( ْ٘عَلْم )يػَ َعلََّم اإلْنَساَف َما مَلْ 

 (ٛالرُّْجَعى ) كَ ِإىَل رَبِّ ِإفَّ 
 (ِٔٔإْف َكاَف َعَلى اذْلَُدى ) تَ أَرَأَيْ 

 (ِٖٔإْف َكذََّب َوتَػَوىلَّ ) أَرَأَْيتَ 
 ( َٗٔلْم بَِأفَّ اللََّو يَػَرى )عْ َأمَلْ يػَ 

 (َ٘ٔتِو لََنْسَفًعا بِالنَّاِصَيِة )يَػنْ َكبل لَِئْن مَلْ 
 (ْٜٔعُو َواْسُجْد َواقْػََبِْب )ُتطِ َكبل ال 

 (ٚٔنَاِديَُو ) فَػْلَيْدعُ 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                    

( ٕٓٔٓزلمد  صحب طهر, احسن سخاء زلمد , القرآف )ترمجة و تفسّب على الكلمة(, )جاكرتا : جبل روصة اجلّنة. ٕٕ

 ٜٚ٘صف. 
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 مضمون سورة العلق اجمال . ج
 بياف أوؿ  .ٔ

( الَِّذي ٖ( اقْػرَْأ َورَبَُّك األْكَرـُ )ٕ( َخَلَق اإلْنَساَف ِمْن َعَلٍق )ٔاقْػرَْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق )
 (  ٘( َعلََّم اإلْنَساَف َما مَلْ يَػْعَلْم )َٗعلََّم بِاْلَقَلِم )

 نبوة زلمد ص.ـ. وأوؿ ما نزؿ من القرآف()بدأ 
روي اإلماـ أمحد عن عائشة قالت: أوا ما بدئ بو رسوؿ صلى اهلل عليو وسلم من الوحي 
, فكاف ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح, ٍب حبب إليو اخلبلء  الرؤيا  الصادقة َب النـو

عدد ويتزود لذلك, ٍب يرجع إىل ذوات الفكاف يأٌب حراء فيتحنث فيو "وىو التعبد" الليايل 
خدجية فيتزود دلثلها حٌب فجأه الوحي وىو ُب غار حراء فجاءه ادللك فيو  فقاؿ:إقرأ قاؿ 

ذين فغتِب حٌب بلغ مِب رسوؿ صلى اهلل عليو وسلم: "فقلت": ما أف  بقراىء؟ قاؿ فأخ
مِب اجلهد ٍب أرسلُب  اجلهد ٍب أرسلُب فقاؿ: إقرأ, فقلت: ما أنا بقرئ, فغطِب الثبلثة حٌب بلغ

فقاؿ: "اقْػرَْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق" حٌب بلغ  "َما ملَْ يَػْعَلْم" قاؿ: فرجع هبا ترجف بودره حٌب 
دخل على خدجية فقاؿ : "زملوين زملوين" فزملوه حٌبٍ ذىب عنو الروع فقاؿ: " يا خدجية 

 مايل؟" وأخربىا اخلرب وقاؿ: "قد خشيت على نفسي"
لت لو: كبل أبشر فو اهلل الخيزيك اهلل أبدا, إنك لتصل الرحم وتصدؽ احلديث فقا 

وربمل الكبل تقري الضيف, وتعْب على نوائب احلق, ٍب انتلقت بو خدجية حٌب أتت بو ورقة 
بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي وىو ابن عم خدجية أخى أبيها, وكاف امرءًا قد 

الكتاب العريب, وكتب بالعربية من اإلصليل ماشاء اهلل أف  تنصر ُب اجلاىلية وكاف يكتب
يكتب, وكاف شيًخا كبّبًا قد عمي فقلت خدجية: أي ابن عم امسع من ابن أخيك. فقاؿ 

ورقة: ابن اخي ماترى ؟ فأخربه رسوؿ اهلل ص.ـ. دبا رأى فقاؿ ورقة: ىذا النموس الذي  
ا  حْب خيرجك قومك, فقاؿ رسوؿ اهلل أنزؿ على موسى, ليتِب فيها جذًعا ليتِب أكوف حيً 

ص.ـ. : "أَو سلرجي ىم؟" فقاؿ ورقة: نعم مل يأت رجل قط دبا جئت بو إال عوادي وإف 
 يدركِب يومك أنصرؾ نصرًا مؤزرًا. 
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ٍب مل ينشب ورقة أف توُب وفَب الوحي فَبة حٌب حزف رسل اهلل ص.ـ. فيما بلغنا,  
وس شواىق اجلباؿ, فكلما أوَب بذروة جبل لكي يلقي حزانا غدا منو مرارًا  كي يَبدى من وئ

نفسو منو تبدى لو جربيل فقاؿ: يا زلمد! إنك رسوؿ اهلل حًقا, فيسكن بذلك جاأشو وتقر 
نفسو فّبجع, فإذا طالت عليو فَبة الوحي غدا دلثل ذلك فإذ أوَب بذروة اجلبل تببدى لو 

ْب من جديث الزىري, وقد تكلمنا جربيل فقاؿ لو مثل ذلك. وىذا اجلديث سللرج ُب صخيخ
على ىذا احلديث من جهد سنده ومتنو ومعانيو ُب أوؿ شرخنا ُب البخارى مستقص, فمن 
أراده فهو ىناؾ زلرور واهلل احلمد وادلنة, فأوؿ شيئ نزؿ من القرآف ىذا اآليات الكرديات 

 ا عليهم.ادلباركات, وىن أوؿ رمحة رحم اهلل هبا العباد وأوؿ نعمة أنعم اهلل هب
 عزة اإلنسان وشرفو بالعلم  .2

وفيها التنبية على ابتداء خلق اإلنساف من علق, وأف من كرمو تعاى أف علم اإلنسامنا 
مل يعلم, فشرفو وكرمو بالعلم وىو القدر الذى امتاز بو أبو الربية آداـ على ادلبلئكة, والعلم 

ف ُب الكتابة بالبناف وذىِب ولفظي تارة يكوف ُب األذىاف, وتارة يكوف ُب اللساف, وتارة يكو 
( الَِّذي َعلََّم ٖاقْػرَْأ َورَبَُّك األْكَرـُ )ورمسي والرمسي يستلزمهما من غّب عكسى, فلهذا قاؿ: 

( وُب األثر: قيدوا العلم بالكتابة, وفيو أيضا: من ٘( َعلََّم اإلْنَساَف َما ملَْ يَػْعَلْم )ٗبِاْلَقَلِم )
 لم مامل يكن يعلم.  عمل دبا علم ورثو اهلل ع

( أَرَأَْيَت الَِّذي يَػنػَْهى ٛ( ِإفَّ ِإىَل رَبَِّك الرُّْجَعى )ٚ( َأْف َرآُه اْستَػْغَُب )َٙكبل ِإفَّ اإلْنَساَف لََيْطَغى )
ِإْف   ( أَرَأَْيتَ ٕٔ( َأْو أََمَر بِالتػَّْقَوى )ٔٔ( أَرَأَْيَت ِإْف َكاَف َعَلى اذْلَُدى )ٓٔ( َعْبًدا ِإَذا َصلَّى )ٜ)

 ( َكبل لَِئْن مَلْ يَػْنَتِو لََنْسَفًعا ٗٔ(َأمَلْ يَػْعَلْم بَِأفَّ اللََّو يَػَرى )َٖٔكذََّب َوتَػَوىلَّ )
 

(َكبل ال ٛٔ( َسَنْدُع الزَّبَانَِيَة )ٚٔ( فَػْلَيْدُع نَاِديَُو )ٙٔ(نَاِصَيٍة َكاِذبٍَة َخاِطَئٍة )٘ٔبِالنَّاِصَيِة )
 (ْٜٔب )ُتِطْعُو َواْسُجْد َواقْػَبَِ 

 
 

 الوعيد على طغيان اإلنسان ألجل المال .3
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خيرب تعاىل عن اإلنساف أنو ذوفرح وأشر وبطر وطغياف إذا رأى نفسو قد استغُب وكثر ملو, ٍب  
( أي إىل اهلل ادلصّب وادلرجع ِٛإفَّ ِإىَل رَبَِّك الرُّْجَعى )هتدده وتوعده ووعظو فقاؿ:  

 صرفتو.وسيحاسبك على مالك من أين مجعتو وفيم 
 أبي جهل والوعيد بمؤاخذتو ةمذم .4

( نزلت ُب أيب جهل لعنو اهلل, ٓٔ( َعْبًدا ِإَذا َصلَّى )ٜأَرَأَْيَت الَِّذي يَػنػَْهى )ٍب قاؿ تعاىل: 
توعد النىب ص.ـ. على الصبلت عند البيت فواعظو تعاىل بالٌب ىي أحسن أوال فقاؿ: أَرَأَْيَت 

ما ظنك إف كاف ىذا الذي تنهاه على الطريق ادلستقيمة ُب ( أي فِٔٔإْف َكاَف َعَلى اذْلَُدى )
فعلو أو "أو بالتقوى بقولو وأنت تزجره وتتو عده على صبلتو, وىذا قاؿ: َأملَْ يَػْعَلْم بَِأفَّ اللََّو 

 (ٗٔيَػَرى )
أي أما علم ىذ الناىى ذلذا ادلهتدي أف اهلل يراه ويسمو كبلمو. وسيجازية على فعلو أًب اجلزاء 

قاؿ تعاىل متواًعد ومتهدًدا: "َكبل لَِئْن ملَْ يَػْنَتِو" أي لئن مل يرجع عما ىو فيو من الشقاؽ  . ٍب
والعناد "لََنْسَفًعا بِالنَّاِصَيِة" أي لنسمنها سواًدا يـو القيامة ٍب قاؿ: " نَاِصَيٍة َكاِذبٍَة َخاِطَئٍة 

(" أي قومو ٚٔ" فَػْلَيْدُع نَاِديَُو ) (" يعُب ناصية أيب جهل كاذبة ُب مقاذلاخاطئة ُب أفعاذلاٙٔ)
(" وىم مبلئكة العذاب حٌب يعلم من ٛٔوعشّبتو أي لديهم يستنصر هبم " َسَندُْع الزَّبَانَِيَة )

 يغلب أحزبنا أو حزبو؟. 
رواي البخاري عن ابن عباس قاؿ: أبو جهل لئن رئيت زلمدا يصلى عند الكعبة 

: "لَئْن فَػَعَل ألَخَذتُو ادلبلئُة". وكذا رواه الَبمذي ألطأف على عنقو, فبلغ النيب ص.ـ. فقاؿ
والنسائي ُب تفسّبمها. وىكذا رواه ابن جرير. وروى أمحد والَبميذي والنسائي وابن جرير 
وىذا لفظو عن ابن عباس قاؿ: كاف رسوؿ اهلل ص.ـ. يصلي عند ادلقاـ فمربو أبو جهل بن 

وتوعده فأغلظ لو رسوؿ اهلل ص.ـ. وانتهر,  ىشاـ , فقاؿ: يا زلمد!  أمل أهنك عن ىذا؟ 
فقاؿ يا زلمد! بأي شيئ هتددين؟ أما واهلل إين ألكثر ىذا الوادي ناديا فأنزؿ اهلل " فَػْلَيدُْع 

(" وقاؿ ابن عباس: لو دعا ناديو ألخذتو مبلإكة العذاب من ٛٔ( َسَنْدُع الزَّبَانَِيَة )ٚٔنَاِديَُو )
حيص.وروى ابن جرير عن أيب ىريرة قاؿ: قاؿ أبو جهل: ساغتو. وقاؿ الَبميذي : حسن ص

ىل يعفر زلمحدة وجهو بْب أظهركم؟ قالوا: نعم, قاؿ: فقاؿ: والبلت والعزى لئن رئيتو 
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يصلي كذلك ألطأف على رقبو, واألعفرف وجهو ُب الَباب, فأتى رسوؿ اهلل ص.ـ. وىو 
لى عقبيو ويتقي بيده, قاؿ: يصلي ليطأ على رقبو, قاؿ: فما فجأىم منو إال وىو ينكص ع

فقيل لو: مالك؟ فقاؿ: إف بيِب وبينو خندقا من نار, وىواًل  وأجنحة قاؿ: فقاؿ رسوؿ اهلل: 
"لو دنا مِب اَلخَتَطَفتُو ادلبلئكة ُعضًوا ُعضًوا " قاؿ: وأنزؿ اهلل ال أدري ُب حديث أيب ىريرة أـ 

 ال
ر السورة. وقد رواه أمحد بن حنبل ومسلم و النسائي (" إىل آخٙ" َكبل ِإفَّ اإلْنَساَف لََيْطَغى ) 

 وابن أيب حاًب. 
 تسلية للنبي .5

وقولو تعاىل : "َكبل ال ُتِطْعُو" يعِب يا زلمد! ال تطعو فيما ينهك عنو من ادلداومة على 
العبادة وكثرهتا, وصل حيث شئت, وال تبالو فإف اهلل حافظك وناصرؾ وىو يعصمك  من 
الناس " َواْسُجْد َواقْػََبِْب"  كما ثبت ُب صحيح عند ادلسلم عن أيب صاحل عن أيب ىريرة أف 

 قاؿ: " أَقَرُب َما َيُكوُف الَعبُد من ربو َوىَو َساجٌد, فَأكثُروا الُدَعاَء" وتقدـ أيضا أف رسوؿ اهلل
(" و"اقْػرَْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي ٔرسوؿ اهلل ص.ـ.  كاف يسجد ُب "أَذا الَسَماء انَشَقت )

 ٖٕ (" آخر تفسّب سورة اقرأ, و اهلل احلمد وادلنة, وبو التوفيق والعصمة.َٔخَلَق)
 اسباب نزول سورة العلق .6

ىذه السورة بإمجاع ادلفسرين والعلماء وأىل السّب أف أوذلا ىو أوؿ ما نزؿ على النيب 
 *اقْػرَْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق )) :صلى اهلل عليو وسلم، فهو الذي نبئ هبعليو الصبلة والسبلـ

َعلََّم اإِلنَساَف َما ملَْ يَػْعَلْم "الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلمِ  "ْكَرـُ اقْػَرْأ َورَبَُّك األَ " َخَلَق اإِلنَساَف ِمْن َعَلٍق 
وال -الطويل ُب قصة النزوؿ  عائشةمن حديث  صحيح البخاري(، وقد جاء ُب ٘-ٔالعلق:(

أف النيب صلى  -أقوؿ: سبب النزوؿ، فليس سببًا للنزوؿ لكن القصة الٍب نزلت فيها السورة
يتحنث بغار حراء الليايل ذوات العدد، حٌب جاءه ادللك فأخذه وغطو اهلل عليو وسلم كاف 

اقْػرَْأ بِاْسِم رَبَِّك " :حٌب بلغ منو اجلهد، وقاؿ لو: اقرأ. قاؿ: ما أنا بقارئ، فرددىا عليو، ٍب قاؿ

                                                             

 ٜٔ٘ٔ( صف.  ٕٓٓٓدارالسبلـ,  : السعودية: ٕ, )عفن. ُب هتذيب تفسّب ابن كثّبادلصباح ادلنّب,  23
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ترجف بوادره، وىو  خدجية(، فرجع هبا النيب صلى اهلل عليو وسلم إىل ٔالعلق: (الَِّذي َخَلَق 
رضي اهلل عنها خبرب ما رآه، وقاؿ  خدجيةملوين، فزملوه حٌب ذىب عنو الروع، فأخرب يقوؿ: ز 

فقالت: أبشر فواهلل ال خيزيك اهلل أبداً، إنك لتحمل الكل،  .ذلا: لقد خشيت على نفسي
، وتعْب على نوائب احلق.  وتقري الضيف، وتكسب ادلعدـو

رًأ تنصر ُب اجلاىلية، وكاف يقرأ وكاف ام ورقة بن نوفل بن عبد العزىٍب ذىبت بو إىل  
بالكتاب ويقرأ بالعربانية ويكتب ما شاء اهلل أف يكتب، فسمع من النيب صلى اهلل عليو وسلم، 

قاؿ: أو  .، ليتِب أكوف حيًا إذ خيرجك قومك موسىوقاؿ لو: ىذا الناموس الذي كاف يأٌب 
، وإف يدركِب يومك سلرجي ىم؟ قاؿ: نعم. مل يأت أحد قط دبثل ما جئت بو إال عودي

فهذه قصة نزوؿ ىذه السورة  أف مات، وفَب الوحي فَبة. ورقةأنصرؾ نصراً مؤزراً، ٍب مل ينشب 
. ىذا ادلقدار من السورة، فهو أوؿ ما نزؿ بإمجاع العلماء وبإمجاع  العظيمة وال نسميها سبباً 

 .أىل السّب
(، فقد يكوف ٓٔ-ٜالعلق: (ًدا ِإَذا َصلَّى"َعبْ  "أَرَأَْيَت الَِّذي يَػنػَْهى" ," :أما بقية السورة

وموقفو من النيب عليو  أيب جهلنزؿ بعد ذلك، وقد يكوف نزؿ مَباخيًا عنو؛ ألنو يذكر قصة 
 .وبإمجاع العلماء أيضاً، فإف ىذه السورة مكية تبعاً لذلك .الصبلة والسبلـ

 
 مناسبها بما قبلها وما بعدىا .7

 مناسب السورة دبا قبلها:  .ٔ
مكية, وآياهتا تسمع عشر, وىي أوؿ ما أنزؿ من القرآف ومناسبتها قبلها, أنو ذكر ىي 

ىناؾ "خلق اإلنساف ُب أحسن تقوًن", وذكر ىنا "خلق اإلنساف من علق" إىل أنو ذكر ىنا 
 من أحواؿ اآلخرة ماىو كالشرح والبياف دلا سلف.
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 ا بعدىادبمناسب  .ٕ
و أخص، قد اعتنوا بعلم ادلناسبات القرآنية، سواء أىل العلم عموًما، وأىل التفسّب على وج

ُب ذلك التناسب بْب السور بعضها مع بعض، أـ التناسب بْب اآليات، وبَنوا على ىذا 
قاعدة مفادىا: أف األصل ُب آيات القرآف الكرًن أف يكوف بينها تناسب وترابط، يظهر ُب 

 زيد تأمُّل وتفكر.أغلب األحياف، وخيفى ُب أحياف أخرى، لكن ديكن كشُفو دب
واإلماـ السيوطي يقرر قاعدة مفادىا: أف كل سورة من سور القرآف تفصيل إلمجاؿ السورة 

 الٍب قبلها، وشرح ذلا، وىذا ُب غالب سور القرآف، كما دؿَّ على ذلك االستقراء.
 وىنا ُب )سورة القدر( فقد ُسبقت بػ )سورة العلق( 

(، ٜٔ: )َكبلَّ اَل ُتِطْعُو َواْسُجْد َواقْػََبِْب( )العلق: -اىل تع -ُب آخر )سورة العلق( يقوؿ اهلل 
َلِة اْلَقْدِر (، وىذه الليلة ىي ليلة السجود واالقَباب، فادلناسبة  وتأٌب بعدىا ) إِنَّا أَنْػزَْلَناُه ُب لَيػْ

- تعاىل -واضحة ظاىرة مع آخر آية من السورة الٍب قبلها، كما أف )سورة العلق( تبدأ بقولو 
(، وىو يقرأ ما أُنزؿ ُب ليلة القدر، فكأف السورة ٔ: ) اقْػرَْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق ( )العلق:

 تقوؿ اقرأ ما أنزلناه ُب ليلة القدر، فهي مناسبة ظاىرة مع ما قبلها ُب بدايتها وُب هنايتها.
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 الباب الثالث
 البحث العلميطريقة 

 البحث العلميو مكانة :  أنواع   الفصل األول
مكاف البحث , يكوف َب ادلدرسة العالية احلكومية جينيبونتو.أما نوع البحث   
 الوصفي إلجابة ادلشاكلة باستخداـ يكوف كالتاىل:. ة الكاتبةستخدامفا

 اإلحصاء الوصفي لغرض يعمل وصفي, صورة اخلاص, وصدؽ عن حقيقات, صفات
 (.ٜٔ-ٕٓ, ٜٕٓٓوعبلقة بْب ظاىرة البحث )مستاـ 

 : السكان و العينة  الفصل الثانى
  السكاف . أ

ظاىرة  وأنبات  وأحيواف  وأىو مجيع موضوعات البحث الٍب تتكوف من إنساف 
 .ٕٗدرجة اختبار أو حادثة كمصدر معلومات ذلا شخصيات أو خصائص ُب البحث

( ُب ادلدرسة ٔٔالفصل أحد عشر )طلبة  َب فهم أما السكاف ُب ىذا البحث 
 ٕٛٙ فصوؿ ىو ٚمكوف من  ٕٛٔٓ /ٜٕٔٓالعالية احلكةمية جينيبونتو َب سنة 

 تبلميذ
 العينة . ب

 ٕ٘جزاء من عدد السكافي عينة ى
 ٖ٘، أي  XIتبلميذ الصف  ٕٛٙٝ من ٖٓأما العينة ادلوجودة ُب ىذه الرسالة فهي  

 ٝ يأخذ عشوائًيآٖتبلميذ. مع أحكاـ كل فئة 
العبلقة بْب قدرة أساسيات اللغة هبا, و ليعرؼ  ةيستخدم  regresiبطريق التحليل  

 ادلدرسة إسبلمية احلكومية جينيبنتوا دى تبلميذيات َب سورة العلق لآ العربية وفهم ادلعاىن

                                                             

 .ٕٚ( صف. ٖٕٔٓ, جيبتا, )جاكرتا: رينيك اجراءات البحث )إدخل عمل (كنتوا, يار  يميىرسو س24

 ٙ٘(. صف. ٖٕٓٓلفبيت, أالبحث, )بندونغ:  أساسرضواف, يدرس ٕ٘
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 : مدخل البحث   الفصل الثالث
يأخذ رقم, يسعى البحث الكمي إىل قياس  وىو مدخل البحث يعُب الكمي   

 ادلشاكلة وفهم مدى تأثّبىا بالبحث عن نتائج قابلة للقياس على عدد أكرب من األفراد
 الفصل الرابع: طريقة جمع البينات 

 .يعُب: ٕٙطريقة مجع البينات َب البحث الكمي يعمل بامتحاف, ادلراقبة  
  ادلراقبة  .ٔ

 التََّطوَُّر احْلَاِصَل ُب التبلميذ َب ادلدرسة ُمرَاقَػَبًة َدِقيَقةً َأْف تُػرَاِقُبوا   
 امتحاف .ٕ

التبلميذ ُب الفصل أحد عشر  ْبالباحث ةاإلمتحاف ىو اإلمتحاف الذى يقدم
 دلعرفة حاذلم األوؿ ُب مستوي قدرهتم ُب فهم اللغة العربية باستخداـ كتاب اللغة العربية 

  (Dokumentasi)الوثائق  .ٖ
الطريقة الٍب ذبمع فيها الباحثة ادلعلومات بتسجيل األشياء الٍب تتعلق دبسائل ىي  

  البحث، خصوصا البيئة اإلدارية مثل عدد من تبلميذ وغّب ذلك.
 

 : ادوات البحث العلمى الفصل الخامس
 ٕٚادوات البحث  ىو آلة مجع البينات  

 :تكوفَب ىذا البحث, ادوات مجع البينات  
 طريقة امتحان . أ

امتحاف ىو اإلمتحاف الذى يقدمو الباحث التبلميذ ُب الفصل أحد عشر 
 دلعرفة حاذلم األوؿ ُب مستوي قدرهتم ُب فهم اللغة العربية باستخداـ كتاب اللغة العربية 

                                                             

 ٖٕٗ(. صف. ٕٓٔٓبندونغ: الفبيتا,  ٔغيونوا, طريقة البحث إجرءات مشاؿ, )طبعة. و سٕٙ
 ٜٚ: )بندونغ سينر برو الغنسنضو( صف. ىيم. البحث وتقدير تربيةاإبر سجاف,  انانٕٚ
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َب ىذا البحث يستعمل اثناف استبياف ليعرب عن عبلقة بْب قدرة أساسيات 
  ة.اللغة العربية و فهم ادلعاىن االيات القرآني

 . إمتحاف َب ىذا البحث ىو: regresiبطريق التحليل  يستخدـإمتحاف الَبكيب 
 متحاف قدرة أساسيات اللغة العربية لتبلميذةا .ٔ

ىذا استبياف العمل ليعرب عن قدرة أساسيات اللغة العربية لتبلميذة َب ىذا  
 العربية.احلاؿ,تقوؿ االستاذ أزىر أرشد ـ.أ َب انشائة عن أساسيات اللغة 

 متحاف فهم ادلعاىن آية َب سورة العلق لتبلميذ.ا .ٕ
 وثائقال . ب

  ادلدرسة  وثائق 
 
 : اجراءات جمع البيانات السادسالفصل 

 يعُب: ٕٛمجع بيانات َب ىذه البحث ويتمأما  
 مرحلة اإلعداد .ٔ

 جعل أدوات البحث الستحدامها َب مجع البيانات. 
 مرحلة الصياغة .ٕ

 صياغة ادوات البحث حييط دبشروع تنفيذ تعليم, واستبياف. 
 مرحلة التنفيذ .ٖ

 مرحلة التنفيذ: تقدًن إختبار إىل تبلميذ. 
 : طريقة تحليل البيانات  الفصل الثامن

الباحثة اثنتا طريقْب ُب ربليل البيانات مها اإلحصاء الوصفي و  ةستخدامفا
 حصاء االستداليل.ا

 اإلحصاء الوصفي  . أ
                                                             

 .ٕٚ( صف. ٖٕٔٓ, خالق, )جاكرتا: رينيك اجراءات البحث )إدخل عمل (كنتوا, يار  يميىرسو سٕٛ



33 

 

 

 

استخداـ اإلحصاء الوصفي إلجابة ادلشاكلة باستخداـ يكوف   
 كالتاىل:.

اإلحصاء الوصفي لغرض يعمل وصفي, صورة اخلاص, وصدؽ عن  
-ٕٓ, ٜٕٓٓحقيقات, صفات وعبلقة بْب ظاىرة البحث )مستاـ 

ٜٔ.) 
برموز كما  يأما اإلحصائ الوصفي الفائدة ىو اإلحصاء الوصفي الكمّ 

 :ٜٕيأتى
 شد بيانات . أ

بيانات العارؼ بطريق ينقص بيانات األكرب بأقصر َب القسم. شد   
  رموز يعُب:

Rشد = 
 = بيانات أكرب َب القسم  
 = بياناتأقصر َب القسم   
 جملة فصل فاصل . ب

 مجلة فصل فاصل امكن حسابة برموز:  
 K= 1+3,3      
 بياف:  

Kمجلة فصل فاصل = 
Nمجلة بيانات = 

Logلوغاريتم = 
 
 

                                                             

(. ٕ٘ٔٓ)غوا: الرسالة, ( دبوقف تدريس البيلوجيا, emotional entelegenciعبلقة بْب ذكي احساس )ليستارى مالك شهرؿ, ٜٕ
 ٖٙ. صف
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 طواؿ فصل . ت

P=  
 

  

 بياف: 
 pطويل فصل = 

Rشد بيانات= 
Kمجلة فصل فاصل= 

 ادلتوسط . ث

Me=      

   
 

 بياف: 

Meمتوسط لبيانات نوع = 
∑fᵢعينة/= مجلة بيانات 
fᵢxᵢ حاصل ضرب َب احلساب بْب =fᵢ  على كل فاصل بيانات بعبلمة صف
(xᵢ) 

 بيانات.سبن القدر أقصر و اعلى َب كل فاصل ة ىو ادلتوسط(xᵢ) عبلمة صف
  

 اضلراؼ ادلعيارى . ج

 S= √         ̅  

   
 

Sاضلراؼ ادلعيارى= 
 =متوسط احلساب̅ 
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xᵢبيانات إىل=- i 
nكثّب بيانات= 

 نوع . ح
  تالميذقدرة أساسيات اللغة العربية لل .1

 ٖٜ(= ٕٔ) ٘,ٔ+ ٘ٚ=  (SD) ٘,ٔمتوسط+ 
 ٔٛ(= ٕٔ)٘,ٓ+ ٘ٚ=  (SD) ٘,ٓمتوسط+ 

 ٜٙ(= ٕٔ) ٘,ٓ -٘ٚ=  ( SD)٘,ٓ -متوسط
 ٚ٘(= ٕٔ) ٘,ٔ -٘ٚ=  (SD) ٘,ٔ -متوسط

 
 قدرة أساسيات اللغة العربية: متغير ٙ.ٖ جدول

 القرآف(مصدر البيانات: احصاء إمتحاف أساسيات اللغة العربية )إمتحاف قرأة 
 
 

frekuensi ):(نوع فاصل النسبةالمئوية 
 قوة جدا عّلى ٖٜ ٜ ٖ
 قوة ٕٜ-ٔٛ ٙ ٕ
 وسط ٓٛ-ٜٙ ٕٙ ٕٕ
 ضعيف ٛٙ-ٚ٘ ٜ ٖ
 ضعيف جدا ربت ٙ٘ ٗٔ ٘
 عدد ٓٓٔ ٖ٘
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 فهم معاىن اآلية َب القرآف للطلبة .ٕ
 ٘,ٜٜ(= ٚٔ) ٘,ٔ+ ٗٚ=   (SD) ٘,ٔمتوسط+ 
 ٘,ٕٛ(= ٚٔ)٘,ٓ+ ٗٚ=  ( SD) ٘,ٓمتوسط+ 

 ٘,٘ٙ(= ٚٔ) ٘,ٓ -ٗٚ=  (  SD)٘,ٓ -متوسط
 ٘,ٛٗ(= ٚٔ) ٘,ٔ -ٗٚ=  ( SD) ٘,ٔ -متوسط

 فهم معاىن آيات سورة العلق: متغّب ٚ.ٖ جدوؿ
frekuensi )ٝ(نوع فاصل النسبةادلئوية 

 جدا ىقو  عّلى ٘,ٜٜ ٓ ٓ
 ىقو  ٘,ٜٛ-٘,ٕٛ ٕٙ ٜ
 وسط ٘,ٔٛ-٘,٘ٙ ٖٚ ٖٔ
 ضعيف ٘,ٗٙ-٘,ٛٗ ٖٔ ٔٔ
 ضعيف جدا ربت ٘,ٚٗ ٙ ٕ
 عدد ٓٓٔ ٖ٘

 فهم معاىن آيات سورة العلقاحصاء إمتحاف مصدر البيانات: 
 االحصاء انفّبنسياؿ  . خ

( معاىن xعبلقة اساسيات اللغة العربية للطلبة )ر( وفهم آية القرآف )متغّب
 سورة العلق )متغّب ي( يستعمل رموز كما يأتى: 

  رموز:

   
=    

           
 

=   
 yو   xعامل ارتبط بْب متغّب
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 , xمجلة من كل رلموع نقاط متغّب    =

 , yرلموع نقاط متغّبمجلة من كل    =

  , y, دبجموع النقاط متغّبxمجلة من كل رلموع نقاط متغّب   = 

 الباحثْب يستخدـ ,"rأو " ارتباط ادلعامل دلعرفة = جدوؿ عامل ارتبطٛ.ٖ جدوؿ  
  :كالتايل التفسّبات

 "rكرب القيامة " فّسر

 ٓٓ,ٔ-ٜٔ,ٓبْب  جدا ىقو 

 ٜٓ,ٓ-ٔٚ,ٓ ىقو 

 ٓٚ,ٓ-ٔٗ,ٓ وسط

 ٓٗ,ٓ-ٕٔ,ٓ ضعيف

 ٕٓ,ٓ-ٓٓ,ٓ ضعيف جدا

 التعليم إلحصاءات مقدمة أناس سوجيونو,:ادلصدر
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 الباب الرابع
 نتائج البحث العلمي

بعد إجراء البحث ، يصف ىذا الفصل النتائج الٍب ًب احلصوؿ عليها ُب الدراسة الٍب 
، ونتائج التحقق من صحة بيانات  ٕوبيانات التجربة  ٔتتكوف من بيانات ذبريبية من الفئة 

 ربليل وربليل كل من البيانات الوصفية الٍب ًب معاجلتها. 
أساسيات اللغة العربية لدى قدرة  نتائج بحث عن وصف :الفصل األول  

  .تالميذ المدرسة العالية الحكومية جينيبونتو
لدى تبلميذ ادلدرسة العالية احلكومية  قدرة أساسيات اللغة العربية نتائج

 فهي اضلراؼ ادلعيارى, أما بيانات ُب ىذه البحثو  جينيبونتو حسابو يعِب متوسط 
 ما يلي:  ك

 النتيجة فصل االسم رقم
 ٓٛ MIA 1 بارؾمأولو الدين  1

 ٓٛ MIA 1 سرافو زلمد ي 2

 ٓٓٔ MIA 1 ةأنيس 3

 ٓٚ MIA 1 ويديا بوتّبياين 4

 ٓٛ MIA 1 ستقامةاالديا  5

 ٓ٘ MIA 2 أدي برموديا بونا 6

 ٓٚ MIA 2 ليفة دز مو  7

 ٓٛ MIA 2 ويديا بوتريانا 8



39 

 

 

 

 ٓٚ MIA 2 لكانور  أميليا م 9

 ٓٙ MIA 2 فاأندي زلمد نور فوز  11

 ٓٚ MIA 3 دناف دبونغع 11

 ٓٚ MIA 3 اسدين سّبيوا 12

 ٓٙ MIA 3 فرديبا 13
 ٓٚ MIA 3 رمضانا ةألف 14
 ٓٛ MIA 3 تا ساريامّب رتنا ب 15
 ٜٓ IIS 1 عبد العـز ذلدج 16
 ٓٚ IIS 1 كرلينا ليستاريانا 17
 ٓٛ IIS 1 ىيندرا لكسمانا 18
 ٓٚ IIS 1 رنياوافو واوف ك 19
 ٓ٘ IIS 1 ريسنا 21
 ٓٛ IIS 2 ىور تديل نور األفِب ريهادي بو  21
 ٓ٘ IIS 2 أكسا رمضاين 22
 ٓٚ IIS 2 مرياو ج 23
 ٓٙ IIS 2 إيرمْب س 24
 ٓٓٔ IIS 2 ديا أنندا 25
 ٓٚ IIS 3 عبد احلسرو اهلل 26
 ٜٓ IIS 3 ما أستوٌبإير  27
 ٓٚ IIS 3 ريسنا 28
 ٓٚ IIS 3 يف اهللس 29
 ٓٓٔ IIS 3 اإلسبلميةسيد  31
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 ٓ٘ IIS 4 عبد ادلقتدير 31
 ٓٛ IIS 4 كفلال ذ 32
 ٓٛ IIS 4 حسِب 33
 ٓٚ IIS 4 ياىن سور 34
 ٓ٘ IIS 4 أسواندا 35

 : بيانات الطالب ُب قدرة أساسيات اللغة العربيةٜ.ٖجدوؿ

 : بمرحل حساب يعني
 شد . أ

 يزمع على مدى
Rشد = 
 ٓٓٔ= بيانات أكرب َب القسم =   
 ٓ٘= بيانات أقصر َب القسم   =   
R=      

   = ٘ٓ-ٔٓٓ 
 = ٘ٓ 

 يمشط الرب الفاصل  . ب
  K = 1+ (3,3)      
      = 1+ (3,3)       
      = 1+ 3,3 .       
           = 1+ 3,3 . 1,54 
           = 1+ 5,08 
           = 6, 08= 6 
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 طوال فصل . ت
P=  

 
  

 بياف: 
 pطويل فصل = 

Rشد بيانات= 
Kمجلة فصل فاصل= 
 

P=  
 

  

     =  

 
     

     = 8,33 =9   

 فهم أساسيات اللغة العربيةمتغّب   frekuensi  جدوؿ توزيع . ث

 frekuensi فسحة

51- 58 ٘ 

59-67 ٖ 

68-76 ٕٔ 

77- 85 ٔٓ 

86- 94 ٕ 
95-113 ٖ 



42 

 

 

 

 ٖ٘ مقدار

 تبلميذ:مقدار  frekuensi  توزيع  :ٓٔ.ٗ جدوؿ
 متوسط حساب . ج

 معاوف حلساب متوسط   : ٔٔ.ٗ جدوؿ
   .f    f مدى رقم

1 ٘ٓ- ٘ٛ ٘ ٘ٗ ٕٚٓ 

2 ٜ٘-ٙٚ ٖ ٖٙ ٜٔٛ 

3 ٙٛ-ٚٙ ٕٔ ٕٚ ٛٙٗ 

4 ٚٚ- ٛ٘ ٔٓ ٛٔ ٛٔٓ 

5 ٛٙ- ٜٗ ٕ ٜٓ ٔٛٓ 

6 ٜ٘-ٖٔٓ ٖ ٜٜ ٕٜٚ 

 ٓٔٙ.ٕ مقدار ٖ٘ مقدار 

 

Me=      

   
 

             = 
ٕ ٙٔٓ

ٖ٘  

                   = ٚٗ,٘ٚٔ 
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                   = ٚ٘ 

 اضلراؼ ادلعيارىحساب  . ح

 اضلراؼ ادلعيارىحساب : ٕٔ.ٗجدوؿ 

SD √
    

 
 

     √
     

  
 

       √       
     = ٕٔ,ٕٛ 

  = ٕٔ 
 

         f    f.   x فسحة رقم
1 ٘ٓ- ٘ٛ ٘ ٘ٗ ٕٚٓ -ٕٔ ٗٗٔ ٕ.ٕٓ٘ 
2 ٜ٘-ٙٚ ٖ ٖٙ ٜٔٛ -ٕٔ ٔٗٗ ٖٕٗ 
3 ٙٛ-ٚٙ ٕٔ ٕٚ ٛٙٗ -ٖ ٜ ٔٓٛ 

4 ٚٚ- ٛ٘ ٔٓ ٛٔ ٛٔٓ ٙ ٖٙ ٖٙٓ 

5 ٛٙ- ٜٗ ٕ ٜٓ ٔٛٓ ٔ٘ ٕٕ٘ ٗ٘ٓ 

6 ٜ٘-ٖٔٓ ٖ ٜٜ ٕٜٚ ٕٗ ٘ٚٙ ٔ.ٕٚٛ 

 ٖٕٛ.٘   ٓٔٙ.ٕ مقدار ٖ٘ مقدار 
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 ٖٜ(= ٕٔ) ٘,ٔ+ ٘ٚ=  (SD) ٘,ٔمتوسط+ 
 ٔٛ(= ٕٔ)٘,ٓ+ ٘ٚ=  (SD) ٘,ٓمتوسط+ 

 ٜٙ(= ٕٔ) ٘,ٓ -٘ٚ=  (SD)٘,ٓ -متوسط
 ٚ٘(= ٕٔ) ٘,ٔ -٘ٚ=  (SD) ٘,ٔ -متوسط

 قدرة أساسيات اللغة العربية: متغّب   ٖٔ.ٗ جدوؿ
frekuensi :(النسبةالمئوية

) 
 فئة فاصل

 قوة جدا عّلى ٖٜ ٜ 3
 قوة ٕٜ-ٔٛ ٙ 2

 وسط ٓٛ-ٜٙ ٕٙ 22
 ضعيف ٛٙ-ٚ٘ ٜ 3
 ضعيف جدا ربت ٙ٘ ٗٔ 5

 عدد ٓٓٔ 35
 القرآف(مصدر البيانات: احصاء إمتحاف أساسيات اللغة العربية )إمتحاف قرأة 

 ٕجدا,  قوىُب  فئة ٜالتبلميذ أو  ٖإمنا ادلعُب من البيانات على جدوؿ يعُب 
 فئة ٜالتبلميذ أو  ُٖب وسط,  فئة ٕٙالتبلميذ أو  ٕٕ,  قوىُب  فئة ٙالتبلميذ أو 

 عيف جدا. ُب ض فئة ٗٔالتبلميذ أو  ُ٘ب ضعيف, و 
 

أساسيات اللغة العربية ُب ادلدرسة العالية  معرفة قدرة ىذه احلالة وضح أف
 %  ٕٙأو  ٕٕ  dengan frekuensi ةمتوسط  مريةَب تكوفاحلكومية جينيبونتوا 

فهم معانى آيات سورة العلق لدى تالميذ  نتائج بحث عن :  الفصل الثانى
  .المدرسة العالية الحكومية جينيبونتو
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فهم معاىن آيات سورة العلق لدى تبلميذ ادلدرسة العالية احلكومية  نتائج
ما كاضلراؼ ادلعيارى, أما بيانات ُب ىذه البحث  و  جينيبونتو حسابو يعِب متوسط 

 يلي:  

 فهم معاىن آيات سورة العلق : بيانات التبلميذ ُب  ٗٔ.ٗاجلدوؿ
 ثمن فصل االسم رقم
 ٜٓ MIA 1 الدين موبارؾ أوؿ 1

 ٜٓ MIA 1 سرافو زلمد ي 2

 ٜٓ MIA 1 ةأنيس 3

 ٓٛ MIA 1 ويديا بوتّبياين 4

 ٓٛ MIA 1 ستقامةالاا يدي 5

 ٓٙ MIA 2 أدي برموديا بونا 6

 ٓٚ MIA 2 د ليفةز مو  7

 ٜٓ MIA 2 ويديا بوتريانا 8

 ٓٛ MIA 2 لكانور  أميليا م 9

 ٖٓ MIA 2 فاأندي زلمد نور فوز  11

 ٓٛ MIA 3 دناف دبونغع 11

 ٓٛ MIA 3 اسدين سّبيوا 12

 ٓ٘ MIA 3 فرديبا 13
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 ٓ٘ MIA 3 رمضاىن ةأولف 14
 ٓ٘ MIA 3 متا ساريّب رتنا ب 15
 ٓٚ IIS 1 عبد العـز ذلدج 16
 ٓ٘ IIS 1 كرلينا ليستاريانا 17
 ٓٙ IIS 1 ىيندرا لكسمانا 18
 ٓٙ IIS 1 رنياوافو واوف ك 19
 ٜٓ IIS 1 ريسنا 21
 ٜٓ IIS 2 ىّب تاألفِب ريهادي بو ديل نور  21
 ٓٚ IIS 2 أكسا رمضاين 22
 ٓ٘ IIS 2 مريةو ج 23
 ٓٙ IIS 2 إيرمْب س 24
 ٓٛ IIS 2 ديا أنندا 25
 ٓ٘ IIS 3 عبد احلسرو اهلل 26
 ٓٚ IIS 3 إيراما أستوٌب 27
 ٓٚ IIS 3 ريسنا 28
 ٓٙ IIS 3 يف اهللس 29
 ٓٚ IIS 3 سيدة اإلسبلمية 31
 ٜٓ IIS 4 ادلقتديرعبد  31
 ٜٓ IIS 4 كيفلذال 32
 ٜٓ IIS 4 حسِب 33
 ٖٓ IIS 4 سور ياىن 34
 ٓٛ IIS 4 أسواندا 35

 : بمرحل حساب يعني
 شد . أ



47 

 

 

 

 يزمع على مدى
Rشد = 
 ٜٓ= بيانات أكرب َب القسم =   
 ٖٓ= بيانات أقصر َب القسم=   

 
R=      

   = ٖٓ-ٜٓ 
= ٙٓ 

 
 
  ةالفاصل كثير فصول . ب

  K = 1+ (3,3)      
      = 1+ 3,3       

     = 1+ 3,3 . 1,54 
     = 1+ 5,08 
     = 6, 08= 6 

 طوال فصل . ت

P=  
 

  

 بياف: 
 pطويل فصل = 
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Rشد بيانات= 
Kمجلة فصل فاصل= 
 

P=  
 
 

  =  

 
     

  = ٔٓ 

 فهم معاىن آيات سورة العلقمتغّب   frekuensi  جدوؿ توزيع . ث
 تبلميذ:مقدار  frekuensi  توزيع :ٗٔ.ٗ جدوؿ

 frekuensi فسحة

31-39 ٕ 

41-49 ٓ 

51-59 ٙ 

61-69 ٘ 

71-79 ٙ 
81-89 ٚ 
91-99 ٜ 

 35 مقدار
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 حساب متوسط . ج
 معاوف حلساب متوسط   :٘ٔ.ٗجدوؿ

   .f    f فسحة رقم

1 ٖٓ-ٖٜ ٕ ٖٗ,٘ ٜٙ 

2 ٗٓ-ٜٗ ٓ ٗٗ,٘ ٓ 

3 ٘ٓ-ٜ٘ ٙ ٘ٗ,٘ ٖٕٚ 

4 ٙٓ-ٜٙ ٘ ٙ٘,٘ ٖٕٕ,٘ 

5 ٚٓ-ٜٚ ٙ ٚٗ,٘ ٗٗٚ 

6 ٛٓ-ٜٛ ٚ ٛٗ,٘ ٜ٘ٔ 

7 ٜٓ-ٜٜ ٜ ٜٗ,٘ ٛ٘ٓ,٘ 

 ٚٓٙ.ٕ مقدار ٖ٘ مقدار 

 
Me=      

   
 

       = 
ٕ ٙٔٓ

ٖ٘  

       = ٚٗ,٘ٚ 
       = ٚ٘ 

 اضلراؼ ادلعيارىحساب  . أ
 اضلراؼ ادلعيارىحساب : ٙٔ.ٗجدوؿ 
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SD= √
ٔٓ ٗٓٛ ٚ٘

ٖ٘  

    = √       

     = 17,23 

      = 17 

 إصابة التبلميذ فئة . أ

 ٘,ٜٜ(= ٚٔ) ٘,ٔ+ ٗٚ=  (SD) ٘,ٔمتوسط+ 

         f    f.   x فسحة رقم
1 ٖٓ-ٖٜ ٕ ٖٗ,٘ ٜٙ -ٖٜ,٘ ٔ.٘ٙٓ,ٕ٘ ٖ.ٕٔٓ,٘ 

2 ٗٓ-ٜٗ ٓ ٗٗ,٘ ٓ -ٕٜ,٘ ٛٚٓ,ٕ٘ ٓ 

3 ٘ٓ-ٜ٘ ٙ ٘ٗ,٘ ٖٕٚ -ٜٔ,٘ ٖٛٓ,ٕ٘ ٕ.ٕٛٔ,٘ 

4 ٙٓ-ٜٙ ٘ ٙ٘,٘ ٖٕٕ,٘ -ٜ,٘ ٜٓ,ٕ٘ ٗ٘ٔ,ٕ٘ 

5 ٚٓ-ٜٚ ٙ ٚٗ,٘ ٗٗٚ ٓ,٘ ٓ,ٕ٘ ٔ,٘ 

6 ٛٓ-ٜٛ ٚ ٛٗ,٘ ٜ٘ٔ ٔٓ,٘ ٔٔٓ,ٕ٘ ٚٚٔ,ٚ٘ 

7 ٜٓ-ٜٜ ٜ ٜٗ,٘ ٛ٘ٓ,٘ ٕٓ,٘ ٕٗٓ,ٕ٘ ٖ.ٕٚٛ,ٕ٘ 

 ٘ٚ,ٛٓٗ.ٓٔ   - - ٖ٘ مقدار 
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 ٘,ٕٛ(= ٚٔ)٘,ٓ+ ٗٚ=  (SD) ٘,ٓمتوسط+ 
 ٘,٘ٙ(= ٚٔ) ٘,ٓ -ٗٚ=  (SD)٘,ٓ -متوسط
 ٘,ٛٗ(= ٚٔ) ٘,ٔ -ٗٚ=  (SD) ٘,ٔ -متوسط

 فهم معاىن آيات سورة العلق: متغّب ٚٔ.ٗ جدوؿ
frekuensi (النسبةالمئوية

): 
 فئة فاصل

 قوة جدا عّلى ٘,ٜٜ ٓ 1
 قوة ٘,ٜٛ-٘,ٕٛ ٕٙ 9

 وسط ٘,ٔٛ-٘,٘ٙ ٖٚ 13
 ضعيف ٘,ٗٙ-٘,ٛٗ ٖٔ 11
 ضعيف جدا ربت ٘,ٚٗ ٙ 2

 عدد ٓٓٔ 35
 فهم معاىن آيات سورة العلقاحصاء إمتحاف مصدر البيانات: 

 ُٜب قوة جدا,  فئة ٓالتبلميذ أو  ٓإمنا ادلعُب من البيانات على جدوؿ يعُب 
 ٖٔالتبلميذ أو  ُٔٔب وسط,  فئة ٖٚالتبلميذ أو  ُٖٔب قوة,   فئة ٕٙالتبلميذ أو 

 ُب ضعيف جدا.  فئة ٙالتبلميذ أو  ُٕب ضعيف, و  فئة
الية احلكومية ُب ادلدرسة الع فهم معاىن آيات سورة العلقىذه احلالة يوضح أف 

 %  ٖٚأو  ٖٔ  dengan frekuensiُب متوسط  فئةجينيبونتوا 

العالقة بين قدرة أساسيات اللغة العربية وفهم المعاني   : الفصل الثالث
 سالمية الحكومية جينيبنتوااإلالمدرسة  دى تالميذيات فى سورة العلق لآ
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مدار البحث ُب ىذه الرسالة يعُب متغّب قدرة أساسيات اللغة العربية 
ادلتغّباف جدوؿ   .(Y)متغّب  يات َب سورة العلقآوفهم ادلعاين  (X)متغّب 
 ما يلي:
قدرة أساسيات اللغة العربية وفهم ادلعاين : توزيع بيانات ٛٔ.ٗجدوؿ

  دى تبلميذ.يات َب سورة العلق لآ

 x y       x.y رقم
1 ٘ٓ ٛٓ ٕ.٘ٓٓ ٙ.ٗٓٓ ٗ.ٓٓٓ 
2 ٛٓ ٙٓ ٙ.ٗٓٓ ٖ.ٙٓٓ ٗ.ٛٓٓ 
3 ٘ٓ ٚٓ ٕ.٘ٓٓ ٗ.ٜٓٓ ٖ.٘ٓٓ 
4 ٜٓ ٚٓ ٛ.ٔٓٓ ٗ.ٜٓٓ ٙ.ٖٓٓ 
5 ٚٓ ٘ٓ ٗ.ٜٓٓ ٕ.٘ٓٓ ٖ.٘ٓٓ 
6 ٚٓ ٚٓ ٗ.ٜٓٓ ٗ.ٜٓٓ ٗ.ٜٓٓ 
7 ٙٓ ٙٓ ٖ.ٙٓٓ ٖ.ٙٓٓ ٖ.ٙٓٓ 
8 ٔٓٓ ٛٓ ٔٓ.ٓٓٓ ٙ.ٗٓٓ ٛ.ٓٓٓ 
9 ٚٓ ٛٓ ٗ.ٜٓٓ ٙ.ٗٓٓ ٘.ٙٓٓ 

11 ٚٓ ٛٓ ٗ.ٜٓٓ ٙ.ٗٓٓ ٘.ٙٓٓ 
11 ٛٓ ٘ٓ ٙ.ٗٓٓ ٕ.٘ٓٓ ٗ.ٓٓٓ 
12 ٙٓ ٘ٓ ٖ.ٙٓٓ ٕ.٘ٓٓ ٖ.ٓٓٓ 
13 ٛٓ ٜٓ ٙ.ٗٓٓ ٛ.ٔٓٓ ٚ.ٕٓٓ 
14 ٛٓ ٜٓ ٙ.ٗٓٓ ٛ.ٔٓٓ ٕٚٓٓ 
15 ٘ٓ ٜٓ ٕ.٘ٓٓ ٛ.ٔٓٓ ٗ.٘ٓٓ 
16 ٚٓ ٖٓ ٗ.ٜٓٓ ٜٓٓ ٕ.ٔٓٓ 
17 ٔٓٓ ٚٓ ٔٓ.ٓٓٓ ٗ.ٜٓٓ ٚ.ٓٓٓ 
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N =  ٖ٘ 

∑x = ٕ.٘ٓٓ     

∑y =  ٕ.ٗ٘ٓ 

18 ٜٓ ٚٓ ٛ.ٔٓٓ ٗ.ٜٓٓ ٙ.ٖٓٓ 
19 ٘ٓ ٜٓ ٕ.٘ٓٓ ٛ.ٔٓٓ ٗ.٘ٓٓ 
21 ٛٓ ٘ٓ ٙ.ٗٓٓ ٕ.٘ٓٓ ٗ.ٓٓٓ 
21 ٔٓٓ ٜٓ ٔٓ.ٓٓٓ ٛ.ٔٓٓ ٜ.ٓٓٓ 
22 ٛٓ ٛٓ ٙ.ٗٓٓ ٙ.ٗٓٓ ٙ.ٗٓٓ 
23 ٚٓ ٜٙ ٗ.ٜٓٓ ٖ.ٙٓٓ ٗ.ٕٓٓ 
24 ٚٓ ٙٓ ٗ.ٜٓٓ ٖ.ٙٓٓ ٗ.ٕٓٓ 
25 ٚٓ ٘ٓ ٗ.ٜٓٓ ٕ.٘ٓٓ ٖ.٘ٓٓ 
26 ٚٓ ٛٓ ٗ.ٜٓٓ ٙ.ٗٓٓ ٘.ٙٓٓ 
27 ٚٓ ٘ٓ ٗ.ٜٓٓ ٕ.٘ٓٓ ٖ.٘ٓٓ 
28 ٛٓ ٜٓ ٙ.ٗٓٓ ٛ.ٔٓٓ ٚ.ٕٓٓ 
29 ٛٓ ٜٓ ٙ.ٗٓٓ ٛ.ٔٓٓ ٚ.ٕٓٓ 
31 ٚٓ ٛٓ ٗ.ٜٓٓ ٙ.ٗٓٓ ٘.ٙٓٓ 
31 ٘ٓ ٙٓ ٕ.٘ٓٓ ٖ.ٙٓٓ ٖ.ٓٓٓ 
32 ٚٓ ٚٓ ٗ.ٜٓٓ ٗ.ٜٓٓ ٗ.ٜٓٓ 
33 ٙٓ ٖٓ ٖ.ٙٓٓ ٜٓٓ ٔ.ٛٓٓ 
34 ٛٓ ٜٓ ٙ.ٗٓٓ ٛ.ٔٓٓ ٚ.ٕٓٓ 
35 ٛٓ ٜٓ ٙ.ٗٓٓ ٛ.ٔٓٓ ٚ.ٕٓٓ 

 ٓٓٔ.ٓٛٔ ٜٓٓ.ٔٛٔ ٖٓٓ.ٕٜٔ ٓ٘ٗ.ٕ ٓٓ٘.ٕ مجموع
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∑     =  ٜٕٔ.ٖٓٓ 

∑     =  ٔٛٔ.ٜٓٓ 

∑x.y =  ٔٛٓ.ٔٓٓ 

 

Rxy=              

√                           
 

     = 
ٖ٘ ٔٛٓ ٔٓٓ (ٕ ٘ٓٓ) ٕ ٗ٘ٓ 

√ ٖ٘ ٜٕٔ ٖٓٓ  ٕ ٘ٓٓ     ٖ٘ ٔٛٔ ٜٓٓ  ٕ ٗ٘ٓ   
 

     = 
ٙ ٖٖٗ ٘ٓٓ ٙ ٕٔ٘ ٓٓٓ

√ ٙ ٖٚٓ ٘ٓٓ ٙ ٕ٘ٓ ٓٓ                       
 

     =        

√                   
 

     =        

√               
 

      =        

          
 dibulatkan        

       
  = 0,426 = 0,43 
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  :يستخدـ التفسّبات كالتايل  ,"rدلعرؼ ادلعامل ارتباط أو ": ٜٔ.ٗجدوؿ
 "rكبر القيامة " فّسر

 ٓٓ,ٔ-ٜٔ,ٓبْب  جدا ىقو 
 ٜٓ,ٓ-ٔٚ,ٓ ىقو 

 ٓٚ,ٓ-ٔٗ,ٓ وسط
 ٓٗ,ٓ-ٕٔ,ٓ ضعيف

 ٕٓ,ٓ-ٓٓ,ٓ ضعيف جدا
 ادلصدر:أناس سوجيونو, مقدمة إلحصاءات التعليم

 
 ٖٗ,ٓ يتم احلصوؿ على القيمة كانت عماال بتحليل البيانات,  

r=  " من خبلؿ إىل نتائج تفسّب القيمةr" ,قدرة  أساسيات العبلقة بْب
اللغة العربية و فهم معاىن آيات سورة العلق لدي تبلميذ ُب ادلدرسة 

 .ٓٚ,ٓ-ٔٗ,ٓألف على وسط ُب فئةإسبلمية احلكومية جينيبنتو 
قدرة أساسيات اللغة العربية ذلا عبلقة كبّبة  أف ستنتجيوبذلك  

سبلمية اإلتبلميذ ُب ادلدرسة الفهم معاىن آيات سورة العلق لدي ب
 مثبتة.نيبنتو, ىكذا مؤكد أف الفرضية احلكومية جي
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 الباب الخامس
 الخاتمة

 اتالخالص :الفصل األول
 الباحثة ت، حصلالبحث ادلتقدمة بناًء على نتائج البحث وادلناقشة َب

 : كما يلياالستنتاجات  

أساسيات اللغة العربية ُب ادلدرسة العالية احلكومية  قدرةعن  التبلميذ نتائج .ٔ
 % ٕٙأو  ٕٕ  dengan frekuensiجينيبونتوا نوع ُب متوسط 

ُب ادلدرسة العالية احلكومية  لدى تبلميذ فهم معاىن آيات سورة العلقنتائج  .ٕ
  % ٖٚأو  ٖٔ  dengan frekuensiجينيبونتوا نوع ُب متوسط 

 خبلؿ من  =r ٖٗ,ٓ القيمة  على احلصوؿ يتم البيانات, ٍب بتحليل عماال .ٖ
 معاىن و فهم العربية اللغة قدرة بْب ىكذا العبلقة "r" القيمة تفسّب نتائج إىل

 نوع ُبإسبلمية احلكومية جينيبنتو ادلدرسة  لدي تبلميذ ُب العلق سورة آيات
  .ٕٓ,ٓ-ٓٓ,ٓعلى ألنو ضعيف جدا 

 هبا على فهم كبّبة العربية ذلا عبلقة اللغة قدرة أساسياتديكن القوؿ بأّف  .ٗ
, إسبلمية احلكومية جينيبنتوادلدرسة  لدي تبلميذ ُب العلق سورة آيات معاىن

 مثبتة.ىكذا مؤكد أف الفرضية 

 المقترحات :الفصل الثانى
 بناء على نتائج البحث, فتقدـ الباحثة ادلقَبحات فيما يلي:   

 للباحثين األخرين  .1
فهم معاين تواثر أساسيات اللغة العربية  عن التبلميذ قدرةىذه الرسالة تبحث حوؿ 

. فهذ يدؿ أف تواثرىا عوامل فهم معاين آيات سورة العلق . فهذ يدؿ أفآيات سورة العلق
  فهم معاين آيات سورة العلقأخرى. فلذلك ينبغي للباحثْب األخرين أف يعلموا عوامل تواثر 
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 ين للمدّرس .2
أساسيات , منها فهم معاين آيات سورة العلقينبيغي للمدرسْب أف يعلموا تؤثر 

. ال بد للمدرسْب أف يهتموا ويدافعوا تبلمذىم للتعلم سواء كانت ماديا ومعنويا. اللغة العربية
 لدي تبلميذ.  فهم معاين آيات سورة العلق  وىذا لَبقية تؤثر

 تالميذل .3
ربسْب ربصيل , تعلم  أساسيات اللغة العربيةعلى لتبلميذ زيادة علـو  ينبيغي

أنبت الطبيعة قدرة أساسيات اللغة , التبلميذ ُب تعلم أساسيات اللغة العربية
 العربية, فهم آيات, وقدرة ربليل مجلة, دبستقل بنفسو و اثقة 
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 المراجع
,حسب اهلل,   .ٖٕٔٓجاكرتا: رجواىل برّس,  أساسيات تعليم العلـو

 .ٕٗٔٓ, مكاسار: عبلء الّدين جامعة برّس, طريقو تعلم اللغة العربية. سّت عائشةلق,حا
 . ٜٕٓٓجاكرتا: سيغما إكزميد أركنليما,  القراف الكرًن.قسم الدين  ,مجهورية اندونيسيا

 .ٜٜٜٔجاكرتا: برضتاما, باألساس َب اللغة العربية و مسدة مليا,  أمحد., طيب ريا 
 أساسيات تعليم اللغة العربية د كامل الناقة وعلى أمحد مدكور, فتحى وزلم ,على يونس

 ٜٔٛٔالقاىرة: دار الثقافة,  والَببية الدينية
 ٜٜٚٔ,  القاىرة: مكتبة النهضة ادلصرية, طريقة تعليم اللغة العربيةأمحد, زلمد عبد القادر. 

 ـ.
راج  غرفندو برسد, جكرتا: شركو ادلسؤولية احملدودة أساليب البحث ُب اللغة, . زلُسن

ٕٓٓ٘. 
ادلنجد َب اللغة واالدب و العلـو ) ادلنجد َب اللغة معجم  .األب لوبس معلوؼ ,اليسوعي

 .ٜٛٓٔبّبزت: ادلطعة الكثوليكي, للغة العربية(,
, يغياكرت: مكتبة التعلم, اللغة العربية وطرؽ التدريس ،/بعض األفكار الرئيسية .أزىر أرشد,

ٕٓٔٓ. 
جاكرتا: تطوير الوكالة قاموس اللغة اإلندونيسية للطبلب,  .ميٍب تقدير وأصدقاءهاهلل,  قدرة

 .ٕٔٔٓوبناء اللغةوزاره التعليم والثقافة, 
 .ٖٜٜٔجاكرتا: غرميديا بوستك أُتاما, . قاموس اللغة . ىاري مرٌب كريدا لكسانا,

(, سورابايا: وستك االندونيسية - العربية, العربية-االندونيسية ) .أديب قموسال منّور,
 . ٜٜٜٔبرغريسف, 

 ادلعّجم الوصيط .مدكور ابراىيم,
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 . ٜٜٙٔجاكرتا: رينيك جبتا, القرآف و العلـو السياسية  .إنو كنجنا ,ئيشفي
جبلؿ الّدين زلّمد احملّلي   و جبلؿ الّدين عبد الّّرمحاف بن أمحد و إمامْب  ,اجلبللْب
,  ٕنزوؿ االية سورة الكهف حٌب الناس  تفسّب اجلبل لْب أسبابمذيبلً.   ىيوطشال
باندونغ: سنار بروا ;ٔ(. )عفن. بكتاب الباب النقوؿ ُب اسباب النزوؿ للسّيوطي)

 . ٕٓٔٓالغنسيندوا. 
مكاّسار: علئ الدين جامعة سلتلف وجهو نظر ُب فهم اللغة العربية ،  .عبد الكرًن حفيد,

 .ٕٕٔٓبرّس, 
, )جاكرتا القرآف )ترمجة و تفسّب على الكلمة( .طهر,زلمد  صحب و احسن سخاء زلمد 

 . ٕٓٔٓ: جبل روصة اجلّنة. 
ودراسةانتقاد دلختلف مشاكلة ادلسيل اللغوية ُب القراف الكرًن:  .الدينؿ ابو نواس, كما
 .ٕٕٔٓكاسر: عبلء الدين جامعة برس, ماللغوية, 

القاىرة: مكتبة  ;األوىلالطبعة طريقة تعليم اللغة العربية.  .القادر أمحد, زلمد عبد
  ٜٜٚٔالنهضة ادلصرية, 

ماالنغ: اجلامعة ادلفهـو األساسي لتعلم اللغة العربية. شللوعة.  ,نعنة و وىاب رشدى,
 .ٕٕٔٓاإلسلمية احلكومية مالكى برس, 

باندونغ: شركو ادلسؤولية احملدودة ردياج رسدكريا, فلسفة اللغة والتعليم,  .خيدر ,الوسيلة
ٕٓٓٚ. 

مالنغ برس,  -)ملنغ: جامعة  ا السبلمية حكومية اإلمبلء نظرية  وألعماؿ . معرفة ادلنجية,
ٕٜٓٓ. 

 .ٜٜٚٔ)جدا: الشروؽ,  تعلم للغة العربية بلمثل من القرآفأ.أ ندوى ,
 .ٖٕٓٓ, )بندونغ: الفبيت, تدرس ميسر البحث رضواف,
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 .ٖٕٔٓنيك خلق, , )جاكرتا: رياجراءات البحث )إدخل عمل . ىرمسيو س ,نتوو ارك
 .ٕٓٔٓبندونغ: الفبيتا,  ٔ, )طبعة. طريقة البحث إجرءات مشاؿسوغيونو, 

 ٕٚٓٓ: )بندونغ: سينر برو الغنسنضو, . البحث وتقدير تربيةننا سجاف ,إبرىيم
دبوقف تدريس ( emotional entelegenciعبلقة بْب ذكي احساس ) .ليستارى مالك شهرؿ,

 .ٕ٘ٔٓ)غووا: الرسالة, البيلوجيا, 
 ٕٓٓٓ, السعودية: دارالسبلـ, ُب هتذيب تفسّب ابن كثّب. ادلصباحادلنّب,
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Gambar a. uji tes membaca al-qur’an (kemampuan dasar-dasar bahasa arab) 

 

 

 

Gambarb. Tes pemahaman dalam memakanai ayat surah al-‘alaq 
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Gambar c. Setelah pemberian tes pahaman dalam memaknai 

ayat surah al-'alaq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                        Gambar d. para peserta tes pemahaman dasar-dasar bahasa arab dan                      

pemahaman dalam memaknai ayat   
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