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 رسالة
 للحصوؿ على درجة سرجانا قدمت الستكماؿ بعض الشركط ادلطلوبة

 الًتبية اإلسالمية بقسم اللغة العربية ىف كلية الًتبية
 جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية

 مكاسر
 

 بقلم :
 عارف أنوار نوركامد

 20200107004رقم التسجيل : 
 

 كلية الًتبية ك شوؤف التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية
 مكاسر

 ـ َُُِ /وى ُِّْ



 الرسالة بيان إصالة
 

إذا  ، الكاتب أف ىذه الرسالة ىي نتيجة من عملو بالنفس صرٌح
كانت توجد يف يـو آخر أهنا نتيجة من تقليد أك إنتحاؿ أك مساعدة 

اليت ناذلا فهذه الرسالة ك الشهادة  ،الشخص اآلخر بكلها أك بعضها
 .الكاتب باطلتاف للحكم

 
 

 ى ُِّْشعباف   ِٓ مكاسر،
 ـ  َُُِ  يوليو  ِٕ 

 
 الكاتب

 
 

 عارؼ أنوار نوركامد
 ََََََُِِْٕ /ت 

  



 موافقة المشرفين
 

، رقم عارؼ أنوار نوركامد بعد اإلطالع على الرسالة ادلقدمة من الطالب
أثر فهم اللغة العربية فى رفع  "، بادلوضوع: ََََََُِِْٕ /التسجيل: ت

حماسة الطالب فى قراءة القرآن فى المدرسة الثانوية معهد مدانى عالء الدين 
، على أف الرسالة ادلذكورة قد اإلصالحات نقرر، ضلن ادلشرفُت ءكبعد إجرا ،"فاؤفاؤ

 تقدديها صاحل للمناقشة.لاستوفت الشركط العلمية ادلطلوبة، كأف الرسالة 
 

 
 ى ُِّْشعباف   ِٔ مكاسر،

 ـ  َُُِ  يوليو  ِٖ 
 

 األول المشرف
 
 

 .فد.إ.ـ، .عبد الرحيم الدكتوراندس احلاج
 ََََُُُِِّّْٕٖٗٓٓٗرقم التوظيف: 

 ة الثانيةالمشرف
 
 

 د.عائشة خالق س.أغ.، ـ. فسىت 
 َََََََُُِِِِّٕٕٕٗرقم التوظيف: 

  



 عتماد على الرسالةإ
: رقم التسجيل، عارؼ أنوار نوركامدىذه الرسالة ادلقدمة من الطالب: 

أثر فهم اللغة العربية ىف رفع محاسة الطالب ىف  " ، اليت كاف عنواهنا ََََََُِِْٕت/
اليت قد ناقشتها جلنة  قراءة القرآف ىف ادلدرسة الثانوية معهد مداىن عالء الدين فاؤفاؤ"

ادلناقشة لكلية الًتبية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر ىف اليـو اإلثنُت التاريخ 
، قد قبلت الستيفاء بعض ى ُِّْرمضاف  ُٓادلوافق للتاريخ م  َُُِأغسطس  ُٓ

ربية بكلية م اللغة العالشركط ادلطلوبة للحصوؿ على درجة سرجانا الًتبية اإلسالمية يف قس
 صالحات.االًتبية ب

 لجنة المناقشة
 (     )    ، ـ. أغ.الدكتوراندكس ىادينج :  الرئيس

 (     )    إ. : رايٌف، س. أغ.، ـ. فد. لسكرتَت ا
 (     )   ، ـ. أغ.شريف الدين أندينغ : أ.د. ادلناقش األكؿ
 (     ) الدين، ـ. أغ.الدكتوراندكس احلاج زلمد مورد جالؿ :  ادلناقش الثاىن
 (     )  إ..ـ.فد ،عبد الرحيم س احلاجك الدكتوراند:  ادلشرؼ األكؿ
 (     )   ة خالق، س.أغ.، ـ. فد.عائش : سىت ادلشرفة الثانية

 ـ َُُِأغسطس  ُٓى/ ُِّْرمضاف  ُٓمكاسر، 
 كلية الًتبية جبامعة عالء الدين 

 اإلسالمية احلكومية مكاسر
 العميد

 
 الحاج صالح الدين، م. أغ. الدكتور

 َََُُُُُُِِّْٖٓٗٓٗرقم التوظيف: 



 كلمة التمهيد

احلمد هلل الذم أنعمنا بنور العلم كادلعرفة علم اإلنساف بالقلم مامل يعلم، 
كالصالة كالسالـ على سيدنا كنبينا زلمد صلى اهلل عليو كسلم خامت األنبياء 

 كأصحابو كمن تبعو بإحساف إىل يـو الدين.كادلرسلُت الذم ال نبػي بعده كعلى آلو 
كبعد، فأنا أشكر اهلل جزيل الشكر الذم أدامٍت الصحة كالتوفيق كاذلداية  

كادلعرفة كالفهم حىت سبكنت من إهناء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من 
اللغة  الشركط ادلطلوبة للحصوؿ على سرجانا الًتبية اإلسالمية يف كلية الًتبية قسم

 العربية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
 اهلل مث لقد كاجو الكاتب مشكالت كثَتة يف كتابة ىذه الرسالة لكن بفضل

انتهت كتابة ىذه الرسالة   ستطاع الكاتب يف معاجلتها حىتإخدمة سلتلف األقواـ 
ساعدين كادلشرفُت . كلذا كد الكاتب أف يقدـ الشكر اجلزيل على ىاؤالء ادلكاملة

 كادلشجعُت منهم:
 " على مجيعالوالدين العزيزين احملبوبُت، األب "عبد اجمليد ـ" كاألـ "نور بسارل .ُ

ـ.أ. ىو مدير جامعة عالء الدين ، قادر غسنجاألستاذ الدكتور احلاج  .ِ
األستاذ  اإلسالمية احلكومية الذل قد بذؿ جهده يف سبيل تقدـ ىذه اجلامعة.

بركفيسور الدكتور عميد كلية الًتبية كنوابو ـ.أغ. ، صاحل الدينالدكتور احلاج 
الدكتور احلاج زلمد كنائب العميد األكؿ ك احلاج صرب الدين غراصلاف, ـ.أ.  



كالدكتوراندكس احلاج آنس مالك،   كنائب العميد الثاين  ـ.أغ.، ؿ ج، أمرل
يف توجيو  الذين قد بذلوا جهودىم كأفكارىم  ـ. أغ. كنائب العميد الثالث

 جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.كلية الًتبية 

 رايٌف، س. أغ.، ـ. فد. أغ. رئيس قسم اللغة العربيةـ.، ىادينجالدكتوراندكس  .ّ
يف كلية الًتبية الذم ساعدين بتقدًن بعض  رئيس قسم اللغة العربية كنائب إ.

 ادلواد ادلتعلقة هبذه الرسالة.

عائشة  سىت كادلشرؼ األكؿ ك ـ.فدإ.، عبد الرحيم. احلاجس ك الدكتوراند .ْ
أغ.، ـ.فد. كادلشرفة الثانية الذين ساعداين كأرشداين حىت انتهيت خالق، س.

 من كتابة ىذه الرسالة، عسى اهلل أف يتم نعمو عليهما إف شاء اهلل.

كل األساتذة كادلدرسُت الذين بذلوا جهودىم كطاقاهتم يف ترقية ما عندم من  .ٓ
 أفكار منذ ادلرحلة اإلبتدائية إىل ادلرحلة اجلامعية.

مجيع األصدقاء كاإلخواف من طالب كلية الًتبية بوجو خاص كالطالب اآلخرين من  .ٔ
الكليات األخرل بوجو عاـ الذين ساعدكين كأعاركين الكتب ادلتعلقة هبذه الرسالة 

 كأمدكين دبا لديهم من أفكار كآراء يف تأليف ىذه الرسالة.

 ال أنسى أيضا أف أقدـ الشكر اجلزيل كأطيب الدعوات لوالدٌم الكرديُت كإين .ٕ
الذين قد ربياين تربية حسنة صاحلة منذ صغرم إىل سٌن الرشد كساعداين بقدر 



طاقتهما على إسباـ دراسيت كأسأؿ اهلل أف يطيل عمرمها كديد ذلما الصحة 
 كالعافية كيهديهما صراطا سويا.

كتابة ىذه الرسالة إال أف تكوف ذلا منفعة كزيادة   كأخَتا إين ال أرجو بعد
كعونا بُت لدل القرٌاء كالسيما القواعد ادلتعلقة هبذه الرسالة، كنسأؿ اهلل التوفيق 

 كاذلداية يف تنظيم ىذه الرسالة، آمُت يا رٌب العادلُت.
 

 ى ُِّْشعباف   ِٔ مكاسر،
 ـ  َُُِ  يوليو  ِٖ 

 
 الكاتب

 
 

 عارؼ أنوار نوركامد
  ََََََُِِْٕ ت/



 محتويات الرسالة
 

 أ  ....................................................... صفحة ادلوضوع

 ب  ................................................ التصريح بإصالة الرسالة
 ج  ....................................................... موافقة ادلشرفُت 

 د  ................................................. اإلعتماد على الرسالة 
 ق  ........................................................ كلمة التمهيد 

 ح  ...................................................... زلتويات الرسالة 
 ؾ  ........................................................ ذبريد البحث 

 : مقدمة  األول بابال
 ُ .....................................ات .....لفياخل:  الفصل األكؿ
 ٓ : ادلشكالت ......................................... الفصل الثاىن

 ٔ ........................................... : الفركض الفصل الثالث
 ٔ توضيح معاىن ادلوضوع ..............................:  الفصل الرابع

 ٕ : األغراض ك الفوائد .................................. الفصل اخلامس
 ٖ : أساس ترتيب الرسالة ................................ الفصل السادس

 
 



 : الدراسة المكتبية  الباب الثانى
 َُ : األثر .............................................. الفصل األكؿ
 ُُ ربية ........................................: اللغة الع الفصل الثاىن

 ُْ : محاسة الطالب ..................................... الفصل الثالث
 ُٖ : قراءة القرآف ........................................ الفصل الرابع

 : مناهج البحث   الباب الثالث
 ِِ .............................: اجملموع الكلى ......... الفصل األكؿ
 ِّ : العينة النموذجية .................................... الفصل الثاىن

 ِْ : ادكاة البحث العلمى ................................ الفصل الثالث
 ِٓ: إجراءة مجع ادلعلومات .............................. الفصل الرابع
 ِٔ : طريقة ربليل ادلعلومات .............................. سالفصل اخلام
 نتائج البحث :   الباب الرابع
 ِٖ........................... حملة العامة عن ادلدرسة:  الفصل األكؿ
أثر فهم اللغة العربية ىف رفع محاسة الطالب ىف قراءة :  الفصل الثاىن

دبعهد مداىن عالء الدين  القرآف الكرًن ىف ادلدرسة الثانوية
 ّٔ.......................................... فاؤفاؤ

 
 



 : الخاتمة  الباب الخامس
 ْٔ: اخلالصات ..........................................  الفصل األكؿ
 ْٕ: ادلقًتحات ..........................................  الفصل الثاىن
 ْٖ.......................................................... ادلراجع ....

 
  



 تجريد البحث

 : عارؼ أنوار نوركامد اسم الباحث
 ََََََُِِْٕ : رقم التسجيل

أثر فهم اللغة العربية ىف رفع محاسة الطالب ىف قراءة القرآف  : موضوع  الرسالة
 الكرًن ىف ادلدرسة الثانوية دبعهد مداىن عالء الدين فاؤفاؤ 

 
أثر فهم اللغة العربية ىف رفع محاسة الطالب ىف قراءة القرآف  ىفىذه الرسالة تبحث 

كوف ىذه الرسالة من تتك الكرًن ىف ادلدرسة الثانوية دبعهد مداىن عالء الدين فاؤفاؤ. 
ىف ادلدرسة الثانوية دبعهد مداىن عالء طالب للكيف فهم اللغة العربية : ىيمشكالت ك 
كيف محاسة الطالب ىف قراءة القرآف الكرًن ىف ادلدرسة الثانوية دبعهد مداىن ، الدين فاؤفاؤ

راءة القرآف ىل ىناؾ أثر فهم اللغة العربية ىف رفع محاسة الطالب ىف ق، عالء الدين فاؤفاؤ
 الكرًن ىف ادلدرسة الثانوية دبعهد مداىن عالء الدين فاؤفاؤ.

ادلدرسة الثانوية دبعهد مداىن عالء الدين فاؤفاؤ الطالب ىف  اجملموع الكلى ىو مجيع
( ُْأربعة عشر ) ك العينة النموذجية ىي( طالبا. ُُٓمائة كاحد ك مخسوف ) عددىمك 

، التوثيق، طريقة ادلقابلة، : دفًت اإلستبيافالعلمى ىيك بذلك يسمى أدكات البحث ، طالبا
 ادلراقبة.

أثر فهم اللغة العربية ىف رفع محاسة الطالب ىف  أف ك كاف من نتيجة البحث العلمى
 .مرتفعقراءة القرآف الكرًن ىف ادلدرسة الثانوية دبعهد مداىن عالء الدين فاؤفاؤ 

  



 الباب األول
 مقدمة

 : الخلفيات الفصل األول
كما مهم.   التصاؿادين اإلسالـ من العرب كاستخداـ اللغة العربية كلغة إف 

فهم اللغة  سالمة كالتمتع هباالنعلم بالفعل أف الطريق الذم يتيح لنا التأكد من 
تعاليم الواردة يف الكتاب اللتعلم كشلارسة  ل الوسائلحدإاللغة العربية  العربية جيدا.

كضلن نعلم مجيعا أف صلى اهلل عليو كسلم  ا لتعاليم النيب زلمدادلقدس كالسنة كفق
  ضلبها ىف العامل. اللغة العربية باعتبارىا لغة القرآف ىي أفضل لغة اليت

مهية من غَتىا من العلـو ادلختلفة. السيما عند إف اللغة العربية مل تكن أقل أ
مية. كذلك ما أشارت إليو ادلسلمُت كانت مادة أساسية للوقوؼ على العلـو اإلسال

 ـً وٍ قى لً  يان بً رى عى  آنان رٍ قػي  وي تي يػى أى  تٍ لى ص  في  ابه تى كً ))حيث قاؿ اهلل تعاىل  رآفت القآية من آيا
الناس بلغاهتم  صلى اهلل عليو كسلم ثة النيب زلمدقبل بع لقد كلم اهللك  ُ((.وفى مي لى عٍ يػى 

 ْلكرًن سورة إبراىيم اآلية ا القرآف. قاؿ اهلل تعاىل يف لكقد أرسل اهلل األنبياء كالرس
ى ذلىيٍم فػىييًضلُّ اهللي مىٍن يىشىاءي كى يػىٍهًدم  : ))كى مآ أىٍرسىلنىا ًمٍن رىسيوًؿ ًإالَّ بًًلسىاًف قػىٍوًمًو لًييبػىُت 

مىٍن يىشىاءي كى ىيوى العىزًيٍػزي احلىًكيمي((
ِ 

                                                           
  ّسورة فصلت :  القرآف الكرًن،1

 ْسورة إبراىيم :  القرآف الكرًن،2



لعدـ توفر  منعدمة مة يف احلياة فإف احلياة بدكهنااللغة آلة اتصالية ىا
االتصاؿ. اللغة زلتاج إليها لفهم أم شيء فالناس سيتفامهوف باستخداـ اللغة 

ينقطع االتصاؿ ألف األخبار اليت  لك إف مل يفهم أحد لغة غَته ادلفهومة بينهم. كلذ
كانت من ضمن لغة قبل ادلتكلم ال يفهمها ادلخاطب بل كانت قلة الفهم للغة قد 

 ّتؤدم إىل سوء الفهم.

ندماج الفرد مع رلتمعو، بل اكتساب اللغة ب اللغة دكرا حيويا يف إكتلع
ندماج مع اجملتمع ال يتم إال سلوؾ الفرد كإحساسو كتفكَته. كاإلكإتقاهنا يؤثراف يف 
تصاؿ عامال ىاما من عوامل اإلتصاؿ بالغَت. كتعترب عملية اإل بتنمية القدرة على

من جهة أخرل، ألف احلضارة البشرية مل تصل إىل  لالنمو اللغوم من جهة كالفكر 
تصاؿ بُت اجملتمعات بعضها ما كصلت إليو اآلف بغَت االتصاؿ بُت أفراد اجملتمع كاال

 ْك اجلماعة كاألمة.، فاللغة ىي العامل ادلشًتؾ يف تكوين األسرة ببعض

منقل  ستنتاج ىنا أف اللغة مؤيدة جلميع فتوح احلياة اإلنسانية. فال علمالاك 
 التأثَت إال عن طريق اللغة.ال بالكفاية ك 

                                                           
ادلنَت ترتيب القاموس احمليط على طريقة ادلصباح اللغة أصوات يعرب هبا كٌل قـو عن أغرضهم، أنظر الطاىر أمحد الزاكم، ّ

 .ُٓٓ، اجلزء الرابع )الطبعة لثانية؛ بَتكت: دار الفكر، دكف السنة(، ص. كأساس البالغة
 .ٕـ(، ص.  ُُٗٗ)إسكندرية: دار ادلعرفة كاجلامعية،  طرؽ تدريس اللغة العربيةزكريا إمساعيل، ْ



تعلم اللغة  .اللغة العربية ةمهار  إىل تاجحي وفهمك القرآف باللغة العربية،  نزؿ
 فهم القرآف بشكل صحيح إىل العربية أمر ال ديكن إنكاره مرة أخرل ألنو ال سبيل

 اإلسالـ.جزء من نعلم أف اللغة العربية  ككذلك الصحيح للغة العربيةافهم  إالٌ 

حادثة هبا تسهل 
ي
اللغة العربية جزء من الدين اإلسالمى. ك العادة بادل

، لذلك فمن السهل التواصل مع ادلسلمُت لفهم اإلسالـ ك التمسك بتعاليم الدين
 تقليد األجياؿ السابقة لإلسالـ.

اللغة العربية أقدـ اللغات من اللغة السامية. كمن أخواهتا السامية اللغة 
للغة البابلية. إال أف العربانية. كاللغة االرامية كاللغة السريانية كاللغة األكادية ك ا

القراف  كلفةما اللغة العربية  قد أصبحت لغة ميتة أ –خوات اللغة العربية أ –اللغات 
 ٓالكرًن فما زالت لغة حية كتعجب العصور الطويلة من مجاؿ أساليبها األدبية.

عامل الًتبية ل ةد التدريس اليت ربل مسألة مهموامإحدل كاللغة العربية 
خصوصا يف بلدنا احملبوب إندكنيسيا. كاللغة العربية جزء من دين اإلسالـ. كما قيل 

كالقرآف عريب ككالـ أىل اجلنة يف ، "احبوا العرب لثالث ألين عريب يف احلديث :
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وا على تعلم رصاح" : ككما قاؿ عمر ابن خطاب ٔ(".اجلنة عريب )ركاه الطرباين
  ٕ".مكي ينً ن دً مً  جزءه  اهنَّ إً اللغة العربية فى 

لمسلمُت ادلهتمُت بالعربية سواء  جيعا لاللغة العربية البد أف تكوف مزية تش
ك عادلية. كىذا يرادبو حث الناشئُت كانت اللغة دينية أك علمية أك تكنولوجية أ

 ٖعلى ادلسامهة ىف تعلم اللغة العربية كتعليمها.

 قاعدة باعتباره الكرًنقرآن للفهمنا الدين االسالمي ك لغةك العربيةاللغة 

 .امسال اليومي السلوؾ يف التوجيو

من كاجبة األكىل ك تكوف أبدا كل مسلم ك مسلمة يعٌت أخذ ادلنفعة من 
ك معرفة معانيو ك ىذه كلها لكل مسلم ك مسلمة أجر ، القرآف ك حفظو, كتالكتو

 ٗعظيم.

 أف جبي مهمة لتعلم القرآف الكرًن لذلك العربية اللغة نعلم أفكل مسلم 

 القدرة على قراءةتحسين ك اللغة العربية قادرا على فهم على كل مسلم كوفن

 .إىل السالمة الدنيا كاآلخرةللمسلمُت كالسبيل  القرآف
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إختتامان من ىذا البحث بقوؿ الثىعالىِب : " إف من أحٌب اهلل أحٌب رسولو 
, ك من أحٌب النيبَّ أحٌب العربى , ك من  -صلى اهلل عليو ك سلم  –ادلصطفى 

أحٌب العربى أحٌب اللغة العربية الىت هًبا نزؿ أفضل الكتب على أفضل العىجىًم ك 
تىو إليها.  َُالعرب , ك من أحٌب العربية عىٌتى هًبا , ك ثىابػىرى عليها , ك صىرىؼى مهى

 

 الفصل الثانى : المشكالت

الرسالة بناء على ادلقدمة   يعتمد عليها الباحث ىف ىذهالىت تادلشكال
  ة ىي:السابق

ىف ادلدرسة الثانوية دبعهد مداىن عالء الدين طالب للكيف فهم اللغة العربية  .ُ
 فاؤفاؤ؟

نوية دبعهد مداىن ف الكرًن ىف ادلدرسة الثاآكيف محاسة الطالب ىف قراءة القر  .ِ
 ؟فاؤعالء الدين فاؤ 

ف الكرًن ىف قراءة القرآأثر فهم اللغة العربية ىف رفع محاسة الطالب  ىل ىناؾ .ّ
 ؟ىف ادلدرسة الثانوية دبعهد مداىن عالء الدين فاؤفاؤ

 

                                                           
 .ِ ص.،  بدكف سنة، بدكف مكاف، بدكف مطبعة ،فقو اللغة ك سر العربية، للثعالِب َُ



 الفصل الثالث : الفروض

قتة ذلا يقدـ الكاتب فركض البحث إجابة مؤ  بعد النظر ىف ادلشكلة السابقة
راءة ك فهم ادلعٌت الطالب ىف الق ةساعدىف م لو أثر كبَت فهم اللغة العربية ك ىي :

 .ف الكرًنلرفع محاسة الطالب ىف قراءة القرآلك من القرآف ك ذ

 

 توضيح معانى الموضوع:  الفصل الرابع

لتجنب سوء الفهم من حيث ادلتغَتات يف عنواف ىذه الدراسة، كبعد شرح 
 من ادلتغَتات يف عنواف ىذه الدراسة على النحو التايل : 

ىو األثر أك النتائج اليت مت احلصوؿ عليها من مدل  اللغة العربيةفهم أثر  -
 العربية تعلم مهارات الطالب يف فهم دركس اللغة العربية. 

لقراءة القرآف ىو ادليل إىل قراءة القرآف مستويات أفضل من أم  احلماسة رفع -
  كقت مضى.

من شأهنا أف  كىكذا ديكن أف نرل كيف أف تأثَت اللغة العربية نتيجة للتفاىم
عالء  مداىن عهددب ىف ادلدرسة ثانويةقراءة القرآف الكرًن  رفع محاسة الطالب ىفتؤثر 
 اك.فاك ف الدين



 األغراض و الفوائد : الفصل الخامس

 أغراض البحث .ُ
 األغراض اليت يراد احلصوؿ عليها يف ىذا البحث ىي:

مداىن عالء الدين  ىف ادلدرسة الثانوية دبعهد طالبللعرفة فهم اللغة العربية م -
 فاؤفاؤ

نوية دبعهد ىف ادلدرسة الثا قراءة القرآف الكرًنالطالب ىف  احلماسة معرفة -
 فاؤمداىن عالء الدين فاؤ 

ىف القرآف الكرًن أثر فهم اللغة العربية ىف رفع محاسة الطالب ىف قراءة معرفة  -
 فاؤنوية دبعهد مداىن عالء الدين فاؤ ادلدرسة الثا

 فوائد البحث .ِ

 ىذه البحث ىي :  الفوائد ىفاما 

أثر فهم اللغة العربية ىف  يكوف البحث العلمي إقًتاحا دلدرس ىف اعتبار أف .ُ
 .القرآفرفع محاسة الطالب ىف قراءة 

رفع محاسة  بادلسامهة ىف تطوير أىلية ادلدرس ىف العلمي أف يأتى البحث .ِ
 .القرآفالطالب ىف قراءة 

بعد فهم اللغة  القرآفالب ىف قراءة برفع محاسة الط العلمي أف يأتى البحث .ّ
 العربية.



 أساس ترتيب الرسالة :سادسالفصل ال

فهم اللغة العربية ىف رفع محاسة الطالب ىف أثر ىذه الرسالة ربت ادلوضوع "
قراءة القرآف الكرًن لدل طالب فصل الثاىن ىف ادلدرسة الثانوية دبعهد مداىن عالء 

 تندرج ربت كٌل باب منها ،متتابعة مخسة أبوابتوم على رب. الرسالة "الدين فاؤفاؤ
ـٌ حملتويات ا فلتوضيحها، قاـ الكاتب .فصوؿ عدد من  لرسالةبتشكيل اإلطار العا

كذلك تشكيال منطلقا من كحدة فكرية مًتابطة يرتبط بعضها ببعض بقوة  فائقة. 
كوف مستويف الشركط وؿ حىت تكتمل فتمن األبواب، فالفص الرسالةتألف أف ت

 العلمٌية الالزمة.
فصوؿ متتابعة،  ستةإىل  لكاتبا األكؿ يعٌت بباب ادلقدمة، فتقدـ فالباب

وضيح ادلعاىن ك كادلشكالت، كالفركض، كت ،فأكضح يف كٌل فصل منها: اخللفيات
 .أساس ترتيب الرسالة، فختم الباب يف النهاية بكاألغراض كالفوائد ادلوضوع،
: حيث فصوؿ أربعة إىل كاتبال فتقدـ ،كتبيةبالدراسة ادليعٌت الباب الثاين ك 

ك توضيح ، ك محاسة الطالب ،اللغة العربية ك ،يقـو يف كٌل فصل منها بتعريف األثر
 .قراءة القرآف الكرًن

 فصوؿ مخسة إىل كاتبال فتقدـ، ناىج البحث، فيعٌت دبالباب الثالث أماك 
العينة النموذجية، ك أدكاة ك ، اجملموع الكليحيث أكرد يف كٌل فصل منها: ، متتابعة

 .طريقة ربليل ادلعلومات مث ، إجراءات مجع ادلعلومات حبث العلمي، ك



 كاتبال فتقدـ، نتائج البحثفيعٌت بالرابع الذم ىو لٌب البحث،  البابأما 
نوية دبعهد ادلدرسة الثاحملة عن أكضح يف فصل منهما حيث  متعاقبُت، فصلُت إىل

أثر فهم اللغة العربية ىف رفع محاسة الطالب ىف قراءة  ك، فاؤمداىن عالء الدين فاؤ 
 .القرآف الكرًن ىف ادلدرسة الثانوية دبعهد مداىن عالء الدين فاؤفاؤ

الباحث  فتقدـ؛ فيعٌت دبوضوع اخلاسبة البحث، آخر الباب اخلامس أم أماك 
 .، كادلقًتحاتاتإىل فصلُت كذلك، حبيث يورد يف فصل منهما: اخلالص

  



 الثاني الباب
 الدراسة المكتبية

 : األثر الفصل األول
 تعريف األثر

لو معاف كثَتة منها آثار ك مفعوؿ ك كقع ك مسحة ك عالمة باقية ك 
كلكن ادلقصود من ىذه الرسالة  ىو ادلعٌت األكؿ ك ىو  ُُاحلديث الشريف.

  أثر اللغة الواحدة على اللغة األخرل.
ك ىو احلاصل من ، النتيجةلو ثالثة معاف االكؿ دبعٌت  ك كذلك

 ُِالثالث دبعٌت اجلزء. مثالثاين دبعٌت العالمة  كالشئ 
قدرة موجودة على تكوين الشئ أك الشخص حيث إشتكلت منها 

إف األثر ىو القدرة أك القوة الىت تكوف ىف أحد  ُّالطبيعة كالثقة كالتصرؼ.
 .كتساىم ىف تكوين الطبيعة األكثر
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 العربيةالفصل الثانى : اللغة 

 تعريف اللغة . أ

اللغة كما كردت ىف كتب علم اللغة، ك ادلعاجم، ك ادلوسوعات، منها 
ىي لفظ على كزف "فيعلىة" ككرة. ك قيل ىف مجعها :  –لغةن  –: فأٌف اللغة 

 ُْيلًغى، اذا ىذل. –لغات، ليغيوف، ك منها: لىًغي 

خصة من خصص ادلدرسة العالية يتعلمها التالميذ إلجادة اللغة 
كما نقلو أزىر أرشد ىف كتابو   –فَتل عبد العليم إبراىيم  ،ألجنبية. أـ اللغةا

إف اللغة العربية ىي لغة العرب ك اإلسالـ  –اللغة العربية ك طرؽ تعليمها 
.ُٓ 

ك ىي ، ك اللغة العربية حقيقة كما يقصدىا كتاب الدركس العربية
ك قاؿ أيضا إٌف ُٔ الكلمة الىت يعرب هبا العرب عن أغراضهم ك مقاصدىم.

 ينلرموز صوتية تيستخدـ لتبادؿ األفكار ك ادلشاعر ًتباًطى اعاللغة: نظاـ 
 ُٕأعضاء مجاعة لغوية متجانسة.

 كظائف اللغة العربية . ب
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كظائف ىاٌمة رصدىا العلماء ك الباحثوف، ك لعٌل  –أم لغة  –اللغة 
 : ُٖأمهىها ما يلى

ما يدكر ىف خاطر اللغة أداة التفكَت، كما أهٌنا كسيلة التعبَت ع -
 اإلنساف من أفكار، ك ما ىف كجدانو من مشاعر.

 اللغة كسيلة اإلتصاؿ ك التفاىم بُت الناس. -

 اللغة أداة التعلم ك التعليم، لٍوالىا لىما تتم عملية التعلم ك التعليم.  -

فظ لألمة عقائدىىا الدينية، ك تراثها الثقاىف، ك  - إهٌنا اخلًزىانة الىت ربى
 كفيها صور اآلماؿ ك اآلماىن لألجياؿ الناشئة.  نشاطها العلمى،

 أمهية اللغة العربية . ج

إف اللغة العربية مكانة خاصة بُت لغات العامل، كما أف أمهية ىذه 
اللغة تزيد يوما بعد يوـو ىف عصرنا احلاضر، ك ترجع أمهية اللغة العربية إىل 

 األسباب اآلتية :
حيتاجها كل مسلم ليقرأ، أك لك اللغة الىت ك ىي بذإهنا لغة القراف،  -

يفهم القرآف الذل يستمٌد منو ادلسلم األكامر ك النواىى ك األحكاـ 
 الشرعية.
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إهنا لغة الصالة، إف كٌل مسلم يريد أف يؤٌدل الصالة عليو أف يؤٌديها  -
اإلسالـ لك فإٌف العربية مرتبطة بركن أساسٌى من أركاف ك لذبالعربية، 

 كاجبان على كٌل مسلمو لك فييصبح تعٌلم العربية بذ

إهنا لغة احلديث الشريف، فإف كل مسلم يريد قراءتو كاستيعابو عليو  -
 أف يعرؼ العربية

ادلكانة اإلقتصادية للعرب. إف العرب اآلف ينموا اقتصاديا بشكل  -
عل ذلىم كزنان  سريع بفضل ما لديهم من ثركات نفطية ك معدنية، شلا َيى

 سياسيان ميوىازًيان .اقتصاديان كبَتان، ككزنا 

عدد متكلمى اللغة العربية. أف سبعى ديكىًؿ العامل تتكلم العربية لغة  -
، كما أف كثَتا من شعوب الدكؿ اإلسالمية تستخدمها كلغة  أيىلى

 ُٗثانية. 

 أىداؼ تدريس اللغة العربية . د

 إف تدريس اللغة العربية كسيلة لتحقيق األىداؼ اآلتية :
 ستعماؿ اللغة العربية الفصحى .إعلى أف يكتسب الطالب القدرة  -

، ك ذلك على القراءة االستيعابية الصامتةأف يكتسب الطالب القدرة  -
ٌوه الفكرل ك الٌلغوم .  ىف حيديكًد َنى
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 أف يكتسب الطالب القدرة على الكتابة السليمة خًبط كاضح مقركء  -

اكلة إدراؾ ما فيها من  - أف يتدٌرب على تذٌكؽ النصوص األدبية ك زلي
 مواطن اجلماؿ ك القيم اإلنسانية .

السة الكتب العربية. -  أف ينمو ميلو إىل ادلطالعة ك ىف رلى

يًو احلماسة للبحث - ـ ، ك أف يتدٌرب على استخداأف تتكٌوف لىدى
يبىسَّطة

، ليعود إليها حينما تدعو احلاجة إىل ادلعاجم ك الفهارس ادل
 َِذلك .

 

 حماسة الطالبالفصل الثالث: 

 احلماسةتعريف  . أ

ىو كل شئ أف يأثر ك ينعث منو سلوؾ القيادة اليت تتطلب الناس 
 ُِلتلبية إحتياجاهتم .

ضركرم، ألف أحدا ليس  ىى يف عملية التعليم كالتعلم، كاحلماسة
يث ح .يف التعلم، لن يكوف من ادلمكن القياـ أنشطة التعلم لديو احلماسة
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الدافعة اليت ربوؿ الطاقة  احلماسةديكن النظر إليها على أهنا شيء مؤقت أف 
 ِِ.يف الذات إىل شكل من أشكاؿ النشاط احلقيقي لتحقيق أىداؼ زلددة

التغَت يف الطاقة يف شخصية الشخص الذم سبيزت  ىى احلماسة
عمر  دكنالد بداية )مشاعر( الوجدانية كالتفاعل لتحقيق ىدؼ "ماؾ

احلقيقي يف شكل من تغيَت يف الطاقة الشخص يف شكل النشاط  محالك"
ألف كل شخص لو ىدؼ زلدد من كل نشاط، مث  . أشكاؿ النشاط البدين

كاف الشخص لديو حافز قوم لتحقيق ذلك مع اجلهود اليت تبذذلا كل ما 
 .ديكن القياـ بو لتحقيق ذلك

الدكلة البيولوجية اليت ينشط أك يثَت  ىى ك من تعريف اآلخر احلماسة
 عمليات كاحلركات اجلسدية للوصوؿ اىل اذلدؼ( استخداـ الُالكائن إىل )

( كاإلحساس كضبط ّ( تغَت ربليل احلالة يف إطار سعيها ذلدؼ )ِ)
ك  ىذا اذلدؼعمليات االستقالب عند الضركرة يف الوقت الذم تسعى 

عملية البحث عن ىدؼ كبينما تتحرؾ يف ىذا االذباه ضبط احلماسة دبعٌت 
ف تكوف مفيدة للغاية كقابلة للتكيف ذلذا العمليات العقلية كالبدنية إىل أ

  ِّ.الغرض
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حتياجات معينة، إكديكن مالحظة أف سلوؾ شخص ما أثار كإخراج 
ديكن من  مثل االحتياجات الفسيولوجية، كالسالمة كاحملبة كمعرفة كفهم

بالطبع سيتم إنشاء  ذلذا السبب، ما رأل كاحد ك ربفيز السلوؾ احتياجات
 .ما لديو عالقة مع مصاحلها اخلاصةمصلحة يف ما رآه بقدر 

 أنواع احلماسة . ب

ك أيت من داخل ادلرء ت يتال مسة، مها احلاحلماسة نوعافأنواع 
 أيت من خارج الذات يسمىت يتال احلماسة الذاتية كدعا ك داخليةال احلماسة

  .ةخارجي محاسة
  ةداخلي محاسة -

اخلارج، اليت تنشط أك عمل ال ربتاج إىل أف ربفز من  ماسةىي احل
  .ألف النفس يف كل فرد أم حافز لعمل شيء ما

عندما يكوف اذلدؼ ىو ادلتأصلة مع الوضع التعلم  ةداخلي محاسة
كَيتمع مع احتياجات كأىداؼ الطالب يف السيطرة على القيم الواردة يف 

الطالب للتعلم فقط التقاف القيم الواردة يف ادلواد  محاسةىي  الدرس
ـ كجود آخر كما لو كاف للحصوؿ على رلاملة، كقيمة التعليمية، كليس لعد

 .عالية، أك اذلدايا كأكثر من ذلك

 محاسة خارجية -



احلافز  ىى ةخارجي ، محاسةالذاتية ماسةعكس احل ىى ماسةاحل هىذ
 .عمل بسبب التحفيز من اخلارجتنشط ك ت يتال

دلعرفة القوؿ ما اذا كاف الطالب كضع أىداؼ التعلم  ةخارجي محاسة
الطالب يتعلموف أهنا ديكن أف ربقق اذلدؼ . كراء عوامل الوضع التعلم

مثل، لتحقيق نسبة عالية من  الذم يكمن كراء األشياء اليت تعلمها
 ِْ.األصوات، كدرجات، كالشرؼ كىكذا دكاليك

 يف التعلم ماسةكظيفة احل  . ج

 : يف التعلم ماسةض كظائف احلبع
 كسلوؾ القيادة ماسةاحل -

الطالب يف أكؿ كليس ىناؾ رغبة يف التعلم، كلكن ألف ىناؾ ما ىو 
أف تكوف تعلمت شيئا من شأهنا أف ننظر لذلك  سعى يأيت شغف التعلم

  .من أجل إشباع فضوذلم من شيء

 كسلوؾ القيادة ماسةاحل -
ديكن كقفها،   أصلبت موقف الطالب كىي قوة اليتال ةالنفسي ماسةاحل

ىنا الطالب يقوموف أنشطة  نفسية كاليت تظهر بعد ذلك يف شكل حركة
  التعلم مع ركحك مجيع كاجلسم
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 شارة إكما عمل يف   ماسةاحل -

الطالب الذين لديهم احلافز لتحديد اإلجراءات اليت َيب القياـ بو 
ال ديكن لطالب الذين يرغبوف يف احلصوؿ على  كحيث يتم ذباىل األعماؿ

 ِٓ.شيء من موضوع معُت، يضطر لتعلم ادلواد الدراسية األخرل

 

 الفصل الرابع: قراءة القرآن الكريم

 تعريف القرآف . أ

ىو اسم  القرآف متفقوف على أف لكنهم القرآف العلماء لفظ إختلف
كجود األمساء  مع االسم باللغة العربية كأشار لرسالة حرؼ أك فعل أك

 اسم جامد أك اسم مشتق  دعا أك شكل يف، كأحيانا األخرل
 ال تزاؿ كلكن، القرآف اسم مشتق نطق إف يقولوف العلماء بعض

 ِٔإىل رلموعتُت. تصنف
 حُت طويلة كقصَتة.بعضهم زلددة، من العلماء ذلم صيغة ك بعض 

أنزؿ  اهلل ىو كالـ القرآف تعريففهمهم ل كفقا كعلى قدـ ادلساكاة أقرب أف
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 العبادة تقرأ على اهنا الذين، ألكلئك كسلمصلى اهلل عليو النيب زلمد  على
 .مكافأة على كاحلصوؿ

 كظيفة القرآف . ب

 كظيفة لشرح أك غَت مباشرة إما مباشرة، القرآف من األمساء معظم
 كما ىو مكتوب يف القرآفظيفة ك ، ادلضموف أك احملتول كجهة من للقرآف
 : على النحو التايل ىي األمساء

 توجيهات ()  اذلدل -

 أكال .كدليل القرآف من ادلوقف على كىناؾ ثالث فئات القرآف يف
 لألشخاص دليل، كالقرآف ىو بصفة عامة ثانيا للبشر تعليمات

 للذين آمنوا تعليمات ثالثا ، .كرعة الذين

 ) الفاصل ( الفرقاف -

 حقوؽ منفصلة بُت التمييزحىت ك  انو قاؿ كمن يف القرآف الكرًن
 اخلطأ مع احلق بُت أكالباطل ك 

 ادلخدرات (القاعدة ) شفاء  -

ادلشار  يكوف قد الصدر يفذا ادلرض ذل عالج دبثابة أنو يقوؿ القرآف
  النفسي ادلرض ىو ىنا إليو

 نصيحة (ادلوعظة )   قاعدة -



 .حذرا الناس زلامي دبثابة كقالت انو القرآف يف
يف القرآف   اهلل كلمة األمساء اليت من القرآف كظيفة ازباذ يتم كبالتايل

 التقول نوعية على تعتمد زلتوياتوفهم ك  خربة من القرآف آؿ من كظيفة كوهنا
 ِٕالفردية.

 ية قراءة القرآف الكرًنمهىٌ أ  . ج
بعث هلل عز كجل زلمدا رسوال إىل كافة الناس بالقرآف ليخرجهم بو 
من الظلمات إىل النور كيكونوا خَت أمة أخرجت للناس يأمركف بادلعركؼ ك 

 ينهوف عن ادلنكر.
على الذين ك من اخلصائص القرآف أف يسفع أصحابو يـو القيامة 

لى أف رسوؿ اهلل ص البهيمةركاه أيب أمامة كما كرد ذلك ىف حديث   قراءهتا،
اؿ: )) اقرأكا القرآف فإنو يأتى يـو القيامة شفيعا ألصحابو ق اهلل عليو كسلم

 ِٖم.مسل(( ركاه 

 
  

                                                           
27

Drs. Atang Abd. Hakim, MA., Jaih Mubarok, Metodologi Studi Islam, (Bandung : 

PT. Remaja Rosda Karya), h. 70. 
  ُّْ)لبانوف, دار الفكر(. ص: صحيح مسلم,اماـ مسلم,  ِٖ



 الباب الثالث
 مناهج البحث

 : مجموع الكلى الفصل األول
للحصوؿ على ادلعلومات احملتاج إليها يف ىذا البحث فيكوف اجملموع الكلي  
كموضوع البحث شيئا مهٌما. قبل أف يتكلم الباحث عن اجملموع الكلي يف ىذا 

 البحث يتقدـ تعاريفو عند ادلؤىلُت كما يلى:

عند سحرسيمى أركنتوا ىو: الكلىفاجملموع   
Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.

29
 

 ادلعٌت: اجملموع الكلى ىو كل مايكوف مصدرا من ادلواد للبحث العلمي
 أما جملموع الكلي عند زلمد عارؼ تَتك ىو:

Keseluruhan aspek dan ciri tertentu, fenomena atau konsep yang menjadi pusat 

perhatian
30

  

 تكوف مركز البحثكل كجو كنوع معُت ظاىرة أك فكرة  ادلعٌت:
  ىف اجملموع الكلى حيث قاؿ: يونو يرمسوغك أما 

“Popuasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan 

kemudian di tarik kesimpulan”.
31
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اجملموع الكلى ىو الدائرة العامة الىت تتكوف من مصدر ادلواد الذل كانت لو ادلعٌت: 
امتيازات كصفات معينة أثبتها الباحث الدراسة ك استنتاجها شلا سبق لنا من 

 التعريفات.

يستطيع الباحث اف يقوؿ اف اجملموع  الكلى بناءا على التعاريف السابقة 
مى ك ىف ىذا البحث الذل  يكوف اجملموع كل شئ قاـ عليو البحث العل   ىو

كعدد  فاؤية دبعهد مداىن عالء الدين فاؤ الكلى ىو كل الدارسُت ىف ادلدرسة الثانو 
 .طالبا ُُٓ ىم

 

 الفصل الثاني : العينة النموذجية

 ذجية ىي:قاؿ سوغيونوا اف العينة النمو 

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut”.
32

 

 ادلعٌت: 
 كلى سبتازبة.العينة النموذجية ىي جزء من أجراء اجملموع ال

َيعلها الباحث يعٍت  اليت كاف العينة النموذجية  ك ىف ىذا البحث العلمى
 طالبا. ُْعددىم 
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 : ادوات البحث العلمى الفصل الثالث

البحث العلمى كمن  زىف اصلاىاما  دكات البحث العلمى تلعب دكراإف أ
 أدكات البحث العلمى الىت يستعملها الباحث جلمع ادلعلومات ىي: 

دفًت االستبياف ىو الدفًت فيها أسئلة مكتوبة يقدمو الباحث اىل ادلستجيب  .ُ
 مصدرا للمعلومات. 

طريقة ادلقابلة ىي طريقة جلمع ادلعلومات دبقابلة ادلستجيبُت عما يتعلق  .ِ
 بالبحث 

التوثيق ىو اف َيمع الباحث ادلعلومات عن طريق البحث عن الوثيقة  .ّ
 ادلوجودة ىف ادلدرسة 

انية كيسجل كل ما يراه ادلراقبة ىي اف َيمع الباحث ادلعلومات بادلراقبة ادليد .ْ
 لبحثمتعلقا با

 
 : إجراءات جمع المعلومات الفصل الرابع

 ىف ىذا البحث تدرَياف اللذاف قاـ هبما الباحث: 

 



 : التدريج االستعدادلأكذلما

 كاف يعُت ادلستجيبُت الذين يقـو الباحث بالبحث العلمى ادليداىن قبل اف
صدرت منهم ادلعلومات. مث بعد ذلك صنع الباحث أدكات البحث العلمى الىت 

 فًت االستبياف ك ادلقابلة ك الوثيقة ك ادلراقبة داستخدمها، منها 

 عا للمعلومات:: سلك الباحث االساليب مجثانيهما

   (Library Research) البحث ادلكتيب  .ُ

َيمع الباحث ادلعلمومات بقراءة الكتب كادلراجع الىت تشمل 
االعالمات العلمية ادلتعلقة هبذا البحث. كاالسلوب الذل استخدمو 

 الباحث ىف ىذ الصدد: 
النقل ادلباشر : اف ينقل الباحث االراء من الكتب كادلراجع مباشرة دكف  -

 اف يغَت السياؽ 

النقل غَت ادلباشر ىو اف خيتصر الباحث أراء العلماء كالكتاب بزيادة  -
 اجلملة أك نقصها دكف أف خيالف ادلعٌت. 

   (Field Research) البحث ادليداين  .ِ

تى: يقـو الباحث جبمع ادلعلومات غرب مايا  



االستبياف يوزعو الباحث للمستجيبُت ليناؿ ادلعلومات عن اثر شخصية  -
 ادلدرسُت ىف ميوذلم اىل تعلم اللغة العربية 

ادلقابلة ىي مجع ادلعلومات مرءكسا. ادلقابلة يقـو هبا الباحث لنيل  -
ادلعلومات عن اثر شخصية ادلدرسُت ىف ميوؿ الدارسُت اىل تعلم اللغة 

 العربية

 و مجع ادلعلومات حبث الوثيقة اك االرشيق ادلرتبط بالبحث التوثيق ى -

ادلراقبة ىي مجع ادلعلومات دبالخظة ادلقصود بالبحث العلمى. الدليل  -
الذل قاـ بو الباحث ببحث العلمى ىو كيف اثر شخصية ادلدرسُت ىف 

 ميوؿ الدارسُت اىل تعلم اللغة العربية.

 

 طريقة تحليل المعلومات : الفصل الخامس

ادلواد ادلوجودة ىف ىذا البحث العلمي حيللها الباحث بطريقة الوصف 
 كىي :، الكمي

فهم اللغة العربية ك رفع محاسة الطالب ىف قراءة  ىفدلعرفة درجة التالميذ  .ُ
 : , حيلل الباحث ادلواد برموز ادلئويةالقرآف الكرًن

 

 



   الرموز المئوية:
 

 
      

 
 

P = Presentase  مئوية 

F = Prekwensi  تكرل 
N = Jumlah sampel عدد الفرد 
 

 أما القياس لتفسَت درجة ادلئوية ففى القائمة التالية : .ِ

 

 
 
 
 
 

 

فهم اللغة العربية ىف رفع محاسة الطالب ىف قراءة  أثر أما للوقوؼ على .ّ
 Y = a – b:  برموز فيستعمل الباحثالقرآف 

  

 ≤xَٗ شلتاز

 xَٗ<≥َٖ جيد جدا

 xَٖ<≥َٕ جيد
 xَٕ<≥َٔ متوسط
 َٔ     x < راسب



 الباب الرابع
 نتائج البحث

 : لمحة العامة عن المدرسة الفصل األول
 تأسيس المدرسة . أ

عالء الدين فاؤفاؤ ك تتوىل  الدينية اإلسالمية ادلدرسة تأسست
 الفعلعدد  بواسطة رماكاس تأسيسها معهد عالء الدين اإلسالمي احلكومى

ادلعهد عالء  عميد برئاسة ََُِ مارس َِ بتاريخ ََُِ، سنة  ِٗ
 . رالدين اإلسالمي احلكومي ماكاس

 ٗبتاريخ  ََُِالسنة  َِ رئيس اجلامعة ادلرسـو رقم بناء على
عالء  مدين مثيالهتا / فريق اإلدارةحوؿ التحضَتية الصعود  ََُِأكتوبر 

 تعقد ادلعلمُت اختيار بتجنيد للقياـ فريق عمل كافمث  الدين فاؤفاؤ 
اجتاز ك  ََِِ يناير ِٖيف  استقباؿ أعضاء ىيئة التدريس رلموعة من

، األسرةدلؤسسة كفقا  ادلرسـو بناء على، شخصا ُْ ما ال يقل عنبنجاح 
سنة  َُ راجمللس عدد ادلعهد عالء الدين اإلسالمي احلكومي ماكاس

 ادلؤىالت التالية :مع  ََِِمايو  ُٕبتاريخ  ََِِ
 

 



 

 احدث الًتبية
 اشخاص ٖ ( IAIN)  ادلعهد عالء الدين اإلسالمي احلكومي

 اشخاص ُ ( UNISMUH) جامعة احملمدية 
 اشخاص ٓ ( IKIP) د الًتبية ك تعليم العلـو ادلعه

 اشخاص ّ ( S1الطبقات األكىل )  شهاداة ادلؤىالت
 شخصا ُُ ( S2الطبقات الثانية ) 

 ـ َُُِمداىن عالء الدين فاؤفاؤ ادلصدر: إدارة ادلدرسة الثانوية معهد 

 كيتميزاليت  ( PBM)  القياـ بأنشطة بدء على ىذا ادلرسـو بعد نشر
شخصا  َْالدرس ما يصل اىل  ََِّ -ََِِ السنة اجلديدة اعًتاؼ

 دبدرسة الثانوية .
 كزارة رئيس مكتب من بناء على موافقة أنشطة التعليم كالتعلم تنفيذ

عملية  رمسيا افتتح S/PP/542/2002/23عدد : طن مًتل ، احلكومية كالية غاكا
 منطقة رَينت جوه قبلمن  ََِِيونيو  ِِالتاريخ  يف التعليم كالتعلم

  الرفاه العاـ مكتب شلثلة يف ،غاكا
ادلرسـو ادلعهد عالء  األسرة مؤسسة مع االفراج عن اإلدارة كتعزز

 ََِِأغسطس  ُبتاريخ  ََِِسنة  ْالدين اإلسالمي احلكومي رقم 
 / اإلداريُتادلدارس اإلسالمية الداخلية ك  ادلدارس الدينية مدير بشأف تعيُت

 عالء الدين فاؤفاؤ. مدين مثيالهتا



 كتعزيز شكلهتدؼ ادلدرسة الثانوية مداين عالء الدين فاؤفاؤ بت
كالتعليم العاـ  التعليم الديٍت أساسيات اتقاف مرشح أك الفكرية الكوادر

كغَتىا من  كالكمبيوتر( العربية كاالصلليزية) دبهارة اللغات األجنبيةاستخداـ ك 
 .اتقاف التكنولوجيا

تكوف إقامة مركز أما الرؤية ادلدرسة الثانوية مداين عالء الدين فاؤفاؤ 
علـو ادلوارد )الدين كالعامة(،  قيادم يف تعزيز حقوؽ اإلنساف كاتقاف

ربسُت ( ُ. ك ادلهمة ادلدرسة ىي : )كتكنولوجيا بسيطة كأشاد األخالؽ
 (ِ)، نوعية من الطالب يف ميداف العلم كالدين كتكنولوجيا بسيطة العامة

، ربسُت أداء الطالب يف رلاؿ مراقبة اللغات األجنبية )بالعربية كاإلنكليزية(
ربسُت نوعية ( ْ)، األخالؽ الكردية ادلمارسة القيم تعريف الطالب( ّ)

ادلرافق  ربضَت( ٓ)، التعليم من أجل ربسُت جودة التدريس كالطاقة التعلم
 .التعليمية ادلالئمة

 
 الشروط الموضوعية . ب

  مستول التعليم ( أ

مستول  تنظيمادلدرسة الثانوية دبعهد مداىن عالء الدين فاؤفاؤ 
 التعليمية الوحدة



 الثانويةادلدرسة  .ُ

  َََُِّّّْٖٕٔ:  رقم مدرسة االحصائيات -

-  NPSN     :َُّّْٕٗٓ  

  ََُِ: سنة    أنشأت -

  ََِّ -ََِِ: سنة   سنة من العمل -

-  NPWP    :ََ.ّْٗ.ْٔٓ.ٔ.َٖٓ.َََ 

 : شارع بونتوتاع , كالية غاكا   عنواف  -

 (َُُْ) ُُٕٖٖٓ:   رقم اذلاتف  -
 أحواؿ الطالب ( ب

الثانوية دبعهد مداىن عالء الدين فاؤفاؤ ىف ادلدرسة احواؿ الطالب 
 على النحو التاىل : َُُِ-ََُِالسنة الدراسية 

 ادلدرسة الثانوية  .ُ

 طالبة ُٓ ك  طالبا ِٗعدد   فصل األكؿ  -

 طالبة ُْ ك  طالبا ُْعدد   فصل الثاىن أ  -

 طالبة ُِ ك  طالبا ُّعدد  فصل الثاىن ب -

 ة طالب ُُ ك  طالبا ُٔعدد  فصل الثالث أ  -

 طالبة َُ ك  طالبا ُٕعدد  فصل الثالث ب -



بادلدرسة نفرا من الطالب ك الطالبات  ُْكاليت تكوف العينة يف ىذا البحث ىي 
 كىم :، الثانوية معهد مداين عالء الدين فاؤفاؤ

 

  1جدول 
 ادلدرسة الثانوية معهد مداىن عالء الدين فاؤفاؤأمساء الطالب ك الطالبات ىف 

 ـ َُُِ – ََُِللعاـ الدراسي 
 الجنس اإلسم الرقم

 أنثي نور حليس ُ
 رجل زلمد نور فهم أ ر ِ
 أنثي  نور الوىدنية ّ
 أنثي  إرا مسركرة إكا فًتم ْ
 أنثي  ست نور ادلعرفة  ٓ
 رجل  زلمد شيف اليحي  ٔ
 أنثي  نور سهيدة  ٕ
 أنثي  موفئة فوسئة أسحل  ٖ
 أنثي  دمءا سفيت شريف  ٗ

 رجل  زلمد أفضل ب  َُ
 أنثي  رككمٍت  ُُ
 رجل  زلمد نور اجلهاد اإلسراف  ُِ
 رجل  ريفلدم ت  ُّ
 أنثي  سرم ىكمة فتيمو  ُْ

 ـ َُُِادلصدر: إدارة ادلدرسة الثانوية معهد مداىن عالء الدين فاؤفاؤ 



 درسأحواؿ ادل ( ت

ادلدرس من الوسائل أك األدكات اذلامة يف العمليات الدراسية كلذالك حيتاج 
إىل ادلدرس ادلتخصص الذم َييد ادلواد الدراسية ادلراد تدريسها. كجود ادلدرس يف 
حـر ادلدرسة ذك دكر ىاـ يف العمليات الدراسية ألف ادلدرس من كسائل لنقل العلـو 

درسة الثانوية معهد مداىن عالء الدين فاؤفاؤ  أحواؿ ادلدرسُت ىف ادلإىل التالميذ. 
 كما يلى : 

  2جدول 
 ادلدرسة الثانوية معهد مداىن عالء الدين فاؤفاؤأحواؿ ادلدرسُت ىف 

 ـ َُُِ – ََُِللعاـ الدراسي 
 المادة اإلسم رقم
 الفقو الدكتوراندس أ. أخركح أب ؼ., ـ.ؼ د إ ُ
 القرآف ك احلديث أمحد ح, س.ؼ د إ ِ
 AQ الدكتوراندس احلاج أمن الدين  ّ

 بولوجي الدكتوراندة بسي ْ

 الرياضية ألد رسكينتوا ٓ
 التاريخ إدم كنسا, س.ؼ د ٔ
 اللغة اإلندكنسية فًتياين س.ؼ د ٕ
 الفقو الدكتوراندة كمارية ٖ
 اللغة اإلندكنسية  نورمي ب, س.ؼ د ٗ

 AQ زلمد حشيم, س.أ غ َُ

 الرياضات زلمد ناثر س.ؼ د ُُ



 التكنوجلية زلمد ريشة, س.ؼ د  ُِ
 SKI الدكتوراندة احلاجة مورحاين ُّ

 الفزياء رملي, س.ؼ د  ُْ
 الكمياء نور حسنة, س.ؼ د  ُٓ
 التاريخ اإلسالمي نور إرما, س.أ غ ُٔ
 BTQ ركضينتو, س.ؼ د إ  ُٕ

 اجلغرفية  فورناما ىردينيت, س.ؼ د ُٖ

 اللغة اإلصللزية ست ركغية, س.ؼ د  ُٗ

 اللغة العربية صرب الدين, س.ؼ د إ  َِ

 KTK ست حسنة, س.ؼ د ُِ

 اللغة اإلقلمية مسفي مسديغ, ب أ ِِ
 اإلقتصدم سوكرين نورمششور, س. ؼ د ِّ
 الكمياء زينل أليم, س. س إ., س.ؼ د ِْ
 اللغة اإلصللزية  زين الدين, س. أ غ., ـ. أ غ ِٓ

 ـ َُُِادلدرسة الثانوية معهد مداىن عالء الدين فاؤفاؤ ادلصدر: إدارة 
 

 مكمالت ادلدرسة ( ث

من ادلشكالت اليت نواجهها مؤخرا أف ال تتوفر الوسائل كادلكمالت ادلدرسية 
يف معظم ادلدارس مع أف ذلا دكر ىاـ يف العمليات الدراسية كمساعدة لتحقيق 

درسة الثانوية معهد مداىن عالء ادلالوسائل كادلكمالت ادلدرسية يف  أغراد الدراسة.
ادلدرسة الثانوية تزداد كتًتقى سنة بعد سنة. أما الوسائل ادلتوفرة يف  الدين فاؤفاؤ

 فيما يلي: معهد مداىن عالء الدين فاؤفاؤ



  3جدول 
 ىف ادلدرسة الثانوية معهد مداىن عالء الدين فاؤفاؤ أحواؿ الوسائل

 ـ َُُِ – ََُِللعاـ الدراسي 
 البيان المجموع الغرف الرقم

 جٌيدة  ُ غرفة رئيس ادلدرسة ُ
 جٌيدة   ُ غرفة ادلدرسُت  ِ
 جٌيدة  ُ الغرفة اإلدارية ّ
 جٌيدة  ٓ الفصوؿ ْ
 جٌيدة  ُ ادلكتبة  ٓ
 جٌيد ُ ادلعمل اللغة ٔ
 جٌيد ُ ادلعمل الكمفًتية  ٕ
 جٌيد  ُ ادلعمل العلـو  ٖ
 جٌيدة ُ غرفة ىئة الطلبة  ٗ

 جٌيدة ُ غرفة شركة الطلبة  َُ
 جٌيد ُ ادلسجد  ُُ
 جٌيدة  ْ ادليداف للرياضة ُِ

 ـ َُُِادلصدر: إدارة ادلدرسة الثانوية معهد مداىن عالء الدين فاؤفاؤ 

بناء على اجلدكؿ السابق نرل أف الوسائل ادلوجودة كافية خاصة يف الوسائل 
الدراسي سيتحقق بوجود الوسائل اليت تتعلق بالعمليات الدراسية حيث أف الغرض 

  الدراسية.



الفصل الثانى : أثر فهم اللغة العربية فى رفع حماسة الطالب فى قراءة 
القرآن الكريم فى المدرسة الثانوية بمعهد مدانى عالء 

 الدين فاؤفاؤ
درسة الثانوية دبعهد بناء على ادلواد احملصوؿ عليها من نتائج البحث يف بادل

بة داخل اجلدكؿ لبياف مكتو  فيقدـ الباحث مواد أكىل، ين فاؤفاؤمداىن عالء الد
 كتبسيط ادلواد اليت صدر من التالميذ كالتلميذات.

كللمعرفة أثر فهم اللغة العربية ىف رفع محاسة الطالب ىف قراءة القرآف الكرًن 
ية ك ىف ادلدرسة الثانوية دبعهد مداىن عالء الدين فاؤفاؤ كآراءىم ىف فهم اللغة العرب

 رفع محاسة ىف قراءة القرآف الكرًن قاـ الباحث بتقسيم اإلستبياف. 
 كىى : ، ىف اإلستبياف البحث لكل رقم مخسة اإلختيارات

 إَيايب جدا .ُ

 إَيايب   .ِ

 سليب جد .ّ

 سليب   .ْ

 غَت معُت. .ٓ

 



تسهيال للفهم على ىذا البحث استخلص الباحث مخسة اإلختيارات إىل 
 ثالثة اإلختيارات كىي : 

 )إَيايب(نعم  . أ

 ال )سليب( . ب

 غَتمعبُت . ت
  4الجدول 

 محاسة الطالب ىف قراءة القرآف الكرًن ىف ادلدرسة الثانوية دبعهد مداىن فاؤفاؤ.

 رقم اإلستبيان
 اإلختيارات

 غير معين ال نعم
1 ٕ ٓ ِ 

2 َُ ّ ُ 

3 ِ ُُ ُ 

4 ُْ َ َ 

5 ُْ َ َ 

6 ُِ ُ ُ 

7 ْ ٔ ْ 

8 ُِ ُ ُ 

9 ٓ ٗ َ 

10 ْ ٖ ِ 
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من اجلدكؿ السابق تبُت اف اجلواب "نعم" من النسبة ادلئوية اكرب اك أعلى 
 من اجلواب "ال" كاجلواب "غَتمعُت" يعٍت 

 َٔ % اك ْٕ=   نعم
 ِّ%  اك ْْ=   ال

 ٖ % اك ُِ=  غَتمعُت

من ىذه النسبة ادلئوية يثبت الباحث اف محاسة الطالب ىف قراءة القرآف 
 .مرتفع جداالكرًن ىف ادلدرسة الثانوية دبعهد مداىن فاؤفاؤ 

 
 5الجدول 

 آراء الطالب ىف فهم اللغة العربية ىف ادلدرسة الثانوية دبعهد
 مداىن عالء الدين فاؤفاؤ

 رقم اإلستبيان
 اإلختيارات

معينغير  ال نعم  

ُ 

ِ 

ّ 

ْ 

ٓ 

ٗ 

ُِ 

ُُ 

ُ 

ْ 

َ 

َ 

ِ 

ُُ 

ٓ 

ٓ 

ِ 

ُ 

ِ 

ٓ 



ٔ 

ٕ 

ٖ 

ٗ 

َُ 

َُ 

ٕ 

ُّ 

ُُ 

َُ 

ّ 

ْ 

ُ 

ُ 

َ 

ُ 

ّ 

َ 

ِ 

ْ 
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اجلدكؿ ادلقدـ كصف لنا اف اجلواب "نعم" من النسبة ادلئوية أكثر اك أعلى 

 من اجلواب "ال" كاجلواب "غَتمعُت" يعٍت :
 ٓ,ِٔ % اك ٖٖ=   نعم
 ُٗ % اك ِٕ =  ال

 ٓ,ُٖ%  اك ِٓ=  غَتمعُت
على أساس النسبة ادلئوية السابقة قرر الباحث اف آراء الطالب ىف فهم 

   إيجابيةاللغة العربية ىف ادلدرسة الثانوية دبعهد مداىن عالء الدين فاؤفاؤ  



 6الجدول 
رفع محاسة الطالب ىف قراءة القرآف الكرًن ىف ادلدرسة أثر فهم اللغة العربية ىف 

 الثانوية دبعهد مداىن عالء الدين فاؤفاؤ

 

  

المستجي
 رقم اإلستبيان رقم اإلستبيان ب

تجي
مس

ال
 ب

҉ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X Y 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ҉ 
1 ُ ٓ ْ ِ ُ ُ ْ ْ ُ ُ ِٓ ُّ ُ ْ ٓ ْ ْ ٓ ُ ْ ٓ ُ 1 
2 ُ ْ ْ ِ ُ ِ ْ ٓ ِ ُ ِٔ ِٓ ِ ِ ِ ْ ْ ْ ُ ِ ِ ِ 2 
3 ْ ُ ُ ْ ُ ْ ِ ِ ْ ُ ِْ ِٔ ُ ُ ّ ْ ْ ُ ّ ّ ِ ْ 3 
4 ْ ْ ْ ٓ ُ ْ ّ ْ ْ ُ ّْ ِّ ِ ِ ِ ٓ ٓ ٓ ِ ٓ ِ ِ 4 
5 ُ ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ِٓ ِٕ ْ ْ ُ ْ ْ ِ ُ ْ ِ ُ 5 
6 ِ ْ ِ ْ ِ ِ ِ ْ ْ ْ َّ ُّ ِ ْ ّ ْ ْ ْ ِ ْ ِ ِ 6 
7 ْ ْ ٓ ْ ِ ٓ ِ ْ ْ ْ ّٖ ُّ ِ ْ ِ ٓ ْ ْ ِ ْ ِ ِ 7 
8 ٓ ْ ْ ّ ٓ ٓ ٓ ْ ٓ ْ ْْ ُْ ٓ ْ ِ ْ ْ ٓ ٓ ْ ْ ْ 8 
9 ٓ ْ ٓ ْ ْ ٓ ٓ ٓ ٓ ْ ْٔ ّٖ ْ ْ ِ ٓ ٓ ٓ ُ ٓ ِ ٓ 9 

10 ْ ْ ْ ْ ِ ْ ْ ْ ْ ٓ ّٗ ّٖ ْ ْ ِ ْ ٓ ٓ ْ ْ ْ ِ 10 
11 ُ ْ ِ ٓ ْ ْ ْ ْ ْ ٓ ّٕ ُّ ِ ِ ِ ْ ْ ْ ٓ ْ ِ ِ 11 
12 ْ ْ ٓ ْ ِ ٓ ْ ٓ ْ ٓ ِْ ّٔ ْ ْ ِ ْ ٓ ٓ ِ ْ ْ ِ 12 
13 ْ ْ ٓ ْ ْ ٓ ْ ٓ ْ ٓ ْْ ّْ ْ ْ ْ ْ ٓ ٓ ٓ ْ ْ ْ 13 
14 ْ ْ ٓ ْ ِ ِ ِ ْ ٓ ٓ ّٕ ّْ ْ ْ ِ ٓ ٓ ْ ِ ْ ِ ِ 14 



 7الجدول 
 احلساب من اإلستبيافحاصل 

تجي رقم
مس

ال
 X Y XY X2 Y2 (X- ̅)2 ب

1 A ِٓ ُّ ٕٕٓ ِٔٓ ُٗٔ -ُ 

2 B ِٔ ِٓ َٔٔ ٕٔٔ ِٔٓ -ٗ 

3 C ِْ ِٔ ِْٔ ٕٓٔ ٕٔٔ -ُُ 

4 D ّْ ِّ َُٖٖ ُُٓٔ َُِْ -ُ 

5 E ِٓ ِٕ ٕٔٓ ِٔٓ ِٕٗ -ُ 

6 F َّ ُّ َّٗ ََٗ ُٗٔ -ٓ 

7 G ّٖ ُّ ُُٕٖ ُْْْ ُٗٔ ّ 

8 H ْْ ُْ َُْٖ ُّٗٔ ُُٖٔ ٗ 

9 I ْٔ ّٖ ُْٕٖ ُُِٔ ُْْْ ُُ 

10 J ّٗ ّٖ ُِْٖ ُُِٓ ُْْْ ْ 

11 K ّٕ ُّ ُُْٕ ُّٔٗ ُٗٔ ِ 

12 L ِْ ّٔ ُُِٓ ُْٕٔ ُِِٗ ٕ 

13 M ْْ ّْ ُِٖٗ ُّٗٔ ُْٖٗ ٗ 

14 N ّٕ ّْ ُِٖٓ ُّٔٗ ُُٓٔ ِ 

 ҉   ҉   ҉ 491 464 1679 18013 15768 1000 

  



 كجد الباحث ادلواد من اجلدكؿ
 ∑   = ∑    

 ∑   = ∑    

 ∑   = 16798 

 ∑   = 18.13 

 ∑   = 15768 

 ∑(   ̅)  =1,00 

أثر فهم اللغة العربية ىف رفع محاسة حصوؿ على ادلعرفة عن لل
 استعمل الباحث  الرموز اآليت: قراءة القرآف الكرًنالطالب ىف 

Y = a – b  

 أ ك ب : قبل الوصوؿ اىل قيمة

N =14 (Responden)  

  ̅ = 
   

  
 = 25,714286 = 35 

  ̅ = 
   

  
 = 33,1428571 = 33 

  قيمة ب ىي:، إذف

b = 
∑    ( ̅)( ̅)

∑     ( ̅) 
 

= 
           (  )(  )

             (  )  
 

 ادلستجبُت



= 
           

               
 

= 
     

   
 = 18,1100811 

b = 18  

q =  ̅ - b ( ̅)  

= 33 – 18 (35)  

= 33 – 63  

= - 597  

a. Persamaan regresinya adalah : 

Y = a – b  

= - 597 – 18  

b. 1. Kesalahan bau regresinya adalah  

Se = √
∑    (∑ )  ((∑ )

   
 

= √
      (    )(   )     (   )

      
 

= √
      (    )(   )     (   )

      
 

= √
                  

  
 

= √
           

  
 

= √
      

  
 = √        

= 153,82295 = 154 
 

b.2. kesalahan baku pengaruhnya adalah : 

sb = 
  

√∑    
(∑ ) 

 

 

 : معادلة االضلدار

 رائحة اخلطا االضلدار

 تأثَت معيار اخلطأ



= 
  

√       
(   ) 

  

 

= 
   

√       
(   ) 

  

 

= 
   

√           
 

= 
   

√   
 

= 
   

  
 

=  5,5 

c. Pendugaan interval bagi parameter h dengan tingkat-tingkat keyakinan 99%  

 ٘ ٗٗالتنبؤ لفًتات ح ادلعلمة مع مستويات الثقة ج. 

b = 18  

sb = 0,0 

1 – a = 99%  a = 1 % = 0,01 a/2 = 0,05  

db = 14 – 2 = 12  

t = (0,005) (12) = 0,06 

b = 0,06 (sb) ≤ B ≤ b + 0,06 (sb) 

18 – 0,06 (5,5) ≤ B ≤ 18 + 0,06 (5,5) 

18 – 0,33 ≤ B ≤ 18 + 0,33  

17,67 ≤ B ≤ 18,33  
 

d. Tarifnya (Q) dan nilai F tabel  

a = 0,01 dengan 71 dan 72 = 14 – 2 = 12  

F = 0,01 (1,12) = 13,74  

Kriteria pengujiannya : 

- Ho diterima apabila Fo ≤ 13,74 

- Ho ditolak apabila Fo > 13,74  

 االختبار معايَت



 

Nilai uji statistiknya adalah :  

Fo = 
   (   ̅) 

   
 

= 
(  ) (    ) 

    
 

= 0,013 

 

 оНكىذا دبعٌت اف  ُّْٕاقل من  َُّ,َبناء على احلساب السابق  =  
 مردكد.  H1مقبوؿ, ك 

أثر فهم اللغة العربية ىف رفع محاسة الطالب أخَتا يصل الباحث بوجود 
. ىف قراءة القرآف الكرًن ىف ادلدرسة الثانوية دبعهد مداىن عالء الدين فاؤفاؤ

ة الطالب ىف فهم اللغة العربية ك محاسة كذلك عواقب من عدة العوامل, منها قدر 
 الطالب ىف قراءة القرآف الكرًن طوؿ الزماف.

  

 : االختبار إحصائية قيمة



 الباب الخامس
 الخاتمة

 الخالصات  . أ

أثر فهم اللغة العربية ىف رفع محاسة الطالب ىف الباحث عن  بعد أف مرٌ 
فيمكن أف تسحب  قراءة القرآف ىف ادلدرسة الثانوية معهد مداىن عالء الدين فاؤفاؤ

 اخلالصات أف:
 فاؤنوية دبعهد مداىن عالء الدين فاؤ ىف ادلدرسة الثاطالب للفهم اللغة العربية  .ُ

 "إجابية"تكوف ىف درجة 

نوية دبعهد مداىن عالء الدين ىف ادلدرسة الثاىف قراءة القرآف محاسة الطالب  .ِ
 مرتفع جدا""تكوف ىف درجة  فاؤفاؤ 

قراءة القرآف ىف ادلدرسة الثانوية ىف رفع محاسة الطالب ىف  فهم اللغة العربية .ّ
محاسة ك  اللغة العربيةمن درجة فهم  معهد مداىن عالء الدين فاؤفاؤ

رفع محاسة الطالب ي فهم اللغة العربيةفلذا  مرتفع الطالب ىف قراءة القرآف
 .أثرأك لو  ىف قراءة القرآف

  



 المقترحات . ب

بعض  الباحث فتقدـ، بعد أف تناكلنا اخلالصات نتيجة من البحث
 : ادلقًتحات فيما يلي

ها أف يستعملوا الطرؽ التعليمية مكن دلدرسحصة جذابة من ادلاللغة العربية   .ُ
ك ديكن أف يأخذ ادلثاؿ من بعض آيات القرآف لًتقية فهم  ادلعينة يف تدريسها

 القرآف

أف يأخذ  معهد مداىن عالء الدين على مدرس اللغة العربية بادلدرسة الثانوية .ِ
 .عندما يقـو بتعليم اللغة العربيةاؿ من بعض آيات القرآف ادلث

 فهمبًتقية  يهتم أف معهد مداىن عالء الدين الثانوية على الطالب بادلدرسة .ّ
 .رفع محاسة الطالب ىف قراءة القرآفل ة العربيةاللغ

  



 المراجع العربية
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 فقو اللغة ك سر العربيةالثعالِب، 
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 الكرًنالقرآف 
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 اإلسالمية احلكوميةكلية الًتبية ك شوؤف التدريس جبامعة عالء الدين 
 قسم تدريس اللغة العربية

 ـ َُُِ – ََُِ
  



Hal : Permohonan Judul Skripsi  

 

        Kepad Yth 

        Ketua jurusan PBA 

        Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan 

UIN Alauddin Makassar 

Di- 

Tempat 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

 Nama   : Arief Anwar Nurkamad 

 NIM  : 20200107004 

 Semester  : VIII (Delapan) 

 Fak / Jurusan : Tarbiyah dan Keguruan / Pendidikan Bahasa Arab 

Dengan ini mengajukan judul skripsi untuk disahkan/ditetapkan pembimbing dengan 

judul: 

العربية ىف رفع محاسة الطالب ىف قراءة القرأف الكرًن ىف  أثر فهم اللغة
 فاؤ-ادلدرسة الثانوية دبعهد مداىن عالء الدين فاؤ

 

Demikian permohonan ini untuk dipertimbangkan, atas perhatiannya diucapkan 

terimakasih. 

Wassalamualaikum Wr Wb. 

 

Makassar, 10 November 2011 

 

Menyetujui / Menetapkan : 

 

Ketua Jurusan PBA      Yang bermohon 
 

 

 

 

Drs. Hading, M.Ag      Arief Anwar Nurkamad 

NIP : 196112231 199102 1001    NIM : 20200107004 

  



No   :          / PBA / X / 2010 

Hal  : Permohonan Pengesahan Judul Skripsi 

         dan penetapan Pembimbing 

 

Kepada Yth 

Bapak Ketua Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab 

UIN Alauddin Makassar 

Di- 

Makassar 
Assalamu’alaikum Wr Wb. 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama    : Arief Anwar Nurkamad 

Nim   : 20200107004 

Semester  : VII (tujuh) 

Fak/Jurusan  : Tarbiyah dan Keguruan / Pendidikan Bahasa Arab 

 

Dengan ini mengajukan permohonan judul skripsi sebagai berikut : 

أثر فهم اللغة العربية ىف رفع محاسة الطالب ىف قراءة القرأف الكرًن ىف ادلدرسة الثانوية دبعهد 
 فاؤ-مداىن عالء الدين فاؤ

Demikian permohonan ini untuk dipertimbangkan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

 

Makassar, 18 Februari 2011 

Menyetujui/Menetapkan 

 

Ketua Jurusan PBA      Pemohon 
 

 

 

Drs.Hading,M.Ag      Arief Anwar Nurkamad 

NIP : 196112231 199102 1001    NIM : 20200107004 

 

Pembimbing I  : ................................................. 

Pembimbing II  : ................................................. 

 

Menyetujui : 

Pembantu Dekan Bidang Akademik 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

 

 

 

Drs. Moh. Ibnu Sulaiman S., M.Ag. 

NIP. 19500818 1968601 1 00  



 

 

 

 

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 

NOMOR:          TAHUN 2011 

Tentang 

NARASUMBER SEMINAR DAN BIMBINGAN  

DRAFT SKRIPSI MAHASISWA 
 

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, setelah : 

 

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Alauddin Makassar. 

 Nama: Arief Anwar Nurkamad NIM: 20200107004 Tertanggal 18 

Februari 2011 tentang usul Narasumber Seminar dan Bimbingan Draft 

Skripsi dengan judul : 
 

أثر فهم اللغة العربية ىف رفع محاسة الطالب ىف قراءة القرأف الكرًن ىف ادلدرسة الثانوية دبعهد 
 فاؤ - مداىن عالء الدين فاؤ

 

Menimbang : 1. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi 

mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Narasumber 

Seminar dan Bimbingan Draft Skripsi 

  2. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam Surat Keputusan ini dipandang 

cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai 

Narasumber Seminar dan Bimbingan Draft Skripsi Mahasiswa 

tersebut di atas. 

 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional; 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 

dan Penyelenggaraan Pendidikan; 

  3. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan 

Satatus IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar; 

  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja UIN Makassar; 

  5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta 

UIN Alauddin Makassar; 

  6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 241 B Tahun 

2010 tentang Pedoman Edukasi UINAlauddin Makassar. 

  7. Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 297 Tahun 2010 tentang 

Kalender Akademik tahun 2011;  



MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN 

KEGURUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG 

NARASUMBER SEMINAR DAN BIMBINGAN DRAFT SKRIPSI 

 

Pertama : Mengangkat/menunjuk Saudara/i : 

1. Drs. H. Abd. Rahim, M.Pd.I        (Pembimbing I  ) 

2. St. Aisyah Chalik, S.Ag., M.Pd       (Pembimbing II ) 

 

Kedua : Tugas Pembimbing / Pembantu Pembimbing adalah memberi bimbingan 

dalam segi metodologi, isi dan teknis penulisan sampai selesai dan 

mahasiswa tersebut lulus dalam ujian. 

 

Ketiga : Biaya Pembimbing /Pembantu Pembimbing Skripsi dibebankan pada 

Anggaran Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

 

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan 

ketentuan apabila terdapat kekeliruan/kesalahan di dalam penetapannya 

akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya. 

 

Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk 

diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

 

       Ditetapkan di : Makassar 

       Pada tanggal : 18 Februari 2011 

       Dekan, 

 

 

 

 

       Dr. H. Salehuddin Yasin, M.Ag. 

       NIP. 19541212 198503 1 001 

 

 

 

 

 

 

Tembusan kepada Yth. : 

1. Rektor UIN Alauddin di Makassar 

2. Mahasiswa yang bersangkutan 

3. Arsip.  

  



Nomor : TI/HM.01/ 0000 /2011          Makassar, 14 Juli 2011 

Lamp : - 

Hal : Undangan Menghadiri Seminar 

 

Kepada Yth, 

1. Drs. H. Abd. Rahim, M.Pd.I  (Selaku Narasumber I) 

2. St. Aisyah Chalik, S.Ag., M.Pd  (Selaku Narasumber II) 

3. Mahasiswa 

 

Di- 

Tempat    

 

Assalamu alaikum Wr. Wb. 

Sehubungan dengan permohonan saudara Arief Anwar Nurkamad, Nim: 

20200107004 untuk seminar draft dengan judul: 

 

 

 

 

 

Maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri dan 

memandu seminar mahasiswa yang bersangkutan, yang insya Allah akan 

dilaksanakan pada : 

 

Hari/Tanggal  : Senin/20 Juni 2011 

Waktu    : 10.00 Wita 

Tempat   : Gedung Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

    UIN Alauddin Makassar 

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

Wassalamu alaikum Wr Wb 

 

D e k a n,  

 

 

 

 

      Dr. H. Salehuddin, M.Ag. 

      NIP. 19541212 198503 1 001 

أثر فهم اللغة العربية ىف رفع محاسة الطالب ىف قراءة القرأف الكرًن ىف ادلدرسة الثانوية 
 فاؤ - الدين فاؤعالء  مداىن دبعهد



PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI 

Nomor :         / PBA /V/2011 

 

Nama   : Arief Anwar Nurkamad 

NIM  : 20200107004 

Jurusan : Pendidikan Bahasa Arab 

Judul :  

 

 

 

Draft yang bersangkutan telah disetujui oleh : 

 

Pembimbing I 
 

 

 

Drs. H. Abd. Rahim, M.Pd.I        
NIP: 19550423 198703 1 002 

 

Pembimbing II 
 

 

 

St. Aisyah Chalik, S.Ag., M.Pd        

NIP: 19700707 200212 2 003 

 

        Makassar, 08 Juni 2011 

        Disetujui oleh : 

Mengetahui        An Dekan 

Ketua Jurusan PBA      Pembantu Dekan Bidang 

Akademik 

 

 

 

Drs.Hading,M.Ag 

NIP: 196112231 199102 1001    NIP: 19500818 198601 1  
 

 
Keterangan 

1. 1 (satu) Rangkap untuk Ketua Jurusan. 

2. 1 (satu) Rangkap untuk Subag Akademik. 

3. 1 (satu) Rangkap untuk PUMK Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

4. 1 (satu) Rangkap untuk yang bersangkutan.  

أثر فهم اللغة العربية ىف رفع محاسة الطالب ىف قراءة القرأف الكرًن ىف ادلدرسة الثانوية 
 فاؤ - عالء الدين فاؤ مداىن دبعهد

Prof. Dr. H. Sabaruddin Garancang, M.A 

NIP: 19541231 198103 1 057 



Nomor :  T.1/TL.00.9/           /2011   Makassar, 08 Juni 2011 

Sifat :  Biasa 

Lamp. :  1 Rangkap Draft Skripsi 

Hal :  Permohonan Izin Penelitian Menyusun Skripsi 
 

 Kepada  

 Yth. Bapak Gubernur Prov. Sulawesi Selatan 

  u.p. Kepala BALITBANGDA 

  Provinsi Sulawesi Selatan 

  Di - 

   Makassar 
 

 Assalamu Alaikum Wr. Wb. 

 Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang 

tersebut namanya di bawah ini : 

    Nama   : Arief Anwar Nurkamad 

    NIM   : 20200107004 

    Semester / T.A.  : VIII (Delapan) / 2010- 2011 

    Fakultas / Jurusan : Tarbiyah dan Keguruan/Pend Bahasa Arab 

    Alamat   : Jl. Andi tonro V no.27 

 

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah 

satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dengan judul : 

دلدرسة الثانوية دبعهد أثر فهم اللغة العربية ىف رفع محاسة الطالب ىف قراءة القرأف الكرًن ىف ا
 فاؤ-مداىن عالء الدين فاؤ

 Dosen Pembimbing : 1.  Drs. H. Abd. Rahim, M.Pd.I  

    2.  St. Aisyah Chalik, S.Ag., M.Pd 

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan 

dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di Pao-pao Kab. Gowa dari tanggal 10 Juni 

2011 sampai tanggal 10 Juli 2011 

Demikian harapan kami atas perhatian dan kerjasama Bapak diucapkan terima kasih  

Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb. 

      a.n. Rektor 

      Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

 

 

 

      Dr. H. Salehuddin, M.Ag. 

      NIP. 19541212 198503 1 001 
 

Tembusan: 

1. Rektor UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan). 

2. Mahasiswa yang bersangkutan. 

3. Pertinggal 

*)   Coret yang tidak perlu  



YAYASAN KELUARGA BESAR UIN ALAUDDIN 
MADRASAH/PESANTREN MADANI ALAUDDIN PAOPAO 

Jalan Bontotngnga Paopao Kab. Gowa, Tlp 0411-881751 

 

SURAT KETERANGAN PENELITIAN 
Nomor : 21.02.39/Mad-MTs/110/2011 

 

 

Kepala Madrasah Tsanawiyah menerangkan bahwa : 

 

Nama  : Arief Anwar Nurkamad 

NIM  : 20200107004 

Jurusan  : Pendidikan Bahasa Arab 

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

 

Mahasiswa bersangkutan telah melaksanakan penelitian pada Madrasah Tsanawiyah 

Madani Alauddin Paopao Kab.Gowa mulai 10 Juni 2011 s/d 10 Juli 2011 berkaitan 

dengan penyusunan skripsi yang berjudul “PENGARUH PEMAHAMAN BAHASA 

ARAB TERHADAP PENINGKATAN MOTIVASI MEMBACA AL-QURAN 

SISWA MADRASAH TSANAWIYAH PESANTREN MADANI PAO-PAO” 

 

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

 

 

 

 

 

       Paopao, 12 Juli 2011 

       Kepala Madrasah, 

 

 

 

       Drs. A. Achruh AB. P., M.Pd.I 

  



 سيرة الكاتب
من يناير  ِٖكلد ىف أجونغ فاندنغ  عارف أنوار نوركامد،

 ،ى َُْٖمجادل األخرة  ٖادلوافق للتاريخ ـ  ُٖٖٗسنة 
ىو اإلبن األكؿ من أربعة أخان ك ىم زلمد عمراف نوركامد ك 
ترل فًتل نوركامد ك أربع حبيب نوركامد. ك اإلبن من كلدين الدكتورندكس 

 عبد اجمليد ـ ك أمو احلاجة نوربسارل، ـ.س إ.

بدأ الكاتب دراستو ىف ركضة األطفاؿ األبرار أجونغ فاندنغ بعد ذلك 
بتدائية إنفرس جوغايا مث إستمٌر دراستو ىف ادلدرسة إستمٌر دراستو ىف ادلدرسة اإل

مكاسر مث إستمٌر دراستو ىف معهد دار السالـ كونتور  ِْالثانوية احلكومية 
ـ، ك ىف نفس السنة يواصل دراستو ىف جامعة عالء  ََِٔفنوركو ك زبرح سنة 

الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر ىف كلية الًتبية ك شوؤف التدريس بقسم 
 ـ. ََِٕمرحلة  ََََََُِِْٕب برقم اجلامعى كطال  دريس اللغة العربيةت

أثناء الدراسة ىف جامعة عالء الدين االسالمية احلكومية مكاسر إشًتؾ 
الكاتب ىف ىيئة الطلبة بقسم اللغة العربية كعضو. ك احلمد هلل ىف يـو اإلثنُت 

، انو ناجح ى ُِّْرمضاف  ُٓادلوافق للتاريخ م  َُُِأغسطس  ُٓالتاريخ 
 .ممتازبنتيجة امتحاف ادلناقشة  ل درجة سرجانا الًتبية اإلسالميةىف ني


