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 الباب الرابع

 عرض البيانات و تحليلها

 

 Google Formالبيانات من  .أ

قسم ب املستوى األول  طالُب الجامعة في ليجيبونها link Google Form وزع الباحث

 12منذ تاريخ . 2018/2019 الدراسية سنةللتعليم اللغة العربية بجامعة محمدية يويكياكرتا 

 2019فبرايير  14في التاريخ . 2019فبرايير
ُ
 من  51، حصل الباحث

ً
مجموع الطالب  55إجابة

في املستوى األول بقسم تعليم اللغة العربية بجامعة محمدية يويكياكرتا للسنة اإلجمالي 

لق الباحث إجابة األخرى  رأى، و 2018/2019الدراسية 
ْ
الباحث أّن تلك األجوبة تكفي له، فأغ

َهاِهَي ِذِه النتائج/البيانات من تلك Google Formل 
َ
 :Google Form. ف

في املستوى األول بقسم تعليم اللغة العربية لطالب الجامعة  القراآن عدد حفظ .1

 :2018/2019بجامعة محمدية يويكياكرتا للسنة الدراسية 

 من القرآن الكريم 51من  %13،7(   .أ
ً
 يجيبون أّن ليس لهم حفظا

ً
 إجابة

 يجيبون أّنهم يحفظون نصف الجزء 51من  %72،6(  .ب
ً
أجزاٍء من  5-إجابة

 ن الكريمآالقر 

 يجيبون أنهم يحفظون أكثر من  51من  %13،7(  .ج
ً
 أجزاٍء  5إجابة

بقسم تعليم اللغة في املستوى األول لطالب الجامعة في اليوم عدد قراءة القرآن  .2

 :2018/2019العربية بجامعة محمدية يويكياكرتا للسنة الدراسية 
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  51من  %13،7(  .أ
ً
 إجابة ال يجيبون واضحا

نصف الجزء -إجابة يجيبون أنهم يقرأون نصف الصفحة 51من  %68،6(  .ب

 من القرآن الكريم في اليوم

 من جزًء واح-إجابة يجيبون أنهم يقرأون نصف الجزء 51من  %17،7(  .ج
ً
دا

 القرآن الكريم في اليوم

 القرآن  51من  35،3% .3
َ
ْوا حفظ

ُ
عند جلسوا في املدرسة إجابة يجيبون أنهم َبَدأ

إجابة يجيبون أنهم بدأوا حفظ القرآن عند جلسوا في  51من  %33،3املتوسطة، 

 املدرسة اإلبتدائية، و الباقون يجيبون باألجوبة األخرى.

في املستوى األول أنواع طريقات حفظ القرآن لطالب الجامعة ط حفظ القرآن و انش .4

بقسم تعليم اللغة العربية بجامعة محمدية يويكياكرتا للسنة الدراسية 

2018/2019: 

 )حتى  ابتكرير القراءة حتى يقرأو (  .أ
ً
 أي مرتاحا

ً
( ثم يبدأون  20فاصحا

ً
مرة

 بالحفظ

يفهموا معنى اآلية التي يريدون أْن  الحفظ بتكرير اآلية و يحاولون أن(  .ب

 يحفظوها

 (  .ج
ً
 الحفظ باإلستماع إلى قراءة القرآن روتينيا

 ثم يكررونها(  .د
ً
 فآية

ً
 الحفظ آية

 بالتقسيم إلى أقساٍم في العقل ثم يبدأ بالحفظ(  .ه
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 من  .5
ً
أنواع السهوالت التي شعروا بها الطالب في تعلم مهارة القراءة حْين لهم حفظا

:القرآن 
ً
 الكريم أي حين يقرأون القرآن مرارا

من أجل املفردات القرآنية توجد في  ؤفي فهم املقرو  يسهل و يساعد الطالَب (  .أ

 النص العربية

 يسهل الطالَب في قراءة نص العربية(  .ب

 يسهل الطالب في تعلم مهارة القراءة ألنهم َيَتَعّوُدون بقراءة القرآن(  .ج

( حين إجابة يجيبون  51من  45،1% .6
ً
َم مهارة القراءة )اللغة العربية عآّمة

ّ
أنهم بدأوا تعل

إجابة يجيبون أنهم بدأوا تعلم مهارة  51من  %21،6جلسوا في املدرسة املتوسطة، 

القراءة )اللغة العربة عآّمة( حين جلسوا في املدرسة اإلبتدائية، و الباقون يجيبون 

 باألجوبة األخرى 

محتوى املقروأ من النص  %50-%26م يفهمون إجابة يجيبون أنه 51من  43،1% .7

محتوى  %75-%51إجابة يجيبون أنهم يفهمون  51من  %35،3العربية التي يقرأونه، 

 املقروأ من النص العربية التي يقرأونه، و الباقون يجيبون باألجوبة األخرى 

 يقومون بنوع القراءة الجهرية،  51من  54،9% .8
ً
 من %29،4إجابة يجيبون أنهم عادة

 يقومون بنوع القراءة الصامتة، و الباقون يجيبون  51
ً
إجابة يجيبون أنهم عادة

 باألجوبة األخرى 

في طالب الجامعة ل العربية ط حفظ القرآن و مهارة القراءةاأنواع العالقات بين نش .9

املستوى األول بقسم تعليم اللغة العربية بجامعة محمدية يويكياكرتا للسنة 

 :2018/2019الدراسية 
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 يكون أسهل في التلفيظ(  .أ

 السهولة في الترجمة و في فهم املقروأ من النص العربية(  .ب

 السهولة في قراءة نص العربية و في معرفة املفردات(  .ج

 السهولة في فهم معنى اآلية القرآنية (  .د

 السهولة في حفظ القرآن من أجل فهم املعنى(  .ه

 املمارسة في مرتاح اللسان(  .و

 الب بقراءة نص العربيةتعّود الط(  .ز

 

 البيانات من املقابلة التفصيلية .ب

مع  2019من شهر فبرايير  18قام الباحث باملقابلة التفصيلية في اليوم اإلثنين، تاريخ 

من  19في اليوم الثالثاء، تاريخ  3، ثم قا م الباحث باملقابلة مع املجيب 2و املجيبة  1املجيبة 

في اليوم األربعاء، تاريخ  5و املجيب  4الباحث باملقابلة مع املجيب ، و قام 2019شهر فبرايير 

  .2019من شهر فبرايير  20

 حفظ القرآن اتهم فيطريقط الطالب و انش .1

في حفظ القرآن  ها هي أجوبة الطالب عند سألهم الباحث عن طريقة التي استخدموها

 الكريم:

آيات كل يوم و تكرر  5أنها تحفظ أجزاء من القرآن  5التي لها حفظ  1املجيبة  ْت قال .أ

مرة. و أما اآلية  20قراءة تلك اآلية الخمسة كل بعد الصالة. تكرر قراءة الىية 

 مرة. 20القصيرة، عدد تكريرها أقل من 
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ة اآلية أنها تكرر قراء عند سألها الباحث عن طريقتها في حفظ القرآن 2قالْت املجيبة  .ب

التي تريد أن تحظها و تقرأ معاني اآلية. تكرر قراءة تلك اآلية حتى يحفظها وتستطيع 

 أن تقرأها بالغيب.

مرة. و بعد أن حفظها، يقرأ تلك  40يقرأ اآلية التي يريد أن يحفظها أنه  3قال املجيب  .ج

ة، اآلية بالغيب ثم يواصل حفظه إلى اآلية بعدها. و كذالك حتى يحفظ صفحة واحد

 و يكرر القراءة من اآلية األولى من تلك الصفحة إلى اآلية األخيرة.

ا 4بين املجيب  .د   تفصيليًّ
ً
عن طريقته في حفظ القرآن أنه قام بالتحسين مع املستمع أوال

. و أتى باملثال، لو يريد أن يحفظ القرآن في وقت الصبح، فعليه قبل أْن يقوم بالحفظ

العصر. بعد ذالك، يكرر قراءة اآلية حتى يقرأها فاصحا بالتحسين مع املستمع في وقت 

، عدد تكرير القراءة أكثر من 
ً
  4استخدم املجيب  مرة. 20و صحيحا. عادة

ً
  أيضا

ً
طريقة

طيرقة  أخرى في حفظ القرآن ِسوى الطريقة املذكورة، و هي بطريقة الحفظ الزوجي.

لتي يريد أن يحفظها. و بعد الحفظ الزوجي هي بأن يستمع إلى قراءة زميله عن اآلية ا

 ذالك، يكرر قراءة تلك اآلية حتى يحفظها.

أنه يحفظ سورة واحدة في اليوم. يكرر قرأة  30الذي حفظ جزَء  5و قال املجيب  .ه

مرات و لم يحفظ تلك  10مرات في وقت الصبح و العصر. لو قرأها  10السورة 

 السورة، فيكرر قراءتها حتى يحفظها. 

حفظ القرآن التي استخدمها الطالب هي طريقة حفظ القرآن بتكرير  في طريقةال

قراءة اآلية التي يريدون أن يحفظوها و يفهموا معنى اآلية. عدد تكرير قراءة اآلية الذي قام بها 
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الطالب في أنشطة حفظ القرآن يناسب بمستوى صعوبة اآلية املحفوظة. لآلية الطويلة، عدد 

  20تكرير قراءتها هو 
ً
 اأو حتى يقرأوها ف  األقل مرة

ً
 . صحا و مرتاحا

 بطريقة حفظ القرآن  تلك
ً
الطريقات في حفظ القرآن التي استخدمها الطالب مناسبا

مرة.  20التي بّينها الدكتور عبد املحسن القاسم و هي بتكرير قراءة اآلية التي نريد أْن نحفظها 

و كذالك قال مهيمن َزْين أّن كثرة تكرير القراءة  56ذالك تكرير القراءة يهدف لتأكيد الحفظ.

د الحفظ.
ّ
ي و تأك قّوِ

ُ
 57لآلية املحفوظة ت

التي تسمى بطريقة الحفظ الزيجي التي   4و أما الطريقة األخرى التي استخدمها املجيب 

 حتى بها بأْن يستمع إلى قراءة زميله عن اآلية التي يريد أن يحفظها ثم يقرأ تلك اآلية يأسال
ً
تكرارا

ن قْد بّينها مخلصة زواِوي و يسمى بطريقة الحفظ آيحفظها. هذه الطريقة في حفظ القر 

 58الزوجي.

 مستوى مهارة القراءة و فهم املقروؤ للطالب .2

البيانات األخرى التي وجدها الباحث عند املقابلة التفصيلية هي البيانات عن مستوى 

لطالب الجامعة في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة محمدية يوكياكرتا مرحلة  اءةمهارة القر 

  . سألهم الباحث عن مستوى فهمهم باملحتويات املوجودة في النص العربية املقروؤ.2018سنة 

ه حول  1 قالت املجيبة  .أ
ْ
 .%60-%50أنها تفهم املحتويات في النص الذي قرأت

املحتويات املوجودة في من  %50أنها تفهم أجزاء  3التي لها حفظ  2املجيبة  ْت قالو  .ب

 .النص العربية التي قرأتها

                                                           
56 Abdul Muhsin Al-Qasim, Loc., Cit. 
57 Muhaimin Zen, Loc., Cit. 
58 Mukhlisoh Zawawie, Op., Cit., hlm. 108 
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عن املحتويات املوجودة في النص العربية الذي  %85يستطيع أن يفهم  3و املجيب  .ج

 .قرأه

 .%80-%70يستطيع أن يفهم املحتويات املوجودة في القراءة حول  4و أما املجيب  .د

 بمستوى صعوبته يجيب 5و املجيب  .ه
ً
. و قال أنه أنه يفهم محتويات النص مناسبا

 املحتويات املوجودة في النص العربية. %60-%50يفهم حول 

بأّن الطالب الذين قاموا بأنشطة حفظ من تلك األجوبة الخمسة، يستنبط الباحث 

 يقتدرون على قراءة نص العربية 
ً
. تلك القدرة على قراءة نص جالقرآن مرارا

ً
َساَعُد يدا

ُ
العربية ت

فردات التي وجدوها الطالب حين قاموا بأنشطة حفظ القرآن. و ذالك يساعد و يسهل بزيادة امل

 الطالب في قراءة نص العربية.

 بأنشطة حفظ القرآن. هْم 
ً
و كذالك بمستوى فهم املقروء للطالب الذين قاموا مرارا

 أو 
ً
صف منيستطيعون أْن يفهموا كثيرا وه. املحتويات الّنِ

ُ
َرأ
َ
  املوجودة في النص العربية الذي ق

سهولة و املساعدة في قراءة نص العربية جاءْت بزيادة املفردات العربية التي تلك ال

 و فهموا معانيها من خالل أنشطة حفظ القرآن حتى يستطيع الطالب أن 
ً
وجدوها الطالب مرارا

 يفهموا املحتويات املوجودة في النص العربية.

اَبِلْين في املادة الدراسية قراءة النصوص. 
َ
ق
ُ
د بنتائج الطالب امل

َّ
ك
َ
أ
ُ
تلك األمور املذكورة ت

 2، و كذالك بالطالبة التي تكون  املجيبة ABحصلْت الدرجة  1طالبة التي تكون املجيبة 

. و أما الطالب املجيب   ABحصلْت الدرجة 
ً
 Aحصلوا الدرجة ِ 5و املجيب  4و املجيب  3أيضا

 في املادة الدراسية قراءة النصوص.
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 ط حفظ القرآن و مهارة القراءةاالعالقة بين نش .3

 الطالَب املجيبين عن العالقة بين أنشطة حفظ القرآن و مهارة القراءة 
ُ
سأل الباحث

 التي شعروها. فوجد األجوبة التالية:

معانى اآليات. و حين قامت بأنشطة حفظ القرآن، تنظر إلى أنها  1قالت املجيبة  .أ

وجدْت منها زيادة املفردات العربية. فإذا تتوجه باملفردات العربية التي وجدتها في 

القرآن حين تقرأ النص العربية، ستفهم املحتويات من ذالك النص العربية أسرع و 

 أسهل. هذا من أجل زيادة املفردات العربية من أنشطة حفظ القرآن.

ا باللغة العربية من أجل حفظ القرآن. أنها تشتد 2و قالت املجيبة  .ب  حبًّ

. هذا بسب  3قال املجيب  .ج
ً
أّن نشاط حفظ القرآن يساعده  في قراءة العربية فاصحا

. فإذا قاموا بقراءة نص 
ً
الطالب إذ قاموا بنشاط حفظ القرآن، يقرأونه فاصحا

قراءة القرآن العربية، سيقرأونه كما قرأوا القرآن الكريم. و مع ذالك، التعود في 

 سيساعدهم في التلفيظ.
ً
 فاصحا

أنه شعر العالقة بين نشاط حفظ القرآن و مهارة القراءة في التلفيظ.  4بّين املجيب  .د

وجد األحرف املتشابهة كحرف "ح" و "خ". و نشاط حفظ 
ُ
و قال أن في اللغة اللعربية، ت

وجه بالُجمل املتشابهة القرآن يساعده  في تمييز قراءة األحرف املتشابهة. و قال إذا ت

 بالُجمل املوجودة في القرآن، سيفهم محتويات النص العربية الذي قرأه.

 أّن نشاط حفظ القرآن يسهله في قراءة نص العربية و تلفيظه. 5قال املجيب و  .ه

أنشطة حفظ القرآن التي قاموا بها الطالب سوى تستطيع أن تعطي زيادة املفردات 

َق اللسان للطالب في قراءة نص العربية. تلك  للطالب، تستطيع أيًضا أْن 
ْ
ل
َ
ي ط

ّ
َرق

ُ
ن و ت َحّسِ

ُ
ت
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 حّتى إذا 
ً
 و صحيحا

ً
الترقية و التحسين جاءْت بسبب الطالب يتعودون في قراءة القرآن فاصحا

.
ً
 أيضا

ً
 و صحيحا

ً
و هذا من أحد املهارة في القراءة  قرأ الطالب نص العربية، هم يقرأونه فاصحا

كيفما، مهارة قراءة الدالئل املكتوبة إلى الصوت ف الدالئل املكتوبة إلى الصوت. و هي مهارة قراءة

 في فهم املحتوات املقرو 
ً
 و مؤسسا

ً
 59.ؤتكْون مصدرا

العالقة األخرى بين أنشطة حفظ القرآن و مستوى مهارة القراءة التي شعرها و 

يقومون بأنشطة حفظ القرآن الطالب هي العالقة في التلفيظ. كثرة قراءة الطالب حينما 

و الطالب الذين قرأوا معنى اآلية حينما قاموا  تساعدهم في تلفيظ نص العربية التي قرأوها.

بأنشطة حفظ القرآن، سيفهم محتويات في النص العربية سهال، ال سيما إذ كان الجملة في 

 النص العربية متشابها بالجملة التي و جدها الطالب في القرآن الكريم.

 

 املقابلة مع املحاضر .ج

نصوص و املادة الدراسية قام الباحث باملقابلة مع املحاضر في املادة الدراسية قراءة ال

و وجد الباحث البيانات . 2019من شهر فبرايير  26قراءة الكتب في اليوم الثالثاء، تاريخ 

 التالية:

 كتاب التعليم .1

العربية في عملية التعليم. هذا استخدم املحاضر كتاب سلسلة تعليم اللغة 

بأن اللغة املستخدمة في ذالك الكتاب سهلة و املوضوع فيه عديد باملفردات الجديدة 

  وهذ يسهل الطالب في تعلم اللغة العربية. للطالب.

                                                           
59 Syaiful Mustofa, Op., Cit., hlm. 168 
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  Googleسوى الكتاب املذكور، استخدم املحاضر النص املؤخوذ من 
ً
أيضا

أون ذالك النص و يقومون باملطالعة ثم يقر و الطالب . E-Learningثم يسجله إلى 

 يجيبون التدريبات املوجودة فيه.

 طريقة تعليم مهارة القراءة .2

استخدم املحاضر طريقة السؤال والجواب في التعليم. حينما الطالب لم 

 من األمور 
ًّ
يفهموا الدرس، فيسألون املحاضر عنه. ثم املحاضر سيشرح لهم تفصيليا

املحاضر األساس ي، و ذالك يرجى أن يسوق الطالب إلى الفهم الكاملي. سوى ذالك، 

، السؤال األول يأمر الطالب بإجابة التدريبات املوجودة في ال
ً
. مثال

ً
 فواحدا

ً
كتاب واحدا

، و كذالك حتى كل الطالب 2، ثم السؤال الثاني سيجيبه الطالب 1سيجيبه الطالب 

ر يسأل الطالب املجيب عن إجابته، ملاذا كذا و كذا. و ضثم املحا يجد دورهم.

 املحاضر يسأل الطالب عن فهمهم و ال حفظهم عن الدرس.

، استخدم امل
ً
 و أحيانا

ً
حاضر الغناء في عملية التعليم. و الغناء مناسبا

هذه الطريقة بالغناء تمارس  بموضوع الدرس كالغناء عن القواعد أو أقسام الكلمة.

ألسنة الطالب في التلفيظ و الفهم. ُيرجى الطالب أن يتعودوا بتلفيظ العربية 

شجع الطالب تساعدهم في فهم املقروؤ. و هذه الطريقة تكون ممتعة و ت الصحيحة و

 في تعلم مهارة القراءة.
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 طريقة  تقويم مهارة القراءة .3

الواجبات، و بأربع مرات أو  (ujikom)أخذ املحاضر نتائج الطالب باإلمتحان 

 ون ثم يأخذ ون و يترجم ون . الطالب يطالعE-Learningممكن اإلمتحان بوسيلة 

 .E-Learningالخالصة من الدرس املوجودة في 

 مستوى مهارة القراءة للطالب .4

أن بعض الطالب في املستوى األول بجامعة محمدية يوكياكرتا قال املحاضر 

يستوعبون مهارة القراءة العربية ممتازا و بعضهم في  2018/2019للسنة الدراسية 

 املستوى املتوسط و بعضهم في املستوى األدنى.

ذا يناسب بالتوثيق عن نتائج الطالب في املادة الدراسية قراءة النصوص و ه

املسؤول اإلدارة بأن أكثر الطالب في قسم تعليم اللغة العربية الذي وجده الباحث من 

. ABو الدرجة   Aيحصلون على الدرجة  2018بجامعة محمدية يوكياكرتا مرحلة سنة 

 طالب فقط. 10هو  Bو عدد الطالب الذين يحصلون على الدرجة 

 ط حفظ القرآن و مهارة القراءةاالعالقة بين نش .5

 املهارة الجيدة في القراءة تسهل و تقوي الحفظ .أ

قال املحاضر أن القرآن يرتبط بالقواعد اللغة العربية )النحو و الصرف(. فالطالب 

، سيطبق تلك املهارة حين يحفظ الذي يستوعب اللغة العربية و مهارة ا
ً
لقراءة جيدا

القرآن. و هذا يسهل و يقوي الحفظ. و أتى املحاضر باملثال، لو نتوجه بالكلمة "في 

السموات" و نسينا في قراءتها الصحيحة أم "ِفي السمواِت" أو "في السمواُت". فإذا 
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جر تكون نستوعب اللغة العربية و مهارة القراءة، نعرف أن الكلمة بعد حرف 

مواِت".  مجرورة، فنقرأها "ِفْي السَّ

 كثرة قراءة النص العربية تزيد املفردات العربية و تسهل في حفظ القرآن .ب

الطالب الذي يقرأ النص العربية سيملك املفردات العربية كثيرة. و هذه املفردات 

 ستساعده في نشاط حفظ القرآن و يستطيع أن يحفظ القرآن بفهم معانيه.

ائي .ج
َ
ق
ْ
ل  في قراءة النص العربية (spontanitas) ةالِتّ

د ألسنة الطالب في القراءة و التلفيظ العربية. أتى املحاضر  نشاط حفظ القرآن ُيعّوِ

في النص العربية و يشك في بدون الشكل باملثال إذا توجه الطالب بالكلمة "في األرض" 

ِبأّن الطالب قد حفظ قراءة تلك الكلمة الصحيحة
َ
في القرآن أن قراءة تلك الكلمة . ف

ْرِض"، سيقرأها كما هي و ال يقرأ بغيرها. حتى و لو كان الطالب لم 
َ
الصحيحة هي "ِفي األ

 يستوعب القواعد اللغة العربية، حفظه في القرآن سيساعده في القراءة.

ة ن بأن املهارة الجيدو التي ذكرها املحاضر مناسبة بما قالها الطالب املجيب العالقات

في القراءة تسهل و تقوي الحفظ. ال سيما من الناحية القواعدة )النحو و الصرف(، فهذه 

 قوي القرآن تكون مؤسسة في الحفظ
ً
 و صحيح ا

ً
. أتى املحاضر باملالث، و هي إذا وجد الطالب ا

مواِت" أو "في  كلمة "في السموات" في اآلية، ثم يشّك في قراءتها الصحيحة بين "ِفْي السَّ

 و هي "في 
ً
السمواُت"، فالطالب الذي له مهارة جيدة في القراءة سيقرأ تلك اآلية صحيحا

.  فاملهارة الحيدة في 
ً
السمواِت". و هذا كما عرفنا أن التغير في الحرمة َسُيغير معنى اآلية أيضا

 القراءة تساعد الطالب في أنشطة حفظ القرآن.
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ءة النص العربية، مناسبة بما قالها و كذالك بزيادة املفردات من خالل كثرة قرا

الطالب املجيبين. املفردات املحصولة من القراءة نص العربية ستسهل الطالب في أنشطة 

ْصَعُب من حفظ اآلية أو الكلمة املشهورة. حفظ القرآن، بأن حفظ اآلية أو الكلمة الغريبة 
َ
أ

عبة في أنشطة حفظ القرآن أكثر كما قاله أحد الطابة املجيبة بأن تكرار اآلية الطويلة و الص

 من تكرار اآلية املشهورة.

و العالقة األخرى بين أنشطة حفظ القرآن و مهارة القراءة التي بّينها املحاضر هي 

التلقائية. و أتى باملثال إذا وجدالطالب الكلمة "في األرض" في النص العربية، و يشك في قراءتها 

ِبأّن ذالك الطالب قد تع
َ
ود بقراءة العربية في أنشطة حفظ القرآن أي له حفظ الصحيحة، ف

د في  ْرِض" و ال يقرأها بغير ذالك. هذا بسبب التعوُّ
َ
من القرآن الكريم، سيقرأ تلك الكلمة "ِفْي األ

 التي قام بها الطالب في أنشطة حفظ القرآن. قراءة نص العربية

الذين الطالب طالب الذين يحفظون القرآن و بين الالفرق في مستوى مهارة القراءة  .6

 ال يحفظون القرآن

الطالب الذي يحفظ القرآن يفهم املعاني و املحتويات من النص العربية أسرع من 

الطالب الذي ال يحفظ القرآن. ال سيما بالنص الذي يتكلم عن الدينية. هذا بأن الطالب الذي 

لقرآن قد فهم معانى الكلمات حين يقومون بأنشطة القرآن، حتى إذا يتوجه بالكلمات يحفظ ا

.
ً
 املناسبة أو املتساوية بما وجدها في القرآن، سيفهمها سريعا

الطريقة التي  استخدمها الطالب في من تلك البيانات املذكورة، استنبط الباحث بأن 

 بطريقة حفظ القرآن التي بّينها الدكتور مخلصة زواوي و هي 
ً
أنشطة حفظ القرآن مناسبة
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مرة. و كذالك بطريقة حفظ القرآن الزوجي، قد  20بتكرير قراءة اآلية التي نريد أن نحفظها 

 بّينها مخلصة زواوي. 

 51من  %43،1وجودة في النص العربية، و أما مستوى فهم الطالب عن املحتويات امل

محتوى املقروأ من النص  %50-%26يجيبون أنهم يفهمون  Google Formإجابة الطالب في 

محتوى املقروأ  %75-%51إجابة يجيبون أنهم يفهمون  51من  %35،3 و العربية التي قرأوه

ُد هذه البيانات بنتائج ا من النص العربية التي يقرأونه.
َّ
ك
َ
أ
ُ
لطالب في املادة الدراسية قراءة و ت

و عدد الطالب الذين حصلوا على الدرجة  ABأو  Aالنصوص بأن كثرتهم حصلوا على الدرجة 

B  فهذا يدل على مستوى مهارة القراءة لطالب الجامعة في قسم تعليم  طالب فقط. 10هو

 .2018اللغة العربية بجامعة محمدية يوكياكرتا مرحلة سنة 

و أما طريقة تقويم مهارة القراءة التي استخدمها املحاضر في مهارة القراءة مناسبة 

و هي بإجابة األسئلة و  (Djiwandono)جيوندونو يم مهارة القراءة التي قد بينها و بطريقة تق

 بتلخيص محتوى النص. 

و العالقات بين أنشطة حفظ القرآن و مهارة القراءة لطالب الجامعة في قسم تعليم 

هي السهولة في التلفيظ و  2018اللغة العربية بجامعة محمدية يوكياكرتا مرحلة سنة 

دات العربية و السهولة في السهولة في الترجمة و فهم املقروؤ من النص العربية و زيادة املفر 

فهم اآلية القرآنية و السهولة في حفظ القرآن من أجل فهم معنى اآلية و املمارسة في مرتاح 

 اللسان و التعود بقراءة نص العربية. 
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