
 مستلخص البحث
مدرسة العالية  0مهارة القراءة يف الصف العاشر.على عالقة بني حفظ القرآن .9102رئيسة الفطرية. 

جلامعة دار العلوم اإلسالمية الموجنان، املشرف واملشرفة : رزال رزقي، . الرسالة، امطالع األنوار
 املاجستري و خرية النعمة، املاجستري.

 
 .حفظ القرآن ، مهارة القراءةالكلمات املفتاحية: 

مدرسة العالية مطالع األنوار هي مدرسة تستند املعهد اإلسالمي تقدم تعلم اللغة العربية ككل 
بقدرات أفضل من فصول  0ها يف كل فصل. ومهارة القراءة يف الفصل العاشر.بطريقة التعلم تفس

األخرى. وعند الذهاب من املدرسة, يعود بعض الطالب اىل املعهد للقيام بأنشطة املعهد. مبا الطالبات 
اليت نفذت حفظ القرآن يف معهد مطالع األنوار اإلسالمي. هي السبب برغبة الباحثة  0الصف العاشر.

 0رفة العالقة بني حفظ القرآن على مهارة القراءة ومدى العالقة بني املتغريين يف الصف العاشر.يف مع
عالقة رفة ملعقراءة و مهارة ال يتم قدرة ملعرفةو ملعرفة حفظ القرآن  يهدف هذا البحث هومطالع األنوار. 

ة مطالع األنوار مدرسة العالي 0العاشر. الصف  طالباتلدى  بني حفظ القرآن على مهارة القراءة
 الموجنان. كرعكنعسيموا سوعي لباك  

حفظ القرآن هو عملية لتذكر املواد املوجودة يف القرآن الكرمي بشكل التجويد أو الصويت أو 
الوقف وغريه متاما. ومهارة القراءة هي القدرة على فهم والتعرف على نص القراءة ويف شكل رموز 

 92وهذا البحث يف مدرسة العالية مطالع األنوار بالعينة من  مكتوبة بقراءهتا مث هضمها يف القلب.
. يف هذا البحث هو حبث الكمي باستخدام خطة العالقة واستخدام الباحثة 0الطالبات الصف العاشر.

ن إستبيانا كإختبار عالقة لكل متغري. قامت الباحثة بتحليل البيانات اليت مت احلصول عليها من اإلستبيا
 .microsoft excelومبساعدة  product momentي من خالل صيغة بطريق العد يدو 

من نتائج حتليل البيانات باستخدام حتليل العالقة مع صيغة حلظة املنتج. ُتظهر الدرجات اليت 
 مت احلصول عليها من انتشار االستبيانات عالقة بني املتغريين، وبالتايل يقبل الباحثة الدراسة اليت تنص

مدرسة العالية  0اك العالقة بني حفظ القرآن على مهارة القراءة يف الصف العاشر.على ما يلي: "هن



 1,01,0Xمطالع األنوار سيموا سوغي لباك كاراجنننج الموجنان. ومن البيانات اليت مت احلصول فهي 
)مهارة Yيؤثر على املتغري  %0,,01)حفظ القرآن(  x. وهذا يعين ان املتغري 0%,,01= 011

 تتأثر بعوامل اخرى خارج هذه البحث. %92,02و القراءة(. 
 


