
 

 

 

 الباب األول

 املقدمة

 الفصل األّول : خلفية البحث

أرسل هللا سبحانه وتعاىل بوسيلة  الذي القرزن الكرمي هو زخر كتا  املقدس

جربيل إىل النيب حممد صلى هللا عليه وسلم كمفتاح وختام مجيع الكتب املقدسة اليت  

من  حية الدين (Sa'dulloh, 2008)  إىل االنبياء والرسل. فها هللا سبحانه وتعاىلكش

اإلسالمي الطريقة املثالية للحياة البشرية وحيتوي على التدريس الذي يوجه اإلنسانية إىل 

السعادة والرفاه، وميكن أن يكون معروف مبادئه وقوانينه من خال  القرزن الكرمي. القرزن 

رئيسي والربيع الذي يشع تعاليم اإلسالم. القوانّي اإلسالمي الذي حيتوي هو املصدر ال

على سلسلة من املعرفة حو  العقيدة، والنقاط الرئيسية متكن العثور على األخالق 

 واألفعا  املصدر األصلي يف اآلايت القرزن. يقو  هللا تعاىل

  (1) اإلسراء اآلية . .. ِإنَّ َهَذا اْلُقْرزَن يـَْهِدي لِلَّيِت ِهَي أَقْـَومُ 

واجب على كّل املسلم أن يتعلم القرزن الكرمي، ألن وظيفة القرزن الكرمي مهمة 

جدا يف احلياة. وحيتاج أيضا أن تدرس األطفا  لزراعة ضد تعلم القرزن من سن مبكرة  

 .بدءاً من تعلم قراءة القرزن وفهمه وحفظه
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  زايت القرزن. والنيب حممد لقد بدأ حفا القرزن الكرمي يف األساس منذ نزو 

اليستطيع أن يقرأ قراءة ويكتب كتابة وتسّمى ابألمي حىت نقله املالئكة جربائيل بطريق 

احلفا. حفا القرزن هو عملية لذكر زايت القرءن الكرمي وتفاصيل األجزاء مثل 

 ذلك اليت توجب وتتم حفظها كاملة. الصوتيات واألوقاف وما أدبها

القرزن، وحفا  فاأحد عشر فائدة من أنشطة احل (Sa’dullah) ذكر سعد هللا

وتسمى  القرزن أحد منها وهو اتبوت العلوم وهدية من هللا بذكرايت حادة وأفكار رائعة.

اتبوت العلوم ألّنا ستشجع دخًصا الذي حيفا القرزن لتحقيق أعلى من أصدقائه الذين 

يتلقى . رفة قريبة من بعضها البعضالقرزن على الرغم من العمر والذكاء واملع ال حيفظون

القرزن  حفاحفظات القرزن هدية من هللا يف دكل ذاكرة حادة وتفكري المع. لذلك، 

زايت  أن يفهم وكن دقيًقا، وكن أكثر حذرًا لوجود العديد من التمارين اليت تالئمها أسرع

 . (Sa'dulloh, 2008) ومقارنتها مع زايت أخرى

اليت حتتوي على قيمة  سالمي غين جدا ابلرسائلالقرزن كالكتا  املقدس اإل

  :كما تقو  كلمة هللا (Zubaidillah, 2017) .يةتعلم

  (2ِإَّنَّ أَنـْزَْلَناُه قـٌْرَأً  َعرَبِيًّا لََّعلَُّكْم تـَْعِقُلْوَن )يوسف اآلية 

 العلوم النحوية العربية مثل علم الصرف  القرزن هو العوامل اليت تؤسس تطوير
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عندما تطور  نحو وعلم البالغة. ألن ال ميكن فهم القرزن إال ابللكة العربية. مثوعلم ال

حىت  د   اإلسالم واحتضنت بدو  أخرى غري العر ، فاللكة العربية تتعلمها هبذه الدو .

يوضح أن هذه  العر  النادئّي الذين مل يكونوا من أصل عريب. هذا اللكويّي كثري من

املسلمون، وكذلك اللكة اليت ليست  ية. كلكة الكتا  املقدساللكة العربية هلا األولو 

كلكة مجيع املسلمّي الذين يرغبون يف تعلم القرزن. حىت قا   للعر  فقط، ولكن أيًضا

ألن أهم مصدر للشريعة  .أن قانون دراسة اللكة العربية إلزامي  (Taymiyah)تيمية

هو  هبذه اللكة فقط. حىت اآلن القرزنوال ميكن فهمه إال  اإلسالمية مشتق ابللكة العربية

 (Aflisia, 2016)املرجع القياسي للكة العربية الرمسية يف مجيع أحناء العامل. 

 ، هناك عامالن مهمان على األقل (Agus Tricahyo) عند اغوس تريساهيو

، كجهد حىت عامل الدين) 1 :دجع أصحا  النيب على إجراء البحوث العربية وهي

( عامل اللكة،  2حياته بصحيح؛  يف قبضيالذي هو  ن من فهم القرزن،يتمكن املسلمو 

ليس صحيحا من قبل العر  أنفسهم، أو  كجهد لتوقع حدوث استخدام اللكة العربية

 (Tricahyo, 2011)غري املسلمّي العر . 

لإل از والتعلم هلما معاٍن . يتكون إ از التعلم من كلمتّي، مها اإل از والتعلم

 .اإل از هو نشاط اليت مت عمليتها، ومت إنشاؤها أّما فردي أو يف جمموعات. خمتلفة
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(Djamarah, 1994)  يف القاموس الكبري اإلندونيسي، املقصود ابإل از هو النتائج اليت

والتعلم هو النشاط  (Depdikbud, 1999)  .حتققت يف إ ازها وفعلها وما أدبها ذلك

 .من االنطباعات من املواد اليت مت تعلمها يتم تنفيذه بوعي للحصو  على عدد

(Djamarah, 1994) يف كلمات  أعاله، ميكننا أن نرى اختالف من البيان املذكور

ُيستخدام إ از التعلم إلظهار . معينة كتأكيد، ولكن هلما املقصود املتساوية يف احلقيقة

طة التعلم، ألن أنشطة ية وال ميكن فصل املعىن من أنشتعلمالنتائج املثلى من النشاط ال

 . التعلم هي عملية، وأّما اإل از هو نتيجة عملية التعلم

ية يف فاة معينة وميكن تعلمهي النتيجة اليت توجد من النشاط ال تعلمإ از ال

يف األساس، حتقيق نتائج التعلم هي عملية تؤدي إىل   قياسه  ستخدام األدوات السابقة

النتيجة عن  يه تعلملذلك، فإن إ از ال. يريات يف السلوكتكيريات يف األفراد، أي التك

 . تؤدي إىل تكيريات الفرد كالنتيجة ألنشطة التعلم اإلنطباعات اليت

مشكلة إ از الطال  يف املدرسة هي إحدى األدياء املهمة للمالحظة، ألن 

 تعلمء اليفاض خربا. يف املدارس   ازات الطال  التعلمبر مج نستطيع أن نرى  اح 

والتعلم ليس إاّل عن النتائج فقط، بل  . أن إ از التعلم هو نتائج الطال  يف املدرسة

هذه  .كذلك عن مجيع التكيريات يف جماالت املعرفة واملهارات ومواقف الطال  يف التعلم
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إ از التعلم هو النتيجة من عملية التعلم "أن  ،(Winkel)التعبري مطابقة بكالم ونكيل 

 ,Winkel) ".ريات املعرفة أو اخلربة، واملهارات، ومواقف الشخص يف التعلمعن تكي

1984)  

ية تعلماملدرسة العالية فاستبقوا اخلريات هي إحدى املؤسسة من املؤسسات ال

من أجل املساعدة (Observasi, 2019)  .الديين تعلمالعام وال تعلممن ال تيةالرمسية املزجي

ها، تركز املدرسة فاستبقوا اخلريات طالهبا تعلموحتسّي جودة يف احلفاظ على نقاء القرزن 

تعلم وحفا وممارسة حمتوايت القرزن لزايدة اإلهتمام واملعرفة القرزن بليصبحوا جيل 

وممارسة ترقية إ ازاهتم ألن حفا القرزن ميكن الطال  أن يفهموا على الدروس املتعلقة 

 .ةابلقرزن وأحد منها وهو الدرس اللكة العربي

 الدعوة واإلرداد دار اخلريات فاستبقوا ملعهدابإخات الباحثُة املدرسَة العالية 

الشرقية مبكان البحث ألّن الباحثة متخرجة يف هذه املدرسة ووجدت  كوالكا الدونكي

وحجة على   عند أصبحت الباحثة ابلطالبة يف هذه املدرسة. الباحثة البيا ت األّولية

 القرزن يف هذه املدرسة.  حفاالقرزن ألّن توجد بر مج  حفاأحذ البحث عن قدرة 

 . وينقسم الطال  إىلطالبا 66عالية فاستبقوا اخلريات عدد طال  املدرسة ال

على نتائج مقابلة  من الشرح ية عامة.حفظية خاصة وجمموعة حفظموعة جمقسمّي، ومها 
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 Wahid)حد هاديمامع أحد املعلمّي يف املدرسة العالية فاستبقوا اخلريات وهو و 

Hasyim)   قا  خيتلف مستوى القدرة على حفا قرزن الطال  يف املدرسة العالية

أولئك الذين لديهم مستوايت عالية من مهارات احلفا وبعض الذين . فاستبقوا اخلريات

والطال  الذين لديهم مستوايت عالية . لديهم مستوايت منخفضة من مهارات احلفا

وجيب على الطال  يف جمموعة . لطال  يف جمموعة خاصةمن مهارات احلفا هم ا

وأّما الطال  يف جمموعة عامة أن . أن يقدموا حفظهم وفًقا للوقت ابحمدد مسبًقا خاصة

املدرسة العالية فاستبقوا اخلريات يف وطال   يقدموا حفظهم ابنتظار األمر من املدرس.

طال  املدرسة العالية املعهد  تنقسم. 20942حصلوا على النتيجة مادة اللكة العربية 

الذين ال فاستبيقوا اخلريات إىل حمموعتّي مها الطال  الذين يعيشون يف املعهد والطال  

 ,Wahid Hasyim, Guru Mapel Bahasa Arab, 27 Desember 2019) عهد.يعيشون يف م

“Wawancara dan Observasi oleh Penulis) 

احثة لبحث وجود عالقة القدرة على من املشكالت املذكورة، إستلهمت الب

ملعهد فاستبقوا اباللكة العربية لطال  املدرسة العالية  تعلمالقرزن الكرمي   از  حفا

ابإل ازات  وعلى إفااض أن القدرة على حفا القرزن ترتبط إرتباطًا واثًقا اخلريات.

أن حتسن من جودة القدرة على حفا القرزن وميكن  العربية. ألن القرزن يتحدث العربية

العربية. ومن املشكلة املذكورة، هتتم الباحثة  جراء البحث بعنوان: "عالقة  أو حتقيق اللكة
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ملعهد ابالعالية  املدرسة لطال  اللكة العربية تعلمقدرة على حفا القرزن الكرمي   از 

 الشرقية". كوالكا الدونكي الدعوة واإلرداد دار اخلريات فاستبقوا

 حتديد املشكلةثاىن: الفصل ال

 حددت الباحثة حتديد املشكلة من املشكالت املذكورة على النحو التايل:

الدعوة  دار اخلريات فاستبقوا العالية ابملعهد القرزن الكرمي لطال  املدرسة حفا .1

 الشرقية  كوالكا الدونكيواإلرداد 

 دار اخلريات وافاستبق ملعهداب العالية إ از تعلم اللكة العربية لطال  املدرسة .2

 الشرقية كوالكا الدونكي الدعوة واإلرداد

 : مشكالت البحثالثالثالفصل 

 :صاغت الباحثة أسئلة البحث من مشكالت املذكورة على النحو التايل

اخلريات  فاستبقوا ابملعهد العالية كيف قدرة حفا القرزن الكرمي لطال  املدرسة .1

 قية؟الشر  كوالكا الدونكي الدعوة واإلرداد دار

 اخلريات فاستبقوا ابملعهد العالية اللكة العربية لطال  املدرسة تعلمكيف إ ازات  .2

 الشرقية؟ كوالكا الدونكي دار الدعوة واإلرداد
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اللكة العربية لطال   تعلمهل توجد عالقة قدرة حفا القرزن الكرمي   از  .3

 كوالكا الدونكي الدعوة واإلرداد دار اخلريات فاستبقوا العالية ابملعهد املدرسة

 الشرقية؟

 الفصل الرابع : أهداف البحث

 :أهداف البحث من مشكالت البحث املذكورة هي

 اخلريات فاستبقوا العالية ابملعهد املدرسة ملعرفة قدرة حفا القرزن الكرمي لطال  .1

 الشرقية كوالكا الدونكي الدعوة واإلرداد دار

 اخلريات فاستبقوا ابملعهد العالية درسةاللكة العربية لطال  امل تعلمملعرفة إ ازات  .2

 الشرقية  كوالكا الدونكي دار الدعوة واإلرداد

 اللكة العربية لطال  املدرسة تعلمملعرفة عالقة قدرة حفا القرزن الكرمي   از  .3

 الشرقية كوالكا الدونكي الدعوة واإلرداد دار اخلريات فاستبقوا العالية ابملعهد

 بحثالفصل اخلامس: فوائد ال

 فوائد البحث املتوقع أن يكون فوائد كثرية ، وهي: 

 الفوائد النظرية .1

 من املتوقع أيًضا استخدام هذه الدراسة كمواد القراءة ومراجع ومواد املراجع ملزيد 
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 .من البحوث املماثلة

 الفوائد العملية .2

كمادة مرجعية للمعلمّي ابحمتملّي ومدير املدرسة يف تطوير املناهج  .أ

اإلسالمي  تعلموخاصة املناهج الدراسية اليت بنيت على الالدراسية، 

 .لتنفيذ التعلم حفا القرزن

هذا البحث ميكن أن يوفر دافع رئيس املدرسة ومجيع املعلمّي املوظفّي  . 

اخلريات لتحسّي تنفيذ بر مج القرزن  العالية املعهد فاستبقوا املدرسة  يف

 .الكرمي

العالية ابملعهد  املدرسة يفهذا البحث قادر على حتفيز الطال    .ج

 .القرزن الكرمي حفااخلريات لتحسّي  فاستبقوا

يوفر هذا البحث فرصة للباحثة لتكون قادرة على ذلك تطبيق املعرفة  .د

 .املكتسبة يف الكلية وكشرط إلستكما  الدراسات

 الفصل السادس : التعريف التشغيلي

 القرزن حفاقدرة  .1

 القرزن هو  حفاليت قرا ها من قبل. و هي طريقة لذكر قراءة ا فاقدرة احل
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املقصودة من هذا البحث هي  فاعملية لذكر زايت القرزن بتامة. وقدرة احل

اللفظي، واحلرويف من زايت القرزن الكرمي الىت حُتدد يف وقت  فاقدرة احل

القرزن يف جمموعة  حفاالقرزن إيل قسمّي ومها،  فامعينة. وتُنقسم قدرة احل

القرزن هي التجويد،  حفاصة. وأّما تتعلق بتقومي قدرة عامة وجمموعة خا

 والفصاحة وخمارج احلروف.

 إ ازات التعلم .2

نتيجة من عملية التعلم. وسُتعرف إ ازات التعلم بعد الإ ازات التعلم هي 

عملية التقومي. وابلتقومي ستظهر إ ازات تعلم الطال  أّما النتيجة مرتفعة أو 

صودة يف هذا البحث هي إجراء تقومي تعلم اللكة منخفضية. وإ ازات املق

 العالية املعهد العربية لطال  الفصل العادر والفصل الثانية عشر يف املدرسة

الشرقية. وتقومي  كوالكا الدونكي الدعوة واإلرداد دار اخلريات فاستبقوا

 النتيجة للفصل الدراسي الفردّي. املقصود هو

 الفصل السابع: إقرتاض البحث

 لطال  اللكة العربية تعلمد عالقة  القدرة على حفا القرزن الكرمي   از توج

 .الشرقية كوالكا الدونكي الدعوة واإلرداد دار اخلريات ابملعهد فاستبقوا العالية املدرسة


