
 

 

 

 الباب الثاين

 اإلطار النظري

    القرآن الكرمي حفظالفصل األّول : 

 فظقدرة احل .أ

 هو عملية الفكر لذكر فاء. واحلكفاءة لعمل الشيالقدرة هي السعي والقوة وال

 ,Maryam)أيضا عملية السلوك حلفا ديء وتبليغ يف وقت زخر.  فادائما. واحل

2019) 

، احلفا هو طريقة اعتدت لذكر (Ghofir)وغافري  (Zuhairini)وعند زهرييين 

لشركات ديئا الىت مت قراءته بشكل صحيح. هذه الطريقة تستخدم على نطاق واسع يف ا

 :حلفا القرزن واحلديث. مؤدر القدرة على احلفا من بّي أمور أخرى

مما يعكس،أي اإلنتباه إىل املواد اليت جتري دراستها، على حد سواء من  (1

 .حيث الكتابة وعالمات الاقيم واإلدارات

 .التكرار، أي قراءة أو متابعة ما مرارا وتكرارا ما حتدث من قبل املدر  (2

 كرر بشكل فردي إلظهار اكتسا  نتائج التعلم حو  ما مت لتالوة، أي أن أ (3
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 (Ghofir, 2004) .تعلمه 

 القرآن حفظتعريف  .ب

 (Yunus, 1990)ا حفظ –حُيَفُِّا  –َحفََّا  أييت من اللكة العربية من كلمة حفا

القرزن يف العقل مبعىن احلفاظ واحلراسة واحلفا أو اجلهد املستمر واملتكرر المتصاص 

 لنتذكر دائما، حبيث كشف اجلزء اخللفي من الرأس.ضمري ابلقصد وال

حو  )التعلم "مبعىن " احلفا"يف القاموس الكبري اللكة اإلندونيسية أن كلمة  

واحلفا وهو عملية السعى جاهداً . وميكن القو  دون النظر إىل الكتا (. الدروس

 (Penyusun, 1998)المتصاص الذاكرة ووضعها يف األفكار". 

، أّن احلفا حيتوي على  (Abdur Rabi Nawabin) عبد الرايب نوابّيوفًقا ل

عنصرين، مها حفا القرزن كله ومطابقته متاًما و حفظه من النسيان مستمرًا. 

(Nawabin, 1991) 

 القرزن هو كالم هللا الذي يستحق املعجزات، والذي نّز  متوترا يف إغالق األنبياء 

 وقراءة القرزن هي عبادة وليست كذلك أنكر احلقيقة. والرسل بوسيلة املالئكة جربائيل،

    (Al-Hafidz, 2008) 21-11التكوير اآلايت (كما بّي لكلمة هللا( 
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 ( 21( ّمطَاٍع مَثَّ اَِمّْيٍ )22( ِذْي قـُوٍَّة ِعْنَدِذى اْلَعْرِش َمِكّْيٍ )11اِنَُّه َلَقْوُ  َرُسْوٍ  َكرميٍْ )

 (Muhammad Mahmud Abdullah) عبد هللامّث وفقا للدكتور حممد حممود 

يف  (Achmad Yaman Syamduddin) املأخوذ من كتا  أمحد اليمن مشس الدين 

كيفية حفا القرزن، أن القرزن كالم هللا سبحانه وتعاىل املنّز  إىل النيب حممد صلى هللا 

قرأته من أّو  جربيل ويعزى إلينا بطريقة متوتر، والعبادة يف  عليه وسلم بوسيلة املالئكة

 (Syamsuddin, 2007)سورة الفاحتة إىل سورة الّناس. 

القرزن هو نتيجة  حفاالقرزن أعاله، ميكن استنتاجه أن  حفابناًء على فهم 

لعملية استيعا  كلمات هللا يف الفكر، وبعبارة أخرى هو نتيجة لعملية حفا اآلايت 

جلميع الناس يف هذه الدنيا، من والقرزن هو كتا  املقدس واستطاع على حفظه  .القرزن

 (Ginanjar, 2017)الكباري والصكاري ولو أّنم من خلفيات واللكات خمتلفة. 

حفا القرزن هو عملية لذكر مادة اآلية كالتفاصيل أجزائها، مثل الصوتيات 

واألوقاف وغريها وجيب حفظها و تذكرت متاما. حبيث العملية برمتها من ذكرى اآلية 

زاء من العملية األولية، لذلك جيب أن تكون إعادة الدخو  احلق. إذا ويتم بدء األج

 قمت  دخا  املواد بشكل غري صحيح أو قمت حبفا املواد، إًذا سيكون من اخلطأ يف 

  (Wahid, 2013) تذكر املواد. حىت املواد صعبة إعادة اكتشافها يف ذاكرة اإلنسان.
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 القرآن حفظحكم  .ج

وفقا إلمام بدر الدين بن .حفا القرزن فرض كفايةتفق العلماء على أن حكم ي

أن  (Imam Badrudin Bin Abdullah Ar-Razak) بن عبد هللا الزرقسي  حممد

 (al-Zarkasyi, 1994)القرزن هو فرض كفاية.  حفاحكم 

وحكم حلفا القرزن هو فرض الكفاية. هذا مبعين جيب أن ال يقل عدد 

املتوتر حبيث ال يوجد أي احتما  لتزوير  األدخاص الذين حيفظون القرزن عن عدد

حفا القرزن من بعض الناس،  وجو وتكيري زايت القرزن الكرمي. إذا مت الوفاء هبذا 

حفا القرزن فكل  وجو فسقوط وجو  حفا القرزن. ولكّن إذا مل يتم الوفاء هبذا 

 Syekh Muhammad)مسلمون سوف يتحمل اخلطيئة. وبّي الشيخ حممد مكي نصر 

Makki Nashr)  يف أحسّي وجااي قا: (Al-Hafidz, 2008) 

 ِانَّ ِحْفَا اْلُقْرزِن َعْن َظْهِر قـَْلٍب فَـْرُض ِكَفايٍَة 

حفا القرزن كسورة الفاحتة والسورة القصرية هي فرض العّي. وكما عرفنا أن 

 :قراءة وحفا سورة الفاحتة واجب عند الصالة. كما قا  رسو  هللا صّلى هللا عليه وسلم

 اَلَصاَلَة ِاالَّ بَِفاحِتَِة اْلِكَتا ِ 
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 فوائد حفظ القرآن .د

 (Sa'dulloh, 2008) :عند العلماء، هناك بعض فوائد حفا القرزن الكرمي هي 

إذا كان مصحواًب بعمل صاحل وإخالص، فهذا هو النصر والسعادة يف الدنيا  (1

 .واآلخرة

 من الذكرايت الناس الذين حيفظون القرزن سوف حيصلون على هدية من هللا (2

احلادة واألفكار املشرقة. لذالك للحافظّي يسرعون على فهم القرزن وحذرا يف 

 .املمارسة ملطابقة اآلايت ومقارنتها مع زايت أخرى

حفا القرزن هو اتبوت للعلوم، ألنه سيشجع دخص الذي حيفا القرزن  (3

معرفتهم قريبة ليتفوق على أصدقائه الذين ال حيفظون القرزن أّما العمر والذكاء و 

 .من بعضه البعض

 .حافظوا القرزن هلم اهلوية اجليدة واألخالق والسلوك اخلري (4

حافظوا القرزن هلم القدرة على إنتاج الصوتيات العربية واألساس ابلطبيعي، حىت  (6

 .يتحدثون بصحيح وفاصح

 إذا كان حافا القرزن يستطيع أن يفهم معىن من زايت القرزن، فاحلافا قد أتقن  (0

 .فهم معىن املفردات العربية، وكأنّه قد حيفا قاموس عريب على



 

  07 

 

سوف ننا  كثرية من الكلمات احلكمة يف القرزن الكرمي الىت تفيد فائدة يف  (0

 .احلياة. وحبفا القرزن سوف سيحفا كثريا من هذه الكلمات

كانت لكة وأسلو  القرزن هي جذا  للكاية وحتتوي على األد  العريب العايل.  (2

ن الكرمي قادرة على استيعا  السيارة األدبية، وسوف حتصل على حفا القرز

روح األدايب املرتفع. وميكن أن يكون مفيدا يف التمتع األد  القرزن الذي يلهم 

 .الروح، وال ميكن إلستمتاع به دخص اخر

وحافا القرزن  .الصرف يف القرزن الكرمي و النحو يستمتع األمثلة مع املعرفة من (1

  .احات من زايت القرزن لقواعد يف علم النحو و الصرف بسرعةسوف يقدم املق

يف القرزن هناك اآلايت احلكمية. وحافا القرزن سوف يقدم املقاحات من  (12

 .زايت القرزن عن مشكلة احلكمية

حلافا القرزن سوف يركذ ذكره عن حفظه دائما حىت ال ينسى ولو زية. وجيعل  (11

 .كرة يف ذاكرتهحفظه قوي، وسوف يعّود على ختزين الذا 

 طريقة حفظ القرآن .ه

كثري من الطرق اليت متكن تطويرها إلجياد أفضل طريقة حلفا القرزن. وميكن 

 :تقدمي املساعدة للحافظّي من نقص التعب يف حفا القرزن، وهذه الطرق هي
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 طريقة الوحدة (1

ُتستخدام هذه الطريقة بطريق حفا زية فآية اليت أراد حفظها. كل اآلية 

حىّت يتمكن  .شر مرات أو عشرين مرة أو أكثر لتحقيق احلفا املبكرسُتقرأ بع

حفظت حقا مث انتقل إىل اآلايت القادمة.  على صناعة الشكل يف ظلها. بعد

بعد حفا اآلايت صّفا،  .وُيستمر بطريقة سوية حىت الوصو  إىل صّف واحد

 (Al-Hafidz, 2008)فبعد حفا ترتيب اآلايت من صّف واحد. 

 تابةطريقة الك (2

زايت القرزن اليت أراد حفظها على قطعة  يف هذه الطريقة، يكتب احلافا

من الورق. مث يقرأ اآلية حىّت أن يقرأ بصحيح، مث أن حيفظها. ميكن حفا 

 ,Al-Hafidz)حىّت أن يتذكر يف ذهنه وقلبه  الكتابة الوحدة أو بطريق بطريقة

2008) 
 طريقة السماع (3

حلفظها. هذه الطريقة فعالة جدا  لشيءمساعي هو االستماع إىل قراءة ا

أو األطفا  الذين مل يعرفوا كتابة وقراءة القرزن. تتم هذه الطريقة  للحافا األعمى

 :مع بديلّي

 استمع إىل املعلم الذي يرددهم، وخاصة حلافظّي األعمى أو األطفا  .أ
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-Al)تسجيل اآلايت املراد حفظها يف اجلّوا  وفقا إلحتياجات وقدراته.  . 

Hafidz, 2008) 
 طريقة اجملتمعة (4

الكتابة أو حفا اآلايت  هذه الطريقة هي مزيج من طريقة الوحدة والطريقة

مث بعد بكتابة اآلية اليت قد حفا على الورق. إذا   .حىت يتم حفظها بصحيح

 .هكذا كان قادرًا على اإلنتاج اآلايت يف الكتابة تعين أنه ميكن أن يواصل اآلية

(Al-Hafidz, 2008) 

 قة اجلماعطري (6

تتم قراءة اآلايت ابحمفوظة بشكل  وهي طريقة احلفا بشكل مجاعي، أو

العديد من  بواسطة مدر . أوال يقرأ املدر  زية واحدة أو مجاعي أو يقودها مًعا

 (Al-Hafidz, 2008)والطال  تقليد معا.  اآلايت

 تيف كتاابته عن املشكال (Drs. Muhaimin Zen) وفقا للدكتورة مهاميّي زين

 :حفا القرزن أن طريقة حفا القرزن هي أن هناك نوعان

 فاطريقة احل (1

 مُسع إىل املعلم. وُيستخدم هذه  وهي حفا املواد اجلديدة اليت مل يتم حفظها و
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قراءة  أن يقدموا حفظهم إىل املعلم، مث املعلم الطال  الطريقة كل تدريب. جيب على

يف  أمام املعلم ابلنظر إىل القرزن أنفسهممواد جديدة للطال  أو الطال  الذين يقرؤون 

  . (Zen, 1985) اجتاه املعلم

 طريقة التكريري (2

كرر مواد احلفا اليت قد قّدمت إىل املعلم قبلها. تنفيذ هذه الطريقة كل دخو  

املواد اجلديدة إىل الطال .  املدرسة. الطال  يقدمون حفظهم إىل املعلم واملعلم ال يعطي

 (Zen, 1985)ح حفا وقراءة الطال . ويكلف املعلم تصحي

يف املدرسة العالية فاستبقوا  من الطرق الكثرية اليت بّي أعاله، الطرق املستخدمة

القرزن هذه  حفاوالتكريري. ألن وفقا للمعلم  فااخلريات هي الطريقة الوحدة واحل

 الطرق الثالث أسهل عند الطال  حلفا القرزن ألّن كل تنفيذ حفا القرزن الكرمي

 .قبل بدء حفا القرزن يطلب من الطال  تكرار احلفا اليت متت مساعها إىل املعلم

 مؤشرات حفظ القرآن  .و

هناك معايري اليت ميكن استخدامها كمرجع لقياس النجاح يف حفا القرزن، 

 وهي: 
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 (Suharso, 2009): غري مزعجة وغري متقطعة.  معيار النعومة .أ

لم الذي يُعلم عن حروف حقوقها :  علم التجويد هو ع معيار التجويد  . 

  (Zuhri, 1981) وأساسياهتا، مثل التفهيم، والتقرير، والقلقلة، واملد، وغريها.

: ميكن قياس دقة احلروف اهلجائية يف إخراج احلروف  خمارج احلروف  .ج

 من خمارجها. 

: الاتيل هي قراءة القرزن بطريقة هادئة ودقيقة ودقة   الاتيل  .د

 خمارجها خبواصه األصلية والقانونية واالهتمام مبعىن اآلية.إخراج احلروف من 

(Al-Hafidz A. W., 2008)  
 الفصل الثّان: تعلم اللغة العربية

 تعريف تعلم اللغة العربية .أ

أنشطة التعلم ليس إال مبجرد التدريس، ولكن كذلك اجلهود إلاثرة االهتمام 

   ,Hermawan)طتهم ديناميكية. األنشطة الطالبية، حبيث تصبح أنش وتلميع والتحفيز

 .الطال  تعلمفهم التعلم هو اجلهود املبذولة ل(2011

واللكة العربية هي إحدى لكات العامل اليت تتطور التطور االجتماعي للمجتمع 

 تشمل اللكة العربية يف دراسة التاريخ ابللكة اجملموعة السامية، أي اللكوية . والعلوم
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تعيش حو  ّنري تنكريس والفرات، والسهل السوري الشعو  اليت  املستخدمة من

   (Arsyad, 2003) .(الشرق األوسط)واجلزيرة العربية 

من التعريف أعاله، ميكن أن تستنتج الباحثة أن تعلم اللكة العربية هو نشاط 

 اللكة العربية للمتعلمّي لتحقيق هدف تعلم اللكة العربية.  تعلمي يقوم به املعلم لتعلم

 اللغة العربية غرض تعلم .ب

 " األساليب العربية اخلاصة" يف كتابه (Muhammad Yunus) وفقا بحممد يونس

إن الكرض من تعلم اللكة العربية هو لفهم قراءة الصالة، وقراءة القرزن والدروس منه، 

ودراسة العلوم الدينية اإلسالم من مصدره األصلي ابللكة العربية، وميكنه التحدث ابللكة 

اللكة العربية هي اللكة احلالية . لتواصل والتكلم مبادرة مع املسلمّي يف خارج البلدالعربية ل

 (Yunus, 1981)   .اليت أصبحت ابللكة العلمية

قدرة الطال  على استخدام اللكة  الكرض الرئيسي من تعلم لكة أجنبية هو تنمية

مهارات    س اللكةتسمى القدرة على استخدام اللكة يف عامل تدري .الشفوية واملكتوبة

ابحمدثة، ومهارة القراءة، ومهارة  وهي مهارة االستماع، ومهارة لكوية. هناك أربع مهارات،

 اإلستماع والقراءة إىل مهارة اإلنتاجية. ومجيع املهارات األربع مهارة تصنيف الكتابة.يتم

 (Hermawan, 2011)  .أساسا وحدة أو العرابملتحد
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ية للمعلمّي هو أن تكونوا قادرين جلعل اللكة العربية الكرض من تعلم اللكة العرب

أن يكون الطال  قادرين على إتقان اللكة  سهلة عند الطال  إلتقاّنا. وأّما للطال 

 . (Hamid, 2012)  العربية

 مهارات تعلم اللغة العربية ج.

 مهارة االستماع .1

فهم هو االستماع ب(Russel Anderson) اإلستماع وفقا لراسل أندرسون 

إًذا االستماع هو عملية االستماع إىل الرموز الشفهية مع االهتمام . واهتمام مع التقدير

والفهم والتقدير والتفسري للحصو  على معلومات أو معىن الرسالة وفهم معىن التواصل 

  (Taringan, 1988) .الذي يواصل املتحدث ابللكة املنطوقة أو اللكة اللسان

 مهارة ابحمادثة .2

الكالم هي القدرة على التعبري عن صوت املفردات أو الكلمات للتعبري  مهارات

  (Hermawan, 2011) عن أفكار أو زراء أو رغبات أو مشاعر الشريك.

 مهارة القراءة .3

 . مهارات القراءة حتتوي على معنيّي. القراءة هي إحدى املهارات اللكوية للقراءة
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ذ املعىن املوقف أبكمله الذي يرمز إليه بكتابة اثنياً، أخ. أوالً، حتويل الرمز إىل الصوت

  (Efendy, 2005) الرموز واألصوات.

 مهارة الكتابة .4

. من املهارات اللكوية، أّن مهارات الكتابة هي أعلى مهارات من املهارات األربعة

 الكتابة هي إحدى الطرق لتحدث مع الكري بلكة اآلخرين دون حتديد املكان والزمان.

(Hamid A. , 2008)   

 الفصل الثالث: إجناز التعلم

 تعريف التعلم .أ

التعلم هو "عملية جتارية نفذت دخص للحصو  على  (Slameto) سالمتوا فقا 

 تكيري جديد يف السلوك بطريقة عموما، ونتيجة لتجربته اخلاصة يف التفاعل مع البيئة.

(Slameto, 1995)  

م نفس التعلم، أن التعلم هو يف كتابه عل (Dr. Mulyati)لدكتورة موليىت وفًقا

 الفرد الواعي لتحقيق هدف أو التكيري الذايت من خال  التدريبات والتكرار و  جهد

  (Mulyati, 2005) التكيريات اليت حتدث ليست ابلقصد.

 قا ، تعريف تعلم عملية التكيري السلوك بفضل   (Hamalik)مث وفًقا حامالك
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راء أنشطة التعلم بعد حصوله على النتائج أي التفاعالت مع البيئة. صرح دخص ما إج

   (Hamalik, 1997)حدوثها تكيري السلوك على سبيل املثا  من عدم املعرفة إىل املعرفة.

من بعض اآلراء املذكورة أعاله، ميكن أن نستنتج أن التعلم هو نشاط يتم تنفيذه 

عرفة واملواقف نفذت مستمرّا ليحصل تكيري الفردي أّم من املو بوعي أو بكري وعي 

 .والسلوكيات الناجتة عن عملية التدريب و جتربة فردية يف التفاعل مع البيئة ابحميطة

 تعريف إجناز التعلم .ب

إ از التعلم هو ديء ال ميكن فصله عن األنشطة التعلم، ألن التعلم هو عملية، 

 .وأّما اإل از هي نتيجة عملية التعلم

وفقا ملعسون   (Kebudayaan, 2002) يتها.اإل از هو النتيجة اليت مّتت عمل

 Syaiful)املأخوذ من كتا  ديف البحر   (Ma’sun Abdul Qahar)عبد القهار

Bahri) فإن اإل از هو ما الذي مت إنشاؤه ، يتم احلصو  على نتائج العمل، والنتائج ،

 ينتو وفقا لبويرودارم(Djaramah, 1994) اليت ترضي القلب مع وسيلة للعمل مثابرة. 

(Poerwordaminto) املأخوذ من كتا  هداية(Hidayat) املقصود من اإل از هو ،

النتيجة اليت مت حتقيقها أو تنفيذها بواسطة الشخص. وأّما تعريف اإل از التعلم نفسه أنه 

  .اإل از حققها الطالب يف فاة زمنية حمددة وسجلت يف منوذج بطاقات تقرير املدرسة
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(Hidayat, 2009)  من هذا الفهم، ميكن أن نستنتج ذلك إ از التعلم هو النتيجة اليت

 .متت احلصو  عليها من األنشطة اليت مت تنفيذها مع مثابرة العمل خال  فاة معينة

وميكن أن يُعرف أّن معرفة إ ازات التعلم تقدع بعد إجراء مرحلة التقييم. يؤدي  

 .أو املنخفض تعلم الطالب من التقييم ميكن أن تظهر عن األداء العايل

 العوامل اليت تؤثر على إجناز التعلم .ج

إن التعلم الذي حتققه دخص دليل على التفاعالت املختلفة والعوامل اليت تؤثر 

  .عليه من الداخل )العوامل الداخلية( ومن األفراد اخلارجيّي )العوامل اخلارجية(

(Supriyanto, 2004) بيولوجية أن العوامل اليت تنشأ من العوامل النادئة من الداخل ال

 .اخلارج تشمل العوامل األسرة، واملدرسة، واجملتمع وغريها

 العوامل الداخلية  (1

العوامل الداخلية هي العوامل اليت تنشأ من نفس الفرد، فيما يتعلق مبا ميكن 

 .تصنيفه إىل عوامل داخلية، أي الذكاء واملوهبة واالهتمام والدافع

 الذكاء .أ

و القدرة على التعلم الذي يرافقه القدرة على التكيف مع الظروف اليت الذكاء ه

 .يواجهوّنا
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"مستوى أعلى من الذكاء سوف ينجح من الذين  (Slameto) وقا  سالميتو

أن الذكاء هو  (Muhibbin) بحمبّي وفقا(Slameto, 1995) ."لديهم ضعف الذكاء

قه للنجاح. على العكس من قدرة "أعلى القدرة االستخباراتية لشخص فزادت فرصة حتقي

 (Syah, 1995) " .الشخص السفلى يف االستخبارات الطال  فأقل فرصته للنجاح

من اآلراء أعاله، أن الذكاء العايل هو عامل مهم جدا للطفل يف عملية التعلم 

 .حلصو  على النتائج اجليدة

 املواهب . 

عبري يتوافق كما قا  املوهبة هي قدرة معينة الشخص كالقدرة الفطرية. هذا الت

مهيبّي سيح "يتم تعريف املوهبة على أّنا قدرة األفراد على القيام مبهام دون االعتماد  

  (Syah, 1995) والتدريب".  تعلمال كثريا على جهود

 من هذا الرأي فمن الواضح أن بعض اخلربة يف دخص يتحدد جدا من املواهب 

ة بتحقيق التعلم. يف عملية التعلم خاصة لديها. يف اتصا  مع تلك املوهبة هلا عالق

 املهارة، املواهب يف دورة مهمة يف حتقيق هدف اإل از.
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 االهتمامات .ج

االهتمامات هي الرغبة من نفس الشخص للقيام بشيء من األنشطة. تالحا 

 .األنشطة مالحظة مستمرارة حبنان كبري

به وتذكر بعض أن االهتمام هو "اجتاه اثبت النت (Slameto)وقا  سالمتوا 

  األنشطة، و الشخص اليت هتمك األنشطة، تالحا ابستمرار مراقبته بسرور."

(Slameto, 1995)  مث وفقا لسوديرمان(Sardiman)  االهتمام هو "خا  الشخص  قا

 ابلنظر إىل اخلصائص أو املعاي أثناء اتصا  املوقف مع رغباته أو احتياجاته".

(Sardiman, 1986) 

ي أن اإلهتمام له التأثري الكبري يف التعلم. وعملية التعلم اجليد متكن من هذا الرأ 

أن جتتذ  اهتمامات الطال  ليسهل الطال  يف التعلم. ويكون إهتمام التعلم أحد 

العوامل الدافعة اليت تؤثر على التحصيل الدراسي الطال  اجليد  يف التعلم. إذا كان 

نشاط فيسعى للقيام بتلك النشاط لتحقيق الشخص له اهتمام التعلم الكبرية من ال

 .النجاح

 الدافع .د

 الدافع يف عملية التعلم هو عامل مهم ألنه العامل املهمة للقيام الطال  على 
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هو قوة احلركة توليد  (M. Utsman Najati)نشاط التعلم. وفقا لعثمان  ايت الدافع 

 ,Wahab)  . داف معينةالنشاط يف املخلوقات احلية، وتسبب السلوك وتوجيهه حنو أه

" الدافع يُتحَرك الطال  للقيام بشيء أو يريدون  (Sardiman)مث قا  سردميان  (2004

 (Sardiman, 1986) القيام بشيء ."

 الفصل الرابع : البحوث السابقة

بناًء على نتائج حبث الباحثة، كثري من الدراسات هالديك أوجه تشابه مع 

 :ثة إجراؤها ما يلياألحباث اليت تتعّي على الباح

أطروحة بعنوان " العالقة بّي قدرة حفا القرزن وإ از التعلم القرزن واحلديث 

للطال  الصف الثامن يف املدراسة الثناويّة  اترو  القرزن يوجياكرات ". بواسطة فرضة نيل 

قسم الابية  2210،  12412222رقم القيد  ، (Firda Nailurohmah)الّرمحة

سنن كاليجاغا  كلية الابية وتدريب املعلمّي يف اجلامعة اإلسالمية احلكوميةاإلسالمية ،  

يوجياكرات.  نتائج الدراسة هي العالقة بّي قدرة حفا القرزن وإ از التعلم القرزن 

( مستوى القدرة على حفا القرزن الكرمي لطال  الصف 1واحلديث تد  على أن: 

( إ از التعلم القرزن الكرمي واحلديث 2زن جيد. الثامن املدراسة الثناويّة اترو  القر 

( هناك العالقة 3القرزن يوجياكرات مرتفعة.  لطال  الصف الثامن املدراسة الثناويّة  اترو 
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اإلجيابية واهلامة بّي القدرة حفا القرزن مع إ از تعلم القرزن واحلديث لطال  الصف 

 اكرات.القرزن يوجي الثامن املدراسة الثناويّة اترو 

معادلة البحث أعاله مع أطروحة الباحثة هي القدرة حفا القرزن. الفرق بّي 

مع إ از  البحث أعاله مع أطروحة الباحثة ، وهي حتقيق تعلم القرزن الكرمي واحلديث 

تعلم اللكة العربية، وحبث فريضة نيل الّرمحة عن الطال  الصف الثامن املدرسة الثناويّة  

 فاستبقوا املعهد العالية يف ياكرات أّما الباحثة حبثها عن الطال  املدرسةاترو  القرزن يوج

 .درقية كوالكا الدونكي الدعوة واإلرداد دار اخلريات

أطروحة بعنوان " العالقة مستوى حفا القرزن يف إ از تعلم الابية اإلسالمية  

كومية مدينة ابتو ". لطال  الصف العادر الرايضية وعلم العامل يف املدرسة العالية احل

،  14112224، رقم القيد :  (Fahmi Ardiyansyah) ابلتأليف فهمي أردىينشة

كلية الابية وعلم التدريس اجلامعة اإلسالمية احلكومية موال  مالك إبراهيم   . 2212

القرزن الكرمي لطال  الصف  حفا( تطبيق 1توضح ما يلي:  ماالنج. ونتائج البحوث

( إ از تعلم الطالب 2وعلم العامل بناء على استبيان جيد إىل حد.  العادر الرايضية

الفصل العادر الرايضية وعلم العامل يف الدرس الابية الدينية اإلسالمية بعد املشاركة يف 

كذلك ما  طالبا ، وأّما يف فئة جيدة جدا 21القرزن هو يف فئة جيدة من  أنشطة احلفا
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حفا القرزن مع اإل ازات  قة بّي مستوايت القدرة( وهناك عال3طالبا.  32يصل إىل 

دروس الابية الدينية  الرايضية وعلم العامل يف عيون ية لطال  الصف العادرتعلمال

 مبا فيه الكفاية. اإلسالمية بنتائج معتدلة أو

القدرة على حفا القرزن.  معادلة البحث أعاله مع أطروحة املؤلف هي العالقة

الديين  تعلمي للتعلمالباحثة هي اإل از ال لبحث مع األطروحةواالختالفات أعاله ا

 اإلسالمي مع اإل از تعلم اللكة العربية، فهمي عردينية، حبث يف طال  الصف العادر

 الرايضية وعلم العامل يف املدرسة العالية احلكومية مدينة ابتو. وأّما الباحثة يف الطال 

 درقية . كوالكا الدونكي الدعوة واإلرداد دار رياتاخل فاستبقوا العالية املعهد املدرسة

اال از يف تعلم اللكة العربية  القرزن الكرمي مع حفاأطروحة بعنوان " العالقة بّي 

 من املدرسة الثناوية احلكومية غوبوك روبوه غونون كيدو ". بواسطة أّمي حسن اخلامتة

(Umi Khusnul Khotimah):دعبة تدريس. 2214،  12422120 ، رقم القيد 

سنن كاليجاغا  اللكة العربية، بكلية الابية وعلم التدريس، اجلامعة اإلسالمية احلكومية

وأّما   26932القرزن يعين  حفايف متكري  يوجياكرات. أظهرت نتائج قيمة الطال  الكبرية

 هذا يعين متوسط . 23912نتائج قيمة الطال  يف متكري إ از تعلم اللكة العربية يعين 

حتليل ارتباط  القرزن. من النتائج حفاالطال  العر  أكرب من متوسط قيمة  القيمة



 

  32 

 

على إ از تعلم اللكة العربية هو  القرزن حفا حفااملنتج حلظة احلصو  أّن معامل 

 حفا. وهذا يعين أن هناك عالقة بّي 2926أقل من  29221، واألمهية هي  29424

 لطال  غوبوك روبوه غونون كيدو .القرزن وإ از تعلم اللكة العربية 

القدرة احلرة على  معادلة البحث أعاله مع أطروحة الباحثة هي على املتكريات

الفرق بّي البحث أعاله مع  .حفا القرزن واملتكريات املرتبطة   از تعلم اللكة العربية

وبوه أطروحة الباحثة هو حبث يف اجلامعة املسلم إندونيسيا خاصة على طال  غوبوك ر 

 دار اخلريات فاستبقوا العالية املعهد املدرسة يف غونون كيدو  وأّما الباحثة حبث الطال 

 درقية.  كوالكا الدونكي الدعوة واإلرداد

وخنلص هناك أوجه تشابه  من البحوث السابقة املذكورة، منكن أن نستمبط

املتكري املستقل وهي الباحثة. املعادلة املشار إليها هنا هي نفس  واالختالف من األحباث

فحص الباحثة ليست هي  القدرة على حفا القرزن. بينما االختالفات يف البحث هي

العنوان واملشكلة وحمتوى البحث  نفسها البحث الذي متت ذكره، سواء من حيث

 .ومكإن البحث
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 الفصل اخلامس: هيكل التفكري

، مثل الصوتيات حفا القرزن هو عملية لذكر مادة اآلية كالتفاصيل أجزائها

وغريها وجيب حفظها و تذكرت متاما. وأّما حتيفا القرزن هو نتيجة لشيء  واألوقاف

من عملية حفا  عملية استيعا  كلمة هللا يف االعتبار، وبعبارة أخرى، هي النتيجة

 .القرزن

تنفيذ عملية أنشطة التعلم اليت توضح  اإل از دليل على  اح تعلم الطالب يف

درجات  إ ازات التعلم يف املواد العربية ال تظهر فقط من الطال  مة. لكنيف دكل القي

يقا  إن دخصا  االختبار ولكن أيضا تكيريات السلوك وكذلك تكيريات الشخصية، ألن

  .ما ينجح إذا أتقنت النظرية والتطبيق

 حتصيل الطال ، املواد العربية هلا دور و هو وسيلة تستخدم لتحسّي تعلمال

 تعلمفيما يتعلق بتحسّي جودة ال .م جدا يف تعزيز الشخصية وسلوك الطالبموقف مه

 .وإ از التعلم تعلممن الضروري إجراء أنشطة تدعم التحسّي جودة ال وإ از التعلم

صنعت الباحثة خمططًا ستكون  بناًء على عنوان البحث الذي مت الكشف عنه من قبل،

 :ما يلي وابلتايل، ميكن وصف إطار البحث أبنههذا البحث.  مبثابة إطار للتفكري العميق
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 الفصل السادس: فروض البحث

 :بناًء على النظرية ، فإن فرضية البحث هي كما يلي

Ho  از التعلم اللكة العربية يف  : ال توجد عالقة القدرة على حفا القرزن 

 كوالكا الدونكي الدعوة واإلرداد دار اخلريات فاستبقوا ملعهدابالعالية  املدرسة

 درقية

Hi تعلم اللكة العربية يف املدرسة : هناك عالقة القدرة على حفا القرزن   از 

 درقية كوالكا الدونكي الدعوة واإلرداد دار اخلريات فاستبقوا ملعهدابالعالية 

اختبار شدة الاس تبيان عن القدرة عىل 

جناز تعمل اللغة العربية  حفظ القرآ ن يف ا 
(Fahmi Adriansyah, Skripsi : 2018) 

توثيق بطاقات تقرير للفصل 

 الأولادلرايس 
(Fahmi Adriansyah, Skripsi :2018) 

 

 
 بريسون حتليل حلظة املنتج الارتباط

جناز تعمل اللغة العربية القدرة عىل حفظ القرآ ن   ا 

 جناز تعمل اللغة العربيةب  رة عىل حفظ القرآ ن القد


