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َواللُه ِبَما ۚ◌ اللُه الِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدرََجاٍت َوِإَذا ِقيَل اْنُشُزوا فَاْنُشُزوا يـَْرَفِع ۖ◌ فَاْفَسُحوا يـَْفَسِح اللُه َلُكْم يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا ِإَذا ِقيَل َلُكْم تـََفسُحوا ِفي اْلَمَجاِلِس         استهالل ه  "ِبُت اْلَعْقَل َوُتزِْيُد ِفي اْلُمُرْوَءةِ ثْ تـََعلُمْوا اْلَعَربِيَة فَِإنـَها تُـ "  :قال أمري املؤمنني عمر ابن اخلطاب رضي اهللا عنه    صدق اهللا العظيم  )١١: سورة اادلة (    تـَْعَمُلوَن َخِبيرٌ     البالغة امليسرة 
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 إهداء              

 

 

حفظهما  اإىل أيب املكرم ميزان وأمي املكرمة أزية ربياين صغي  -1 

اهلل وأبقامها يف سالمة الدين والدنيا واآلخرة وإىل األسرة 

 .وإىل امين فيي فراناتا الكبية

 املاجستي. سالمي حممود.الدكتوراند. وإىل مشرفني األستاذة -2

املاجستي يقدم الباحث هلما شكرا .واألستاذ ممتاز الفكر 

جزيال بأهنما قد أنفقا أوقتهما لإلشراف على هذه الرسالة 

وإىل مجيع أساتذيت يف جامعة الرانيي  من أوهلا إىل هنايتها،

اإلسالمية احلكومية، الذين أدين هلم بالكثي تقديرا 

 .وإجالال

وإىل مجيع زمالئي وأصدقائي يف جامعة الرانيي   اإلسالمية  -3
على مساعدتكم  أقول شكرا جزيال . أتشيهاحلكومية بندا 

 .يل يف إجناز هذا البحث العلمي، جزاكم اهلل خي اجلزاء

 



ن جتد له وليا مرشدا، والصالة لأعمالنا، من يهد اهللا فهو املهتدى ومن يضلل فباهللا من شرور أنفسنا ومن سيأت  احلمدهللا الذى نستعينه ونستغفره ونعوذ  بسم اهللا الرحمن الرحيم  شكر وتقدير ز كمادة من املواد    ليف هذه الرسالةبقدرة اهللا تعاىل يف تأ فقد إنته الباحث  .واصحابه الطيبني ومن شبهوا بأجنم يف اإلهتداء إىل يوم القيامةرسوله الكرمي خري خلقه سيدنا حممد صلى اهللا عليه والسالم وعلى آله والسالم على  للحصول على  يف السنة األخرية يدم لكلية الرتبية جبامعة الرانري اليت تقالدراسية  "  وقد اختار الباحثالشهادة العلمية يف مرحلة اجلامعة األوىل يف علوم الرتبية،  العربية للمرحلة  وقدرة الطالب على ثروة المفردات نآحفظ القر  العالقة بني زيل الشكر لوالديها احملبوبني الذين ج الباحث قدمصة السعيدة، ياحلويف هذه  . موضوعا هلذه الرسالة "بنداآتشية Pagar Airفي مدرسة علوم القرآن  العالية هما أحسن الثواب يف ولعل اهللا أن جيزي تربية حسنة وهذباها ذيبا نافعا قد ربياها سالمي حممود  ةاألستاذ اشكر للمشرفني الكرمني مهين نسى أيوال . الدنيا واآلخرة شراف قد بذال جهدمها وأوقاما إلالذان  املاجستري واألستاذ ممتاز الفكر املاجستري سم شكر أيضا ملدير اجلامعة ووكالئه وعميد كلية الرتبية ووكالئه ورئيس قوي  .كامال من بدايتها حىت ايتها هذه الرسالة إشرافا  إليها يف كتابة هذه الرسالة، وكذلك  ارة واالنتفاع بالكتب اليت احتاجباالستع، عنهاال يضيع أجر من أحسن عمال، وشكر أيضا ملوظفي مكتبة اجلامعة الذين قد رضوا بالعلوم النافعة ، وتسأل اهللا هلم اخلري إنه  هاالذين علمو اللغة العربية وجلميع األساتذ    .روحيالمساعدة ماديا و الفضالء الذين قد مدوا أيديهم ل إىل مجيع أصدقائه



رجو من القارئني نقدا بنائيا يأن جيعل هذا العمل مثرة نافعة و  دعو اهللايوأخريا،  ح نسيان وعسى أن تكون نافعة لتكميل هذه الرسالة ألن اإلنسان ال خيلو من اخلطأ وال هللا حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، واحلمد وحسبنا اهللا ونعم الوكيل وال   .وللقارئني مجيعا للباحث      حممد إهلام                              ٢٠١٩ يناير ٢، بندا أتشية                        .رب العاملني
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على   MUQ Pagar Airن معهد علوم القرآ إفادة رئيسة - ٣ .أتشيه على القيام بالبحث ااإلسالمية احلكومية بندعميد كلية الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة الرانريي إفادة  - ٢ .أتشيه على تعيني املشرفني ااإلسالمية احلكومية بندإفادة عميد كلية الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة الرانريي  - ١    قائمة الملحقات ن     .السرية الذاتية - ٧ .الصور عند إقامة البحث - ٦ . املقابلة الشخصية قائمة - ٥ . اإلختبار قائمة - ٤ .إمتام البحث



وقدرة الطالب على ثروة  حفظ القرآنالعالقة بني  : عنوان البحث  مستخلص البحث  ص  يف مدرسة علوم القرآن  العربية للمرحلة العالية املفردات
Pagar Air ب امشهور  القرآنكان معهد علوم     .، حفظ القرآنداتثروة املفر  :  ةكليمة السري   ١٤٠٢٠٢٠٦٩: رقم القيد  حممد إهلام:  اإلسم الكامل  " بنداآتشية)(MUQ Pagar Air  الكرمي وكذالك اللغة  القرآنفيه الطالب برامج حفظ  من املدارس يتعلم أحد وبالنسبة إىل العادة أن هذا برامج يساعد . العربية تكون مادة من املواد سنوات خاصا ملدرسة  ٣الكرمي على املدة  القرآنجناح الطالب يف حفظ  مبالحظة املباشرة  أن  القرآنالعالية، كما الحظ الباحث يف معهد علوم  الكرمي ويتم حفظه سنتني أو ثالث  القرآنوحيفظون  ,العربية كامادميف هذا املعهد و بعض هم متخرجون من معهد العصر فيه يتعلمون اللغة وأكثر الطالب امللتحقني , ن حفظهم على املادة املقررةال يهتمو الطالب  على أثار املفردات معرفة :  ويهدف الباحث يف هذه الرسالة .سنوات وأما منهج البحث الذي يعتمد الكرمي،  القرآنعلى قدرة الطلبة يف حفظ 



تمع من هذا ا كانمنهج إرتباطي، و عليه الباحث يف هذا البحث فهو   ق  لسنة دراسية  MUQ Pagar Airاملدرسة العالية بـ طالبالبحث مجيع ال وجلمع البيانات  .طالبا ٢٠الباحث فهي الطلبة من فصل األول وعددهم طالبا وأما عينة البحث اليت أخذ  ٤٠٠م عددهم ٢٠١٩ –م ٢٠١٨ املفردات أعلى من على  الطلبة ةإن سيطر ونتائج يف هذه الرسالة هي  .قراطس األسئلة عل كل الطلبةباختبار املفردات بتوزيع قام الباحث  ، أن درجة املعادلة القرآنالطلبة يف إختبار نتيجة املفردات واحلفظ وذلك كما ظهر يف حتليل أجوبة . القرآنسيطرم على درس حفظ  علق تتوكان قدرة الطلبة يف املفردات ال  .تدل على أا ناقص ٤٩،٩ القرآن، وأما درجة املعادلة حفط تدل على أا جيدا ٥٧،٧٥املفردات   كان مستوى .  korelasi (R)وهذا نتيجة إرتباطي . القرآنعالقة باحلفظ  مقبول ) (Hoيدل على أن فرض الصفري   ٠،٠٥< ٠،٦٨الداللة  لق عتتإن قدرة الطلبة على املفردات الأي  مردود (Ha)وفرض البديل     .القرآنعالقة هامة باحلفظ 



 ABSTRACT  ت 

Title: the relationship of vocabulary learning with 
memorizing the quran 

Name: Muhammad Ilham 

Key word: vocabulary learning and with memorizing the 
quran 

MUQ boarding school is one of the schools where students 
learn to memorize the Quran program, and Arabic is 
material, and is usually used to  help students in memorizing 
the Qur'an for of 3 years, as direct observation by 
researchers in MUQ Pagar Air,students  do not care about 
the subject of vocabulari in increasing their quran 
memorization. Most of the students at MUQ Pagar Air come 
from school  or graduated that have an Arabic base and 
some of them graduated from public schools. They were 
completed their memorizing for 2 years to 3 years. This 
study aims to identify the influence of vocabulary on 
students' ability to improve the memorizing of the quran, the 
research methodology used is correlation research and for 
the population is all of students MUQ Pagar Air in period 
2018 – 2019 totaling 400 students. The sample taken by 
researchers is students of the first semester is 20 students. 
To collect data, researchers tested the vocabulary and gived 

NIM  : 140202069 



 questionnaires to all students. The results in this study are  ث 
that students' ability to dominate vocabulary is higher than 
memorizing the quran. As shown in the analysis of students' 
answers in examining the results of the vocabulary and 
memorizing Qur'an, the level of vocabulary equation 57.5 
shows that it is good and the level of the equation for 
construction 49.9 shows that it is incomplete. Students' 
abiliti in vocabulary are not related in memorizing the 
quran. This is the result of the correlation (R). The 
significance level of 0.68> 0.05 indicates that the hypothesis 
(Ho) is acceptable and the hypothesis (Ha) is rejected. Then 
the results of students' ability to vocabulary doesn’t 
relationship with memorizing. 

 



 ABSTRAK  ر  

Judul:  Hubungan Belajar Kosa Kata Dengan Hafalan Al-
Quran 

Nama: Muhammad Ilham 

Nim: 140202069 

Kata Kunci : Kosa Kata dan menghafal al-quran 

Pesantren MUQ  pagar air adalah salah satu sekolah di mana 
siswa belajar program menghafal Al-Quran, dan bahasa 
Arab adalah materi, dan biasanya digunakan untuk 
memudahkan atau membantu siswa berhasil menghafal Al-
Qur'an selama periode 3 tahun, Seperti yang diamati oleh 
peneliti di pesanten MUQ pagar air santriwan/wati tidak 
peduli dengan kaitan mata pelajaran mufradat dalam 
meningkatan hafalan quran mereka. Sebagian besar siswa 
berasal dari alumni pendidikan sekolah yang ada basis 
arabnya, dan beberapa lainnya mereka lulusan dari sekolah 
umum.                                                                     
Mereka melengkapi hafalannya selama 2 tahun sampai 3 
tahun,. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 
pengaruh kosakata pada kemampuan siswa dalam dalam 
menghafal Alquran, dan metodologi penelitian yang 
digunakan adalah penelitian korelasi adapun populasi nya 
seluruh siswa pesantren MUQ pagar air  pada tahun ajaran 
2018 – 2019 yang berjumlah 400 siswa, Sampel penelitian 
yang diambil oleh peneliti adalah siswa semester pertama( x 
aliyah) berjumlah 20 siswa. Untuk mengumpulkan data, 
peneliti menguji kosakata dan membagikan soal kepada 
semua siswa. Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa  



 kemampuan dalam menguasai kosa kata  lebih tinggi dari  ش  
pada menghafal Al-Quran. Seperti yang ditunjukkan dalam 
analisis jawaban siswa dalam ujian hasil kosakata dan 
menghafal Al-Qur'an, tingkat persamaan kosa kata 57,5 
menunjukkan bahwa itu baik dan tingkat persamaan untuk 
konstruksi 49,9 menunjukkan bahwa itu tidak lengkap. 
Kemampuan siswa dalam kosakata tidak berhubungan 
dengan menghafal Alquran. Ini adalah hasil dari korelasi (R) 
.Tingkat signifikansi 0,68> 0,05 menunjukkan bahwa 
hipotesa (Ho) dapat diterima dan hipotesa (Ha) adalah di 
tolak.Maka kemampuan siswa untuk kosa kata tidak 
memiliki hubungan penting dengan menghafal.   



نعيش فيه مضطربة ي لذا العربية ىف عصرنا هذاللغة وا  .دورا هاما يف تعلم اللغات السياما اللغة العربيةإضافة على ذلك أن املفردات تدور . سيطرة  املادة التعليميةاستيعاا حلصول على املهارة اللغوية األربعة ولسهولة على ولذلك البد من . حىت يستطيع اإلنسان أن يعرب ما يف ذهنهبغريها، تبدئ اللغة عند اإلنسان من املفردات إىل مجلة مفيدة اساس لغوي ال توجد اللغة من دوا وال ينمو مفهوم اللغة ، وهي املهمة املفردات هي عنصر من عناصر اللغة مشكلة البحث    -أ  أساسية البحث  الفصل األول يا دقتصاواجتماعيا واثقافيا وهليها فكريا ب أضطرا   .٨.، ص)١٩٩، غريبدار: ةلقاهرا( ،لفهمء اسوولوهم العربية بني اللغة ا، يشرل كما١                                                           لعربية اللغة إن ا"لناقه يف كتابه اكامل د حممول قا ١.سياسياو



ار ستمر، و إن ايلولدان امليدالفكر يف ائع افعالة لنقل بدأداة  بني م للسالي جلوهرالعنصر اليا هلو دولعربية اللغة ة احيا منسجم م نظاذات لعربية لغة اللغة إن ا ٢".ملستقبلاألمم يف ا على نسق ظ أللفاافيها ي جتر، متماسك يشد بعضه بعضا يف هيئتها ، وتركيبهاو مادا يفو وأصوا فهاويف حرص، خا عن ب لعرا فيهالىت يعرب ت الكلماالعربية هي اللغة وا  ٣.قبائلهوه ادفرط أتبااريف م نظاب لعرا نكما كا، بنائهاو حفظها لنا و. لنقلالينا من طريق إصلت وقد و. ضهماغرأ من ت لثقفااه رواما ، ولشريفةايث دألحاوالكرمي آن القرا ى خرت ألعربية للناطقني بلغااللغة اتعليم ، لناقةاكامل د حممو ٢                                                           على تعلم م إلسالاقد حث و ٤.منظومهمب ولعرر امنثو ، ص )١٩٨٥ى، لقرأم ا:مكة (، يسهرتدق طروخله امدوسسه أ : نلبنا(، لعربيةاخصائص وللغة افقه . ركحممد مبا٣  .١ ، لفكردار ا: نلبناوت بري( ، لعربيةا روسلداجامع ، لغالييىنامصطفى  ٤  .٢٩١. ، ص١.ط) ـه١٩٢٤، حلديثالفكر دار ا   .٧، ص )م ٢٠٠٧



مره ل أوامتثاالعمل على والكرمي آن القرالعربية لفهم ا هللا عليه اهللا صلى ل اسون رفهم بياوهيه ابنوء النتهاوا ىف م لىت تقدروس الدادة ماوملنهج امن ء هو جزو ٥٥سلمو لغة ن مر مهم ألألعربية اللغة احيث تعلم ، لتعليميةالعملية ا رة هللا تعاىل ىف سول اقا. لشريفاحلديث والكرمي آن القرا على ل ألية تداهذه أن لزحيلي يف كتابه اهبة وكتب  إنا أنزلنا القرآنا عربيا: ٢آلية ايوسف  لعريب بلغة اعلى حممد ل نزأنه أي ألكرمي آن القراعربية  نة اعلى خزدة يااورة زلكرمي مدآن القراحفظ و  .يةدكثرها تأوأسعها وأوبينها ت وأللغاافصح ب، ألعرا مهم يف متكن س سادات أملفر، والعربيةاللغة ايف دات ملفرا لعربية متلك دات املفروا. لعربيةاللغة اللغة خصوصا يف ا ى لنداقطر ، ريألنصام اهللا بن هشاالدين عبد ل امجا٥                                                           للغة اعناصر ، وللغويةرات امهان تقاإيف ج حتتاي لذدور ا    .٣. ص) م ١٩٩٣،لفكردار ا: وتبري( ،ىلصدابل و



لنحو ف والصروالكتابة ت وااألصوالعربية هي ا ليت متلك ت اللغاى احدإلعربية هي اللغة وا ٦داتملفروا نة اخزدة ياق زطرى حدإمن و. داتملفرامن ة كثري لكن . آنلقرايعين حبفظ ، لعربيةاللغة ة اسيطردات وملفرا ت يان آحيفظو ألم، ياهمامزرك اليدظ حلفاابعض                                                             , حىت يفهموا مامقصود ايات اهللا الذي انزل بلغة العربيةيعرف يف لغة القرآن اليت كانت لغة الدين الوالعلوم واملعارف فينبغي جلميع الطالب أن يستويل ثروة املفردات ليفهم و   . وعلى التكلم ا تكلما جيداالنبوية وسائر الكتب الدينية العربية أو املواد الدراسية اللغوية، قادرين على فهم اللغة العربية والقرآن الكرمي واألحاديث يتعلموا املفردات وحيفظوها حىت  يلزم على الطالب أن .معناهان ال يعرفوولكرمي آن القرا
4 Ahmad Fuad Effendy, Metodelogi Pengajaran Bahasa Arab, 
(Malang: Misykat, 2009),  



اسا ليب تدريس " على ىف كتا به كما قل دكتور حممد   .يف دين اإلسالموبذلك على الطالب ان يد كوا امهية اللغة العربية لفهم القرآن  جا معة مالك سعدد : الرياضى( العربيةاساليب تدريس اللغة . حممد على ٧                                                           سنوات خاصا ملدرسة  ٣حفظ القرآن الكرمي على املدة وبالنسبة إىل العادة أن هذا برامج يساعد جناح الطالب يف . رمي وكذالك اللغة العربية تكون مادة من املوادالقرآن الكإحدء من املدارس يتعلمون فيه الطالب برامج حفظ   MUQ Pagar Air)(كان معهد علوم القرآن املشهور ب    املكانة اإلقتصادية للعرب - ٤ لغة احلديث الشريف  - ٣ لغة الصالة  - ٢ لغة القرآن الكر مي  - ١   ٧:بأن اللغة العربية مهمة ألا" اللغة العربية   .١٩. ص) ١٩٨٩



كل يف لكرمي آن القرامن ت آليان احيفظو الطالب,العالية، لكرمي آن القردة امبات مربياومربيني م ماؤون أمث يقرم ليوا وفيه قدرة الطالب  .لفصلايف ع، ألسبواكل ات رممخسة  هذا سبب من قدرة الطالبة يف سيطرة مل حيفظون جيدا، و بطالقة ووفقًا للقواعد يف قراءة القرآن وهناك أيضًا من الذين يف حتفيظ القرآن الكرمي، هناك من حيفظ جيدًا أو  متنوعة يه يتعلمون اللغة العربية  متخرجون من معهد العصر فوأكثر الطالب امللتحقني يف هذا املعهد و بعض هم , املباشرة  أن الطالب ال يهتموان حفظهم على املادة املقررةكما الحظ الباحث يف معهد علوم القرآن مبالحظة    . جيدا فيحفظون القرآن بسهولةألن سيطرة املفردات أقل، والطالب الذي حيفظون املفردات آن كالطالب الذي يزال صعبة يف حتفيظ القر . املفردات خمتلفة   .ثالث سنواتوحيفظون القرآن الكرمي ويتم حفظه سنتني أو , كامادم



عالقة ثروة املفرادة و قدرة " تعلق ذا املعهد حتت املوضوع يعلى ماذ كر البا حث ىف السابق أراد الباحث أن يبحث عما بناء . بطريقة حفظ املفردات وتطبيق قراءة نص العربية هلميفهم العربية كالما و قراءة وحاول الباحث على تعاوم تسهيال  ىف حفظ القرآن هو حتقيق تعليم اللغة العربية حىت تأسسا على فكر الباحث ان أحد عوامل يسهلهم      :هي كما يايلالبحث له أمهية  هذ أهمية البحث  -د  القرآن الكرميالتعرف على أثار املفردات على قدرة الطلبة يف حفظ  - ١ غرض البحث   -ج  الكرمي ؟هل يتاثر ثروة املفردات بقدرة الطلبة يف حفظ القرآن  - ١ سؤال البحث  -ب   " الطالب على حفظ القرآن



عهد علوم القرآن يتعلق عالقة هامة بثروة املفردات مبأن حفظ القرآن الكرمي :  )Ha(الفرض البديلي  -١  :يف هذه الرسالة فهيالكرمي يتعلق عالقة هامة بثروة املفردات الطلبة  وأما الفرضان أما االفرتاضات يف هذا البحث هي أن حفظ القرآن  .افتراضات البحث وفروضه  -ه  .بيةيف تعليم اللغة العر للطلبة، ليكون دوافعا ومفيدا هلم وزيادة رغبة الطلبة   - ٣ .ودوافعا هلماملستخدمة يف تعليم اللغة العربية وليكون مراجعا، للمدرس، للحفظ وللتحسني طرق التدريس   - ٢   اللغة العرية وليكون مراجعاللباحث، لتزيذ على املعلومات واخلربات عن تعليم   - ١ )(MUQ Pagar Air 



عهد علوم القرآن يتعلق عالقة هامة بثروة املفردات مبأن حفظ القرآن الكرمي ال :   )Ho(الفرض الصفري  - ٢ )(MUQ Pagar Air     مبعهد علوم القرآن احلديث احلديث للرتبية اإلسالمية جيري هذا البحث  يف الصف األول الثانوية   احلد املكاين - ٢ .للرتبية اإلسالميةدراسة ارتبطية مبعهد علوم القرآن احلديث "  القرآنعالقة ثروة املفردات و قدرة الطالب على حفظ حيدد الباحث هذا البحث حتت املوضوع   احلد املوضوعي - ١  حدود البحث  - وAceh Besar, Aceh, Indonesia   



تقتصر هذه الدراسة يف السنة الدراسية    احلد الزمين - ٣ أي : عالقة, وعالقة- يعلق-العالقة مصدار من علق: لغة العالقة - ١  :املستعملة يف املوضوع هذه الرسالة وهيحيسن به أن يبني للقارئني بعض املعاىن املصطلحات قبل أن يبحث الباحث عن مسائل هذه الرسالة  معاني المصطلحات   -ز  ٢٠١٩ -٢٠١٨ المنجد في اللغة وأل عالم ، الطبعة التا سعة والثال مؤسسة داراملشرق،   ٨                                                             ٨.شيئ يتعلق به أحد مها على اآلخر   ١٧١. ، ص) م ٢٠٠٢املكتبة الشرقية، : بريوت ( ،  ثون



دار : برية ( ، المنجد الوسيط في العربية المعاصرةمؤ سسة دار املشرق،   ٩                                                            قدرة - ٣     سيطرة على حفظ املفرداة: فاملرادا الثر وة هي   ١١.األشياء هي اليت تسم السلع األقتصاديةهي األشياء األساسية اليت تسهم ىف الرفامية وهذه : إصطالحا  ١٠كثرية املال او القوم: لغة ثروة - ٢ ثروة املردت وقدرة الطالب يف حتفيظ القرآن الكرميوأما كلمة العالقة اليت أراد ا الباحث فهي إستمرارية بني   ٩.التوحى التشابه الرتابط ينتهماتيجة على الشئ أل جل وجود التوحد و الن: واصطالحا  م  ٢٠٠٢املكتبة الشرقية  :  برية (  قمس المنجدمؤسسة دار املشرق ،    ١٠  ٩٦١. ص)  ٢٠٠٢املشرق    املكبة الشاميلة  ١١  ٧٠. ، ص) 



فمعىن القدرة . قدرة- يقدر-لفظ قدرة مصدر من قدر: لغة منفعه : حفظا الشئ –حيفظ  -حفظ مصدر من حفظ: لغة  حفظ القرآن - ٤ الطالب يف التعلم والتعليم اللغة العربيةالقدرة اليت أراد ا الباحث فهي الكفائة ميلكه   وأما كلمة  ١٣.باإلرادةواصطالحا هي الصفة اليت متكن احلي من الفعل و تر كه  ١٢".القوى على الشيئ وميكن فعله أو تركه"هى  المنجد الوسيط في العربية المعاصرة، طبعةأ مؤ سسة دار املشرق،   ١٢                                                             ١٤.وهي تذ كر الشئ وثبته ىف الذهن. من الضياع و التلف ( ،  لتعريفاتافريد عصره ووجد دهره الشريف علي بن حممد اجلرجين ،   ١٣  ٨٤٠. ، ص) ٢٠٠٣بريوت دار املشرق، (  ولى، دار املشرق، : بريوت (  المنجد في اللغة وأل عالممؤسسة داراملشرق،   ١٤  ١٦٨. ، ص)  ٢٠٠١احلرمني، : سينجا فورة    ١٤٦. ص,) م  ٢٠٠٢: الطبعةا الثا منة و عشرون 



كفاءة طالب حفاظ ",  ٢٠١٠, مو لنا قدرى - ١  .السابقة من خربات الدراسني السابقنيالنتائج ومعرفة جوانب الفرق بني الدراسة احلالية والدراسة كانت الدراسة السابقة تساعد الباحث على مقارنة  الدراسة السابقة   -ح  ١٥.ية وهو مكب على حفظه والعمل بهيات القرآنإصطالحا حفظ القرآن هو أنشطة حا فظ القرآن ليحفظ أل   /http://id> shovoong.com/ social- sciences/ education  9                                                           ارتبا طية، وأهداف هذا البحث التعرف على أثر حفظ القرآن دراسة وصفية استعمله هذ الباحث  ومنهج البحث الذي  .تعلم دروس اللغة العربية بل فيها تعلم مادة حتفيظ القرآنصحيحة، وبعهم ال يقدرون عليها مع أن يف هذه املدرسة أيري بغهم يقدرون على قراءئة نصوص اللغة العربية قرائة جيدة املوضوع بالنظر إىل أن الطالب يف مدرسة علوم القرآن بفا غر واختار الباحث هذا " القرآن يف قراءة النصوص العربية
2198314- pengertian hifzul quran/24 



ولقد . احلالية من حيث موضوع البحث وأهدافهارأى الباحث أن الدراسة السابقة ختتلف بالدراسة   .النصوص العربيةتوجد العالقة بني النتائج من حفظ القرآن والنتائج من قراءة القرآن يف قراءة النصوص العربية هي ال كفاءة طالب حفا ظا وأما نتا ئج البحث اليت حصل عليها الباحث يف    .  على حتقيق املدرسني يف الربط بني أيات القرآن  بالقرئةيف القدرة على قرائة النصوص العربية قرائة جيدة والتعرف  كفاءة طالب حفاظ القرآن استخدم هذ الباحث ملعرفة   لطالب واختار الباحث هذا املوضوع بالنظر إىل أن ا." الكربالكرمي و سيطرة احملادثة عند طالب معهد علوم القرآن اتشية العالقة بني حفظ القرآن ", ٢٠٠٨, أذوير نزار - ٢  .ومنهج البحث وميدااذالسابقة بالدراسة حالية تبدو من حيث مواد الدراسية واليت تتميز هذه الدراسة . صوص العربيةيف قراءة الن



. حيفظ القرآن الكرمي لرتقية قدرة على سيطرة احملدثة عندهم وحفظ , طلبة معهد علوم القرآن على حفظ القرآن جيدةالرسالة فهي أن قدرة  وأما نتائج البحث من هذه  .يف احملادثةحفظ األيات القرآنية والتعرف على أثار حفظ األية القرآنية حتليلية، وأهداف هذا البحث التعرف على قدرة لطالب على دراسة وصفية ومنهج البحث الذي استعمله هذ الباحث   ولقد استخدم هذ الباحث ملعرفة العالقة بني حفظ . ومنهجهااحلالية من حيث موضوع البحث وميداا وأهدافها رأى الباحث أن الدراسة السابقة ختتلف بالدراسة   .القرآن يؤثر سيطرة الطالب على احملادثة   .الدراسيةالدراسة السابقة بالدراسة حالية تبدو من حيث مواد واليت تتميز هذه . الطالب آن الكرمي و سيطرة احملادثة عندالقر 



حفظ القرآن واثاره يف ", ٢٠٠٥, أخربالدين - ٣ ومنهج البحث الذي . كثريا بسهولة تعلم اللغة العربيةدورا عظيما يف تعلم اللغة العربية ويقصد من حفظه يتعلق  كرمي الباحث هذا املوضوع بالنظر إىل أن عترب حفظ القرآن الواختار  .مبعهد انصاف الدين العصرى" تعلم اللغة العربية ولقد استخدم هذ الباحث ملعرفة العالقة بني . ومنهجهااحلالية من حيث موضوع البحث وميداا وأهدافها رأى الباحث أن الدراسة السابقة ختتلف بالدراسة   .حفظ القرآن له آثار قوية و عميقة ىف تعلم اللغة العربيةوأما من نتائج البحث الىت كشفها الباحث فهى أن   . لعربيةوالتعرف على تأثريها للطلبة يف تعلم اللغة االبحث التعرف على أثار حفظ القرآن يف تعلم اللغة العربية دراسة وصفية حتليلية، وأهداف هذا استعمله هذ الباحث     .حيث مواد الدراسيةتتميز هذه الدراسة السابقة بالدراسة حالية تبدو من واليت . الطالب القرآن الكرمي و سيطرة احملادثة عندحفظ 



حفظ رة لعالقة بين قدا", ٢٠٠٥, أخربالدين - ٤ طلبة ى لعربية لدا داتلمفرن اتقاإبين ولكريم آن القرا وضوع واختار الباحث هذا امل "آن لقرم العالي لعلوالمعهد ا اء جزأحيفظ ثالثة أن على كل طالب م يلزبالنظر إىل أن  ا سته يف هذدرايكمل أن لكرمي قبل آن القراألقل من اعلى  لكرمي مث آن القرامن ت آليان احيفظوم ليواكل . ملعهدا ات لكرمي ثالثة مرآن القردة امبات مربياومربيني م ماؤون أيقر لسبت يف واخلميس ء والثالثام اليواهي يف ع، وألسبواكل  دراسة ومنهج البحث الذي استعمله هذ الباحث  . لفصلا رة جة قددر، وأهداف هذا البحث التعرف على ئية اإلجرا آن، لقرم العايل لعلواملعهد اطلبة ى لكرمي لدآن القراحفظ  م لعايل لعلواملعهد اطلبة دات ملفرن اتقاإجة التعرف على در لكرمي آن القراحفظ رة لعالقة بني قدآن، والتعرف على القرا م لعايل لعلواملعهد اطلبة ى لعربية لددات املفرن اقاتإبني و  . آنلقرا



وأما من نتائج البحث الىت كشفها الباحث      ملعهد اطلبة ى لكرمي لدآن القراحفظ رة جة قددرفهى أن  سي رلدم اللعادس لساى املستوآن القرم العاىل لعلوا حة درو   ،٧,٨٤ل باملعّدة جليدالطبقة ايف  ١٦۰٢/١٥۰٢ آن لقرم العاىل لعلواملعهد اطلبة ى لعربية لدادات ملفرن اتقاإ  طريقة كتابة الرسالة  -ط  .الدراسيةالدراسة السابقة بالدراسة حالية تبدو من حيث مواد واليت تتميز هذه . حفظ القرآن الكرمي وسيطرة املفردات ولقد استخدم هذ الباحث ملعرفة العالقة بني. ومنهجهااحلالية من حيث موضوع البحث وميداا وأهدافها رأى الباحث أن الدراسة السابقة ختتلف بالدراسة   .٥,٨٢ل باملعّدة جليدالطبقة ايف  ١٦۰٢/١٥۰٢سي رلدم اللعادس لساى املستوابآمونيت يف 



درجة املرحلة ( دليل إعداد وكتابة الرسالة العلمية "   Pedoman Akademik dan Penulisan Skripsi Tahun 2016 :الكتاب املسمى قررته كلية الرتبية جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية يف أما طريقة كتابة الرسالة فيعتمد الباحث على ما      "قسم التعليم اللغة العربية) اجلامعة األوىل 



دليل "يف كتابه  حممد منصور كلمة موفرادت  قال    تعريف المفردات  -أ   إطار النظاري  الباب الثاني ، فإن الكلمة روحية مايلقال . حىت تؤلف اجلمل باللغة العربية ٢على املعىن الدال الكلمة لفظ من حرف املفرد    ١."معىناللفظة أو الكلمة الىت تنكون من حرفني فأكثر وتدّل على املفردات واحدهامفردة، ونقصدا " :هو" الكّتاب واملرتجم ص ) ٢٠٠٢جا كرت، ( دليل الكتب و مترجيمحممد منشر كستيوان،   ١                                                           عبد . شكلها ومعناها ، باإلضافة إىل وظائف كل منهاوإن لكل كلمة  اجلملةهي العنصر الرئيسي الذي يشّكل    ١. ص) مكتبة االلوية: مسرع(  ، قواعيد اللغة العربيةهفين بن نافس  ٢  ١٣٥



جامع "قال الشيخ مصطفي الغالييين  يف كتابه     المفرداتشكل   -ب    .كتابة املفردات بشكل جيد وصحيحقراءة و إىل معرفة الشكل ، فإن معناها ووظيفتها قادران أيًضا على باإلضافة . يف التواصل الفعلي) الكلمات(استخدام املفردات نستنتج إتقان املفردات هو فهم أو قدرة الطالب على من هذا التفسري ميكن أن . أساسيا يف تعلم اللغة العربيةن املفردات جممعا للجمل ، وتصبح متطلبا إ     ٣.ومتطلًبا أساسًيا يف تعلم اللغة العربيةاملفردات هي أهم جزء يف اللغة يصبح مطلًبا . احلميد وآخرون كيف، : بندوع(  مرجع كامل لمن يريد أن يقوم مترجمروحية مايل،  ٣                                                             و حرف, و فعل, اسم: الكلمة ثالثة أقسام    :كما يلي" الدرس العربية   ٤٥. ص) ٢٠٠٩



ما دل على معىن يف نفسه غري مقرتن : االسم   وعالمته . كخا لد وفرس و عصفور ودار وحنطة وماء: يزمان ) كتبا(واأللف من , )كتبت(كالتاءمن: اإلخبار عنهأن يصح  . أو التنوين, كالر جل) أل( أو يقبل , )كتبوا( و الواو من  : أو حرف اجلر, أيها الناس) يا(ك : أو حرف النداء, كفرس أو , )السني(أو , )قد(وعالمته أن يقبل  .كجاء وجييءوجيءمادل على معىن يف نفسه مقرتن بزمان  : الفعل     .كا عتمد على من تثق به قد . قد قام: مثل , نون ألتوكيد( أو , )ضمري الفاعل( أو   )تاء التأنيث الساكنة( أو, )سوف( . قمت. قمت.قامت. سوف نذهب, ستذهب. يقوم هل ويف : ( مثل,مادل على معين يف غريه: احلرف    )اكتنب. اكتنبّ . ليكتبني   )ومل وعل و إن ومن



وهو ثالثة  .لالسم والفعل كما, وليس له عالمة يتميز ا كحروف اجلر، وألحرف اليت : حرف خمتص باالسم: أقسام  . الضمين إىل جزأين ، مها املعىن اجلوهري واملعىن اازيينقسم املعىن . معىن عام ال يتأثر بتجربة املرء أو مشاعرههذا املعىن هو . املوضوعي املتفق عليه من قبل اجلميعلي هو املعىن الوارد يف املعجم أو املعىن صألمعين ا   معىن األصلي - ١  ٥.ومعىن إضفيميكن تقسيم معىن املفردات إىل اثنني ، أي معىن العاشلي   مفرداتال ىنامع  -ج  ٤كحروف العطف، وحريف اإلستفهام: األمساء واألفعال  وحرف مشرتك بني. تنصب االسم و ترفع اخلري ال : بريت" ( العربيةجامع الدرس "الشيخ مصطفي الغالييين  يف كتابه   ٤                                                             املعىن اجلوهري" االم"مثال    ١٢-١٠ص ) ٢٠٠٥,اشرية
5  Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab 
(Jakarta, 2005) hal: 96  



يف "االّم "ني أن كلمةيف ح"األم اليت ولدت  . ٧أو االنطباع اخلاص نتيجة لتجربة مستخدمي اللغةاملعىن إضفي هو املعىن الوارد يف الفروق الدقيقة        ضفياإلمعىن  - ٢ .٦حيتوي على معىن جمازي" الكتاب"مةالكل إىل آخر أو أن يكون املعىن إضفي خمتلًفا من شخص ولذلك ، ميكن . هذا املعىن يتأثر باملشاعر واخلربات املعىن " االم" على سبيل املثال بني أمة وأمة واحدة                                                              "ةوياللغ مهارة زادف ، لديه املفردات عدد زاد وكلما ، ميتلكها اليت املفردات ونوعية كمية على تعتمد الفردية ةوياللغ مهارات نوعية: "تارجيان قال املفردات، أمهيةعن  اآلراء هناك  .إضفي هو احلب واحلماية
6 Muhammad ali alkhali. strategi pembelajaran bahasa arab 

(Jogja, 2002) hal: 79  
7  Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab 
(Jakarta, 2005) hal: 97 



اللغوية معني بكمية وكيفية املفردات  مهارات سيتم   دور هام  لديها واملفردات ، العربية اللغة تعلم يف استثناء هناك ليس اللغة تعلم يف لذلك،. ميتلكها اليت  .Imam Bawani, Tata Bahasa Arab Tingakat Pemula,hal 16 8                                                             املفردات وجيفة - ٢ .Mobil  ، سيارة  pulpen ،  القلم )rumahبيت : املعىن املتضمن يف القاموس ، مثل    املفردات امية هي املفردات اليت لديها      املفردات امية - ١ مفرداتالفائدة   -د  ٨.لغوية مفردات إىل تؤدي أا أي ، نفسها هي جوهرها يف ألن األخرى، اللغوية املفردات مع  املفردات مقارنة ميكن ، النظرية الناحية من. عنه حتدث وأكثرها مما



املفردات وجيفة هي املفردة يفيد فائيدة خاصة        املصدار  هو القرآن فإن ، االصولية الناحية من   القرآن وخصائص فهم   -ه  .حرف اجلار، أمساء املوصول الضمائري وغريها: النحو  للتوصيل  جربائيل خالل من حممد النيب إىل وتعاىل سبحانه اهللا أرسله ، إهلي كإهلام هي القرآن خصائص إن    .الكرمي القرآن مع تتطابق أن ميكن اليت الكتابة قراءة يعرفون البشربداية  إىل بالنظر الفهم هذايفهم . متامية قراءة بأنه الكرمي القرآن شهاب قريش قال ،يقرء - كلمة قرء  من  العبادة .ب .للبشرالقرآن يعلم عن العقيدة واإلميان يكون أساس الدين  إن العقيدة .أ القرآن حمتويات مبادئ. ٢ .العصر اية حىت إىل األمة



 .كأساس استخدامها ميكن الطبيعية األحداث حول معلومات تتضمن اليت العلم أساسيات يعلم القرآن يف العلوم ساسيات.) ز .اليوم للشعب للحياة كدرس السابقني الناس من قصص على القرآن حيتوي التاريخ .و .عقابا إذا إنتهك شخص يتلقاها أنو  النتائج مع البشر ا االلتزام جيب اليت بالقواعد القانون يتعلق القانون .ه .الذهنية وأ الوالدةمهما كان  ، مجاعية كأعضاء أو كأفراد سواء البشري السلوك بنمط املتعلقة األخالق .د والبشر البشر بني العالقة إىل يرتبط معاملة. ج .للخالق اإلنسان خدمة بإجراءات العبادة حول يةالقرآن التعاليم ترتبط



هي كلها أموٌر كفيلٌة بتسهيل األمر، ويقول اهللا سبحانه وتعاىل آياته وسوره، إال أن توّفر اإلرادة وحمبة اهللا وطلب العون منه نظرًا لطول  القرآنللنجاة، وجيد بعض الناس صعوبًة يف حفظ إذ يشفع لصاحبه يوم القيامة عندما يكون يف أمس احلاجة يعّدان من أحّب األعمال اليت من املمكن أن يقوم ا املسلم، الكرمي عظيمة، فإن قراءته وحفظه  القرآنملا كانت منزلة    .لشرح لتعّم الفائدةالكرمي وشروطه بالتفصيل وا القرآنإىل يوم القيامة، ويف هذا املقال سنتطّرق للحديث عن حفظ معجزٌة خالدٌة محاها اهللا سبحانه وتعاىل من الضياع والتحريف  القرآنبسورة الناس، وعدد سوره مئٌة وأربع عشرة سورة، و الكرمي بأنّه كالم اهللا عز وجل، ويبدأ بسورة الفاحتة وينتهي  القرآنكاّفة التشريعات والتعاليم للبشرية مجعاء، ويوصف حممد صلى اهللا عليه وسلم بواسطة جربيل عليه السالم، وحوى  الكرمي أحد الكتب السماوية، نزل على سيدنا  القرآن           و معنه  القرآنحفظ              القرآنقدرة حفظ   -  و



لِلذْكِر فـََهْل  القرآنَوَلَقْد َيسْرنَا "الكرمي  القرآنيف حمكم تنزيله يف  ريفة اليت بّينت ، وغريها من األحاديث النبوية الش"ِمْن ُمدِكر حيفظ حفظا -من كلمة حفظ"احلفظ"يف اللغة العربية كلمة                                            .الكرمي القرآن وحفطاملنزلة الرفيعة والعاليةلقارئ  و "  حفظ" و كلمة  . معنه حفظه احد من ضرورة او محى اق ،و الفهم عنها خمتلفة تعرف من سي القرآنجد كثرة يف  من كلمة قرأ تعين القراءة أو " القرآن" يف الغة ا،   .اجلملة  ١ص ) ٢٠٠٩,امزه: جكرت(  تعليم القرآن,كدر م يسف  ٩                                                            عليه و سلم بلفظه ومعناه، املنقول بالتواتر املفيد للقطع و هو كتاب اهللا عزوجل املتزل على خامت أنبيائه حممد صلي اهللا   :كما يلي  القرآنيف كتبه علوم   Rohinson Anwar عن  Abu Syabah  اصطلحا رآى   ٩.آلراء و فكرة يف قرأةومها نفس معن ، القراءة يعين مجع ، ألن القرئني جيمع . اجلمع



الكرمي يف صورة  القرآنكما قال اهللا تعال يف .١١حقيقتهروى متواترا ،و من  قرأه  يعترب عبادة وال ينكر معجزة ، و أنزل ختم األنبياء والرسل من خالل جربائيل، و هو كلم اهللا الذي تستحق  القرآنقال أحسني و   ١٠.سورة الناساليقني املكتوب يف املصاحف من أول سورة الفاحتة إىل أخر   :كما يلي  ٢١-١٩التكوير اآليات 
… çµ̄ΡÎ) ãΑöθs) s9 5Αθß™u‘ 5ΟƒÌ� x. ∩⊇∪   “ÏŒ >ο§θè% y‰Ζ Ïã “ÏŒ Ä ö̧� yèø9 $# 

&Å3tΒ ∩⊄⊃∪   8í$sÜ •Β §Ν rO &ÏΒ r& هو كالم اهللا الذي مت الوحي عنه للنيب  القرآنإن      ∪⊆⊅∩١٢  ,Rohinson Anwar, ulumul qur’an (Bandung: pustaka setia  10                                                           تستحق املعجزات ، من قرأه له العبادة وتصبح فرقانا و بشرا ، رويت متواتر ، ) حرفاً  ١١٤(سورة الفاحتة إىل صورة النص من خالل شفاعة جربيل ، مكتوبة يف املخطوطات . حممد
2010), hlm 33  ٥٨٦ص )  ٢٠٠٨: بندوع( , ، القرآن و ترجمةاإلدارة الدينية ١٢ ١ص ) ٢٠٠٥: جكرت (  تعليم القرآن, أحسن و   ١١  



إضافة على هذا الشرح، ميكن أن  .الذين ليس لديهم شك حىت إستطع لقرأة  القرآنكما كتب يف قئيدة قراءة   القرآنو ومهي عليه كالوحي من اهللا من خالل استيعاب آيات يعترب القدرة على احلفاظ  القرآنالقدرة على حفظ نستنتج إن  العديد من املعينات الواجب توفرها عند  القرآنحلفظ   القرآنشرط حفظ   - و  .أو تالوته دون رؤية النص القرآن   ٢٧-٢٦ص ) ٢٠٠٥: بندوع(  كيف تحفظ القرآن, أبدرب نوبدين  ١٣                                                            .يكون اإلنسان متفرغاً للقرآن فقطتعطيل كافة مصادر اإلهلاء والتعطيل، حبيث    - ب  .وتعاىل ودخول اجلنةيرجو من خالل هذا الفعل رضا اهللا سبحانه الكرمي، حيث  القرآنسليمًة وصافيًة قبل حفظ النية الصادقة، حيث يلزم اإلنسان أن تكون نيته   -أ   ١٣:اإلنسان، ومنها



 .تناول وجبات الطعام الدمسةالكرمي أو البدء يف حفظه بعد  القرآنعدم قراءة   -ط  . جروالضمن شأنه أن جيدد الطاقة ويزيل الكسل وامللل الكرمي وحفظه، فهو  القرآنالوضوء قبل قراءة  - ح  اجلسم والذهنممارسة الرياضة قبل البدء حىت تتجدد طاقة   -ز  .تنظيم الوقت  -و  .امتالك اإلرادة واإلصرار والعزمية   - ه  .يف بطالن العملعنه األجر والثواب وفعل الصاحلات وتكون سبباً ومتنع االستغفار، حيث تقّيد الذنوب اإلنسان، التخّلص من الذنوب من خالل املداومة على    -د  .الكرمي كامالً  القرآنيعجزه شيٌء حىت لو كان مبشّقة وصعوبة حفظ االستعانة باهللا سبحانه وتعاىل وبقدرته فال  - ج 



  :الكرمي القرآنقال اهللا تعل يف       الكريم القرآنعالقة ثروة المفردات وقدرة الطالب على حفظ .  ٣    .كماأن التدريب على الشيء يعززه ويقويه حمفورًة يف الذهن، احملفوظ يف الصالة حىت تظل اآليات  القرآنقراءة   -ن  .مراجعة كل ما حفظ يف اليوم السابق  - م  .يف كل وقت القرآناملواظبة على قراءة   - ل  .ينسىتضيع بسهولٍة؛ ألّن احلفظ املبين على الفهم ال وحماولة حتليلها وتفسريها، حىت يتّم حفظها وال مبعىن قراءا بشكٍل أويل  القرآنالتأمل يف آيات   -ك  .قرئني خمتلفني االستماع مل  -ي 
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ª! $# tΒ â  !$t±o„ “Ï‰ôγtƒuρ tΒ â!$t±o„ 4 uθèδ uρ â“ƒÍ“ yèø9 $# ÞΟ‹Å3ysø9 فهم . حيتج مهارات اللغة العربية آنالقر تعليم حفظ     .القرآنالعربية اليت مت الكشف عن الصوم ، والصالة ، والزكاة ، واحلج واجلهاد ومجيع الكلمات العربية واملفردات العربية ، فإنه لن يعرف اإلميان ، واملعرفة، و من األدب العريب يف قوهلم، أي من ال يعرف معىن اجلمل بلغة العربية باسلوب عربية، يتضمن جزء  القرآننزل     ١٤ ∪⊇∩ #$ الكرمي يف  القرآناللغة العربية وجب للمحافظ فهما جيدا يف  وباحلقيقة ، على . القرآنوتفسريها يف شرح لفهم حمتويات أن يعرف الكلمات العربية من حيث املفردات ، وقواعدها ، إذا، جيب على حمافظ . التعبري األسلوب اللغة لشرح شيء ما و . جيدًا دون معرفة اللغة العربية القرآنقادرون على حفظ عربيتا ، صار من غري العرب أو أعجام  القرآنأن الرغم    ٢٢٥ص . القرآن و ترجمةوزارة الدين،   ١٤                                                           هو الصرب والنشاطة واملثابرة ، وكذلك  القرآنيف حفظ  هأمه



ن للمحافظ يقدر اإلستقامة  يف املرجعة، ولكن على األحس . ١٥الصحيح املكان يف قراءم وبدأ) الوقف( للتوقف املناسب املكان  على فيعرف ملعىنبا ونمهاف  الذين احلافظني فإن ، ذلك إىل باإلضافة. القلب يف ويعلق أقوى احلفظ سيكون ، معناها يعرف  فظاحلا كان لوو  بل. حفظها آية كليف   عىنامل فهمل السهلة جتعلهم عربيةفال .سهولتهمو يفهم العربية ل أ��و�ر  ٢, ا���	��� �� أ
د ا���	ذ ��در�� ��وم ا��رآن
	���  ١٦  ١٩٩ص . العلم والفون قرائت القرآنمسباحل منري،   ١٥                                                             ١٦احلفظ يف أساًسا أو جًدا متيًنا أساًسا سيكون اآلية يف كلمة كل فهمالو  احلب. حفظه يتم الذي القرآن وحيب احلافظ سيفهم بالتأكيد. واحلركة ، واهلبة ، والكتابة ، واملعىن ، الشكل وحتديد ،) الكلمة( القانون يف بالتفصيل اآليات إىل االنتباه احلافظني على ينبغي ، املعىن فهم إىل تأدية    .عليها ظواحلف القراءة على احلفاظ يف تيسر من آية القرآناحملفوظ مبا  دقة يزيد املعىن فهم ٢٠١٨.  



كيف حتفج القرآن "كما قال أمحد قاسم يف كتابه                                                                    .ذلك قبل العربية اللغة إتقان ميلكون ال الذين أولئك من أكثر الراحة من املزيد على حيصلون سوف اللغة بنية ويفهمون العربية اللغة يتقنون الذين فاحلافظون  من حنو القواعد يف اآلية،  ا مدعوًما كان إن املزيد سيأيت نفسه الفهم إن. القرآن حفظ عملية تسريع يف املتأثر عنصر هو حفظها يتم اليت اآلية يف الوارد النزول- األسبابون أو القصة أو املعىن فهم إن. احملفوظة اآليات فهم فهم يف القرآن حفظ يف اإلسرتاتيجيات إحدى تتمثل  ٦٠.القرآن حفظ يف املساعدات أكرب من واحد هو احملفوظة اآليات فهم أن بادويالن سامل أمحد وأضاف ١٧.مبا يقرأ ما وفهم كاملة صفحة قراءة هي واحدة صفحة حفظ يف البدء قبل احلافظ ا يقوم أن جيب اليت األوىل اخلطوة نأ"  الكرمي يف شهر



  .القرآن لغة وهي العربية اللغة يف  ها نةأكثر  عنصر هو املفردات  ألن. القرآن آيات جيمع مفردات لكل خاص اهتمام إىل حاجة هناكو  ، احملفورة اآليات معىن فهم هو القرآن حفظ عملية تدعم اليت العوامل أحد أن نستنتج أن ميكن وذلك



حبث الوصفي االرتبطي . البحث هو منهج الوصفي االرتبطي إن منهج البحث الذي استخدمه الباحث يف هذا  منهج البحث  -أ   إجراءات البحث الحقلي  الفصل الثالث ومن مث معرفة , مااذاكان هناك مثة عالقة بني متغرين أوأكثرالنوع من أساليب البحث الذي ميكن بواسطة معرفة : أي  اتمع من هذا البحث مجيع . مصادر املعلومات والبياناتمما ال شك فيها اتمع والعينة يف البحث امليداىن هي  مجتمع وعينة البحث   -ب  .العالقةدرجة تلك  لسنة دراسية  MUQ Pagar Airالتالميذ بـاملدرسة العالية    .طالبا ٤٠٠عددهم م ٢٠١٩ –م ٢٠١٨



من  ةالطلب أخذ الباحث فهي يتوأما عينة البحث ال ختيار عينة والطريقة اليت قام ا الباحث ال .أكثر من غريهمقد تعلموا العربية من مدرستهم املاض، مث حافظوا األيات وقصد اختببارهم على أم  تلميذا ٢٠فصل األول وعددهم  لباحث أن يقارن بني االبحث على أغراض املتعددة، ألن أراد  خاصا فيه تعلم اللغة العربية  من معهد العصرى ة املواصلةبالطل الطريقة وهذا اإلختيار موافقا بطريقة العمدية أو .  وال ميارسهاالعالية فيه، بالنسبة هذه املدرسة فقط يتعلمون اللغة العربية الذى يستمروا دراستهم من الثانوية إىل  MUQ Pagar Air  ،  والطالب من املعهداليت مل يتعملوا العربية من قبل ةبالطلو  . المدخل إلى البحث في العلوم السلوكصاحل بن محيد احلساف،  ١                                                               ١.البحثخربة الباحث ومعرفته بأن هذه املفردات أو تلك متثل جمتمع اإلختيار باخلربة هي تعين أن أساس اإلختيار " وهي. املقصودة    ٩٩ص، ). ٢٠٠٠مكتبة العبيكن، : الرياض(



وقام . حيتاجها إلجابة أسئلة البحث أو اختبار فروضهمتكن أن يستخدمها الباحث جلمع املعلومات الىت االختبار الىت إن قائمة األسئلة أدة من طريق  ختباراتاال - ١  :الرسالة هيأما أدوات البحث اليت يستخدمها الباحث هلذه   طريقة جمع البيانات وأدواتها  -ج   فهم و اتقان   الباحث باختبارهم ملعرفة نتيجام ىف  .القرآن فأخذ الباحث النتائج يف إجازام يف املعهدوأما االختبار يف حفظ . الباحث النتائج لكل أجوبامبتجميعها وفّتش ذلك االختبار املفردات حيت عرف اائها، قام الباحث وبعد . األسئلة عل كل الطلبةقام الباحث باختبار املفردات بتوزيع القراطس       .املفردات بعد أن حفظ القرآن



والدراسات اإلجتماعية  البيانات بغرض استخدمها يف البحوثاليومى غامن يف كتابة املقابلة هي إحدى أدوات امليدنية جلميع قال إبرهيم . ٢أو لإلستعانة ا يف التوجيه والتشخيص والعالجهدفها إستثارة أنواع معينة من املعلومات الستغالهلا يف علمي , موجهة يقوم ا شخص مع شخص آخر أو أشخاص آخرينلذي يقول بأن املقابلة هي حمادثة وتعريف اجنلش ا. املعلوماتهي أداة من أدوات البحث جلمع البيانات أو  المقابلة الشخصية    - ٢    ويف هذا البحث قام الباحث باملقابلة الشخصية . ٣والسياسية عالقة ثروة املفردات عريف الباحث ي، حىت الطالبمع املعلم و  ، مناهج البحث وأصول التحليل في العلوم إبرهيم اليومى غامن ٣  ٣٨٨ص،  .....المدخل إلي البحث, صاحل بن محد العساف ٢                                                            ب الكرمي القرآنوقدرة الطالب على حفظ   ٩٩، ص، )٢٠٠٨مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ( ،اإلجتماعية



 
واختار  .املؤشرات واألدلة الرقمية الدالة على الظاهرة املدروسةاالختربية وهي تقصد ا حتليل املعلومات رقميا أي استنتاج لتحليل البيانات قام الباحث بالطريقة الكيمة       طريقة تحليل البيانات    -د    Koefeien Korelasi)(الباحث كفاءة االرتباطي املتوع 

Bivariat د الباحث باالختبار  فوجد الباحث وبع ٤.العالقة بني الشيئني، وهو اإلحصائي املستعمل للباحث يف حتليل  daftar distribusi) )الباحث إىل النتيجة إىل جدول التكرير مث قرر الباحث  املادى و عدى الفأت قبل , الباحث نتيجتهم

frekuensi).    وهذا كما قدمه حسني عثمان وأصدقاؤه يف : جوكجاكرتا. (Prosedur Penelitianسوهارسيمي أريكنتونغ،   ٤                                                             :فتستخخدم الباحث الرموز االيت ولتني املادى وعدد الفأت  Pengantar Statistik  كتابه   ١٠٩ص، ).٢٠٠٢رينيكا جيفتا، 



عدد : وهي  (struges) ,(test بإستعمال طريقة سرتجس و يعني (banyak kelas interval)عدد الفأت   - ٢ النتيجة األىل -النتيجة األعلى   rentang)(املدى  - ١     ستختدم في, ر للفروق بني قيمتني متغريتنياحنراف املعياوالباحث عن درجة املعدلة من درجة االختبار و  p= 	عدد	الفاتاملادى	رموزبإستعمال  يعني  (panjang kelas interval)طول الفأت   - ٣ log n ٣،٢+  ١:الفأت  ولتحليل البيانات عن    spss.٢١الباحث الربنامج  بة لتعليم حفظ القرآن االرطباطي واملقارنة بني نتيجة الطل  spss.  ٢١ نامج ستخدم الباحث الرب في -paired sampels t)رات اختببا



 الكيميةلتكمل الصورة اليت حصلت عليها من حتليل املعلومات وهي تقصد ا حتليل املعلومات وصفيا , بالطريقة الكيفيةوأم لتحليل بيانات املالحظة املباشرة واملقابلة قام الباحث 



عالقة  الثاين عن نظرية فصلقد شرح الباحث يف ال عرض البيانات  - أ عرض البيانات وتحليلها  الفصل الرابع مبعهد علوم أ للمرحلة العالية - يف الصف األولاإلرتباطي تعرض الباحث عن نتائج البحث اليت وجدها بالبحث ويف هذا الفصل  .القرآنثروة املفردات وقدرة طالب يف حفظ  ويكون هذا  ٢٠١٨يناير  ٢٣يف التاريخ   B-11754/Un.08/ FTK/ Kp. 07.6/11/2018املعلمني ببندا آتشيه برقم اعتمادا على رسالة عميد كلية الرتبية وتأهيل    .م ٢٠١٩ -م ٢٠١٨ للّسنة الّدرسية  ؤسسةامل هفقد قام الباحث يف هذللحصول على تلك البيانات يف معهد علوم القرآن  .القرآن  لمحة ميدان البحث -١ .باإلستبانة مع الطالب يف تلك املؤسسةالبحث 



املعاهد العصرية  من إحدى كان معهد علوم القرآن ويقع يف الشارع . يف آتشيه كربى Pagar Airبــــــــ  اإلسالمية من مدينة بندا آتشيه  ٠٦ميدان يف كيلومرتا  -بندا آتشيه  إضافة .والعلوم اإلسالمية إصالحا لسلوكهم وقدرم وكفاءملعلوم الطبيعية ويعّلم فيه ا .آتشيه كربى، Bineh Blangبقرية  جزءا ٣٠من ذالك تقام هذه املؤسسة  بتحفيظ القرآن الكرمي  من املواد األخرى من حصة أكثر  ، البلد أو يف خارج البالديستطيعون الطالب بان يستمرون دراستهم إىل اجلامعة يف ترمجته وكذلك معهد علوم القرآن ق من باستخدام الطر  حيث أنه اهتم بتطوير . حسن وكان رئيس حمافظة حني ذلكالدكتورندس احلاج نور الدين عبد الرمحن على فكرة أبراهيم م حتت رعاية ١٩٨٩وقد أسس هذا املعهد سنة . دراستها   رؤية  -أ   :ملعهد علوم القرآن  وهي  مهمةوكان هناك رؤية و    إشراف  الدكتورندس سوآلف مخسنيأما اآلن، هذا املعهد حتت . علوم القرآن اهتماما جيدا



والعلوم والتكنولوجيا  IMTAQواسع يف جمال والدة احلفيظة واحلافظية اللتني تعلمتا على نطاق   - ١  .جزء ٣٠الكرمي  القرآنملاء الوالدة القادرين على حفظ اوادر أو الك  املهمة - ب     .اإلسالم يف آتشيهحتقيق كوادر احلافظية واحلافظية ذوي املعرفة الستعادة جمد   .تطبيق الشريعة اإلسالمية بطريقة الكفاح، من أجل دعم آسيه اإلمام يف مجيع املساجد يف، قادر على أن يصبح مساجد موثوق فيهخلق حافظ  - ٣  .باسانرتين يف آتشيه -يصبحوا هيئة تدريس يف مجيع أحناء الباسطرين تعليم جودة احلافظية واحلافظية ، القادرين على أن   - ٢  .وفهم الدين القوي القرآنومتكنت من فهم حمتويات 



ولكل املرحلة يتعلم . املرحلة املتوسطة واملرحلة الثانويةوكانت مرحلة التعليم يف هذا املعهد مرحلتني، مها      ١  مصلى للطالب  ٦  ٥  مدرسة العالية  ٤  ٣  مدرسة الثانوية  ٣  ٤  مسكن للطلبة  ٢  ٥  مسكن للطالب  ١  جملة  وسائل  رقم  ٢٠١٩ – ٢٠١٨عدد المبانى والوسائل التربية للسنة   ٤- ١الجدول  : األتىالذين يسكنون فيه كما يف اجلدول وملعرفة عدد املناصب أو الرؤساء  .حتت اشراف منهج املعهدالرتبوي والوطين، وأما دروس املعهد مساء وليال  الشؤوناملدرسي يتعلم الطالب فيه صباحا حتت اشراف منهج وزارة أما دروس . العامة والعلوم اإلسالمية صباحا ومساء وليالالطالب العلوم ويتعلم . الطالب فيها ملدة ثالث سنوات



مبعهد  ةميالدي ٢٠١٨ -٢٠١٩يف السنة الدراسية التعلمية ويف اجلدول السابق عرفنا أن عدد املباين والوسائل   ٢  غرفة املعلمني  ١٣  ١  مكتبة  ١٢  ١  مطبخ  ١١  ٢  ميدان كرة السلة  ١٠  ٢  معمل اللغة  ٩  ١  قاعة  ٨  ١  مصلى للطالب  ٧ -٢٠١٨لمرحلة  القرآنرؤساء معهد علوم   ٤- ٢الجدول  .مبانيا ووسائال٢٧ يبلغعلوم القرآن  سو ألف مخسني    مدير املعهد  ١  االسم  المناصب  الرقم  ٢٠١٩



ؤسسة امليف هذه  ويف اجلدول السابق أن عدد الرؤساء  حارس أظفر  مشرف قسم اللغة  ١٢  حممدية  و النظافةمشرف قسم الصحة   ١١  بصطارية  مشرف قسم املطبخ  ١٠  نور الفجري  رئيسة سكن الطالبات  ٩  مفتاح اخلري  نائب سكن الطالب  ٨  حممدية  رئيس سكن الطالب  ٧  روسدينا  مشريف الطالبات  ٦  بصطارية  مشرف الطالب  ٥  مشكور حليم  سكريرتس  ٤  ريان عبد اهلادي  رئيس قسم املا لية  ٣  كوثر أفضل إمساعيل  نائب مدير املعهد  ٢  احلافظ   .رؤساء١٢



طالبا، ويتكون  ٤٨٢وكان عدد الطلبة يف هذا املعهد    ٥٥  ٢٩  ٢٦  السادس  ٦  ٦٧  ٢٨  ٣٩  اخلامس  ٥  ٦٢  ٣٣  ٢٩  الرابع  ٤  ٦٩  ٢٧  ٤٢  الثالث  ٣  ١٠٨  ٤٨  ٦٠  الثاين  ٢  ١٢١  ٥٢  ٦٩  األول  ١  الطالبات  الطالب  المجموع  عدد الطالب  الفصل  الرقم  القرآنمبعهد علوم  الطلبةعدد                                                                           ٤-٣الجدول  :   األيت ١- ٤الجدول  يفطالبات  وتوضح الباحثة عدد الطلبة  ١٠طالبا و  ١٠من يستمرون دراستهم من مدرسة العالية يبدوا من  ومن محيع الطالب بعضهم . طالبة ٢١١وطالب  ٢٧١من 



. مدرسات ٢٧مدرسا ومن اإلناث  ٢٢من الذكور . مدرسا ٤٩املدرسون يف معهد علوم القرآن فعددهم وأما   )٢٠١٨مصادر البيانات من وثائق املدرسة، سنة  ٤-٣(  ٤٨٢  ٢١١  ٢٧١  المجموع   وأما املدرسون ماّدة اللغة . من املدرسات ٤٩علوم القرآن ومن اجلدول السابق، يعلم الباحث أن املدرسني يف معهد   )٢٠١٨مصادر البيانات من وثائق املدرسة، سنة . ٤-٤(  ٤٩  ٢٧  ٢٢  المدرسات  المدرسون  المجموع  عدد المدرسين  القرآنعدد املدرسون مبعهد علوم   ٤- ٤الجدول     :٤-٤الجدول كما يتضح يف  معلمني  ٧مدرسا، فمعّلم اللغة العربية عددهم  ٣١فعددهم  وأغلبهم من . معّلمني٦وأما معّلم اللغة اإلجنليزية عددهم 



ومنهم من خترّج  يجامعة اإلسالمية احلكومية الرانري خترّج ِمن    الرانرييجامعة   اللغة اإلجنلزية  رزقيسيت موليا   ٦  الرانرييجامعة   اللغة اإلجنلزية  مري إنتان  ٥  الرانرييجامعة   اإلجنلزيةاللغة   رشدي  ٤  التكميليجامعة   اللغة العربية  حسن الدين  ٣  الرانرييجامعة   اللغة العربية  وحي سفرت  ٢  الرانرييجامعة   اللغة العربية  حارز أظفر  ١  متخرج  مادة  اسم  الرقم  القرآنأمساء مدرسي اللغة مبعهد علوم   :٤-٥الجدوليف  ، فهم كمامن جامعات أخرى



 . القرآنعالقة ثروة المفردات وقدرة الطالبة على حفظ . ١  تحليل البيانات -ب    )٢٠١٨بيانات من وثائق املدرسة، سنة مصادر ال. ٤-٥(  األزهرجامعة   اللغة العربية  حممد رجال  ١١  الرانرييجامعة   اللغة اإلجنلزية  أسرجل  ١٠  الرانرييجامعة   اللغة العربية  سرتي حنفي  ٩  الرانرييجامعة   اللغة اإلجنلزية  مفتاح اجلنة  ٨  الرانرييجامعة   اللغة العربية  فوزة هنوم  ٧



عالقة ثروة املفردات  اعتمادا على نتيجة اإلختبار أن   ٤٥  ١١ طالبة  ١١  ٣٥  ١٠طالب   ١٠  ٤٥  ٩طالب   ٩  ٤٠  ٨طالب   ٨  ٨٤  ٧طالب   ٧  ٣٥  ٦طالب   ٦  ٤٥  ٥طالب   ٥  ٤٥  ٤طالب   ٤  ٤٥  ٣طالب   ٣  ٦٦  ٢طالب   ٢  ٤٥  ١طالب  ١  النتيجة  اإلسم  الرقم  تيجة الطلبة عن قدرة الحفظن ٤- ٦ الجدول  :القرآن كما يلىوقدرة الطالبة على حفظ 



    ٤٩،٩  درجة المعادلة     ٩٩٨  المجموع  ٤٠  ٢٠طالبة   ٢٠  ٥٥  ١٩طالبة   ١٩  ٩٠  ١٨طالبة   ١٨  ٤٨  ١٧طالبة   ١٧  ٤٥  ١٦طالبة   ١٦  ٥٥  ١٥طالبة   ١٥  ٥٥  ١٤طالبة   ١٤  ٤٠  ١٣طالبة   ١٣  ٤٠  ١٢طالبة   ١٢
 :سيوضح الباحث يف اجلدول الّتايل .م  ٢٠١٨ديسمبري٦ يف تاريخ واألجوبة إىل الطالب وجلمع البيانات قام الباحث نفسه بإعطاء األسئلة     



  ٦٠  ١٤طالبة   ١٤  ٦٠   ١٣طالبة   ١٣  ٤٥  ١٢طالبة   ١٢  ٦٥  ١١طالبة   ١١  ٨٠  ١٠طالب   ١٠  ٤٥  ٩طالب   ٩  ٥٠  ٨طالب   ٨  ٤٠  ٧طالب   ٧  ٥٠  ٦طالب   ٦  ٥٠  ٥طالب   ٥ ٦٠  ٤طالب   ٤  ٧٠  ٣طالب   ٣  ٧٠  ٢طالب   ٢  ٤٠  ١طالب   ١  النتيجة  اإلسم  الرقم  نتيجة الطلبة عن قدرة المفردات ٤- ٧الجدول 



قوم ي،  korelasi (R)-قبل إجراء االختبار بــــــ ر     ٥٧،٥  المعداةدرجة     ١١٥٥  وعمالمج  ٦٠  ٢٠طالبة   ٢٠  ٦٠  ١٩طالبة   ١٩  ٦٠  ١٨طالبة   ١٨  ٧٠  ١٧طالبة   ١٧  ٦٠  ١٦طالبة   ١٦  ٦٠  ١٥طالبة   ١٥ باستعمال اختبار  (Normalitas Data)الفائيلضبط الباحث ب يبني عن حتصيل  ٤-٨والجدول  )(Uji Normalitasالعمل   ٤- ٨لجدول ا (Normalitas Data)ضبط الفائيل 



 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test   .توزيعها بشكل طبيعيفتشري تلك النتيجة إىل أن البيانات يتم ).٠،٠٨٦<٠،٠٥( قدرة حفظ القرآنوحتصيل االختبار ) ٠،٢٢٦<٠،٠٥( (.Sig)مبستوى الداللة  )(Uji Normalitasباستعمال اختبار العمل املفرداتيدل على أن حتصيل نتيجة  ٤-٨الجدول ومن         حتصيل ضبط الفائيل              

 Mufradat Hafalan 

N 20 20 

Normal Parametersa,b Mean 57,7500 49,9000 
Std. Deviation 10,69616 14,71805 

Most Extreme Differences 
Absolute ,233 ,280 
Positive ,167 ,280 
Negative -,233 -,156 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,043 1,254 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,226 ,086 



االختبار يبني عن حتصيل  ٤- ٩الجدول و )Uji Homogenitas(قوم الباحث باالختبار املتجانس ي اوكذ   )Uji Homogenitas( نتيجة االختبار املتجانس  ٤- ٩ الجدول    :)Uji Homogenitas(املتجانس 
 

Test of Homogeneity of Variances 

Hafalan 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,382 4 13 ,294 

قبل إجراء  .)R(اختبارات  إرتباطية  وميكن إجراء ،متجانسة فتشري تلك النتيجة إىل أن البيانات.(.Sig) )٠،٢٩٤ <٠٥،٠( مبستوى الداللة )Uji Homogenitas(املتجانس االختباريدل على أن حتصيل  ٤-٩ الجدول ومن  املعادلة  ضبطقوم الباحث بي،  korelasi (R)-االختبار بــــــ ر



تقوم الباحث باالختبار  اوكذ. ملفردات واحلفظ القرآنبني ا  :)Uji standar deviasi(االختبار املعادلة   ٤-١٠ الجدولو                    )Uji standar deviasi(املعادلة 
Statistics 

 Mufradat Hafalan 

N Valid 20 20 
Missing 0 0 

Mean 57,75 49,90 

Std. Deviation 10,696 14,718    ويليها يقوم  ٤٩،٩٠فظ القرآن واحلللمفردة  ٥٧،٧٥ للمفرداتإعتمادا على اجلدول السابق أن املعادلة ملعرفة عالقة بني  Korelasi  (R) إرتباطية الباحث باإلختبار ، ويبني االختبار عن حتصيل فظ القرآن واحلمفردات الطالب    :اآليت ٤-١١الجدول



  Korelasi  إرتباطيةنتيجة من االختبار   ١٠ الجدول     
Correlations 

 Mufradat Hafalan 

Mufradat 
Pearson Correlation 1 -,098 

Sig. (2-tailed)  ,680 
N 20 20 

Hafalan 
Pearson Correlation -,098 1 

Sig. (2-tailed) ,680  
N 20 20 إرتباطي ختبارالا أن نتيجةعلى يدل  ١٠-٤ الجدول ومن Korelasi  )(R  - نتيجة مستوى و  ٠،٩٨      .املفردات ال تتعلق عالقة هامة باحلفظ القرآنالتحصيل يدل أن قدرة الطلبة على  ٠،٠٥< ٠،٦٨٠الداللة



باملقالبة الشخصية جلمع  قوم الباحثكذالك يو  المقابلة الشخصية  -أ  عالقة ثروة املفردات وقدرة الطالبة على عرفة عن البيانات مل يف معهد  والطالب من فصل األولوهو األستاذ مفتاح اخلري  مع معلمباملقالبة الشخصية قوم الباحث ي، والقرآنحفظ  والطالب  النتائج من أجوبة املعلم ووجد الباحث  .٢٠١٨ وم اخلميس تاريخ التاسع من ديسمربيف يالقرآن علوم  املتعلقة بالتحفيظ القرآن،كان أحوال الطالب يف التعليم أن املعلم بعلم املفردات خصوصا إال يف يوم اخلميس الصالة الصبح وهذا املفردات ال يعلق بالتحفيظ القرآن، األسبوع مخس األيام إال يف يوم اجلمعة واألحد بعد دور هام يف تعليمه فالطالب يتعلمون املفردات يف وللمعلم له  القرآن ولو كان يعلم املعلم يف وقت املتفرقعملية تعليم اللغة العربية يعلق بتحفيظ  وهي على أن



هلذ البحث  نالفصل األول أن الفرضاكما ذكر يف   ضينتحقيق الفر   - ج فهما جيدا حني يعلق املفردات بالتحفيظ القرآنيستخدمون الوسيلة إضافة من ذلك الطالب ال يفهمون املفردات يفرحون فرحا ولو كان يعلم املعلم املفردات ال  تتعلق  القرآن الكرميأن حفظ : )Ha( يالفرض البديل - ١  :مها عهد علوم القرآن عالقة هامة بثروة املفردات مب )(MUQ Pagar Air الفرض الصفري  - ٣  - ٢)Ho(   : ال  القرآن الكرميأن حفظ عهد علوم القرآن تعلق عالقة هامة بثروة املفردات مب )(MUQ Pagar Air 



مستوى ، كان  korelasi (R)إعتمادا على نتيجة إرتباطية  إن قدرة الطلبة على مردود أي  (Ha)وفرض البديل  مقبول )(Hoيدل على أن فرض الصفري  ٠،٠٥< ٠،٦٨الداللة  .القرآنعالق عالقة هامة باحلفظ املفردات التت



علوم دراسة مقارنة يف معهد (عند الطلبة  حلفظ القرآنوا فرداتالسابقة سيطرة امل الفصوليف  قد حبث الباحث         نتائج البحث  مساالخ فصلال أعلى من يف املفردات إن سيطر على الطلبة          :فتحسن ا أن تلخص النتائج التلية , )القرآن كما ظهر يف وذلك  . القرآنحفظ سيطرم على درس  نتيجة املفردات واحلفظ ة الطلبة يف إختبار بحتليل أجو  تدل على أا  ٥٧،٧٥ ملفردات ، أن درجة املعادلة االقرآن على أا  تدل٤٩،٩ حفظ القرآنوأما درجة املعادلة  اجيد علق عالقة تتاملفردات ال قدرة الطلبة يف  تكانو  .ناقص يدل على أن فرض   ٠،٠٥< ٠،٦٨ مستوى الداللةكان   . korelasi (R) ةإرتباطينتيجة  ه تشريهوهذ. القرآنفظ باحل إن أي  ،مردود (Ha)وفرض البديل  ،مقبول )(Hoالصفري 



لق عالقة هامة باحلفظ قدرة الطلبة على املفردات التتع فيليق للباحث أن  بحثال هذانتهاء من كتابة وقبل اال  ترحاتالمق –ب   .القرآن ؤسسة أن جيهز بغي للمؤسسة أو ناظر املينالثاىن    .الطالب و سرعة يف حفظ القرآناملفردات اليومية أو املفردات الىت تتعلق بالقرآن حىت فهم األول ينبغي للمعلم أن يعطي املفردات متتابعا إضافة   :ملن يهتّم ا من املعلم فافرتاحات الباحث كمايلىأي النقدات البّنائّية عسى أن تكون مفيدة يلقي االقرتاحات       .حفظ القرآن ليكون سهلة يف حفظه و ال يسئم الطالب فيهالثالث ينبغي الطالب أن يستخدم و املفردات عند    .والتعلم ميتعلال عملية يف تنمية ةهام ةألن هلا دور الوسيلة املهزبة املتعلقة بالتعليم اللغة العربية 



بريوت  .المنجد في اللغة وأل عالم .٢٠٠٢ .إبربهيم، القاطن  عربيةالمراجع ال  - أ المراجع      ٦٠ ى لنداقطر  .١٩٩٣ .ريألنصام اهللا بن هشاالدين عبد ا ،لامج  جكرت: اندونيسيا. القرآنتعليم . ٢٠٠٥ .أحسن  .املكتبة الشرقية :   ىلقرأم ا :مكة  .يسهرتدق طرو خلهامدوسسه ى أخرأ      ت بلغا لعربية للناطقنياللغة اتعليم  .١٩٨٥. لناقةا ،كامل  غريبدار: ةلقاهرا ،لفهمء اسوو لوهمالعربية بنياللغة ا .١٩٩٩ .يشر ،لكما  لفكردار ا: وتبري .ىلصدا بلو



ج البحث وأصول مناه .٢٠٠٨ .إبرهيم اليومى غامن ،دحممو  ٢ مكتبة الشروق  : القاهرة .اإلجتماعية التحليل في العلوم وت بري .لعربيةروس الداجامع  ٢٠٠٧ .لغالييىنا ،مصطفى    .جا معة مالك سعدد       : الرياضى. ساليب تدريس اللغة العربيةأ .١٩٨٩ .على ،حممد  .حلديثا لفكردار ا         : نلبنا .لعربيةاخصائص وللغة افقه  .١٩٢٤ .ركمبا ،حممد الدولية  المراجع اإلندونيسية  -ب    .جا كرت: اندونيسيا مترجيم دليل الكتب و .٢٠٠٢ .حممد منشر كستيوان  .لفكردار ا: نلبنا
Ahmad Fuad Effendy, 2009,  Metodelogi 
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 ختباراال

) أجب عن كل األسئلة باختيار أصح ااألجوبة من -أ 
 (أ،ب،ج،د 

 ؟" قال " ما معىن من كلمة  -1
       Jawablah -أ 
 Bertanya -ب 
 Berkata -ج 
 Berbicara -د 

 

 معناه؟" كان"كلمة ". كان غفورا رحيما"  -2
 Saya -أ 

 Keinginan -ب 

  Menjadi  -ج 

 Ia (lampau) -د 

 

 معناه؟" كلمة علم" .علم اهلل أنه"  -3



 

 

 memberikan -أ 

 mempelajari -ب 

 mengerjakan  -ج 

 Mengetahui -د 

 

..." أرسل رسوله باهلدي"يف كلمة " أرسل"كلمة    -4
 معناه ؟

 Menulis -أ 

 Membawa -ب 

 Membeli  -ج 

 Mengirim -د 

 

 معناه" عشرة"كلمة ". إطعام عشرة مسكني"  -5
 Dua belas -أ 

 Delapan -ب 

 Sepuluh  -ج 

 Sembilan -د 

 



 

 

" ذات الشمال" كلمة . ذات اليمني وذات الشمال -6
 معناه

 Sebelah Kanan  -أ 
 Sebelah Kiri -ب 
 Bagian Barat  -ج 
 Bagian Utara -د 
 

" الشمس والقمر" كلمة . وسخر لكم الشمس والقمر  -7
 معناه

 Matahari dan Bulan  -أ 
 Bintang dan Langit -ب 
 Bumi dan Bintang  -ج 
 Langit dan Matahari -د 

 

 



 

 

 قصرية -د 
 :......طويل  -2

 قصري -أ 
 واسعة -ب 
 كبري  -ج 
 بعيدة -د 

 :.....كثري  -3
 قليل -أ 
 صغري -ب 
 كبرية-ج 
 قصري  -د 

 :......نشيظ   -4
 نظيفة -أ 
 مجيل -ب 
 قبيح -ج 



 

 

 كسالن -د 
 : .......قريب  -5

 واسعة -أ 
 قريبة -ب 
 بعيد -ج 
 صغري -د 

 :.....قببح  -6
 كسالن -أ 
 واسغة -ب 
 نظيف-ج 
 مجيل -د 

 :....مين  -7
 فوق  -أ 
 مشال -ب 
 جنوب -ج 



 

 

 حتت -د 

اكتب الكلمة الصحيحة مما يلي جبانب الرقم املناسب يف دفرت 
 .اإلجابة

 .الكلمة الصحيحة مرة واحدة فقطاستعمل 

 –مبكرا -  باحلافلة  –املسجد  –يستيقظ : الكلمات   .1
 بعد –يقرأ  –الكبري  –صحيفة 

يصلى الفجر يف . عند الفجر..............( 1)يستتيقظ أمحد 
هو . صالة الفجر .........( 3)أمحد ال ينام ...........(. 2)
............( 5)املدرسة  يذهب إىل. القرأن............( 4)

يوم . مبكرا أيضا........( 6)يوم العطلة، . الساعة السابعة
أو كتابا، ويصلىل اجلمعة يف ......( 7)اجلعة يف الصباح، يقرأ 

 .........(8)املسجد 



 

 

باحلافلة ( 5)يقرأ ( 4)بعد ( 3)املسجد ( 2)مبكرا ( 1: )اجلواب
 الكبرية( 8)صحيفة ( 7)  يستيقظ( 6)

 

 

أجب األسئلة اآلتية اليت حتتها خط باألجوبة املناسبة  -د 
 والصحيحة

  ِفيَها ِمن  ِجَبال    ِمن  ِمَن السََّماءِ   َويُ نَ زِّلُ   -1
 ........ بَ َرد  

  َوالشَّْمسَ  َكوَْكًبا    َأَحَد َعَشرَ رَأَْيُت  ِإِّنِّ  -2
 ......َواْلَقَمرَ 

ْ َيُكن لَُّكمْ   الرُّبُعُ   َوهَلُنَّ  -3  َوَلد    ممَّا تَ رَْكُتْم ِإن َّلَّ
 ممَّا  الثُُّمنُ  فَ َلُهنَّ  َوَلد   َلُكمْ  َكانَ  فَِإن ۚ  

 ....متَ رَْكتُ 
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