
األولالباب

المقدمة

ئياإلجراتحديدالو البحثخلفية-أ

الناسيشجعحىتجداانضري تطوراوالتكنولوجياالعلوميتطورالوقت،هذايف

اللغةيفليتمكنطروقهإحدى. الدوليةيفوالتسابقالتعاونعلىليقدر

اللغةهيالدوليةالرمسيةالعالقةيفتستخدماليتاألجنبيةاللغاتومن.األجنبية

.العربيةاللغةو اإلجنلزية

فكرياأهليهاباضطر مضطربةفيهنعيشالذيهذااعصرنىفالعربيةواللغة

كتابه "إن اللغة قال حممود كامل الناقه يف١.وسياسياواقتصادياواجتماعياوثقافيا

العربية أداة فعالة لنقل بدائع الفكر يف امليدان الدويل، و إن استمرار حياة اللغة 

العربيةاللغةإن٢العربية دوليا هلو العنصر اجلوهري للسالم بني األمم يف املستقبل".

نسقعلىاأللفاظفيهاجتريبعضا،بعضهيشدمتماسكمنسجمنظامذاتلغة

.٨)، ص.١٩٩(القاهرة: دارغريب، اللغة العربية بني الوهم وسوء الفهم،كمال يشر، ١
مكة ، (تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى أسسه ومداخله وطرق تدريسهحممود كامل الناقة، ٢

.١٥)، ص ١٩٨٥أم القرى، :

١



٢

كانكماوبنائها،هيئتهاويفوتركيبها،ويفحروفهايفخاص،

٣.وقبائلهأفرادهارتباطيفنظامالعربا

وصلتوقد. أغراضهمعنالعربيعربالىتالكلماتهيالعربيةواللغة

رواهوماالشريفة،واألحاديثالكرميالقرآنلناوحفظها. النقلطريقمنإلينا

لفهمالعربيةتعلمعلىاإلسالمحثوقد٤.ومنظومهمالعربمنثورمنالثقفات

صلىاهللارسولبيانوفهمبنواهيهواالنتهاءأوامرهامتثالعلىوالعملالكرميالقرآن

العمليةىفتقدمالىتالدروسمادةو املنهجمنجزءوهو٥.وسلمعليهاهللا

واحلديثالكرميالقرآنلغةألنمهمأمرالعربيةاللغةتعلمحيثالتعليمية،

:٢اآليةيوسفسورةىفتعاىلاهللاقال. الشريف

كتب وهبة الزحيلي يف كتابه أن هذه األية تدل على عربية القرآن الكرمي أي 

أنه أنزل على حممد العريب بلغة العرب، أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية 

.٢٩١، ص. ١هـ) ط.١٩٢٤(لبنان: دار الفكر احلديث، ،اللغة وخصائص العربيةفقه حممد مبارك. ٣
.٧، صم)٢٠٠٧،  ( بريوت لبنان: دار الفكر،جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييىن، ٤
م ) ١٩٩٣(بريوت: دار الفكر،قطر الندى وبل الصدى،مجال الدين عبد اهللا بن هشام األنصاري، ٥

.٣ص. 



٣

نزل القرآن الكرمي بلسان عريب مبني، فكانت للغة ٦للمعاىن اليت تقوم بالنفوس.

لغة احلديث واللغة الىت هيالعربيةاللغة٧لغات.العربية مزية ال تأتى لغريها من ال

ة عن فضيلة 

هى لسان أهل اجلنة من تعلمها ربية فضل عظيم على سائر اللسان و هذه اللغة: "للع

لشيخالكرميالقرآنعلوميفجماهداإلمامقالوقد٨أو علمها غريه فهو مأجور".

اهللاكتابيفيتكلمأناآلخرواليومباهللايؤمنألحدحيلال: "القطانمناعاخلليل

الدينيةواللغةالقرآنيةاللغةهيالعربيةاللغةإذا٩".العرببلغاتعاملايكنملإذا

.لكذوغريالعامليفالرمسيةاللغاتوإحدىاإلسالميةواللغة

القرآنحبفظمنهاالعربيةاللغةيفلتتمكنتستخدماليتعديدةطرقهناك

عليهاهللاصلىحممدالنىبعلىاملنزلاملعجز،اهللاكالمهوالكرميالقرآنو .الكرمي

بالتواتر،املنقولبتالوته،املتعبداملصاحف،يفاملكتوبالعريب،باللفظوسلم،

هوالكرميالقرآنأنالقطانقالو ١٠.الناسبسورةاملختتمالفاحتة،بسورةاملبدوء

.٥٦٩)، ص.٢٠٠٣، (دمشق: دار الفكر، التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج، يليوهبة الزح٦
.٢٣)، ص. ١٩٩٩(القاهرة: دار غريب، العربية وعلم اللغة احلديث،حممد داود، ٧
(دم، دن، اإلسالم دراسة منهجية هادفه حول األصول الثالثة اهللا و الرسول و اإلسالمسعيد حوى، ٨

.٢٤بعة الثالثة، ص. ) الط١٩٨١
.٣٣١(بريوت: دار الفكر، د.س)، ص. مباحث يف علوم القرآن،مناع القطان، ٩

.١٣مرجع سابق، ص.وهبة الزحيلي، ١٠



٤

أنزلاإلعجاز،يفرسوخاإالالعلميالتقدميزيدهاالاليتاخلالدةاإلسالممعجزة

النور،إىلالظلماتمنالناسليخرجوسلمعليهاهللاصلىحممدرسولناعلىاهللا

فيهالعامل،يفاملسلمنيكتابهوالكرميالقرآنو ١١.املستقيمالصراطإىلويهديهم

هدىواآلخرالشريعةوأحكامالعقيدةوأحكاموالصاحلنيواألنبياءاألولنيأخبار

يفاهمعنهوتطبيقلتدبرولكنفقطلقراءتهالكرميالقرآنوليس. املسلمنيياةحل

. عن عثمان بن عفان رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه اليوميةياةاحل

تـََعلََّم الُقْرآَن َوَعلََّمُه " (رواه البخارى)"َخيـْرُُكْم َمْن وسلم

العربية،اللغةيفاملفرداتخزانةعلىزيادةمداورةالكرميالقرآنحفظ

العربيةواملفردات. العربيةاللغةيفخصوصااللغةمتكنيفمهمساأسواملفردات

األصواتهيالعربيةاللغةوعناصرمهارات اللغوية، إتقانتاج يف الذي حتدورمتلك

متلكاليتاللغاتإحدىهيالعربيةواللغة١٢.واملفرداتوالنحووالصرفوالكتابة

العربيةاللغةوسيطرةاملفرداتخزانةزيادةطرقإحدىومن. املفرداتمنكثرية

القرآنآياتفظونحيهم،امزاياليدركاحلفاظبعضلكن. القرآنحبفظيعين

. اهامعنيعرفونالو الكرمي

٩مناع القطان، مرجع سابق،ص. ١١
12 Ahmad Fuad Effendy, Metodelogi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2009),

h.2



٥

كلعلىيلزماليتالعاليةاملعاهدمنبآمونيتالقرآنلعلوملعايلاعهدامل

يفدراستهيكملأنقبلالكرميالقرآنمناألقلعلىجزاءأثالثةحيفظأنطالب

ربيني مأماميقرؤونمثالكرميالقرآنمناآلياتحيفظوناليومكل.املعهدهذا

الكرمي ثالثة مرات كل األسبوع، وهي يف اليوم الثالثاء القرآنومربيات مبادة

اللغةتعليمقسموهوقسمانالعايلاملعهدهذاويف. الفصليفواخلميس والسبت 

حبثابحثتانالباحثةتريدلذلك.اإلبتدائيةللمدرسةنياملدرستعليموقسمالعربية

المفرداتإتقانوبينالكريمالقرآنحفظقدرةبينعالقةال"مبوضوععلميا

".بآمونتيالقرآنلعلومالعاليالمعهدطلبةلدىالعربية

تشعر البحث،اهتماميتسعالوألنوضوعاملهذافهميفاخلطأمناحتياطا

:يليكمااملوضوعهلذااإلجرائيةالتعاريفإىلباحلاجةالباحثة

القرآنحفظ-١

حفظ. الكرميالقرآنو حفظمهاكلمتنيمنتتكونلكرمياالقرآنحفظ

وأما١٣.واستذكاروصونحرسمعنهحفظ–حيفظ–حفظمنأصله

هوواصطالحايتلو–تالمعنهقراءة–يقرأ–قرأمنأصلهالكرميالقرآن

13 Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia,

(Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), Cet. Ke-8, h. 779.



٦

باللفظ،اهللا عليه وسلمصلىحممدالنىبعلىاملنزلاملعجز،اهللاكالم

الفاحتة،بسورةاملبدوءبالتواتر،املنقولاملصاحف،يفاملكتوبالعريب،

ويستذكريقرأهوالكرميالقرآنحبفظاملرادإذا١٤.الناسبسورةاملختتم

ليسالكرميالقرآنحفظبدون املصحف.الكرميالقرآنمناآلياتاملسلمون

.اليوميةاحلياتيفمعناهوتطبيقهتدبرإىلحيتاجولكنفقطحفظه
العربيةاملفرداتإتقان-٢

فعلهيفوالتمكنواالستيعابشيءعلىالسيطرةهيإتقانمناملراد

الفنيةالدخريةهيالعربيةفرداتوامل. املمتلكةواملهاراتاملعاريفباستخدام

املفرداتإتقانإذا.وحرفواسمفعلمنتتألفالعربيةاللغةيفتوجداليت

.العربيةاللغةيفاملفرداتاستيعابأوكفاءةأوسيطرةهي

بآمونيتالقرآنلعلومالعايلاملعهدطلبة-٣

املستوىيفالعربيةاللغةيمتعلقسميفبآمونيتالقرآنلعلومعايلالعهداملطلبة

القرآنمناألقلعلىجزاءأثالثةالكرميالقرآنحفظون قدر يالذينسادسال

.الكرمي

١٣مرجع سابق، ص.وهبة الزحيلي، ١٤



٧

البحثالمشكالت-ب

:هياآلتيةاملشكالتالباحثةتحددفالبحثخلفيةهذهومن

القرآنلعلومالعايلاملعهدطلبةلدىالكرميالقرآنحفظقدرةما درجة -١

؟بآمونيت

؟بآمونيتالقرآنلعلومالعايلاملعهدطلبةلدىالعربيةاملفرداتإتقانما درجة-٢

لدىالعربيةاملفرداتإتقانوبنيالكرميالقرآنحفظقدرةبنيعالقةهل توجد -٣

؟بآمونيتالقرآنلعلومالعايلاملعهدطلبة

البحثأهداف-ج

:اآلتيةاألمورملعرفةالبحثهذاويهدف

القرآنلعلومالعايلاملعهدطلبةلدىالكرميالقرآنحفظقدرةدرجة-١

.بآمونيت

.بآمونيتالقرآنلعلومالعايلاملعهدطلبةاملفرداتإتقاندرجة-٢

طلبةلدىالعربيةاملفرداتإتقانوبنيالكرميالقرآنحفظقدرةبنيعالقةال-٣

.بآمونيتالقرآنلعلومالعايلعهدامل



٨

البحثوفرضيةاألساسيةالمسلمات-د

األساسيةالمسلمات-١

:األساسيةاملسلمةالباحثةفحددتومشكلتهالبحثأهدافعلىبناء

العربيةبللغةالكرميالقرآنو ،الكرميالقرآنمناآلياتونحيفظاملسلمنيمنكثري

.جيدافهمامعاينيفهمونحلفاظامنمعظمو 

البحثفرضية-٢

:عنفتشتملالباحثةأخذتواليتالبحثفرضيةعلىبناء

إتقانوبنيالكرميالقرآنحفظقدرةبنيعالقةوجدت) : aH(البديلةالفرضية

القرآنلعلومالعايلعهداملطلبةيفالعربيةاملفردات

.بآمونيت

وبنيالكرميالقرآنحفظقدرةبنيعالقةوجدتال: )oH(الصفريةالفرضية

لعلومالعايلعهداملطلبةيفالعربيةاملفرداتإتقان

.بآمونيتالقرآن



٩

البحثأهمية-ه

: وهيفوائد،هلاتكونأنترجىالعلميالبحثهذانتائج

النظريةأمهية-١

اللغةمبوضوعيتعلقماخصوصا،نيوالقارئةللكاتبالعلميةاملعرفةزيادة

.العربيةاملفرداتإتقانو الكرميوالقرآنالعربية

العلميةأمهية-٢

:لييكماالبحثهذامنالعلميةأمهية

العربيةاملفرداتإتقانوبنيالكرميالقرآنحفظالعالقة بني قدرةيعرفل.أ

.بآمونيتالقرآنلعلومالعايلاملعهدطلبةلدى

.أخرىجهةمنحبثهيريدونالذينالباحثنيمنيأتونملنومعلومةمرجع.ب

احلكوميةاإلسالميةأنتساريجبامعةاملكتبةىفالعلميةواملادةاخلزائنزيادة.ج

.بنجرماسني

.بآمونيتالقرآنلعلومالعايلاملعهداملكتبةىفالعلميةواملادةاخلزائنزيادة.د



١٠

الدراسات السابقة- و

٢٠١٣العامبنجرماسنياحلكوميةاإلسالنيةأنتسارىاجلامعةيفطيبةحياة-١

السابعللصفاملفرداتتعليميفاحلائطلوحةوسيلةاستخدامفعالية"باملوضوع

."بنجرماسنياملذكراإلسالميةاملتوسطةباملدرسة

العامبنجرماسنياحلكوميةاإلسالنيةأنتسارىاجلامعةيفاهللاأمرخالصحممد-٢

طلبةلدىالكتابةومهارةالعربيةاللغةقواعدفهمقدرةالربط"باملوضوع٢٠١٢

."رنتو٢احلكوميةاإلسالميةاملتوسطةباملدرسةالثامنالصف

٢٠١٢العامبنجرماسنياحلكوميةاإلسالنيةأنتسارىاجلامعةيفحممد سوفيانور -٣

"الربط بني قدرة قراءة القرآن الكرمي وقراءة نص اللغة العربية لطلبة باملوضوع

الصف الثامن مبدرسة مالورمن املتوسطة اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني" 

لوحةوسيلةاستخدامفعاليةاألولاملوضوع،ثالثة موضوعاتتوجدهناك

ومهارةالعربيةاللغةقواعدفهمقدرةالربطالثاينواملوضوعاملفرداتتعليميفاحلائط

واملوضوع الثالث الربط بني قدرة قراءة القرآن الكرمي وقراءة نص اللغة العربية الكتابة

املفرداتإتقانوبني الكرميالقرآنحفظقدرةبنيعالقةالعنتبحثالباحثةوأما

. العربية



١١

البحثهيكل-ز

مخسة فصول، وهي:تعرض الباحثة هذا البحث يف

األول: املقّدمة وهي تتكون من خلفية البحث وحتديد املوضوعالباب

أمهية البحثو البحثوفرضيةاألساسيةواملسلماتأهداف البحثومشكالت البحث و 

.هيكل البحثو والدراسات السابقة

األسباب حفظ القرآن الكرمي و مفهوموحيتوي على الباب الثاين: اإلطار النظري 

فظ القرآن الكرميواآلدب حلحفظ القرآن الكرميوفوائد الكرميحفظ القرآن املعينة على 

أسس اختيار و أقسام املفرداتو املفرداتإتقانمفهوم و فظ القرآن الكرميوطرائق حل

تعليم و أنواع املفرداتأشكال املفردات و و املفردات وأساليب توضيح معاين املفردات

قوائم و قضية احلروف واملفردات ت و املفرداتوجيهات لتعليم و مفردات العربية وأهدافها

املفردات العربيةإتقانالعالقة بني قدرة حفظ القرآن الكرمي و و واختبار املفردات

وعيناتالبحثوجمتمعالبحثنوععلىيتضمنالبحثمنهجالباب الثالث: 

معاجلةوأسلوباملقاييسوتصميمالبياناتمجعوأساليبومصادرهاوالبياناتالبحث

البياناتحتليلو البيانات



١٢

تقدميو البحث،ميدانعنحملةيتضمنذيالالبحثتقرير:الرابعالباب

.وتفسريهاالبياناتوحتليلالبيانات،

.البحثمقرتحاتو توصياتو خالصةعلىتتضمناخلامتة:اخلامسالباب


