
املفردات  إتقانالعالقة بني قدرة حفظ القرآن الكرمي وبني 
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  :إعداد

  ميمونة

  

 
 
 
  

 
   

  
 
  

  

  جامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية

  بنجرماسني

 هـ ١٤٣٧ م٢٠١٦

   



 
 

  

املفردات  إتقانالعالقة بني قدرة حفظ القرآن الكرمي وبني 

 �مونيتالعربية لدى طلبة املعهد العايل لعلوم القرآن 

  

  حبث علمي

  مقدم لكلية الرتبية الستيفاء بعض الشروط

  لنيل درجة السرجا�

  تعليم اللغة العربية يف
  
  
 

  
  
  
  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

 
  

  :إعداد

  ميمونة

  ١٢٠١٢٣٠٥٩٤:  رقم القيد

 
    

  احلكوميةجامعة أنتسارى اإلسالمية 

  التعليمو  كلية الرتبية

  اللغة العربية تعليم قسم

  بنجرماسني

 هـ ١٤٣٧/ م٢٠١٦



 
 

  

 شعار

 
����﷽ 

  

  "نَ وْ مُ لَ عْ يَـ  مٍ وْ قَ ا لِ ي� بِ رَ  عَ �ً اَ رْ قُـ  هُ تُ يَـ اَ  تْ لَ صِّ فُ  ابٌ تَ كِ "

  ) ٣: فصلت ( 

  

  عباس قال عن عطاء بن

  :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

  العرب لثالث أحب"

 ."ألين عريب والقرآن عريب وكالم أهل اجلنة عريب

 

 



 
 

  

 

 اإلهـــداء
  

 يووالدت �والد إلـى ا ال�حث العلمىهـذ أقدم

    الحنونین

  �ن المحبو�ینالكبیر  و�ّ أخوٕالى 

  ح�اتي ةرف�ق يوٕالى أسرت

  ن والزمالء�المحاضر و ن یوٕالى المدرس

  إلى �ل الذین ساهموا في إخراج هذا ال�حث

 إلیهم جم�عا أهد� �اكورة جهد�

 

  

 

 



 
 

  

 الشكر والتقدير

���﷽  

الم على الة والسّ ين والصّ العاملني وبه نستعني على أمور الدنيا والدّ  احلمد� ربّ 

  .ا بعدأمّ . د وعلى آله وصحبه أمجعنيد� حممّ أشرف األنبياء واملرسلني سيّ 

  :�دئ ذي بدء يسعدين أن أقدم خبالص الشكر والتقدير إىلو 

جامعة و التعليم  عميد كلية الرتبيةكاملاجستري   معروف هدا�تالدكتور مساحة املكرم  - ١

 .أنتسارى اإلسالمية احلكومية

كلية  رئيس قسم تعليم اللغة العربيةكاملاجستري  أمحد مرادي  الدكتور مساحة املكرم - ٢

 ، جامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية والتعليم الرتبية

كمشرف يف كتابة هذا أمحد حسيين املاجستري  احلاج  الدكتورندوس مساحة املكرم - ٣

 .البحث العلمي

أنتسارى اجلامعة  يف هذه الرمحن املاجستري كمشرف الرتبوي مساحة املكرم توفيق - ٤

 .اإلسالمية احلكومية

يف قسم تعليم اللغة العربية  والتعليم مساحة املكرمني مجيع احملاضرين بكلية الرتبية - ٥

 .ةباحثالذين يعطون املعلومات النافعة لل



 
 

  

املعهد العايل لعلوم القرآن �مونيت ومجيع احملاضرين واملربيني واملوظفني رئيس مساحة  - ٦

يف املعهد العايل لعلوم القرآن  يف هذا املعهد، وخصوصا إىل طلبة املستوى السادس

 .�مونيت

والتوجيه والتسهيل  ةواألصدقاء الذين قاموا �ملساعد زمالءوالشكر اجلزيل جلميع ال - ٧

 .العلمي بحثال اهذ ةلكتاب ةباحثلل

وأسهم �رساء  اللغة العربية، المكون قد وفيت بعض العرفان جبة أن تالباحث رجووت

لبنة متواضعة يف تطويرها �دف الوصول إىل جيل قادر على حب لغته والدفاع عنها 

وأسأل هللا تعاىل أن جيعل هذا العمل خالصا  .وتواصله مع التكنولوجيا احلديثة خدمة هلا

  .لوجهه

  وهللا ويل التوفيق

  ٢٠١٦يونيو  ٢٧بنجرماسني ، 

    ةالباحث  
  

     ةميمون

  ١٢٠١٢٣٠٥٩٤ 

 

 
 



 
 

  

  املوافقة

 املفردات تقانإ وبني الكرمي القرآن حفظ قدرة بني العالقة :  نالبحث العلمي بعنوا

  مونيت� القرآن لعلوم العاىل املعهد طلبة لدى العربية

  ميمونة:       الطالبة

  ١٢٠١٢٣٠٥٩٤:     رقم القيد

  تعليم اللغة العربية:       القسم

  الرتبية والتعليم:       الكلية

البة ميمونة وافق املشرف على الط الع على البحث العلمي اليت أعدتهبعد االط  

  .تقدميها إىل جملس املناقشة

  

      م٢٠١٦يونيو  ١٥بنجرماسني، 

            املشرف

  
  

  الدكتورندوس احلاج أمحد حسني املاجستري 

  ١٩٥٢٠٦٠٤١٩٧٩٠٣١٠٠٨ :رقم التوظيف

  االعتماد

  ،والتعليم �سم عميد كلية الرتبية

  رئيس قسم تعليم اللغة العربية

  

  

  رادي املاجستريأمحد مالدكتور 

 ١٩٧٨٠٨٠٨٢٠٠٥٠١١٠٠٦ :رقم التوظيف
 

 



 
 

  

 
  االعتماد من طرف جلنة املناقشة

  

تقان املفردات ني قدرة حفظ القرآن الكرمي وبني إالعالقة ب: البحث العلمي بعنوان  

ميمونة، رقم : ، اليت كتبتها�مونيت العربية لدى طلبة املعهد العاىل لعلوم القرآن

قد دافعت الطالبة عن هذا البحث العلمي أمام جلنة املناقشة  ١٢٠١٢٣٠٥٩٤:القيد

  :وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة السرجا� يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف

  اإلثنني:       اليوم    

  ٢٠١٦ يوليو ٢٥:       التاريخ    

  )أ( ٨٥,٨:   وتكون مقبولة بدرجة    

  عميد كلية الرتبية والتعليم            

  أنتساري اإلسالمية احلكوميةجامعة             

  

  املاجستري ،معروف تالدكتور هدا�            

  ١٩٦٩٠٧٠٣١٩٩٥٠٣١٠٠٤: رقم التوظيف                                          

  :وتتكون جلنة املناقشة من السادات األساتذة      

 احلاج أمحد حسيين املاجستري الدكتورندوس .١

  ١٩٥٢٠٦٠٤١٩٧٩٠٣١٠٠٨ :رقم التوظيف

 ومشرفا رئيسا

  :التوقيع

 توفيق الرمحن املاجستري .٢

  ١٩٧٤٠٩٢٠١٩٩٩٠٣١٠٠٤: رقم التوظيف

 مناقشا

  :التوقيع

  دمحم �ضر املاجستري.٣

  ١٩٧٧٠٩١٧٢٠٠٨٠١١٠٠٦: رقم التوظيف

  مناقشا

  :التوقيع



 
 

  

 

  حمتو�ت البحث

  الصفحة               املوضوع                                    

  أ    ........................................................ صفحة الغالف

  ب    .............................................................  ورقة فارغة

  ج    .........................................................  صفحة العنوان

  د    .................................................................  شعار

  ه    .................................................................  إهداء

 و    ........................................................  الشكر والتقدير

  ز    .................................................................املوافقة 

  ح    ..........................................املناقشة االعتماد من طرف جلنة 

  ط    ............................................................  ةإقرار الطالب

  ي    ........................................................  ملخص البحث

  ك    ........................................  ملخص البحث �للغة اإلندونيسية

  ل    ........................................................  حمتو�ت البحث

      ..........................................................  قائمة اجلداول

    ..........................................................  قائمة املالحق

  الباب األول

  املقدمة

 ١      .....................  ............................  .....خلفية البحث  -  أ

  ٧    ...................................  .................مشكلة البحث   -  ب

   ٧    ...................................................أهداف البحث   - ج

  ٨    ...............  ..................املسلمات األساسية وفرضية البحث  - د

  ٩    .................................................  ....البحث أمهية  - ھ



 
 

  

  ١٠    .................................................    الدراسات السابقة  - و 

  ١١    .....................................................هيكل البحث  -ز 

  الباب الثاين

  املفردات العربية إتقانعن حفظ القرآن الكرمي و  اإلطار النظري

 ١٣    ................................  ................حفظ القرآن الكرمي  - أ

 ١٣    .................................  مفهوم حفظ القرآن الكرمي - ١

  ١٧ ...................... القرآن الكرمياألسباب املعينة على حفظ  - ٢

 ١٨    .................................   القرآن الكرمي فوائد حفظ - ٣

 ٢٠    ................................  القرآن الكرمي األدب حلفظ - ٤

 ٢٠    .................................  القرآن الكرميطرائق حلفظ  - ٥

  ٢٢    ...............................................  مفردات العربية إتقان  -  ب

 ٢٢    .......................................  املفردات إتقانمفهوم  - ١

   ٢٥    .............................................  املفردات أقسام - ٢

 ٢٨    ..........أسس اختيار املفردات وأساليب توضيح معاين املفردات - ٣

 ٣٤    ..............................  أنواع املفرداتأشكال املفردات و  - ٤

 ٤٥    ................................  تعليم مفردات العربية وأهدافها - ٥

 ٤٧    ....................................  توجيهات لتعليم املفردات - ٦

    ٤٩    .....................................  قضية احلروف واملفردات - ٧

 ٥١   .....................................   قوائم واختبار املفردات  - ٨

  ٥٥............... املفردات العربية إتقانالعالقة بني قدرة حفظ القرآن الكرمي و  - ج

  

  

  الباب الثالث



 
 

  

  منهج البحث

  ٦٠    ...........  ...................................البحث ومدخل نوع   - أ

 ٦١    .......................  .............................تصميم البحث  -  ب

  ٦١    ................................  ...................موضوع البحث  -  ج

  ٦١    ..............................  .................جمتمع البحث وعينته   -د  

   ٦٥    ........................................  ........البيا�ت ومصادرها  - ه

 ٦٨    .....................................  ....  .........تصميم البيا�ت  - و

 ٧٤     ..............................................  أساليب محع البيا�ت  - ز

  ٧٧     ....................  أسلوب حتليل البيا�ت  أسلوب معاجلة البيا�ت و   -  ح

  الباب الرابع

  نتائج البحث

  ٨٤    ......................................  البحث يدانعن مالتصوير العام   - أ

   ١٠١    ........................................  ..............تقدمي البيا�ت  - ب

  ١١٦   ..............................  .................إختبار الفرضيةحتليل  - ج

   ١٢٣   ................................................  حبث حاصل البحث -د

  الباب اخلامس

  اإلختتام

  ١٢١   ...............................  ............................صةاخلال  - أ

  ١٢٢    ....................................  ....................االقرتاحات  -  ب

  املصادر واملراجعقائمة 

  واملصادر العربية املراجع

  املراجع واملصادر األجنبية

 



 
 

  

 قائمة اجلداول

 رقم موضوع صفحة

  ٣.١ .�مونيتاملعهد العايل لعلوم القرآن الطلبة  أحوال ٦٢

٦٣ 
املعهد العايل لعلوم القرآن العينات البحث من الطلبة 

 .�مونيت

٣.٢ 

 ٣.٣ .مجيعهاأساليب البيا�ت ومصادرها و  ٧٧

 ٣.٤ .طبقات الطلبة ٧٩

 ٣.٥  .تفسري القيمة بسيطة  ٨١

٨٥  
وظفني يف املعهد العاىل لعلوم املأحوال رئيس املعهد العاىل و 

  .�مونيتالقرآن 
٤.١  

٨٧  
أحوال احملاضرين واحملاضرات يف املعهد العاىل لعلوم القرآن 

  .�مونيت

٤.٢ 

٩١  
أحوال مربيني ومربيات مادة القرآن الكرمي يف املعهد العاىل 

  .�مونيتلعلوم القرآن 

٤.٣ 

 ٤.٤  .�مونيتيف املعهد العاىل لعلوم القرآن املواد الدراسية   ٩٢



 
 

  

 ٤.٥  .�مونيتلعلوم القرآن  املعهد العاىلطلبة أحوال ال  ٩٩

 ٤.٦  .�مونيتاملعهد العاىل لعلوم القرآن  يفأحوال األجهزة   ١٠٠

١٠٢  
حفظ القرآن الكرمي لدى طلبة املعهد  على قدرة درجة اختبار

  .�مونيتالعاىل لعلوم القرآن 

٤.٧ 

 ٤.٨  .توزيع التكرير قدرة حفظ القرآن الكرمي  ١٠٥

١٠٦  
لدى طلبة املعهد املفردات العربية  إتقاندرجة اختبار على 

  .�مونيتالعاىل لعلوم القرآن 

٤.٩ 

 ٤.١٠  .املفردات العربية إتقانتوزيع التكرير   ١٠٩

١١١  
جدول األعمال حلساب املعّدل واإلحنراف املعياري يف حفظ 

  .طلبةلالقرآن الكرمي ل

٤.١١ 

١١٢  
 إتقانجدول األعمال حلساب املعّدل واإلحنراف املعياري يف 

  .املفردات العربية للطلبة

٤.١٢ 

  ٤.١٣  .واإلحنراف املعياريجدول األعمال حلساب املعّدل   ١١٤

  ٤.١٤  .بسيطةال القيمة تفسري  ١١٨

 
 
 


