
 

 ملخص البحث

املفردات العربية لدى  إتقانوبني حفظ القرآن الكرمي بني قدرة  قةالعال"م.6102.يمونةم
 ، قسم تعليم اللغة العربية،البحث العلمي "لبة املعهد العاىل لعلوم القرآن بآمونيتط

 الدكتورندس احلاج أمحد حسني املاجسترياملشرف:  والتعليم. كلية الرتبية

 العربية المفردات نإتقا ،مالقرآن الكري حفظ قدرةالكلمات الرئيسية :
 إتقانوبني بني قدرة حفظ القرآن الكرمي  العالقةعن البحث العلمى  هذا يقدم

 .لبة املعهد العاىل لعلوم القرآن بآمونيتاملفردات العربية لدى ط
طلبة دى القرآن الكرمي لحفظ قدرة  ما درجة (0: )يو أسئلة هذا البحث ه

لبة املعهد لدى ط املفردات العربية ما درجة إتقان( 6) .املعهد العاىل لعلوم القرآن بآمونيت
وبني بني قدرة حفظ القرآن الكرمي  العالقة هل توجد( 3) العاىل لعلوم القرآن بآمونيت

 .لبة املعهد العاىل لعلوم القرآن بآمونيتاملفردات العربية لدى ط إتقان
لكرمي لدى قدرة حفظ القرآن املعرفة  وأما األهداف من هذا البحث فهي :

لبة املعهد املفردات العربية لدى ط إتقان ملعرفة ،بة املعهد العاىل لعلوم القرآن بآمونيتطل
 .بينهما والعالقة، ملعرفة العاىل لعلوم القرآن بآمونيت

لعام ا املعهد العاىل لعلوم القرآن بآمونيتاجملتمع يف هذا البحث هو مجيع طلبة 
 طريقة العينة الغرضية استخدام العينة ب ةالباحث ت. أخذ6۰02/6۰0١الدرسي 

sampling purposive   .وعينة البحث يف يعين تأخذ عينة البحث من األسباب املعينة
هذا البحث هو الطلبة يف املستوى السادس الذين هم حيفظون ثالثة أجزاء على األقل 

   .الكرميمن القرآن 
حظة وبيانات عن قدرة حفظ واملالاالختبار والوثيقة  أسلوب مجع البيانات هو

. املعهد العاىل لعلوم القرآن بآمونيت طلبةدى ل  العربية املفردات إتقانوبني القرآن الكرمي 
 Correlationفرودك مومان  حتليل عالقة ةالباحثستتخدم حتليل البيانات ويف 



 

 ي

Pruduct Moment البسيطةالتحسيب يفسر بالطريقة من حصل  ومعامل العالقة 
  (product Moment)فرودك مومان  rقيمة دول م جواستخدا

باملعّدل  يف الطبقة اجليدةقدرة حفظ القرآن الكرمي  أنيف هذا البحث  واخلالصة 
وأما بني قدرة  76.١قة اجليدة باملعّدل العربية للطلبة يف الطباملفردات  إتقانو  8..7

 لعاىل لعلوم القرآنملعهد ااطلبة دى العربية ل املفردات إتقانوبني حفظ القرآن الكرمي 
إجيايب مبعامل  قد وجد عالقة 6۰02/6۰0١سي العام الدر يف املستوى السادس  آمونيتب

 إتقان بارتفاع جيد فارتفع القرآن الكرمي حفظ قدرة مبعىن إذا ارتفعت 1،7.7الربط 
 .ارتفاعا جيدا العربيةاملفردات 

 


