تأثري مهارة اللغة العربية يف حفظ القرآن الكرمي لدى الطالب باملدرسة الثانوية
اإلسالمية الفالح مجيب (دراسة ميدانية)
مقدم لقسم تعليم اللغة العربية جبامعة مجيب الستيفاء بعض الشروط للحصول على درجة
البكالريوس يف تعليم اللغة العربية
مجيب 7102
نور امليالين
الطالبة لقسم تعليم اللغة العربية جبامعة مجيب

مستخلص البحث
هذا البحث بعنوان " :تأثري مهارة اللغة العربية يف حفظ القرآن الكرمي عند الطالب يف
مدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح مجيب (دراسة ميدانية)" و اختار الباحثة هذا املوضوع ملعرفة
التأثري مهارة اللغة العربية التأثري ىف سرعة حفظ القرآن للطالب يف املدرسة الثانوية اإلسالمية
الفالح مجيب .وهذا حبث مقدم للحصول على درجة البكالريوس يف تعليم اللغة العربية كلية
العلوم اإلنسانية جبامعة مجيب.
هذا البحث هو البحث الكيفي .البحث منهجية يف البحث يف العلوم االجتماعية تركز
على وصف الطواهر و الفهم األعمق هلا ،و خيتلف عن البحث الكمي الذي يركز عادة على
التجريب و على كشف عن السباب أو النتيجة باالعتماد على املعطيات العدديةالبحث الىت
يتم اللجوء إليها يف سبيل احلصول على فهم متعمق ووصف مشويل للظاهرة االنسانية .طريقة
جلمع البيانات هذا البحث هم طريقة املقابلة ،طريقة املالحظة ،طريقة التجربة ،و طريقة
الوثائقية.
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مهارة الطالب اللغة العربية باملدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح مجيب يؤثر يف عملية
سرعة حفظ القرآن .فكلما ارتفع مستوى الطالب يف اللغة العربية كلما كان عامال مساعدا يف
سرعة احلفظ ،و العكس فكلما كان املستوى ضعيفا كلما كان احلفظ بطينا.
اتضح باملقارنة بني الطالب و غري املاهرين املدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح مجيب ان
تأثري مهارة اللغة العربية باعتبارها لغة القرآن الكرمي عامل مساعد يف عملية احلفظ .حيث
اتضح ان الطالب املدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح مجيب يف هذا البحث مجلتهم  71طالبا.
يستطيعون ان حفظوا يف اليوم صفحة واحدة بينما الطالب غري املاهرين يف املدرسة الثانوية
اإلسالمية الفالح مجيب يتضح ان القدرة يف احلفظ يتفاون ما بني  3-7ايات او  5-3ايات.
احلاصل من هذا البحث ،من الالئق طبعا ،ألن القرآن و اللغة العربية معلق جدا ،القرآن
يستخدم اللغة العربية.
الكرمي بل هم قادرة على حفظ القرآن .قال

خلفيات البحث
نزل القرآن بلسان عريب مبني ،و

اهلل تعاىل ،إِنَّا حْحنن نحَّزلْنحا ِّ
الذ ْكحر حوإِنَّا لحهُ
ُ
ححلحافِظُو حن.

أحناء العامل .هذه اللغة العالية ال يستعملها

ليست اللغة العربية لغة اإلتصال

يف القرآن الكرمي فقط بل هي اللغة املواصلة

بني الدول فقط بل أبعد من ذلك اللغة

و أدى إىل وحدة وطنية الىت نستطيع أن

العربية هي لغة املفتاح للمسلمني لتففه يف

ننظر إليه يف صالة اجلماعة و احلج .و من

العلوم الشرعية من مصادره ومها القرآن و

معجزات القرآن الكرمي جعله اهلل ميسرا.

احلديث النبوي .كما قال اهلل تعاىل يف

لكثري من الناس الذينهم ال يطيقون اللغة

القرآن الكرمي ،إِنّا أحنْ حزلْنحه قُرءحنًا حعحربِيًا لح حعلَّ ُك ْم
تح ْع ِقلُ ْو حن .فاللغة العربية مقدسة عند كل

أصبحت لغة وحدة بني املسلمني يف مجيع

العربية ،ولكن ماهرون يف قراءة القرآن
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مسلم .ينبغي لتعرف أيضا يف دراسة القرآن

يسعى حملافظة و لصيانة القرآن على

الذي حيتاج املهارة على التحدث باللغة

أساسه عمل منذ نزل القرآن ،هو من قرأ

العربية .هذا يؤدي إىل أن جيب حكمه يف

وحفظ .نزل القرآن اىل نيب حممد صلى اهلل

فهم معلين كلماته وبالغة القرآن يف تعبري و

عليه وسلم من مآلئكة جربيل عليه

اسلوب اللغة يف شرح الشيء.

السالم .احلرف من احلرف نيب حممد

ولكن حيفظ القرآن الكرمي خيتلف

حفظه .عند ما جاء شهر رمضان ونيب

عن حفظ النصوص األخرى مثل حفظ

حممد صلى اهلل عليه وسلم أظهر حفظه اىل

األيات من الشعر و النثر و غري ذلك.

مآلئكة جربيل عليه السالم حىت أخر يف

فحفظ القرآن حيتاج إىل اإلعداد النفسى و

شهر رمضان .ثقافة قراءة وحفظ القرآن

اإلخالص و املثابرة ونية و اجلد .لذلك،

ليس إال عمل رسول اهلل عليه وسلم .فهذا

فعملية احلفظه حيتاج إىل وسائل و خطوات

رسول اهلل يسابق امللك يف حفظه و قراءته،

الصحيحة اليت جيب أن يعدهاه ليستطيع

مث يأمر مبا نزل أن يكتب لفوره ،و ينهى أن

أن حيفظ القرآن بطريقة سهلة و صحيح.

يكتب عنه شيء غري القرآن و يقبل
الصحابة على حفظه و استظهره .هذا

حفظ القرآن الكرمي عادة حيتاج إىل

التقليد يورث اىل أصحابه أيضا حىت ولد

طريقة سهلة و اجلهود يف حفظه ،حىت

حافظون القرآن املاهر و املشهور كعثمان

يستطيع ان يتمه يف وقت قصري ،لكي

بن عفان و على بن ايب طالب وعباي بن

حيفظ القرآن الكرمي بشكل جيد وصحيح،

كعب و عبد اهلل بن مسعود و زيد بن

باإلضافة إىل املراجعة هناك حتتاجعملية

ضحاك وموسى األشعري وأبو دردأ.

لتساعد اللغة العربية اىل مساعدة حتفيظ

تقليد حمافظة القرآن املذكورة حىت

القرآن بشكل قوي و كشف النتائج اليت

األن نفذ إلمة اإلسالم سواء كان بكيفية

يتم يف أنشطة حفيظ القرآن الكرمي.
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يقرأ و كماله وقدسه .لذلك وضح أن

الصورة احلقيقة هلذه اللغة .يف تدريس و

القرآن ككتاب أمة اإلسالم ميلك صفة

تعلم اللغة العربية يقع النواحى الذي

اخلصوصية وهو السهل ليقرأ و ميلك عالمة

يدرس ليتوصل اىل مهارة اللغة العربية

بالسهل للحفظ و للبني.

على تتابع بينهم  :االستماع و الكالم
و القراءة و الكتابة .ولكن يف هذه

للمساعدة يف عملية احلفظ جيب

احلالة يوجه الباحثة اىل النواحية الثانية و

علينا دائما ان نستخدم العديد و املفردات

الثالثة ،مها نواحية القراءة و الكالم ،ألن

العربية ،فهنا تظهر أمهيته القوة من اللغة

يتعلق بفهم حمتويات القرآن الكرمي.

اللعربية .و من العوامل الذي يؤدى إىل
اخنفاض الرغبة يف حفظ القرآن ان معظم

وبعبارة األخرى ،العمل حيفظ

الطلبة ليسوا على مستوى واحد يف القراءة

القرآن ليعطى تأثري ملهارة اللغة العربية

و بشكل جيد .و خيتلف مشكلتهم يف

حلفظه .وخاصة باحلفظ الذي قبله ال ميلك

حفظهم بينهم ،فاملاهرون يف قراءة القرآن

املهارة باللغة العربية النشاط هذا حفظ

الكرمي ان الصعوبة يف حفظ القرآن هو

يعرفهم عن اللغة العربية .يف كل مرة نزيد

تقسم الوقت بني الدراسة و احلفظ.

احلفظ فيزيد أيضا مفردات اللغة العربية

باإلضافة اىل ذلك اهنم ال يعرفون فضائل

اجلديدة ،وخاصة للخافظ الذي يستخدم

حفظ القرآن ويشعرون بالكسل يف القراءة

طريقة الفهم (بقراة ترمجته) هذا سوف

و احلفظ القرآن الكرمي.

يكون مؤثرا جدا .وراء ذلك ،حيفظ القرآن
يستطيع أيضا ليدرب فصاحتنا يف اللغة

لقد عرفت اللغة العربية أهنا لغة

العربية ،أل لساننا أصبح معتادا لنلفظه.

الفصاحة و البيان ،و لغة اإلبداع ،و

كذلك عكسه عند ميلك الشخص مهارات

أهنا من أوسع اللغات ،و الشعر،

اللغة العربية اجليدة وبعد ذلك سوف يكون

اجلاهين يعد الدليل على هذه السمة و
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مبختلفة املذكورة هي من ظاهرة

األسهل يف حفظ القرآن ألنه عرف الكثري

واقعية املذكورة حيمل مورط املختلفة عن

من املفردات.

سرعة احلفظ وحاصل دراسة الطالب يف

يف كل شخص ميلك اإلختالف يف

حفظ القرآن الكرمي .هذا املسألة بسبب

مهارة حفظ وذكر القرآن ولكن يف كل

إختالف املهارة يف اللغة العربية.

شخص يستطيع أن يرتفع املهارة يف حفظ
القرآن بإهتمام حالة ووضعية األحسان

بناء على خلفيات البحث اليت يبني

ويهتم منهج املصيب لكي حيفظ القرآن

األعلى ،الباحثة لتعمل هذا البحث إلن

سرعة .الن يف كل شخص ميلك الطبيعة

يعرف كثري من حافظون القرآن الذين

املختلفة كالسعى حملافظة القرآن من احلفظ.

املاهرون باللغة العربية و كثري منهم مل متاهر
باللغة العربية ،ولكنهم سوية تستطيع

يف هذه املدرسة الثانوية اإلسالمية

لتحفظ القرآن الكرمي ،ولكن سواء أن ال

الفالح مجيب يعرف أن ميلك الطالب

سرعة لتحفظ القرآن الكرمي بني الطالب

احلافظون ،سواء كان ييدأ باملدرسة يف طبقة

املاهرون وغري املاهرون على اللغة العربية.

دراسة قراءة القرآن (مكان تعليم القرآن)
حىت اىل طبقة دراسة حفظ القرآن الكرمي

أهداف البحث

لكن كذلك الطالب الذين حيفظون القرآن

 .0ملعرفة التأثري مهارة اللغة العربية التأثري ىف

الكرمي يف هذا املدرسة ميلكون املهارون

سرعة حفظ القرآن للطالب يف املدرسة

املختلفة يف اللغة العربية هي موجود طالب

الثانوية اإلسالمية الفالح مجيب.

ميهرون باللغة العربية وموجود طالب ال

 .7أثر مهرة اللغة العربية بني الطالب

ميهرون باللغة العربية.

املاهرون و غري املاهرون باللغة العربية يف
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 .0هذا البحث يركز على للطالب يف

حتفيظ القرآن الكرمي يف املدرسة الثانوية

مستوى الثاىن عشر.

اإلسالمية الفالح مجيب.

 .7الفاعل هذا البحث يف املدرسة

 .3ملعرفة املعوقات يف حفظ القرآن يف
املدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح مجيب

الثانوية اإلسالمية الفالح مجيب.

و ملعرفة دور املشرف حللول املشاكل

الدراسات السابقة

الىت توجهم.

كانت ،البحوث عن حفظ القرآن
الكرمي كثري يعمل عنه بينهم حبث زين

فوائد البحث

العارفني بعنوان " أثر اللغة العربية يف اللغة
اإلندونيسية "على مستوى املفردات ".نتائج

تعطى اإلقرتاحات للطالب لكي ال

البحث تظهر أن هناك عالقة وطيدة بني

يقتصرون على حفظ القرآن ولكن فهم

اللغتني العربية و اإلندونيسية .أثرهم من

معىن و مضمون القرآن الكرمي أيضا.و

عدة اجلانب الكتاب ،اجلانب املفردة ،و

اإلقرتاحات للطالب ان يتعلمون اللغة

اجلانب الراكب

العربية لتسهيل حفظ القرآن الكرمي .مث
إعطاء هلا منافع لرتقية حتسني حفظ القرآن

إكتثاف العآم و بياناته

الكرمي .و املسامهة يف تقدمي البيانات

تشكلت مؤسسة الفالح اإلسالمية

اجلديدة للباحيثني.

يف عام  0191نشأ رياض األطفال

حدود البحث

واالبتدائية الفالح تقع جبانب اجلامع الكبري
"الفالح" جاميب .يف عام  0113افتتحت

للوصول اىل نتائج ،فالباحثة جتعل

مؤسسة الفالح اإلسالمية املدرسة االبتدائية

حتديد البحث كاآلتى :

الذي يقع مبناها قرب شارع سلطان طه
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جاميب جنبا جبنب باجلامع الكبري .ويف

 .7113واحلمد هلل ،يف عام  7113مت

الوقت نفسه ،أسست املدرسة الفالح

تدريس العلوم عن أجهزة الكمبيوتر

اإلسالمية الثانوية مجيب يف عام .0112

للطالب و التقنيات احلديثة يف جمال
التعليم ،مسرتشدين باملعلمني من ذوي

يف عام  0111أنشأ مبىن جديد

اخلربة.

متعدد الطوابق اجلديد لالملدرسة اإلعدادية
والثانوية يف منطقة سيالمات شارع هوس
جوكرو أمينوتو

(جبانب املبىن

مناهج البحث

STIE

يف عملية الكتابة العلمية ،فالطريقة

جاميب) .وهتدف التنمية إىل املشاركة

هلا دور مهم جدا ،ألن الطريقة هي احد

بفعالية ومسؤولية يف تنفيذ الرتبية الوطنية

من العوامل العلمية اليت علق كيفية العمل

املليئة بشعائر اإلسالم.

ليستطيع فهم وجتهيز اهلدف الذي جيعل

يف عام  ،7113بعون اهلل ،أقيم

اهلدف من العلم يتحرى فيها .أما طريقة

مسجد على أرض مبقياس  71م ×  71م

اليت سوف يستخدم الباحثة يف كتابة هذه

إلقامة الصالة مجاعة من قبل الطالب و

البحث هو:

مدير املدرسة واملدرسون ومجيع العاملني و
املوظفني ذكورا وإناثا.
مساعدة و تعاون احلكومة احمللية و

أنواع البحث

وزارة األشغال العامة ،مث انشاء املدخل
والطريق املوصل إىل البوابة من الطريق

هذا البحث هو البحث الكيفي.

الرئيسي اىل ساحة املدرسة على طول

البحث منهجية يف البحث يف العلوم

 725571م واكتمل يف  79أبريل

االجتماعية تركز على وصف الطواهر و
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الفهم األعمق هلا ،و خيتلف عن البحث

طريقة جمع البيانات

الكمي الذي يركز عادة على التجريب و

طريقة مجع البيانات يستطيع أن

على كشف عن السباب أو النتيجة

يستخدم حلصول البيانات املقتضى .أما

باالعتماد على املعطيات العدديةالبحث

طريقة يستخدم الباحثة يف مجع البيانات

الىت يتم اللجوء إليها يف سبيل احلصول

هي كاآليت طريقة املقابلة يستطيع الباحثة

على فهم متعمق ووصف مشويل للظاهرة

أن يتعرف على أفكار و مشاعر ووجهات

االنسانية.

نظر األخرين .املقابلة كأدة اجلمع البيانات

البيانات ومصاردها هي فاعل أين

اليت يستطيع أن يعمل بكيفية عفويا

البيانات يتحصل .يف هذا البحث

يستطيع أيضا بدفرت الشخنة اليت أعد

معلومات البحث ينقسم إىل قسمني ،ومها

قبلها 7.ينقسم طريقة املقابلة اىل املقابلة

البيانات األساسية الىت سوف يكون

املنظمة فيها يتم سؤال املشارك سلسلة من

مصادر البيانات األساسية هو بعض

األسئلة املعدة سلفا ،و اليت سبق و

الطالب الذين يتعددن من  31طالب

حددت أمناط إجابتها ،فهناك قدر ضئيل

الذين حيفظون القرآن الكرمي ،بدأ من -01

من التنوع يف األجوبة و قد تستخدم

 02سنة من عمرهم يف املدرسة الثانوية

هنااألسئلة املفتوحة .و املقابلة غري املنظمة

اإلسالمية الفالح مجيب .و البيانات الثانوية

هي مقابلة غري مقننة ،ذات أسئلة مفتوحة

اليت حصل عليها من حزب األخرى ،غري

و عميقة .يكون دور الباحثة أقرب ملدير

مباشر يوجد الباحثة من فاعل البحث.

احلوار أكثر منه مقابال .و ميكن الباحثة من

تشمل البيانات عن حالة املدرسة اليت وجد

فهم تفكري املشارك و سلوكه دون إسقاط

من عملية املالحظة اىل اخلاضنة ومدير

فرضية الباحثة السابقة أو تصنيفاته عليه ،و

املدرسة.

اليت قد حتد من أقوال املشاركني.مث املقابلة
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اجلماعية هي املقابلة اليت يعمل فيها

بناء على حاصل البحث العلمي عن

الباحثة مع جمموعة من الناس يف وقت

تأثري مهارة اللغة العربية يف سرعة حفظ

واحد.

القرآن عند الطالب يف املدرسة الثانوية
اإلسالمية الفالح مجيب( .دراسة ميدانية بني

مث يستخدم حلصول البيانات بطريقة

الطالب املاهرين اللغة العربية وغري املاهرين

املالحظة ،طريقة التجربة (جتربة اللسانو

اللغة العربية) .نستطيع أن نستخلص كاآليت

جربة الكتابة) ،طريقة الوثائقية

:

طريقة تحليل البيانات

 .0مهارة الطالب اللغة العربية باملدرسة

كان تستخدمه بالتحليل الوصفي

الثانوية اإلسالمية الفالح مجيب يؤثر يف

العلوم الطبيعية و العلوم االجتماعية ،و

عملية سرعة حفظ القرآن .فكلما

يعتمد على املالحظة بأنواعها باإلضافة إىل

ارتفع مستوى الطالب يف اللغة العربية

عمليات التصنيف و اإلحصاء مع بيان و

كلما كان عامال مساعدا يف سرعة

تفسري تلك العمليات .وبعد ذلك حتلل مع

احلفظ ،و العكس فكلما كان املستوى

تعمل الفحص مفاهيميا على البيان ،حىت

ضعيفا كلما كان احلفظ بطينا.

تستطيع للحصول على وضوح املعىن

 .7اتضح باملقارنة بني الطالب و غري

احملتوى يف البيان .و طريقة املقارنة هو بني

املاهرين املدرسة الثانوية اإلسالمية

احلاالن الشخصني أو األكثر ،حىت باجلزم

الفالح مجيب ان تأثري مهارة اللغة العربية

يقابل التساوى و االختالف عن اهلدف

باعتبارها لغة القرآن الكرمي عامل

الذي يبحثه باخلالص.

مساعد يف عملية احلفظ .حيث اتضح

الخالصة

ان الطالب املدرسة الثانوية اإلسالمية
الفالح مجيب و مجلتهم  31طالبا.
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يستطيعون ان حفظوا يف اليوم صفحة

و ان الطالب غري املاهرين يف اللغة

واحدة بينما الطالب غري املاهرين يف

العربية ان يسعوا جاهدين يف دراسة اللغة

املدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح مجيب

العربية خاصة ان ذلك يساعدهم على

يتضح ان القدرة يف احلفظ يتفاون ما

فهم معن االيات الىت حيفظوهنا و بالتاىل

بني  3-7ايات او  5-3ايات.

يساعدهم يف عملية احلفظ.

احلاصل من هذا البحث ،من الالئق

المراجع

طبعا ،ألن القرآن و اللغة العربية معلق

القران الكرمي

جدا ،القرآن يستخدم اللغة العربية.

مصطفى و حمي الدين0119 .م .الواضح

 .3العوائق يف حفظ القرآن يف املدرسة

يف علوم القرآن ،دمشق ،دار العلوم

الثانوية اإلسالمية الفالح مجيب هو :

اإلنسانية.

( )0قلة الدافع ( )7نقصان امليول

حممد خدر .0190.فقه اللغة ،طبعة

( )3ضعف الذاكرة.

خاصة :بريوت.

اإلقتراحات

عبد العزيز بن إبرهيم العصيلي0777 .ه.

بناء على حاصل البحث حتدث

أساسيات تعليم اللغة العربية للناطقني

عدد من اإلفرتاح الذي يستطيع أن يقدم

بلغات أخرى ،مكة املكرمة ،جامعة أم

معلقا مبهارة الطالب يف اللغة العربية بسرعة

القرى.

حفظ القرآن .على الطالب اجلد االجتهاد
يف حفظ القرآن الكرمي حىت يتمكنوا من

جالل الدين السيوطي .7119 .اإلتقان

اهناء احلفظ بشكل اسرع .

يف علوم القرآن ،دمشق :مؤسسة الرسالة
ناشون.
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