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 باب األوال
 مقّدمة

 أ. تمهيد المشكلة
القرآن الكرمي ىو أحد من األساس يف عملية صنع احلكم. لذالك, 

 علموالجيب على مسلم أن يكون قادرا على قراءة القرآن بشكل صحيح. 
 يتعلق باألجراء لقراءة القرآن يسّم بعلم التجويد. الذي

من ادلدارس دارس وششمل التجويد يف مناجاا مدرسة ادلأكثر من 
شؤكد حقا طالهبا ألشّقان علم التجويد ىي ادلدرسة األبتدائية نوراذلدى 

 رجنا ئكيك.
كما فارجا مناا, وأشعر فياا مشاكل يف شعلم التجويد, حيث 
ىناك أكثر من الطالب الذين جيدون صعوبة يف شعلمو. ادلثال ىو 

ب الصعوبات للطالب يف حتفيظ حروف إخفاء, بل قد كان بعض الطال
 الذين مل يقرأ القرآن.

كانت احلالة شأثري على حتصيل الطالب خمتلفا. شأثري اآلخر ىو   
 القرآن. ؤاريس التعليم للطالب الذين مل يقر صعوبة يف شطبيق نظرية من شد

كمعّلم, والعلم ماّم يف التعليم و التعلم. وينبغي على ادلعلم أن 
مل جيدوا صعوبة  ة للطالبيسعى بإستخدام الطرق ادلناسبة لتقدمي الدراس

يف حتقيق أىداف التعلم ادلرجوة. طريقة من الطرق الىت شساعد شذكرة 
 الطالب
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الذاكرة بإستخدام وسيلة التحليف احلفظ من ادلعرفة  شقويةطريقة 
عملية التعلم سوف يكون ساال.طريقة حبيث شكون النظرية أو العملية, 

/الصيغة الىت من السال أن الذاكرة يستخدم اال رشباط بني شكل  شقوية
شذكر الىت ميكن أن شتعلق إىل البيانات الىت شريد شذّكر. ألنّو يقوم على مبد 

معلومات جزئية معينة,  الذاكرة البشرية الىت شكون سالة لتذكرة
الذاكرة ىي أن شسال  شقويةالشخصية, واجلنس, والنكتة, من مزايا طريقة 

 حفظ حروف االخفاء بالغناء. للطالب بتذكرة الدرس, ادلثال ىو أن
ىذه الرسالة. يرجو الباحث أن  عر الباحث ىفشبناء على ذلك, ي

د وسيلة لتطوير الًتبية والعلوم خاصة يف شربية االسالم أن شكون جيو 
 أفضل من أي وقت. 

 ب. صياغة المشكلة
 كلة فيما شاىل:شكلة ادلذكورة فصياغة ادلشادل استنادا إىل دتايد

كيف نتيجة شعليم التالميد ىف علم التجويد قبل استخدام طريقة  .1
 الذاكرة؟ شقوية

كيف نتيجة شعليم التالميد ىف علم التجويد بعد استخدام طريقة  .2
 الذاكرة؟ شقوية

 شعليم علم التجويد؟ شقويةالذاكرة ىف  شقويةىل ىناك فعالية طريقة  .3

 ج. أهداف البحث
 ىذا البحث ما يلى:, فاالىداف من كلةشصياغة ادلكما 
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دلعرفة نتيجة شعليم التالميد ىف علم التجويد قبل استخدام طريقة  .1
 الذاكرة شقوية

دلعرفة نتيجة شعليم التالميد ىف علم التجويد بعد استخدام طريقة  .2
 الذاكرة شقوية

 شعليم علم التجويد شقويةالذاكرة ىف  شقويةلكشف وجودفعالية طريقة  .3

 د. مسلمات البحث
 البحث يف ىذه الرسالة ىي:مسلمات  

 قدرة علم التجويد خمتلفة. .1
 شقويةالذاكرة فأكثر إيثارا ىف  شقويةإن كانت أكثر فعاال طريقة  .2

 إستعاب علم التجويد

 هـ. فرضية البحث
إستنادا إىل ىذا البحث ادلذكور , يقًتح الباحث الفرضيات البحث 

 فيما التاىل:
الذاكرة للطالب ىف  شقويةىناك مسامهة إجيابية من إستخدام طريقة  .1

 شعلم التجويد
 الذاكرة شقويةكبرية قدرة علم التجويد بأستخدام طريقة   شقويةىناك  .2

 بعد أن يتم إثبات ىذه الفرضية بالبحث, الفرضيات األحصائية ىي:

طريقة   استخدام ، فادلعٌت ال يوجد التأثري اإلجيايب من Ho :χ1 = χ2 (أ
 الذاكرة ىف علم التجويد شقوية
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 شقوية، فادلعٌت وجود التأثري اإلجيايب باستخدام طريقة  Ha :χ1 ≠ χ2 (ب
 الذاكرة ىف علم التجويد.

 و. مناهج البحث
البحث، الطريقة ادلستخدمة طريقة الشبو التجرييب. وىذه   يف ىذا

التالميذ يف استعاب علم  علىالذاكرة  شقويةدلعرفة وجود التأثري عن طريقة 
 التجويد.

 ادلستخدم يف ىذا البحث ىو الشبو  التجرييبوالتصميم 
Nonequivalent Control Group Design . ىناك فرقتان مناا فرقة

جتريبية وفرقة ضابطة باستخدام االختبار القبلي دلعرفة احلالة األوىل، والعينة 
ال ختتار عشوائيا بل باستخدام الفرقة ادلوجودة. وىذه العملية جتري ثالث 

التعليمية ومناسبة بالكفاءة األساسية اليت درساا التالميذ. مرات بادلادة 
 وىذا شصور يف القائمة مايلي:

        

 بيان  الصورة:

O1 :االختبار القبلي يف الفصل التجرييبا 

X1 :  الذاكرة يف الفصل  التجرييب شقويةاستخدام طريقة 
O2 : االختبار البعدي يف الفصل التجرييب 
O3 االختبار القبلي يف الفصل الضابط: 

   O4:  االختبار البعدي يف الفصل الضابط 

O1                             X1                       O2 

O3                                                                                                      O4               
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 . طريقة البحث    1
 طريقة جمع البيانات (أ

 طريقة مجع البيانات حمصولة مايلي:
.( الدراسة ادلطبوعة، شقوم بتحصيل على ادلواد النظرية اليت شتعلق 1

مع القدرة يف شعليم علم التجويد ومناسبة  الذاكرة شقويةبطريقة 
 هبذا البحث.

 شقويةطريقة .( التجريبة يف شعليم علم التجويد باستخدام 2
 .الذاكرة

 أدوات البحث  (ب
 االختبارات  (1

 االختبار  القبلي (ء
كان االختبار  القبلي سيقيس قدرة  التالميذ األوىل  
قبل استخدام طريقة شقوية الذاكرة. والنتيجة يف االختبار  

 القبلي سيقيس خمتلفة قدرة  التالميذ.
 االختبار البعدي  ب( 

كان االختبار البعدي سيقيس القدرة ويقارن شرقية  
اإلجناز التعليمي يف فرقة البحث بعد أن يستخدم 

. واألسئلة ادلوجودة يف االختبار شقوية الذاكرةطريقة 
البعدي متساوية مع األسئلة ادلوجودة يف اإلختبار 

 القبلي.
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سؤاال ( 20وآلة التجريبة ششتمل على عشرين )
االختيار ادلتعدد وبأربع االختيار موضوعيا بشكل 

 .األجوبة يف شلك ادلادة
 االستفتاء(  2

بشكل عالمة likert خيتار الباحث االستفتاء 
( إن ىذا  194: 2010التدقيق، قال آريكونطا )

االستفتاء ىوالقائمة حيث ادلستوجب يعطي عالمة التدقيق 
يف القائمة ادلناسبة وىذا لتعريف اإلدراك احلسي عند 

 ىف شعلم علم التجويد. الذاكرة شقويةطريقة لتالميذ إىل ا
 طريقة تحليل البيانات (ج

طريقة حتليل البيانات نشاط يف حتليل البيانات ادلوجودة. 
ونتيجة االختبار  القبلي واالختبار البعدي حتلل وجتدول األىداف 

شكون دلعرفة إجناز التالميذ، واإلحنراف ادلعياري، وخمتلف الفصول اليت 
شصور على اجلدول، مث نعطيو القيمة  و عينة. إصابة التجريبة الكتابية

باعتماد على ادلعيار ادلعني عند نورغينطرا. قبل أن حنلل البيانات الزم 
أن نفعل أوال التجريبة الشرطية اليت حتتوي على التجربة االستوائية 

على  وجتريبة داللية واختالف الوسطية ليليفور باستخدام جتريبة
 α   =0.05مستوى الداللة 
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 موقع و مجتمع البحث و عينته . ز
 . موقع  البحث1

بتدائية نور اذلدى اليت شقع يف يقوم ىذا البحث بادلدرسة اإل  
 قرية رينجا ئيكيك

 . مجتمع البحث2
( إن اجملتمع والية إمجالية حتتوى 20: 2002قال سوغيونو )

على مبحث وموضع وذلا نوعية وخصائص معينة يقررىا الكاشب مث 
خيلصاا. و قسم من اجلملة واخلصائص اليت ميتلكاا اجملتمع شسمى 
بعينة البحث.و اجملتمع يف ىذا البحث مجيع التالميذ يف الفصل 

 .نور اذلدى رينجا ئيكيكاألبتدائية اخلامس من ادلدرسة 
 . عينة البحث3

ألن يكون ىذا البحث ال يتوسع،فاستخدم الكاشب بالعينة من  
اجملتمع  اليت دتثل فيو.والعينة ادلستخدمة عينة مفيدة وىي بأخد 
ادلبحث بطريقة اإلشارة إىل أعضاء اجملتمع ادلخصوص.  قال كري 

( إن العينة ادلفيدة شدخل إىل 53: 2010ليعار يف سوحرمان )
ا اخلصائص التقييمية واجلاد االبتكاري العينة غري اإلمكانية اليت ذل

يف   حتصيل على العينة ادلناسبة بتضمني الوالية أو الفرقة اليت شتوقع 
أعضائاا. فالعينة من ىذا البحث ىي مجيع التالميذ يف الفصل 

وعددىم أربعون   رينجا ئيكيكاخلامس من ادلدرسة األبتدائية 
 شلميذا

 


