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 الباب اخلامس

 و التوصياتصة الاخل

 جيهز هذا الباب على شكل االستنتاج الذي يعتمد على نتائج البحث و حتليله 

يف برنامج حفظ   Mata Hati دلوجهةا دلدرسة اإلبتدائيةاعن تطبيق طريقة احلركة اخلاصة 

 القرآن فيه. ويف هذا الباب تعطى الباحثة التوصيات متابعة ذلذا البحث. 

 خلالصةأ.  ا

  اعتمادا على نتائج اليحث و التحليل فتستنتج الكاتبة أن   

دلدرسة اإلبتدائية اعملية قيام بنشاط حفظ القرآن باستخدام طريقةاحلركة  اخلاصة  .1

Mata Hati  كل الفصول ثالثة الفرق وفقاا لعادد ادلاربه وهاو ثالثاة   ق  ر  ع الف  وز  يت  أن

هااأ أن يكتااد ادلاادر س مااا ساايحفطها ماان زلتويااات عمليااة تعليمهااا ف وأم ااا أنفااار.

اآليااات الكر ااة ر يقاارأ ادلاادرس و التالميااذ ديعااا حاار يقاادروا علااى قرائااة جياادة ر  

عاار ا ادلاادرس اآلياااات ماا  معانيهاااا ر عاار ا معانيهااا كا التالمياااذ ماا  حركا اااا ر  

و يقوم كل  ادلربه االختبار لكال التالمياذ. و شاكل ماراجعتهال باالمتحاان الياومأ 

مراجعااة السااورة اةفولااة علااى ثااالث ماار ات كاال يااوم و هااأ عنااد دخااول الفصاال و 



 

55 

Risci Rusyanawati, 2015 
Penerapan Metode  Gerak Khas Sdit Mata Hati Dalam Program Tahfidz Al Quran Di Sdit Mata Hati 
Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.Upi.Edu | Perpustakaan.Upi.Edu 

االسااا اح و قبااال الرجاااوع وفقاااا للساااورة ادلكتوباااة و باختباااار الفصااال ادلدرساااأ. أماااا 

التلميذ الذي له احلفظ االمتياز فوق قدرات أصحابه فيدخلاه كا الفرياق اخلاا . 

اإلضااايف خااارج وقاال الااتعلال يف  وكاال التلميااذان ماارب  واحااد و يقااام بااذل  الااتعلال

ااز  حلصااول علااى حفااظ جااز ا ماان  ادلدرسااة. و التلميااذ الااذي لااه احلفااظ ادلمتاااز جيع ه 

 القرآن. ويسمح كل ادلرحلة يش ك يف هذا الربنامج.

 Mata Hati دلوجهاةا دلدرساة اإلبتدائياةكلقا  طريقة احلركة اخلاصة عية ادلدرس يف و ن .2

قاادر مادرس حتساه القارآن و حف اه و هاأ جياد جادا. كلا  ادلن اور مان شاروط 

فصاايح يف قاارا ة القاارآن و  ر   S1علااى التعلاايال اااذ  الطريقااة و ال وجااوب ادلتخاارج 

كتابتاه وقااادر علااى ترداة القاارآن لف يااا و لاه احلفااظ علااى اهقال جااز  واحااد و هااو 

حااافظ آيااة القاارآن الااع ساايعل معا التالميااذ و قااادر علااى التعلاايال اااذ  الطريقااة. أمااا 

الاااة حفاااظ مدرساااأ القااارآن يف هاااذ  ادلدرياااة متفرقاااة و علاااى اهقااال حاااافظ حلاااز  ح

الثااااالثه. و اههااااال يف التعلااااايال اااااذ  الطريقااااة ادلساااااتعدون و يعاهااااد ديعااااا لزياااااادة 

" دلعاوناااة TTQ"حف هاااال. ول قاااأ نوعياااة مدرساااهال كاااان يف تلااا  ادلدرساااة ا لاااس 

 ادلدرس اجلديد.

اادون ا    ااور هااذ   TTQيشااعر فريااق  .3 بالصااعبة يف حصااول علااى هاادفهال. فيحم 

احلركااااة يكااااون التالميااااذ متمتعااااه تعلمهااااال باااال كااااان هاااادا الفريااااق زلصااااول علااااى 
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وساايلتها و اااا يوجااد التلميااذ لااه احلفااظ فااوق اذلاادا ادلكتااوب. كثاا  ماان ادلرحلااة 

ميااذ و أن يف الواقاا  قباال أن ياادخل التال اآلخاارة الااذين نف ااون قاادر ثالثااة أجاازا .

يف هاااذ  ادلدرساااة ود يساااتخدمون هاااذ  الطريقاااة مااانهال مااان د يااازال يقرئاااون القااارآن 

 فصيحه و شاعرون بالصعبة يف احلفظ.

 امتياز هذ  الطريقة هأ :  .4

 سهولة التالميذ يف حفظ القرآن .أ 

 مساعدة التلميذ الذي له نقصان يف السم  على حفظ القرآن .ب 

 على حفظ القرآن مساعدة الكبار يف سنه .ج 

 ون البئة ممتعة يف احلفظ وما أصبح كل أن تك .د 

 عيوب هذ  الطريقة هأ :

 صعد يف تعيه احلركة  .أ 

 اختالا احلركات به ادلدرسه فيؤدي كا اخللظ به كل احلركات .ب 

  من التالميذ من د ند احلركات يف احلفظ وما أصبح كل  .ج 

 التوصيات .ب

 :تعددة و هأستقدم الباحثة التوصيات ادل اعتمادا على االستنتاج ادلشروح
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 دلعاهد اإلسالم و رلتمعه  .1

ا   ستناسد هذ  الطريقة للمجتم  العام الذين يريدون أن يبدأ حفظ القرآن هّن 

بة حفظ القرآن   ور ممت  ومنعو  محاسة يف حفظ القرآن. و على ا تم  أن يكونوا زل

هذ  الطريقة  و دلعاهد تربية اإلسالمأ الذي له برنامج حفظ القرآن : كان هذ  الطريق

  بديلة يف تطوير عملية حفظ القرآن جاند الطريقة ادلستخدمة يف كل  ادلعاهد

 Mata Hati  دلوجهةادلدرسة اإلبتدائية الفريق معادل ادلنهج  .2

يف تطوير عملية تعليال  RPPأن خيطط  Mata Hati دلوجهةا دلدرسة اإلبتدائيةاعلى ادلدرس 

اعة على أحنا  زلتاجة كا التحسه و الزيادة منها كتابيا مبر   حفظ القرآن اذ  الطريقة

 طريقة كلقا  ادلادة و ادلراج  و وسيلة التعليال و التقومي و السؤاالت و اهجوبة 

 عسى أن يكون ادلدرس مستقيال يف قيام باالبتكارات لتكون هذ  الطريقة العالمة اخلاصة

احلفظ متميزا حر يسجل  لاحيث كان برنامج Mata Hati دلوجهةا دلدرسة اإلبتدائية

 اآلبا  أوالدهال كا هذ  ادلدرسة فزاد أجيال زلبه القرآن.

 لقسال تربية اللغة العربية .3
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يف قسال تربية اللغة العربية الذي  تقدر هذ  الطريقة أن تكون بديال لربنامج حفظ القرآن

 د يزال نقصان فعاليته.

 


