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 األّول الباب

للمشكلة التمهيد. أ   

 ال بالقرآف ألّنو.الدنيا ىف احلياة لدليل دلسلمنيا أّمة حياة ىف ىاّما دورًا القرآف ديلك
 آخر حتّ  أصليتو حفظ الذى السماوى الكتاب وحيد والقرآف. حياتو ىف االنساف يضلّ 
 " 9: احلجر سورة وىي القرآف من اآليات احدى ىف توجد احلاؿ ىذه. الزمن

    
  ".    

: 2102) القطّاف قاؿ(. ص) حمّمد األنبياء خامت على ادلنّزؿ اهلل كالـ ىو القرآف
 .بتالوتو ادلتعّبد( ص) حممد على ادلنزؿ اهلل كالـ ىو القرآف( 01

 ادلنّزؿ ادلعجز اهلل كالـ ىو القرآف( 8: 2112) الصابوىن قاؿ,السابق للقوؿ وِفقا
 ادلصاحف ىف ادلكتوب السالـ عليو جربيل األمني بواسطة وادلرسلني األنبياء خامت على

 . الناس بسورة ادلختـو الفاحتة بسورة ادلبدوء بتالوتو ادلتعّبد بالتواتر إلينا ادلنقوؿ

(, ص) الرسوؿ على ادلنزؿ, تعاىل اهلل كالـ ىو القرآف( 02: 2100) ُعْلواف وقاؿ
, الصدور ىف احملفوظ, السطور ىف ادلكتوب بالتواتري ادلنقوؿ, ـالسال عليو جربيل بوساطة
 .بالناس ادلختـو, بالفاحتة ادلبدوء, بتالوتو ادلتعبد

 ىف القرآف حيفظوف يتأكدبكثريالناس ىذا. الزمن آخر إىل القرآف أصلية اهلل يكفل
 حضرت األف,  اخصوص إندونيسيا ىف. العجائز وإّما البلوغ وإّما األطفاؿ إّما, العامل مجيع

, باألسباب القرآف حلفظ صعوبة ىف زالوا ما التالميذ ولكن. القرآف حلفظ الرتبية مؤسسات
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 حضرت لذلك. القرآف حلفظ الوفقية قليلوف التالميذ حت التنوّع قليلةُ  ىي الت الطريقة منها
 . القرآف حفظ عليهم ضُعف حت وكسال, ضجرا تعىن التالميذ من جديدة مشكلة

 على دراسة ليَكسِّبَ  لألساتيذ والتقومي ادلسائل ىي القرآف حفظ ىف التالميد ضعف
 واختار. التالميذ حاؿ فهم استطاع إف التالميذ لتوجو األستاذ جنح. التالميذ حاؿ قْدر

 حفظ عند وكسال ضجرا ِلضوع الطريقة فمن. الدراسة ىف تستخدـ الت الصائبة الطريقة
 .(MRO) ادلخ وزف طريقة ىي القراف

 مخّ  ىف النغمة نقش ببناء القراف وحفظ القراءة طريقة ىي (MRO) ادلخ وزف طريقة   
 ىذه. Golden Brain Activation  (http://ritmeotak.com)يسّمى ادلوكيب ىذا. اليمني

 وجامعة البندوع التكنوليجية جامعة  من متخرّجوا ىم, الناس بسبع مكتشفة الطريقة
 .http://ritmeotak.com)) الغنطار ومعهد زىراأل جامعة و فاجاجارف

 منها. التاىل الوقت ىف واْزدىارا الرتاقى يامل. للتحليل ادلؤلف أىمّ , ذلك على بناء 
 حفظ دراسة إقامة الطريقة األستاذ ابتكر. القرآف حفظ ىف للتالميذ الصواب الطريقة يقابل
 .واحلماية باجتهاد حفظا التالميذ يشّقق و. القرآف

. اخلسارة متنوّع وحضور َوُمَوْسَوسَ  الباؿ مشغوؿ فيمكن التحليل ىذا يُفعل ال ذاإ
. دائما ممالّ  الدراسة ىذه خياؼ حتّ . للتالميذ القرآف حفظ ىف الصائبة طريقة يوجد ال منها
 .التاىل الوقت ىف القراف حّفاظ ونّقص دائم ادلشكلة ىذه

 نطاؽ ىف كاف ىذادلشكلة ألفّ  طحالس رفع و للتحليل مهّمة ادلشكلة ىذه كذلك
 .الرتبية مقاـ ىف ويوجد العربّية اللغة
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 وصياغتها المشكلة تشخيص. ب

 المشكلة تشخيص. ا

 القرآف حفظ اخِنفاض دفاع التالميذ يف عملّية . أ

 فآالقر  حفظ ىف التالميذ صعب . ب

 المشكلة صياغة. 2

 ادلخ؟ وزف طريقة داـاستخ قبل القراف حفظ دراسة ىف التالميذ دراسة كيف. ا

 ادلخ؟ وزف طريقة استخداـ بعد القرآف حفظ درسة ىف التالميذ دراسة كيف.2

    القرآف؟ حفظ دراسة مناقب ارتقاء إىل ادلخ وزف طريقة أثرة ىناؾ ىل.2

 البحث أهداف. ج

 : يلى ما إىل يهدؼ فهذالبحث, السابق مشكلة على بناء

 ادلخ وزف طريقة استخداـ قبل القرآف فظح دراسة ىف التالميذ دراسة دلعرفة .0
 ادلخ وزف طريقة استخداـ بعد القراف حفظ دراسة ىف التالميذ دراسة إجناز دلعرفة .2
 القرآف حفظ ىف ارتقاء إىل ادلخ وزف طريقة عند وعدمو  األثرة وجود دلعرفة .2

 منافعه و البحث فوائد. د

 البحث فوائد. ا
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, فائدتاف على البحث ىذ من فرُيجى ذكرىا سبق الت البحث أىداؼ على اعتمادا
 منها

ينفع ىف تنمية  البحث وحصوؿ اخلدمة لتقدمي:   الدراسى نظريّات فائدة .أ
العلم. و  يرجى أيضا أَْثرى فكرة أو النظرّية ادلساعدة ُنُشوء العلم الرتبّية اللغة 

 (MROالعربية, باخلصوص ادلعّلق مبؤّثرة وزف ادلخ )
 الرتبويني ادلمارسني إىل مدخال توفر أف استطاع :   عملىّ  فائدة  .ب

ىف    (MROوباخلصوص األساتيذ, يدّؿ حمصلة ىذا البحث أّف مؤّثرة وزف ادلخ )
 ارتقاء ُقدر التالميذ ىف حفظ القرآف.

  البحث منافع. 2

 ىذا البحث أف يعطى ادلنفعة بطريقة مباشرة أو غري مباشرة, منها :  من ُيرجى

 تلميذلل . أ

ىف دراسة حفظ القرآف حت  والكفائةطريقة ادلؤّثرة  وسيلةطريقة وزف ادلّخ 
 يستسهل عليهم ىف حفظو

 لمدّرس .ب

 ىف التعليم ُقدرَه لرتفاع تقوديا صار  البحث ىذا من يرجى, القرآف حتفظ دلدّرس
 .التالميذ دراسة ارتقاء جهد

 للباحث .ت
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َفْضاًل َعْن ىذا . القرآف حفظ دراسةال مناقب ارتقاء ىف ادلخ وزف طريقة أثر معرفة
البحث أيضا سيطة الدراسة لنَػزَاَىة العلم وادلهارة مبَُمارسة رْأًسا حّت يرى و حُيسُّ ىل ىف 

 مؤّثرة و فّعاؿ أو ضده اآلف حترسة الدراسة يُفعل مما

 الرسالة منظمة تركيب. ه

 المقدمة: األّول الباب. ا

 إىل ادلشكلة ىذه وحتقق تشخيص  ثّ ,للمشكلة التمهيد على يشتمل األّوؿ الباب
 ىف وتبنّي  وتعرؼ البحث من فائدة أيضا يشتمل ادلذكور الشْرح على بناء. ادلشكلة صياغة
 الرسالة منظمة تركيب

  النظريات: الثانى الباب. 2

 يُنحلّ ( البحث متحّوؿ على ثىّن  الذى) وادلسّودة النظرّية, النظريات الباب ىف
  (MRO) ادلخّ  وزف طريقة عن حثيُب, البحث نظرية على ثىّن  ثّ . ادلؤثرة فلسفة عن ريّ بالنظ

 .القرآف حفظ مطالعة وتعريف التالميذ ةدرس ارتقاء عن أيضا مسرتسيل الباب ىذا ىف . 

 البحث منهجية: الثالث الباب .4
 وتصميم البحث وعيّنة البحث مكاف على يشتمل البحث منهجّية الباب 
 الباب ىذا ىف. ادلتحّوؿ عملّية تعريف و البحث منهجّية أيضا يشتمل ثّ . البحث
 مسرتسيل ثّ  .الواسطة ذات وموثوقية الصالحية دلعرفة البحث واسطة أيضا يشتمل
 .البحث منهاج و البيانات تصنيع طريقة و البيانات مجع طريقة



 

6 
Sinai Senja Alija Bosnia , 2015 
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN METODE RITME OTAK (MRO) TERHADAP PENINGKATAN HAFALAN 
AYAT AL-QUR`AN SISWA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

 والتفسيرها البحث حواصل: الرابع الباب. 4

  وتفسريىا البحث اصلحو  يشرح الباب ىذا

 واإلقتراحات النتائج: الخامس الباب. 5

 مدة وادلالحق ادلراجع أيضا يشتمل ثّ . واإلقرتاحات اإلنتائج على يشتمل الباب ىذا 
 .الباحث وسرية البحث

 


