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  الباب الربع 

البحث نتائج   

 املوزج عن موضوع البحث .أ

يف  البحث، أجرى البحث أواًل دراسة أولية يف  قبل إجراء البحث

و هالذي يدرس برانمج الرتمجة  أستاد .كودوسان كبومن الرمحن سجد بيتامل

يف حني أن املشاركني الذين هم موضوع البحث هم اجملتمع  .أستاذ صاحلني

 .الذين يتابعون أنشطة برانمج الرتمجةاحمليط 

 املسجد رئيس الباحث التقى ،۲۰۱۸ أبريل ۹ يف يوم االثنني املوافق

 ، له ووفقا. القرآن فهم على احمليط اجملتمع بقدرة املتعلقة املعلومات جلمع

 من العديد هناك ". القرآن فهم إىل تفتقر زالت ما احمليط اجملتمع قدرة فإن

 يكن مل ألنه ،" القرآن فهم يف الصعوابت حول اجملتمع على تؤثر اليت العوامل

 ، صغريا يعد مل الذي العمر عامل ألن ، قبل من للرتمجة برانمج هناك

 و القرآن لدراسة الوقت لديك يكن مل بذلك احمليط اجملتمع انشغال وكذلك

 اجملتمع أن يف السبب هو هذا رمبا. وخمتلفة التوجيهية اخللفيات أي يوجد وال
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 يف الوارد املعىن فهم أو القرآن فهم على قادر غري أو صعبا يزال ال احمليط

 .القرآن

 ب. تقدمي البيانت 

 ستخدام برانمج التمرينات يف ترمجة القرآن الكرميالعملية .( 1

 برانمج حول حبث إلجراء نية الباحثون ينقل أيضا املناسبة هذه يف

 عالوة. كودوسان كبومن الرمحن بيت املسجد يف القرآن فهم لتسهيل الرتمجة

 ابالعتناء ابحثون ابحثون قام ، ۲۰۱۸ أبريل ۱۰ ، الثالاثء يوم ، ذلك على

 يف مالحظات الباحثون أجرى اليوم ذلك يف. البحوث إلجراء اإلذن خبطاب

بتوقيت و.م. ،  ۱۷.۳۰يف الساعة . كودوسان كبومن الرمحن بيت املسجد

دخل الباحث مع األستاذ إىل املسجد ، يف ذلك الوقت بدأ التعلم بعد 

 صالة املساء ، مع صالة املغرب "بعد بدء صالة جديدة ، والتعلم يبدأ من

يف حملة عن مالحظات  ، "العشاءبعد صالة الغروب حىت وقت الصالة

اليت تعين  تكرارسلمت درسه مع طريقة  أستاذالباحث يف اليوم هو أن 

كلما كرر  التكرار ، وهذا هو كيفية تعلم الرتمجة مع النظام تكرار عدة مرات.

 الكلمات من العديد هناك ، نرباس أبو دراسة يف ذلك ، كلما كان أسرع.
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  ، مرة ۳۰۰۰ تتكرر ، تعنيها اليت( هم) كلمة  فمثالً . تتكرر اليت القرآن يف

 تعين اليت( الذين) الكلمة ، مرة ۲۶۹۸ بقدر تتكرر ،( هللا) كلمة

 يعين مما( أالئك) كلمة  مث ، مرة ۸۱۰ إىل يصل ما يكررون الذين األشخاص

 .مرة ۲۰۵ بقدر تتكرر ، أهنا

 البحث لبياانتا التعرض .1

 البحثية ابألنشطة يتعلق فيما املقدمة البياانت ، القسم هذا يف

 هذا يف للبياانت أشكال ثالثة هناك البحث إجراء أثناء البحثية واملوضوعات

 .والتوثيق واملقابلة البياانت مراقبة وهي البحثي النشاط

 املراقبة بياانت .أ

 هو كاوي  يف املوجود املسجد أن من املالحظة بياانت رؤية ميكن

 الالنغار أسس رائد أول أو شخص أول هو ۱۹۹۹ عام يف التأسيس اتريخ

 صغريًا اللنغار حجم يزال ال ، الوقت ذلك يف. ايسني نور األب مساه الذي

 ۱۰ يقارب ما إىل بعد يصلوا مل الذين احلجاج عدد مع. م ۹×  ۵ حبجم

 .املتزايد احلجاج وعدد langgar ينمو الوقت مرور مع. أشخاص
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 عدد زايدة مع ، حاجا 75 بنحو احلجاج عدد ازداد 2000 عام يف

 7 إىل طوله يصل مسجد إىل" مصلي" جتديد مت ، فأكثر وأكثر أكثر" اجلدة

 الفت احلجاج عدد تطور. املسجد ورواق األم من ويتكون مرت 14× 

 مرة جتديده ومت أخرى مرة إضافتهم متت الذين احلجاج عدد زاد كما.  للنظر

 العدد أصبح واآلن م 14×  13 بقياس مبسجد أخرى مرة تغيريه ويتم أخرى

 .مجاعة 150 حوايل اآلن

 ، العبادة أماكن يف فقط يستخدم املسجد يكن مل ، 1993 عام يف

 أيًضا متحمس اجملتمع أن يبدو. التفسري لتعلم كمكان  أيًضا ُيستخدم بل

 إىل ويستمع ، األسبوع يف مرة التعّلم تفسري يعقد. التعلم هذا مثل لعقد

 يتعلم بل ، فقط العبادة أماكن املسجد يستخدم ال واآلنصاحلني.  املعلمني

 من عقد بداية. القرآن تعّلم ترمجة برانمج أيًضا حيمل اآلن لكنه ، التفسري

 نفسه عن املعلم فصل مث ، سورااباي الكبري املسجد يف وتطورت سورااباي

 PPTQ لبنانية لرية سورااباي يف ذلك كان  وإذا سفيند اخلاص امسه وأسس

 أصبحت وقد ابلفعل مطورة الطريقة هذه(. القرآن الرتمجة تدريب برانمج)

 هللا شاء وإن واباتم وكاليمنتان ابيل إىل الربانمج هذا وصل حىت كبرية  مؤسسة

 خالل من كبومن  هذا يف أدخل .إندونيسيا أحناء مجيع يف ينتشر سوف
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 هبا ورحب توسية أايم أحد صباح خالل من سورااباي من االجتماعية التنشئة

 .اجملتمع

 الذين اآلابء يلنب وسوف ، السبت يوم أمهات كل  الربانمج يقام

 .األمهات خاصة للتعلم جدا متحمسني فهم ، فقط الناس من قلة يشاركون

 مكان توفري يتم حيث جدا كافية  أيضا هي املسجد يقدمها اليت التسهيالت

 ال املسجد إىل للصالة املخصصة فالقرية ، كثريًا  والنساء للرجال للوضوء

 ، كبرية  ودعائم ، طاولة التعلم عملية توفري ولتم ، الكراج مع تتوافق

 .للتعلم وميكروفون

 مساعدة يتم: التعلم عملية تدعم اليت العوامل من العديد هناك

 تلخص اليت القاموس يف والدروس التعليمية الوحدات خالل من املشاركني

 تكون ال حبيث جًدا وكثرية جًدا قصرية الطريقة. تعلمها سيتم اليت املواد مجيع

 من جدا عميقة املعرفة يف الرغبة ؛ طويالً  وقًتا تستغرق ال لذلك امليل طويلة

 ، احلالية امليدانية املراقبة عمليات نتائج من. املتغرية التسليم أمناط. املشاركني

 :يلي كما  هي التعلم عملية تعيق اليت األشياء فإن
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 واخللفية ، املختلفة العمرية والعوامل ، للمشاركني املختلفة اخللفيات

 سالسة وليس ختتنق التعلم عملية مسار جتعل اليت الزمنية والعوامل ، التعليمية

 هبا قام اليت البحث نتائج إىل استناداً . املختلفني املتعلمني قدرة بسبب

 جيب اليت األشياء بعض هناك ، واملقابلة املالحظة نتائج من الباحثون

 :يلي كما  الدراسة هذه عليها تركز واليت البحث نتائج يف وصفها

 اخلطوة مطلوب ،" أ" القران قناة ترمجة تعلم على الرتمجة برانمج تنفيذ

 حوايل من جمموعة لكل ألف 400 لدفع شهر كل  الربانمج ملتابعة األوىل

 الشهرية األموال إرسال مث العيسى سييت األم مع ابلتنسيق نسوية مشاركة 20

 بشكل املواد تعلم عملية عن كثريًا  خيتلف ال التعليم فتح وعملية سورااباي إىل

 الدرس البداية يف يفتح فاملعلم ، اإلسالمي والدين اإلجنليزية اللغة مثل عام

 مث السابقة االجتماعات نتائج وتكرر صالوة تكرر. هللا وميدح ، حتياته مع

 دروس يف الدخول قبل ، ذلك وبعد ، تعلمه سيتم ملا أويل تقدمي يف تشرع

 الدروس من يفهموهنا ال قد أشياء لطرح الفرصة الطالب منح يتم ، جديدة

 املناقشة إىل املعلم يذهب مث جديدة أسئلة على اإلجابة بعد ، السابقة

 حيدث التكرار أو الصعبة الكلمات عن يبحث من آخر تطبيق يف. القادمة

 .التايل النحو على املثال ، تفسريها و ظمري حول مالحظة يف أيضا ولكن
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 عن احبث مث األصوات قراءة يساوي" معين" كلمات  عن البحث (1)

 وحمتواها الكلمات ترمجة( 2) ابلفعل هبا دراية على هي اليت الكلمات

: ماضي، مضريع،  ( تسريف4حرف، ) و فعل و إسم العلم مع( 3)

 أمر، جاميد، مستاع.

 إىل إال يؤدي لن إسطيقمة ِقبل من الكرمي القرآن ترمجة ممارسة إن

 سبحانه هللا من قربنا من أيًضا سيزيد بل ، والبصرية واخلربة املفردات إضافة

 عند مزااي عشر يستحق واحد حرف وكل كلمته  هو القرآن ألن. وتعاىل

 أكثر هللا سيكون ابلطبع. والتفسري اللغة وتعلم ، قرأت إذا أكثر ماذا. القراءة

 ترمجة إسطيقمة ممارسة خالل من. الرمحة من املزيد وسيصب معه تواصالً 

 مت اليت للطريقة وفقا الكالم كلمة  ترمجة وحماولة القرآن آل وقراءة ، القرآن

 حصلوا اليت الصيغ تطبيق على قادرين املشاركون سيكون ، عليها احلصول

 ، ماكنوية ترمجة إىل الرتمجة ترمجة تتم ، واحدة آية من االنتهاء مت إذا .عليها

 ، البحث جمال يف املؤلفون هبا يقوم اليت املالحظات من. فهمها يسهل واليت

 فهمها جًدا السهل من ألنه ، للغاية فعالة الطريقة هذه أبن املستجيبون يقر

 مثل الكاملة املرافق من املزيد إىل ابإلضافة شخص أي قبل من ودراستها

 إىل ابإلضافة .جماهلم يف خرباء هم الذين واملعلمني التعليمية والربامج األدلة
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 الوقت من أيًضا الطريقة هذه فعالية رؤية ميكن ، املستجيبني على التعرف

 لكل ساعة ونصف ساعة ختصيص مع ساعة 40 ، لفهمها الالزم القصري

 حتتويها اليت النوااي فهم من املتعلمني متكن ، األسبوع يف واحدة مرة اجتماع

 .يقرؤوهنا اليت اآلايت

 املقابلة من البياانت .ب

سجد امليف  القرآن فهم لتسهيل الرتمجة لربانمج خبطوة خطوة تنفيذ .1

 .كودوسان كبومن الرمحن بيت

 وال. للغاية سهلة التعليمية العملية هذه يف املستخدمة اخلطوات

 مع املقابالت نتائج كما.  عام بشكل املواد تعلم عملية عن كثريا  ختتلف

 متابعة خطوات :قال ، الرتمجة برانمج كتدريس.  أستاذ صاحلني الباحثني

 للحصول سورااباي إىل وإرساهلا جمموعة لكل ألف 400 املدفوع الدرس

 رسائل قراءة على القادر الربانمج شروط اتباع مث ، إرشادي كتاب  على

 عام بشكل التعلم يف كما  فتح/  تبدأ التعلم عملية يف مث ، هيجائية

 نتائج وتكرار صالوة .هلل واحلمد ، حتيات مع مرة ألول فتحت

 سيتم ملا األويل التمهيد يف قدما املضي مث ومن السابقة االجتماعات
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 حدثت اليت اآلايت شرحت أن بعد الدعائم يف القرآن فتح مث دراسته

 1تصريفه و ظمري مناقشة ننسى ال ولكن التكرار

 :وقال. أ. س ، املنار نصر األب عنه عرب ملا مشابه وهذا

 عام بشكل أخيت يف التعلم عملية مع تقريبا نفسها هي التعلم عملية إن"

 التعلم عملية بعد وهنا. تغطية وأيضا األساسية ، فتح مع هو وهذا

 جيري" القرآن من آايت مكسيم شرح شرح أستاذه انتهى للكلمة املرتمجة

 2تصريفه و بدهري اهتماما تويل أن أيضا أخرى بطريقة ولكن مناقشتها

 .انمج التمرينات يف ترمجة القرآنلب  الطريقة املستخدم(  .2

 القرآن فهم لتسهيل الرتمجة برانمج تنفيذ يف املستخدمة الطرق هي ما 

 .بيت الرمحن مسجد يف

 الكرمي القرآن ترمجة يف املستخدمة الطريقة هي القرآنية الرتمجة طريقة إن

 الطريقة هذه أن معترباً . بسهولة جزًءا 30 إىل القرآن ترمجة بسهولة ميكن حبيث

 ترمجة يف النجاح حتديد يف تشارك ألهنا ، جتاهلها ينبغي ال اليت العوامل أحد هي

                                                           
 cمقابلة مع األستاذ صاحلني يف ۹ أبريل ۲۰۱۸ 1

 مقابلة مع السيد نصر املنار ، يف 23 مايو 2014 2
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 مسجد يف القرآن فهم لتسهيل الرتمجة برانمج يف املستخدمة الطريقة. القرآن

 ". القرآن ترمجة جناح يف جدا حامسة. اهلدى

 اينغ وكشف. الرتمجة برانمج بتدريس يقوم كمعلم.  ستاذ صاحلنيال وفقا

 لرتمجة حمددة طريقة حتدد ال أان" القرآن من الرتمجة برانمج يف ، ميغك اي هنا: "أن

 طريقة. لرتمجة تعلم عملية يف تكرار طريقة استخدم أان هنا ولكن. التعلم عملية

 ذلك كرر  كلما.  كبريًا  تكرارًا النظام مع الرتمجة تعلم كيفية  أي ، التكرار تعين تكرار

  فمثالً . القرآن يف املتكررة الكلمات من الكثري هو هنا نعنيه ما. أسرع كان  كلما  ،

 2698 بقدر تتكرر ،( هللا) كلمة  ، مرة 3000 تتكرر ، تعنيها اليت( هم) كلمة

 مرة 810 إىل يصل ما يكررون الذين األشخاص تعين اليت( الذين) الكلمة ، مرة

 ضمريل اهتماما تويل كما.  مرة 205 بقدر تتكرر ، أهنا يعين مما( ألئك) كلمة  مث ،

 3تصريفه و

 ات لشركة رئيسا ىور ايسني ابك عئشة زوجة لسييت وفقا ، ذلك على وعالوة

 :حيث. مري"

                                                           
 ۲۰۱۸أبريل  ۹مقابلة مع األستاذ صاحلني يف  3
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 اليت الكلمات عن فقط يبحثون املشاركني ألن للغاية سهلة املستخدمة الطريقة"

 تتكون اليت 1-جزء البقرة سورة التكرار مثال حتدث مل اليت الكلمات أو التكرار حتدث

 4" متكررة مفردات 520،2. مفردات 3624 من

 ما على تنص. أتمري لـ رئيًسا. أ. س ، املنار نصر األب عنه عرب ملا مشابه وهذا

 :يلي

 لنا مبك هذا لنا قيل. التعلم يف طويال وقتا تتطلب وال للغاية سهلة الطريقة إن"

 اليت اآلية معىن. الصعبة الكلمات أو معروفة غري اآلايت عن للبحث التعلم عملية يف

 يف 2698 إىل يصل ما ذكرى يف القرآن يف هللا قال انه اللهم القدوة معىن ابلفعل نعرفها

 5بعد فيما نعرفها ال أو نعرفها ال اليت اآلايت على نشدد نتعلمها اليت الرسالة

. الرتمجة برانمج يف املشاركني أحد قسرية والدة مع مقابلة الباحث أجرى كما

 :ذلك قلت وقد

                                                           
 ۲۰۱۸أبريل  ۹في ، أيسياه ستي السيدة مع مقابلة 4
 ۲۰۱۸أبريل  ۹في ،. نور ياسين السيد مع مقابلة 5
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 أيًضا معقدة وغري جًدا سهلة بطريقة تدريسه يتم الذي املرتجم الربانمج تعلم"

 على الشاشة آية متيز حيث للشاشة فقط اهتماًما نويل حنن. الفهم السهلة الطريقة ملتابعة

 6.”واجملهول املعروف بني ابأللوان أوستادنيا قبل من الشاشة

 :حيث. للرتمجةسيدة اسنان  برانمج يف املشاركني أحد عنه عرب ملا مشابه وهذا

 وحنن ، تعلم كتاب  ضوء يف لدينا القاموس فتح إىل حتتاج ال ألهنا سهلة الطريقة"

 املألوف بني الشاشة متييز ومت. املقدمة يف مثبتة كتب  دفاتر أو ودعما اهتماما نويل

 7" واجملهول

 العوامل املساعدة والعوامل العائقة ( .3

 بيت الرمحن يف القرآن فهم لتسهيل الرتمجة برانمج تنفيذ وتدعم تثبط عوامل 

  كودوسان كبومن

 العمر عامل. أ

                                                           
 ۲۰۱۸أبريل  ۹في ، قسرية السيدة مع مقابلة 6

 ۲۰۱۸ مهي16يف  سيدة اسنانمقابلة مع  7
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  ألن تتم التعلم عملية كانت  إذا وما التيار على جدا مؤثر أيضا هو العمر عامل

.  قوية ذكرايهتا تزال ال اليت الصغرية العصور عكس على. للنسيان عرضة السن كبار

 :ذكر. األستاذ صاحلني مع كمقابلة

 ترجع ، اهلدى مسجد يف القرآن فهم لتسهيل الرتمجة برانمج يف تثبيط عامل

 الرتمجة برامج يف للمشاركني اخللفية وعوامل العمر إىل ترينغاليك إىل الذاتية السرية

 .التعلم نتائج حتقيق يف أيًضا مؤثر العمر عامل ألن. املختلفة

 إبجراء الدراسة يف املشاركون قام عقبات أصبحت اليت البياانت على للحصول

 اليت العوامل. أيضا واملشاركون" اإلدارة جملس ورئيس ، استاذ مع متعمقة مقابالت

 :يلي كما  هي التعلم يف صعوبة جيدون الذين املشاركني تسبب

 ليس يتبعون الذين أن هو التعليمية العملية هذه يف عقبة يصبح الذي أخيت هذا"

 رمبا. األحيان من كثري  يف ينسى يزال ال سنة 50 عن أعمارهم تزيد الذين الشباب فقط

 8.الصغار عن قليالً  خمتلفني ليسوا السن كبار  ألن

 التابع الرتمجة برانمج يف املشاركني أحد مع مقابالت خالل من البياانت تعزيز يتم

 :يقول حيث ، ساره مي لوالدة

                                                           
 ۲۰۱۸ مهي16مقابلة مع األستاذ صاحلني يف  8
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 قدمية عمرية عوامل إىل ترجع الرتمجة برانمج اتباع عند واجهتها اليت العقبات إن"

 رمبا ولكن. وتعلمه الربانمج فهم يسهل ، الواقع يف لكن. حادة تعد مل ذاكرته فإن لذا ،

 .9ننسى ما غالبا فكطر سن ألن

 الذي ، اهلدى ملسجد كزعيم.  نور ايسني هللا نصر جواب مع يتماشى وهذا

 :عن يكشف

 عامل إىل يرجع الرتمجة برانمج يف املشاركني عقبات أصبح الذي أخيت هذا"

 فقط ليس أنه يعتقدون ألهنم التعّلم تذكر يف الصعوبة من سنة 50 فوق عمرهم ، السن

 10". واضًحا عقله زال ما شاب من النقيض على واحد

 املختلفة املشاركني خلفيات. ب

 بني من ، القرآن لـ السلسة الرتمجة أمام عقبات املختلفني املشاركني خلفية أصبحت كما

 مليئة يومية أنشطة هناك ،" القرآن قراءة يستطيعون ال الذين أولئك من ، آخرين

 :أبن تفيد اليت عايشة ستيت األم عنه تعرب ما حول. ابالنشغال

                                                           

 ۲۰۱۸ مهي16يف  مهي سارةسيدة مقابلة مع   9

 ۲۰۱۸ مهي16يف  ايقا سيدمقابلة مع  10
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 من العديد بسبب هو" القرآن ترمجة تعلم يف املشاركني تثبط اليت للعوامل ابلنسبة"

 القرآن قراءة يستطيعون ال الذين أولئك أيضا هناك الرتمجة برانمج يتبعون الذين املشاركني

 أهنم لدرجة قويون املشاركون ونوااي روح بسبب ولكن الشيء بعض الصعب من لذلك ،

 .11خمتلفة املشاركني انشغال بسبب ، ذلك إىل ابإلضافة. بسهولة يستسلمون ال

 يلي فيما. املقابلة خالل من ن. سودة ين عنها أعرب اليت لتلك مماثل هو هذا 

 :املقابلة نتائج

 الذي االنشغال أن هي الرتمجة برانمج اتباع عند واجهتها اليت العقبات فإن يل ابلنسبة"

 األقل التعليم اتباع عند األحيان بعض يف للغاية مزدحم الظهرية بعد ما فرتة يف أمارسه

 12".للغاية متعًبا كونه  بسبب

 التعليمية اخللفية. ج 

 نظرًا. التعلم نتائج حتقيق يف جدا مؤثرة أيضا هي املشاركني ملختلف التعليمية اخللفية

 غري عن خيتلف املادة فهم السهل من سيكون ، املوضوع تسليم عند املشاركني لتوعية

                                                           

 ۲۰۱۸ مهي16يف  سيدة عئشةمقابلة مع  11

 ۲۰۱۸ مهي16يف  سودةسيدة مقابلة مع  12
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 تلقي على معتاًدا ليس ألنه ، املادة لفهم الشيء بعض الصعب من سيكون املتعلمني

 :سي إل وحيد أاننج أوستادز ذكر كما.  موضوع

 سهولة على أيضا يؤثر فإنه ، لذلك. ختتلف املشاركني من أخيت التعليمية اخللفية نعم"

 13". املواد تلقي يف املشاركني وغياب

 ،" مري" ملسجد رئيسا بصفته ،. أ. س ، املنار نصر السيد نقله ملا مماثل البيان 

 :قال الذي

 ال املواد نقل عندما. أيًضا التعلم على طوياًل  وقًتا ميض ومل ، ابلفعل متدنًيا كان  ألنه"

 مألوفة ستكون والنية جيرؤ هناك ألن تدرجييا ولكن ، وفهمها قبول الصعب من يزال

 .14أيضا سهلة وتصبح

 الوقت عامل. د 

 زوجة عنه عربت كما.  اجلارية التعلم عملية إعاقة أيضا مناسبة غري توقيت لعوامل ميكن

 :يقول والذي ، الرتمجة برانمج أيًضا يتبع الذي" مري مسجد" األم قسرية

                                                           

 ۲۰۱۸ مهي16يف  األستاذ صاحلنيمقابلة مع  13

 ۲۰۱۸ مهي16يف سيد نور ايسني مقابلة مع  14
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 أصبح ، خمتلفون الرتمجة لربانمج اليومية األنشطة يتابعون الذين أولئك ألن مبااك جيين"

 متعب يوم هو اليوم لذلك. أيًضا مدارس وطالب منازل ورابت ومدرسني مزارعني هناك

 .التعلم يف األقصى احلد ال حىت

 جًدا متعبًا كنت  إذا قلًقا أكون ال أحياانً  بيانه بعد ، كاتّيم  األم عنه عربت ملا مشابه وهذا

 مت إذا رمبا. كبرية  مشكلة أيًضا الظهر بعد فرتة كانت  إذا ألنه حًقا مناسب الوقت لكن ،

 ألن تعبوا من العديد ألن بعد يرتكزوا مل الذين من العديد أيضا" isya صالة بعد عقد

  15النشاط من الكثري لديه أيضا اليوم هذا

 كودوسان كبومن  يف الكرمي القرآن فهم لتسهيل الرتمجة برانمج يف الداعمة العوامل 

 و التعليمية الوحدة ، القصرية الطريقة ، هي ترينغاليك الذاتية السرية الوسطى جاوي

 الذي ، األقوايء املشاركني وروح نية ، تعلمها ميكن اليت املواد مجيع تلخص اليت التعليمية

 .املناسبة التعلم عملية يف يستخدم

 قصرية الطريقة هذه. أ

 عن البحث ابلفعل املعلم على جيب حبيث التعلم عملية وغياب سهولة على التأثري طريقة

 .املادة فهم للمشاركني يتيح الذي للتعلم الصحيحة الطريقة
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 :حيث. الرتمجة برانمج يف كمشاركني  فرانندا إيريها عنه عرب ملا مشابه وهذا

 وقتا يستغرق ال. مملة ليست وأيضا التعلم جدا السهل من املستخدمة أخيت  طريقة نعم"

16 

 :أيضا الرتمجة برانمج يف املشاركون قال كما  صبانية بو عنه عرب ملا مشابه وهذا

 اتباعها أيًضا وميكن" القرآن قراءة تستطيع ال واليت ، أيًضا التعلم وسهلة ممتعة الطريقة"

 17يدرس الذي أوستادز ينقله ما إىل ابالستماع

 ، دراستها سيتم اليت املواد مجيع يوجز الذي الدعائم صندوق منوذج. ب 

. التعلم حدوث وقت ومتابعة لفهم أسهل الرتمجة برانمج تتبع اليت البصرية األداة وستكون

 :فقال ، الرتمجة برانمج يتبعون كمشاركني  السامسية األم عنه عربت ملا مشابه وهذا

 ابلدعائم واملعلم الوحدة شرح مبساعدة وذلك ،" القرآن قراءة يف بطالقة أكن مل ألنين"

 18.جيري الذي التعلم متابعة من بسهولة أمتكن حىت

 والعاطفة النية. ج 
                                                           

 ۲۰۱۸ مهي16يف  مهي سارةسيدة مقابلة مع  16

 ۲۰۱۸ مهي16يف  سبانيةسيدة مقابلة مع  17

 ۲۰۱۸ مهي16يف مشسية سيدة مقابلة مع 18
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 ملا مشابه هذا. مشكلة تكون لن أهنا ملعرفة قوية نية هناك دام ما عقبة العقبة تكون لن

 :يقول والذي ، الرتمجة برانمج يتبعون كمشاركني  نيتا عنه عرب

 أخت ترمجة أستطيع ال ألنين يهم ال لكن ، األخت مسجد عن يكون ما أبعد بييت"

 يف الوارد العلم معرفة وأيضا ، هللا حمرمات معرفة خالل من أفضل أكون وحىت القرآن

 19القرآن

 ب. نتائج البحث

املسجد بيت نتائج البحوث املتعلقة مبستوى قدرة املشاركني على فهم القرآن 

 حول برانمج الرتمجة. كودوسان كبومن الرمحن

 املسجد بيت الرمحن. تنفيذ برانمج الرتمجة خطوة خبطوة لتسهيل فهم القرآن 1

بناًء على تعرض البياانت فوق نتائج البحث على خطوات متابعة  كودوسان كبومن

جمموعة من النساء  30ألف لكل جمموعة أكثر أو أقل يتكون من  400التعلم هو دفع 

وإرساهلا إىل سورااباي مث تتبع الشروط الربانمج القادر على قراءة احلروف اهلجائية ، مث 

بشكل عام فتحت أوال مع حتيايت ، مدح هللا تبدأ يف عملية التعلم / فتح كما يف التعلم 

وكرر نتائج اللقاءات السابقة ومن مث املضي قدما يف التمهيد  صالوة سبحانه وتعاىل. 
                                                           

 ۲۰۱۸ مهي16يف اثنان سيدة مقابلة مع 19



84 
 

األويل ملا سيتم دراسته مث أفتح القرآن أبن هناك الدعائم بعد أن شرحت اآلايت اليت 

 تصريهحتدث التكرار ولكن ال ننسى مناقشة دهري و 

ريقة املستخدمة يف تطبيق برانمج الرتمجة لتسهيل فهم القرآن . ما هي الط2

 أو تكرار طريقة هي التعلم يف املستخدمة الطريقة كودوسان كبومن املسجد بيت الرمحن

 وشرح مقابلة وقت يف. التكرار حتدث اليت اآلايت قراءة خالل من. التكرار طريقة

 املستخدمة الطريقة ألن الفهم سهل يكونوا أن ميكن املشاركني بعض أن تبني الباحث

 .والدراسة الفهم سهلة

 سجد بيتامل يف القرآن فهم لتسهيل الرتمجة برانمج تنفيذ وتدعم تثبط عوامل. 3

 كودوسان كبومن الرمحن

 املثبطة ابلعوامل اخلاصة البحوث نتائج من أعلى البياانت تعرض على بناءً 

 كودوسان كبومن الرمحن سجد بيتامل يف القرآن فهم لتسهيل الرتمجة برانمج لتطبيق

( 4 ، السن عامل( 3 ، التعليمية اخللفية( 2 ، للمشاركني خمتلفة خلفيات( 1: فهي

 تلخص. 2 ، قصرية الطريقة. 1 هي الداعمة العوامل أن حني يف ، الوقت عامل

 والروح النية. 3 ، دراستها املراد املواد مجيع والدعائم ، والقواميس ، الوحدات
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 البحث مناقشة. ج

 حماولة هي التالية C النقاط يف الباحثون سيصف اين البحوث نتائج مناقشة

 وصف تقدمي يتم. احلالية النظرايت أو خمتلفة نظر وجهات من البحوث نتائج لشرح

 :التايل النحو على البحث نتائج مناقشة

 ا مسجد يف القرآن فهم لتسهيل خبطوة خطوة الرتمجة برانمج تنفيذ .1

 كودوسان كبومن الرمحن سجد بيتامل

 ، احلجيج رسالة قراءة هو للمشاركني األول الشرط فإن الرتمجة درس حضور قبل

 يتم أن بعد نسائية جمموعة 30 من جمموعة هبا تقوم شهراي ألف 400 دفع مث

 عملية يف األوىل اخلطوة فإن ، الشرط استيفاء يتم عندما .سورااباي يف إيداعها

 حدثت واليت التكرار حتدث مل اليت اآلايت يشرح أو يفسر ما أول هي الرتمجة

 بينما 88 مرقمة املفردات أدانه الصورة أنه على إليه ينظر أن ميكن. بينغوالنغن

 مع. مفردات 35 هي املعروفة املفردات لذا. 53 اجلديدة املفردات بلغت

 يف املشاركني على يسهل حبيث العمق يف دراستها سيتم اليت املفردات اخنفاض

 ه.أدان الصور تعلم رؤية ميكن .الفهم
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 وظمري  الحظت أيضا ترمجة عند الصعبة الكلمات عن البحث إىل ابإلضافة

 التالية األمثلة مثل. اآلية حمتوى شرح مث. الكلمة ترمجة من االنتهاء بعد تصريف

 .االجتماعات تصف اليت

 األول االجتماع

﴾ َماِلِك 3﴾ الرَّمْحـِن الرَِّحيِم ﴿2﴾ احْلَْمُد ّللِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي ﴿1ِبْسِم هللِا الرَّمْحِن الرَِّحيِم ﴿

َك َنْسَتِعنُي ﴿4يـَْوِم الدِّيِن ﴿ َك نـَْعُبُد وِإايَّ سَتِقيَم ﴿5﴾ ِإايَّ
ُ
رَاَط امل ِصرَاَط ﴾ 6﴾ اهِدنَــــا الصِّ

غُضوِب َعَليِهْم َوالَ الضَّالِّنَي ﴿
َ
 20﴾7الَِّذيَن أَنَعمَت َعَليِهْم َغرِي امل

 

 اللغة إجراءات مسألة

 فاعيل () حنن  معىن َنْسَتِعيُ  و نَ ْعُبدُ  امامن حرف  (1

كَ إِ ك يف  لفظ (2  انَت/ِت )مفعول( معىن ايَّ

 )مفعول( حنن معىن هِدنَــــااِ يف  ان لفظ (3

 (فاعيلانَت/ِت ) معىن أَنَعمتَ ت يف  لفظ (4

 هم )مفعول( معىن َعَليِهمْ  أهم يف  لفظ (5

                                                           
20 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Bandung: CV. J-Art 2004), hal.1 
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 مواد مواد السلوك

 . اسم الرسالة وسبب تسميتها.1

 أ. سورة الفاحتة )االفتتاحية( ، ألن كخطاب االفتتاح للقرآن

كتاب )كتاب الوالد( ، ألنه حيتوي على النقاط الرئيسية حملتوى القرآن. أم ال ب. 

( ، وعود / هتديدات واتريخ املاضي شريعة / ( ، عبادة4( ، بعد أايم )3-1ألوهية )

(7.) 

 ج. السعباين )سبع مرات( ، ألنه دائًما ما يقرأ يف كل صالة

-. سورة الفاحتة مت الكشف عنها يف مكة املكرمة يف املرتبة اخلامسة بعد املودات2

 تسري.

 

 الثاين االجتماع

﴾ الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن اِبْلَغْيِب َويُِقيُموَن 2﴾ َذِلَك اْلِكَتاُب اَل َرْيَب ِفيِه ُهًدى لِّْلُمتَِّقنَي ﴿1امل ﴿

َناُهْم يُنِفُقوَن ﴿ ﴾ والَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن مبَا أُنزَِل إِلَْيَك َوَما أُنزَِل ِمن قـَْبِلَك 3الصَّالَة َوممَّا َرَزقـْ

 ﴾5﴾ أُْولَـِئَك َعَلى ُهًدى مِّن رَّهبِِّْم َوأُْولَـِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ﴿4يُوِقُنوَن ﴿َواِبآلِخَرِة ُهْم 

 اللغة إجراءات مسألة
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 (مفعول)معىن  فيهِ يف ِه لفظ  (1

 هم  معىن يُنِفُقونَ  ،يُوِقُنونَ  ،ِقيُمونَ يُ  يـُْؤِمُنونَ  حرف أي، واوو، و نون يف لفظ (2

 السلوك مواد مواد

 بعدد املنورة املدينة يف الصحراء 67 اآلية من مأخوذ( األنثوية البقرة) البقرة حرف اسم. أ

 .املطففني رسالة بعد ومثانني سبعة

 أكثر يعرف الذي هللا فقط الرسالة بداية أصبح الذي اآلخر آه" املقطه ورسائلامل . ب

 .نية

 :التقوى الشخص خصائص على حيتوي. ج

 القرآن تعليمات على بناء( 1

 الغيب يف نعتقد( 2

 الصالة إنشاء( 3

 إنفاق( 4

 املقدسة هللا كتب  يف نعتقد( 5

 (القيامة يوم) األخري اليوم يف نعتقد( 6
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 الثالث االجتماع

َعَلى قـُُلوهِبْم ﴾ َخَتَم اّلّلُ 6ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َسَواٌء َعَلْيِهْم أَأَنَذْرتـَُهْم أَْم ملَْ تُنِذْرُهْم اَل يـُْؤِمُنوَن ﴿

﴾ َوِمَن النَّاِس َمن يـَُقوُل آَمنَّا 7َوَعَلى مَسِْعِهْم َوَعَلى أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوٌة َوهَلُْم َعَذاٌب عِظيٌم ﴿

﴾ خُيَاِدُعوَن اّلّلَ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَما خَيَْدُعوَن ِإالَّ 8اِبّللِّ َواِبْليَـْوِم اآلِخِر َوَما ُهم مبُْؤِمِننَي ﴿

﴾ يف قـُُلوهِبِم مََّرٌض فـَزَاَدُهُم اّلّلُ َمَرضًا َوهَلُم َعَذاٌب أَلِيٌم مبَا َكانُوا 9أَنُفَسُهم َوَما َيْشُعُروَن ﴿

 ﴾10َيْكِذبُوَن ﴿

 

 اللغة إجراءات مسألة

 (املوضوع) املعىن ذات أمنوا و كفروا  على واو، أليف، رسالة. أ

 (املوضوع) أنك يعينت  احلرف. ب

 .الرتمجة يف تقرأ ال ولكن ،( املوضوع) تعين يقول على" ي" احلروف. ج
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 النحوية املواد حمتوى 4.2 اجلدول

RUMUS 1 

 ضمير

RUMUS 2 

CONTOH TANDA TANDA CONTOH 

 َخَتمَ  ... DIA يـ ... يـَُقولُ 

 َكَفُرواْ  ... وا MEREKA يـ ... ون خُيَاِدُعونَ 

 أَنَذْرتَ  ...ْ  تَ  KAMU تـ ... تُنِذر

- - KALIAN - - 

- - SAYA   

- - 
KAMI  َآَمنَّا ...ْ  ان 

 

 السلوك مواد مواد

 اليت اإلسالمية الدعوة قبول يريدون ال إهنم. الكفار ملوقف صور هي 7-6 اآلايت. أ

 .للعلن معادون هم حىت. وسلم عليه هللا صلى حممد النيب جلبها

 :املنافقني ملوقف وصف هي 10-8 اآلايت. ب

 .كفروا  قلبه يف ولكن ابإلميان اعرتفوا( 1
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 .ابلرمل نفسه خيدع الواقع يف ولكن واملؤمنني هللا خيدع أن يريد( 2

 .كذبة  مرض هناك قلوهبم يف( 3

 الرابع االجتماع

َا حَنُْن ُمْصِلُحوَن ﴿ َأال ِإنَـُّهْم ُهُم ﴾ 11َوِإَذا ِقيَل هَلُْم اَل تـُْفِسُدوْا يف اأَلْرِض قَاُلوْا ِإمنَّ

﴾ َوِإَذا ِقيَل هَلُْم آِمُنوْا َكَما آَمَن النَّاُس قَالُواْ أَنـُْؤِمُن َكَما 12اْلُمْفِسُدوَن َولَـِكن الَّ َيْشُعُروَن ﴿

ْا قَاُلواْ ﴾ َوِإَذا َلُقوْا الَِّذيَن آَمُنو 13آَمَن السَُّفَهاء َأال ِإنَـُّهْم ُهُم السَُّفَهاء َولَـِكن الَّ يـَْعَلُموَن ﴿

َا حَنُْن ُمْستَـْهزُِئوَن ﴿ ﴾ اّلّلُ َيْستَـْهزُِئ هِبِْم 14آَمنَّا َوِإَذا َخَلْوْا ِإىَل َشَياِطيِنِهْم قَاُلوْا ِإانَّ َمَعْكْم ِإمنَّ

َما َرحِبَت ﴾ أُْولَـِئَك الَِّذيَن اْشتَـُرُوْا الضَّالَلََة اِبهْلَُدى فَ 15َومَيُدُُّهْم يف طُْغَياهِنِْم يـَْعَمُهوَن ﴿

َاَرتـُُهْم َوَما َكانُواْ ُمْهَتِديَن ﴿  ﴾ 16جتِّ

 

 

حمتوى املواد النحوية 4.3اجلدول   
 

RUMUS 1 

KATA GANTI 

RUMUS 2 

CONTOH TANDA TANDA CONTOH 
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 َخَتمَ  ... DIA يـ ... يـَُقولُ 

 َكَفُرواْ  ... وا MEREKA يـ ... ون خُيَاِدُعونَ 

 أَنَذْرتَ  تَ ...ْ   KAMU تـ ... تُنِذر

نَ تـُْفِسُدوْ     KALIAN تـ ... ون 

  SAYA   

 آَمنَّا ...ْ  انَ  KAMI نـ ... نـُْؤِمنُ 

 

 السلوك مواد مواد

 حدوث عند تشعر ال اليت ، املنافقني خصائص عن تتحدث السابقة اآلايت تزال ال. أ

 بني من هم املؤمنني أن يعتقدون ألهنم احلقيقي ابإلميان يشعرون وبعضهم ، الضرر

 من تسخر من الغرض ابإلميان املعلنني ، واحلماقة املنخفضة املكانة ذوي األشخاص

 .املؤمن

 .واخلطأ االرتباك من حالة يف ألهنم ، يهزهم الذي هو هللا لكن. ب
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 يعين ابلردة يتبادل اإلميان لكن ، إميان هناك الصغري قلبه يف منهم البعض ، الواقع يف. ج

 .النفاق طريق يفضلون أهنم

 ميساخل االجتماع 

َمثـَُلُهْم َكَمَثِل الَِّذي اْستَـْوَقَد اَنرًا فـََلمَّا َأَضاءْت َما َحْوَلُه َذَهَب اّلّلُ بُِنورِِهْم َوتـَرََكُهْم يف 

﴾ َأْو َكَصيٍِّب مَِّن 18﴾ ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي فـَُهْم اَل يـَْرِجُعوَن ﴿17ظُُلَماٍت الَّ يـُْبِصُروَن ﴿

َن الصََّواِعِق َحَذَر اْلَمْوِت السََّماِء ِفيِه ظُُلَماٌت َوَرْعدٌ   َوبـَْرٌق جَيَْعُلوَن َأْصاِبَعُهْم يف آَذاهِنِم مِّ

﴾ َيَكاُد اْلبَـْرُق خَيَْطُف أَْبَصاَرُهْم ُكلََّما َأَضاء هَلُم مََّشْوْا ِفيِه َوِإَذا 19واّلّلُ حمُِيٌط اِبْلكاِفرِيَن ﴿

 َلَذَهَب ِبَسْمِعِهْم َوأَْبَصارِِهْم ِإنَّ اّللَّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر َأْظَلَم َعَلْيِهْم قَاُموْا َوَلْو َشاء اّللُّ 

﴿20 ﴾ 

 

  مسألة إجراءات اللغة

 

. 4ال توجد إضافة ملواد القواعد النحوية ، وال تزال املناقشة يف أمثلة صيغة االجتماع 

  ينبغي إعادة التأكيد على ما يلي
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         جَيَْعُلونَ   يـَْرِجُعونَ  يـُْبِصُرونَ   

 

RUMUS 1 

KATA GANTI 

RUMUS 2 

CONTOH TANDA TANDA CONTOH 

 َخَتمَ  ... DIA يـ ... يـَُقولُ 

 َكَفُرواْ  ... وا MEREKA يـ ... ون خُيَاِدُعونَ 

 أَنَذْرتَ  ...ْ  تَ  KAMU تـ ... تُنِذر

نَ تـُْفِسُدوْ     KALIAN تـ ... ون 

  SAYA   

 آَمنَّا ...ْ  انَ  KAMI نـ ... نـُْؤِمنُ 

  

 مواد مواد السلوك
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. املثل أو طبيعتهم يف نفاقهم ، مثل الذي يوقد النار يف الظلمة وبعد النار يضيء ما 1

حوهلا حىت يستطيع أن يرى ودفئ ويشعر ابألمان من ما خيافه ، وهللا أيضا يزيل الضوء 

غري قادر على رؤية. لذلك ال الذي يضيء هلم من خالل إطفاءها وتركها يف الظالم 

نعرف الطريق وهم يف حالة من القلق. هذا هو املنافقون الذين يتكلمون بكلمات اإلميان 

، عندما ميوتون ، سيغمرهم اخلوف والعقاب. كان األمر كما لو كانوا صماء وأبكم 

 وأعمى.

ما كشف هلم . أو املثل ، مثل تلك االمطار الغزيرة. وهكذا فإن هؤالء الرجال ، إذا 2

القرآن ذكر الوثنية الوثنية ، والتهديدات ابملقارنة مع الرعد والبياانت املوجزة اليت تتساوى 

مع الربق ، فإهنا تسد أطفال آذاهنم على عدم مساعها ، خوفا من التأثر قبل مييلون إىل 

 اإلميان الذي جيعلهم يتخلون عن دينهم ، وهو ما يعادل املوت.

 الكفار على حد سواء ابملعرفة وبقوته حىت ال يفلت منه شيء.. هللا يشمل 3

 مسجد يف القرآن فهم لتسهيل الرتمجة برانمج تنفيذ يف املستخدمة الطرق هي ما. 2

 .اهلدى

 املشاركني جيعل ما على إجاابت جتد الباحثون وشرح والتوجيه اإلرشاد مع مقابلة وخالل

 مجيع قبل من للفهم جدا سهل هو منهجه أن على" القرآن ترمجة نفهم أن السهل فمن
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 الطريقة. هذا التعلم يف استثناء أي هناك يكون ال حىت القدمي إىل الشباب من الناس

 .تكرارل طريقة هي املستخدمة

 اآلايت طلب مع. التكرار أساليب أو تكرار طريقة هو الدرس هذا يف املستخدمة الطريقة

 السهل من يكون قد املشاركني بعض أن وجدت احملققني وشرح املقابلة وقت يف. التكرار

 والتعلم الفهم سهلة هي املستخدمة الألساليب نفهم أن

 جدا نوعها من فريدة هي 1968 يونيو 12 ولد الذي الرجل هو تكرار املخرتعني طريقة

 عاما، 18 من ألكثر" القرآن الفعلي التدريس وقد االجنليزية اللغة قسم خرجيو. وخالقة

 نتائج. ل" القرآن على والتعرف القراءة على قادرة لتكون املسلمني من املاليني وساعد

 ومبتكرة فريدة أساليب عن البحث له املطاف هناية يف أدى الذي النرباس أبو جتربة

 آل لقراءة فائقة بسرعة وتعلم جدا سهلة طريقة ، هترير طريقة وجد. ل" القرآن لدراسة

 طريقة ، تكرار طريقة أيضا وجد ، ذلك إىل ابإلضافة. فقط ساعات 6 يف ،' القرآن

 21أ" القرآن آل من فائقة بسرعة والرتمجة فائقة سهلة

 اهلدى مسجد يف القرآن فهم لتسهيل الرتمجة برانمج تنفيذ وتدعم تثبط عوامل. 3

 .ترينغاليك كاراجنان  سومبينغني

                                                           
21 Abi nibras, dalam.http://www.cintaquran.com/staff/ust-h-abu-nibras diakses tanggal -06-20

2018 
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 كودوسان كبومن  يف القرآن فهم لتسهيل الرتمجة برانمج تنفيذ دون حتول اليت العوامل

 الوسطى جاوي

 .الوقت عامل. د ، العمر عامل. ج ، التعليمية اخللفية. ب ، خمتلفة خلفيات. أ: هي

 خمتلفة خلفيات. أ

 املزدحم أعماله جدول بسبب. التعلم عملية يف جدا مؤثرة أيضا هي املختلفة اخللفيات

 النقيض على. الدروس تلقي عند جًدا مرّكز وغري متعًبا يكون أن جيب ، الدرس خالل

 .تركيزا أكثر سيكون الدرس اتباع عند جدا ثقيلة ليست العمل من

 التعليمية اخللفية. ب

 املعرفة تلقي عملية يف تعليما تلقوا الذين الناس ألن جدا مؤثرة أيضا هي التعليمية اخللفية

 خيتلف ، اهلدى مسجي يف الرتمجة تعلم عملية ويف. املتدين املتعلمني من أسهل سيكونون

 .كبري  بشكل التعليمية اخللفية يتبعون الذين املشاركون

 العمر عامل. ج

 أن إنكار ميكن ال ولكن ، القرآن فهم يف معني لعصر معينة قيود توجد ال الواقع يف

 من العديد هناك ، الواقع يف. التعلم يف النجاح على أيضا يؤثر الشخص عمر مستوى
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 العاطفة خالل من نشأ ، ما لشخص ابلنسبة عقبة ليس السن أن تثبت اليت األمثلة

 .بذلك القيام يف ، والصرب واملثابرة

 البدنية احلالة احلالة هذه يف. العمر من سنة 23 و 6 بني ما هو للتحفيظ املثايل العمر

 22حالة أفضل يف الشخص وعقل

 إليه ينظر لشيء قوايً  سجالً  مبكرة سن يف األطفال لدى يكون ، احلالة هذه يف ألنه

 .حفظه ويتم ويسمع

 أطفاهلم تعليم اآلابء على جيب كما.  الصغار أطفاهلم إهدار عدم واألمهات لآلابء

 إىل تقدميه أو نفسه بتدريس قام لقد. القرآن ملعرفة خاصة الدين جمال يف وتعليمهم

 تعدد مدى حول واختباره واستجوابه فيه التحكم مت مث ، الدين على ترىب شخص

 .فيه املتضمن املعىن وفهم القرآن تعلم يف استخداماته

 الوقت عامل. د

 التعلم عملية على أيًضا القرآن دراسة يف للوقت املالئم غري االستخدام يؤثر أن ميكن

 مسجد يف املشاركني نشاط أن ذلك من أكثر هو ما. حتقيقها يتعني اليت النتائج  أيًضا

 .للغاية خمتلف اهلدى

                                                           
22 H. Sa‟dullah S. Q, 9 Cara Praktis Menghafal Al-Qur’an, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hal. 40 
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 و للوحدة تعليمي برانمج. ب ، قصرية الطريقة هذه. هي الداعمة العوامل أن حني يف

 .والعاطفة النية. د ، دراستها املراد املواد كل  يلخص

 قصرية الطريقة هذه. أ

 من العديد مع الرتمجة تعلم كيفية  أي ، التكرار تعين تكرار طريقة يف املستخدمة الطريقة

 من العديد هناك ، نرباس أبو دراسة يف. أسرع كان  كلما  ، ذلك كرر  كلما.  التكرار نظام

 كرر  أهنم يعين مما ،(هوم) كلمة  فإن املثال، سبيل على. تتكرر اليت القرآن يف الكلمات

 الناس، يعين ما وهو( الذين) وكلمة مرة، 2698 وتكرر ،(هللا) وكلمة مرة، 3000

 مرة 205 إىل يصل ما تكرر كانوا،  أهنم يعين ما وهو( ألئك) قال مث مرة، 810 ويتكرر

 احملسوبة املفردات من جزًءا ثالثني من يتكون الذي القرآن حجم بلغ حيث ،

 خمتلفة( ٪7) كلمة  7323 من ابلفعل العدد ذلك مفردات تتكون. مفرًدا 160،168

-2004 أبريل ، مبني فاضل حممد حبث. )السابقة للكلمات تكرارًا 98.845 و

 30" القرآن ترمجة سنعرف 7323 املفردات إتقان مع الواقع يف ، هللا سبحان(. 2007

 كانت  إذا البياين للرسم هناية كل:  يلي كما  بياين رسوم شكل يف تصويره مت إذا". جزًءا

 املسافة هي s: السرعة صيغة رمز هو" V"  يف". V" ستشكل مستقيم خبط متصلة

 أن افرتض ، القرآن فهم سرعة حلساب املعادلة تطبيق مت إذا. الوقت t و ، املقطوعة
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 يوم كل  سيطر إذا يعين. 20=  365: 7،323 مث ، القرآن يفهم أن ميكن السنة هدف

 هو العظيم الشيء. اليوم يف جزء 30" القرآن إتقان السنة يف مث وقال. مدينة 20 على

  23جزء كل  يف تنتشر مفردات 323،7 أن

 تعلمها سيتم اليت املواد مجيع تلخص وقواميس ودعائم وحدات. ب

 يتبعون الذين أولئك فإن ، والقواميس ، والدعامات ، النمطية الوحدات ابستخدام

 املستمر التعلم ومتابعة فهم األسهل من سيكون الرتمجة برانمج

 والعاطفة النية. ج

 أحد هو الدافع. القرآن بدراسة شغوفني جيعلهم حبيث قوي املشاركني لتعلم الدافع ألن

 أو واالحتياجات للرغبات وفًقا التصرف على الناس تشجع أن ميكن اليت الروح أعراض

 يف ينمو الذي الدافع هدف أنه على الكلمات دافع يُعرف ، اإلسالم يف 24.الدوافع

 أوستادز دور هنا. خطاب أفعال أو معينة أعمال لتنفيذ يتحرك الذي ، اإلنسان قلب

 اليت النتائج من الواضح ومن. جبدية التعلم يف الرغبة على املشاركني حتفيز كيفية  هو

 قراءة على قادرة اآلن أصبحت النوااي ألن" القرآن قراءة يستطيع ال السابق أن لوحظت

 ".القرآن
                                                           

23 http://msqalazhar.wordpress.com/about/.diakses tanggal 2018-06-29 
24 Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, (Jakarta, 

raja Grafindo Persada, 1997), hal. 8 
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 سيجد مشارك كل  يف قوي دافع أي بدون ألنه. انجحني جلعلهم قوي دافع لديهم ألن

 اخلارجية الدوافع مثل عليه يكون أن ميكن الذي الدافع. اهلدف إىل الوصول يف صعوبة

 25.الداخلي والدافع

                                                           
25 H. Sa’dullah S. Q, 9 Cara Praktis Menghafal Al-Qur’an, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hal. 42 


