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الباب األول 
  مقدمة 
 
 
خلفية البحث   .أ 

 عند العامة الطريقة دبعٌت كل حال الذي يتضمن ىف عملية 
التعليم والتعلم إما ىف تعليم احلاسوبية و إما الرياضية و علم اللغة و 

وكل عملية التعليم احلسنة أو عملية التعليم السيئة يكون . غَت ذلك
. اختيارا و نظاما و فيها أيضا توجد وسائل التعليم وحركة استخدمها

لذلك  الطريقة أيضا دبعٌت ادلنظوم العام على خيار ادلواد التعليم 
 (  2008 : 3: عبد احلميد  )ستخدامها اوتصنيفها و

 جدا ألعمال ة الطريقة مهم أنّ ىف عملية التعليم والتعلم 
كما قال الدكتور وينارنو سورمحد   أنواع الغرضللوصول إُفالطالب 

ّن ادلدرس الضعيف طريقتو حلصول غرضو، وال إ( 11: 1994)
يستوعب أنواع مناىج التعليم أو ىو اليدرى عن كون تلك الطريقة 

فهذا احلاصل . فهو سيحاول أن حيصل أغراضو بطريقة غَت طبيعي
فتظهر . وكذلك الطالب عاىنيادلدرس س و بذلك التعليم حازن دائما
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مسئلة عن التنظيم، وضعف نتيجة التعليم، وضعف غَتة الطالب 
 .وعدم اىتمامهم وجدىم ىف التعليم

إضافة إُف تلك النظرية يعرف الباحث أن طريقة التعليم حقيقة  
تتعلق بفهم الطالب الدرس ألن ال ميكن الطالب يستطيعون أن 
يفهموا الدرس حسنة إذا كان ادلدرس ال يعرف طريقة التعليم و 

.  اليدرى عن كون الطريقة
معهد مطلع األنوار السلفي اإلسالمي ىو احد من ادلعاىد ىف  

مدينة شربون وىناك يعلم ادلعلم علوم النحو كاجلرومية و عوامل 
, وىف التعليم السابق يستخدم ادلعلم طريقة التعليم ادلختلفة. جرجاين
 ىف تعليم اجلرومية بندوجنان و سورجنانيستخدم ادلعلم طريقة : ادلثال 

. و يستخدم ادلعلم طريقة األغنية ىف تعليم العوامل اجلرجاين
 رأى معلم علم اللغة دبعهد مطلع األنوار أن استخدام طريقة 

األغنية مناسب بتعليم كتاب عوامل جرجاين ألن كتاب عوامل 
جرجاين كتب بشكل نظام حىت ذلك الكتاب يستطيع أن حيفظ 

. متعلم باألغنية
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 استخدام طريقة األغنية ىف معهد مطلع األنوار لو عالقة مهمة  
بقدرة حفظ الطالب على نظام العوامل اجلرجاين ألن باألغنية حقيقة 

أهنم حيفظون نصوص نظام العوامل اجلرجاين و باألغنية أيضا أهنم 
. يذاكرون عن نصوص نظام العوامل اجلرجاين جّيدا

إضافة إُف البينات السابقة ينبغي على طالب ادلرحلة األوُف ىف  
معهد مطلع األنوار كاِف تنجونج شربون يستطيعون أن حيفظوا نظام 

العوامل اجلرجاين حسنة ألهنم قد درسوا نظام العوامل اجلرجاين 
ولكن بعد أن نظر الباحث مباشرة على حفظ . بطريقة األغنية

طالب ادلرحلة األوُف بذلك ادلعهد قد عجب الباحث ألن أكثر 
طالب ادلرحلة األوُف ال يقدرون على حفظ نظام العوامل اجلرجاين ال 
سيما ىم قد حفظوا نصوص نظام العوامل اجلرجاىن أغنية ىف عملية 

التعليم و تعلم  
إضافة إُف ادلشكلة السابقة يريد الباحث أن يبحث ىف ىذه  

العالقة بُت استخدام طريقة األغنية و قدرة " الرسالة بادلوضوع 
دراسة احلالة لطالب  ) الطالب على حفظ نظام عوامل جرجاين 
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  " (ادلرحلة األوُف دبعهد مطلع األنوار كاِف تنجونج شربون 
   

 فروض البحث  .ب 

:  فروض البحث ىف ىذه الرسالة ستعرض فيما يلى 
  ميدان البحث  .1

إذا نظر الباحث إُف ىذا ادلوضوع فميدان البحث ىو تربية 
 خارج ادلدرسة

 منهج البحث  .2

أما منهج البحث ىف ىذه الرسالة فهو حبث كمي   
  نوع البحث  .3

البحث  )نوع البحث ىف كتابة ىذه الرسالة ىي أمبَتيك 
  (ادليداىن 

  ربديد ادلسألة  .4

: حدد الباحث ادلسألة ىف ىذا البحث كما يلي  
 استخدام طريقة األغنية ىف تعليم نظام العوامل اجلرجاين  .1

 دبعهد مطلع األنوار كاِف نتجونج شربون
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 قدرة طالب ادلرحلة األوُف على حفظ نظام العوامل  .2
 اجلرجاين دبعهد مطلع األنوار كاِف نتجونج شربون

 

 أسئلة البحث  .5

ما مدى استخدام طريقة األغنية دبعهد مطلع األنوار كاِف  (1
 تنجونج شربون ؟

ما مدى قدرة الطالب على حفظ نظام عوامل جرجاين  (2
 دبعهد مطلع األنوار كاِف تنجونج شربون ؟

ما مدى العالقة بُت استخدام طريقة األغنية و قدرة طالب  (3
ادلرحلة األوُف على حفظ نظام عوامل جرجاين دبعهد مطلع 

 األنوار كاِف تنجونج شربون ؟

 
 أىداف البحث  .ج 

لنيل احلقائق عن استخدام طريقة األغنية دبعهد مطلع األنوار كاِف  .1
 تنجونج شربون
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لنيل احلقائق عن قدرة الطالب على حفظ نظام عوامل جرجاين  .2
دبعهد مطلع األنوار كاِف تنجونج شربون 

لنيل قيمة العالقة بُت استخدام طريقة األغنية و قدرة الطالب  .3
على حفظ نظام عوامل جرجاين دبعهد مطلع األنوار كاِف تنجونج 

شربون 
 

األسس التفكَتية  .د 
ىف تعليم علم النحو عادة يأخذ ادلعاىد السلفية اإلسالمية  

الكتب القدمية ىف مادة دروسو ككتاب عوامل جرجاين و اجلرومية 
ألفية وغَت ذلك ، وىف كتابتها توجد كتب النحو الىت وادلتممة و

ألفية وغَت ككتاب عوامل جرجاين وادلتممة ويكتب بشكل نظام  
 من ذلك .ذلك حىت إذا كان يريد ادلتعلم أن حيفظها يستطيع باألغنية

العجب الباحث إذا كان ىف تعليم كتب الىت كتبوا بشكل نظام 
. يستخدم ادلعلم طريقة األغنية ىف تعليمها

 األغنية ىي رلموعة النشاطة خنرج الصوت بطريقة منظم ونظم 
(. 46: 1988مجلس، )احلياة بتشيئ موسيقى أو بدونو 
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فإن األغنية ىي تستطيع  (169: 2010)قالت دينا موطعة  
باألغنية كثَتة . تعطى مساعدة بصحيحة الىت تسمع أو لعب هبا

االنسان ربصل على ادلساعدة بصحيحة جيدة يف االتصال ادلباشرة 
 . تركوص وتدور و تضحك و تصفيق األيدى:  مثل.سيقىوباَف

اليت تناسب  الّتعليمية األسس أو الّتعليمية الطّريقة اختيار ويف 
 ذبعل اّلىت الطّرائق من  األغنية طّريقةبتعليم نظام ىي باألغنية ألن 

ويسرعون ىف حفظ  الّتعليمية، العملية يتبعون عندما فارحون الّطاّلب
نصوص نظام غَت لبد 

من البيان السابق يعرف أن بطريقة األغنية ىف تعليم نظام  
 إُف تطببق تستطيع تعطى مساعدة بصحيحةالعوامل اجلرجاين 

.  الطالب ىف نصوص نظام العوامل اجلرجاين إُف قدرة حفظهم
  

 

 فرضية البحث .ه 

Ha :  وجود العالقة الداللة بُت استخدام طريقة األغنية و قدرة الطالب
على حفظ نظام العوامل اجلرجاين دبعهد مطلع األنوار كاِف 

تنجونج شربون 



9 

 

Ho :  عدم العالقة الداللة بُت استخدام طريقة األغنية و قدرة الطالب
على حفظ نظام العوامل اجلرجاين دبعهد مطلع األنوار كاِف 

تنجونج شربون 
 

 تنظيم الكتابة .و 

:  ادلبحث ىف ىذه الرسالة يشتمل أبوابا تالية 
:  مقدمة تتكون من : الباب األول  

خلفية البحث و فروض البحث و أىداف البحث 
و األسس التفكرية و فرضية البحث و تنظيم الكتابة   

حبث نظري ىف استخدام طريقة األغنية و قدرة على : الباب الثاين 
:  حفظ نظام العوامل اجلرجاين تتكون من 

تعريف طريقة :  مفهوم طريقة األغنية تتكون من 
األغنية و منافع طريقة األغنية  

تعريف : ومفهوم نظام العوامل اجلرجاين تتكون من 
البحث ىف نظام العوامل نظام عوامل جرجاين و 

اجلرجاين 
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:  مفهوم القدرة على احلفظ تتكون من 
تعريف القدرة و تعريف احلفظ 

: مناىج البحث تتكون من :  الباب الثالث 
 وتقرير ادلثال ومدة ةالبحث ومعرفة الزمر طريقة

تتكون   و خطوات البحثدوات البحثأالبحث و
تقرير الطريقة ىف ربليل طريقة ربليل احلقائق و : من 

  احلقائق

:  ربليل احلقائق تتكون من :  الباب الرابع 
وصف احلقائق و تصميم البحث وحقائق ادلتغَت 

ربليل احلقائق . السيٍت و حقائق ادلتغَت الصادي
اجملموعة وربليل ادلناقشة               

:  اخلامتة تتكون من : الباب اخلامس 
نتائج البحث و االقًتاحات 

ادلراجـع  
  ادلالحـق
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