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حت قد انتهيت  والفرصة والصحة القوة نعمه على وجل   عز   هللا إىل شكرا أشكر

لرتقية قواعد اللغة  (Sorogan)إسهام طريقة سوروكان  من البحث اجلامعي ِبملوضوع "
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 .مباالنج احلكومية
 موالان جبامعة أغوس ميمون بوصف عميد كلية علوم الرتبية و التعليمد.  فضيلة .2
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فلم  يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حت اإلنتهاء منه،
تبخل بغلمها يوما عن مساعد البحث وتوجيهها. فلها مين خالص الشكر والتقدير، 

 ومن هللا عظيم الثواب واجلزاء. 
إبراهيم  موالان مالك جبامعة العربية اللغة تعليم قسم يف واألستاذات األساتيذ مجيع .5

تتم كتابة مباالنج الذي ينورون روحي بعلومهم وإرشاداهتم حت  احلكومية اإلسالمية
 هذا البحث اجلامعي.

فضيلة مريب الشيخ احلاج عبد السالم صحيب، املريب يف املعهد منبع املعارف دينااير  .6
 جومبانج. 
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وعلى والدي  سندويو الذي كان له بعد هللا تعاىل فض لت امتام هذا البحث مبا  .7
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يطوف فضلها عنقي وكان دعائها املستمر  خري معني  يل يف حيايت، واخيت تيا وحي 
 فوتري اينيت.

خصوصا إىل أخي مفتوح سيودي وفطري حممد سعيد وأخيت  أصحايب و صحابيت .8
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يتوقع التقرير  ،الباحث أن كتابة هذا البحث اجلامعي وهناك ِبلتأكيد الضعف أو القصور
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 مستخلص البحث
قواعد اللغة  لرتقية (Sorogan) إسهام طريقة سوروكان. 1110الشهداء، حممد إكرام. 
منبع املعارف دينااير جومبانج. البحث اجلامعي. قسم تعليم اللغة العربية يف املعهد 

العربية. كلية علوم الرتبية والتعليم. جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
 كتور احلاج زيد بن مسري املاجستريماالنج، إشراف : الد 

 طريقة، سرروكان، قواعد اللغة العربية الكلمات الرئيسية :
إحدى الصعوبة يف تعليم اللغة العربية هي تعليم قواعد اللغة العربية. صعوبته يف قدرة و 
 تطبيق اللغة العربية التقتصر فقط على متعلمها لغري الناطقني هبا. طريقة سوروكان هي طريقة

قدمية اليت تطبق يف إندونيسيا، يفضل يف املعاهد السلفي. تعترب طريقة سوروكان فعالة على 
 الطالب لرتقية قدرة و تطبيق قواعد اللغة العربية علم النحوى والصريف.

( ملعرفة استخدام طريقة سوروكان لرتقية قواعد اللغة العربية يف 4أهداف هذا البحث: 
( ملعرفة إسهام طريقة سوروكان لرتقية قواعد اللغة 2ر جومبان..املعهد منبع املعارف دينااي

 العربية يف املعهد منبع املعارف دينااير جومبان.. 
. وطريقة مجع الكيفي اليت تستعمل املنهج الوصفي دخلذ الباحث يف ِبثه مبخأي

لبياانت البياانت من املالحظة واملقابلة والواثئق. مث حتليلها بتحديد البياانت وتصنيف ا
 وخالصة.

(تستخدم الطريقة سوروكان بوسيلة الكتب الرتاثية يف املعهد منبع 4ونتائج البحث :
املعارف دينااير جومبانج. يف تطبيقها تستطيع ترقية قدرة الطالب يف فهم قواعد اللغة العربية 

جومبانج، ( بطريقة سوروكان يف املعهد منبع املعارف دينااير 2بقراءة نصوص الكتب الرتاثية.
يستطيع الطالب أن يطبقوا علم القواعد مباشرة بقراءة النصوص من الكتاب الرتاث وحيلل ما 
قرءواه كلمة فكلمة. وإذا خطئ الطالب فيستطيع أيضا أن يصححهم مباشرة. ِبستخدام 

 يعرف األستاذ التطوير من قدرة الطالب. طريقة سوروكان
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ABSTRACT 

Al Suhadah, Muhammad Iqrom. 2019, Contribution of Sorogan Method to 

Improve Arabic Structure in Mamba’ul Ma’arif Islamic Boarding School. 

Thesis Research. Departemen of Arabic Language Education. Faculty 

Tarbiyah and Teaching. State Islamic University of Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Advisor : Dr.H.Zeid B.Smeer,Lc,M.A. 

Keywords : Method, Sorogan, Arabic Structure 

One of the difficulties in learning Arabic is learning about Arabic structures. 

Difficulties in terms of mastering and implementing Arabic structures are not only 

felt by non-Arabs. The sorogan method is one of the traditional methods applied 

in Indonesia, especially in the Salaf Islamic Boarding School. The sorogan 

method is considered effective for students to improve their mastery and 

implementation of nahwu and sharaf.  

The purpose of this study :1) to determine use of the sorogan method in 

improving Arabic structures in Mamba'ul Ma'arif Islamic Boarding School 

Denanyar Jombang. 2) to determine contribution of the sorogan method in 

improving Arabic structures in Mamba'ul Ma'arif Islamic Boarding School 

Denanyar Jombang  

The type of research is a qualitative descriptive study. Data collection 

techniques are through observation, interviews, and documentation. then, the data 

that has been obtained are analyzed by reducing the data, presenting the data and 

making conclusions. 

From the results of the study obtained data that : 1) the sorogan method is 

used as an intermediary in studying the classic book at Mamba’ul Ma’arif Islamic 

Boarding School Denanyar Jombang. In its application, students can improve 

ability of students to understand Arabic structure by reading classical book.  2) 

with the sorogan method in Mamba’ul Ma’arif Islamic Boarding School Denanyar 

Jombang students can apply Arabic structure directly by reading the classical 

book and analyze sentence by sentence. If there are mistake in its application, 

teacher can correct it directly. With the sorogan method, teacher can find out the 

development of the students' abilities in detail. 
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ABSTRAK 

Al Suhadah, Muhammad Iqrom. 2019, Kontribusi Metode Sorogan untuk 

Meningkatkan Kaidah Bahasa Arab di Pondok Pesantren Mamba’ul 

Ma’arif Denanyar Jombang. Penelitian Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr.H.Zeid 

B.Smeer,Lc,M.A. 

Kata Kunci : Metode, Sorogan, Kaidah Bahasa Arab 

Salah satu kesulitan yang ada pada pembelajaran bahasa Arab adalah 

pembelajaran tentang kaidah bahasa Arab. Kesulitan dalam hal penguasaan 

maupun implementasi kaidah bahasa Arab bukan hanya dirasakan pada orang non 

Arab. Metode sorogan merupakan salah satu metode tradisional yang diterapkan 

di Indonesia, terutama pada ponpes salaf. Metode sorogan dianggap efektif bagi 

siswa untuk meningkatkan penguasaan maupun implementasi nahwu dan sharaf. 

 Adapun tujuan penelitian ini :1) untuk mengetahui penggunaan metode 

sorogan dalam meningkatkan kaidah bahasa Arab di Pondok Pesantren Mamba’ul 

Ma’arif Denanyar Jombang. 2) untuk mengetahui kontribusi metode sorogan 

dalam meningkatkan kaidah bahasa Arab di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif 

Denanyar Jombang  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik 

pengumpulan data  melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah itu, 

data yang telah diperoleh dianalisis dengan mereduksi data, penyajian data dan 

membuat kesimpulan. 

Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa :1) metode sorogan digunakan 

sebagai perantara dalam menela’ah kitab kuning di pondok pesantren Mamba’ul 

ma’arif. Dalam penerapannya santri dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

memahami kaidah bahasa Arab dengan membaca kitab kuning. 2)dengan adanya 

metode sorogan di pondok pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang, para 

santri dapat menerapkan kaidah bahasa Arab secara langsung dengan membaca 

kitab kuning dan dianalisis kalimat per kalimat. Apabila ada kesalahan dalam 

penerapannya, maka ustadz dapat membenarkannya secara langsung.Dengan 

adanya metode sorogan, ustadz dapat mengetahui perkembangan kemampuan 

santri secara detail. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام
 

 البحثلفية خ .أ

اللغة العربية هي لغة العامل الذي يتعلمها كثري اجملتمع يف بالد العامل، ومنها  إن
وبذلك كانت اللغة العربية أحد من اللغات األجنبية اليت  إندونسيا اليت اكثر سكانه مسلم

يتعلمها الناس يف مؤسسة الرتبية يف إندونيسيا. ويف تعريفها اللغة العربية هي كلمات يعرب 
 4العرب عن أغراضهم. هبا

اللغة العربية وسيلة اإلتصال بني الناس فقط بل وسيلة اإلتصال بينهم وبني خالقهم 
ويف اتريخ تطوير املعاهد يف  سبحانه وتعاىل املوجودة يف الصالة والدعاء وغري ذلك.

، وفيه عالقة بني (soroganطريقة )املعهد السلفي مقدمة يف استخدام  اإلندونيسيا صار
ستاذ معلما والطالب متعلما يف صورة التعلم خاصا ويف الصورة األخرى املقومة عادة يف األ

املسجد والقاعة وبيت األستاذ والفصل وغري ذلك، هناك عالقة وحتو ل العلمية بني 
 . األستاذ والطالب

 2(هي يقرأ الطالب أمام األستاذ عادة.soroganتنفيذ نظام التعليم أي طريقة )
التعليم ِبستخدام هذا النظام عادة يف غرفة معينة يوجد فيها مقعد أو معلم أوستاد ، مث 
يوجد أمامه مقعد قصري لوضع كتاب الطالب الذي يوجه األستاذا . بينما يستعد 

 3اآلخرون لالنتظار دورهم الستدعاؤهم. ميكن وصف التنفيذ على النحو التايل :
                                                

 .3، 4(، ج 4978)بريوت: املكتبة العصرية،  جامع الدروس العرابية،مصطفى الغاليني،   4
2 M. Bahri Ghazali, Pesantren Berwawasan Lingkungan (Jakarta: CV. Prasasti, 2003), hal. 

29. 
3 Departemen Agama RI, Pola Pembelajaran Di Pesantren (Jakarta: ttp., 2003 ), hal. 75 
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لس وفًقا على الوقت احملدد مع حيمل الكتاب جيتمع الطالب أو سانرتي يف اجمل .4
 املراد دراسته.

طالب أو سانرتي يتحول وجهًا لوجه مع معلمه أو أستاذه. افتت. القسم املراد  .2
 دراسته ووضعه على املكتب القصري الذي توجد أمامه.

 يستمع املعلم أو األستاذ إىل ما يقرأ الطالب و تصحيحه اخلطأ. .3
ة تعليم ذات معىن كبري ، ألن الطالب سيشعرون بعالقة تشتمل الطريقة على طريق

خاصة عندما أنشطة قراءة الكتب الطالب على توجيه املعلم. املعلم يستطيع قدرة 
 4الطالب على قراءة الكتاب و تقييمها.

املنفذة يف املعاهد هي الطريقة التقدمية اليت حيتفظ هبا املعهد  (sorogan)طريقة 
لطالب على تطبيق قواعد اللغة العربية وفهم حمتوايت الكتب الرتاثية. السلفي ملعرفة قدرة ا

 5وهذه الطريقة موافقة على املادة التعليمية ملهارة القراءة فيما يلي:
جيب أن تكون متنوعة بطريقة تكفل لكل مستوى من مستوايت القدرة يف مراحل  .4

 التعليم املختلفة فرصة املنو والتقدم.
 غريبة يف ألفاظها أو غريبة يف أفكارها.التقدم موضوعات  .2
األلفاظ اجلديدة جيب أن تضاف ِبذر وأن تقدم ِبكمة تتفق مع مستوايت النمو  .3

 لدى التالميذ.
جيب االهتمام إبعطاء مواد قرائية تساعد التالميذ على فهم التصور اإلسالمي  .1

كونه للكون اإلنسان واحلياة وعلى حل مشكلتهم وتساعدهم أيضا على فهم يدر 
من مشكلة جمتمعهم. هذا يعين أن تكون موضوعات القراءة وصفا دقيقا لألحداث 

 واملشكالت وليست تصويرا ألمال بعيدة العالقة هلا ِبلواقع.

                                                
4 Mujamil Qomar, Pesantren Dan Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi Instisusi (Jakarta: 

Erlangga 2002), hal. 143 
 .951 – 941ص: تدريس فنون اللغة، علي أحمد مذكور،  5 
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فإن مادة القراءة البد أن تثري شوق القارئ وتقديره وأن جتعله حيس أبمهية ما يقرأ 
6نفسية والروحية.يف فكره وعملية وحياته االجتماعية االقتصادية وال

املعهد منبع املعارف  
دينااير جومبانج الذي كان أوجب على الطالب تعليم الكتب الرتاثية السياما علوم 
القواعد النحوية والصرفية عالمة لتعليم املعهد السلفي. الكتب الرتاثية فهمها صعوبة جدا 

 حيتاج الطالب طريقة او وسيلة لتسهيل تعليمها وفهمها.
هي إحدى الطرق القدمية اليت تستطيع أن تساعد  (Sorogan)وكان طريقة سور 

الطالب يف تسهيل قراءة النصوص العربية الكتب الرتاثية وفهمها جيدا، وكانت هذه 
الطريقة موافقا للتطبيق حت اآلن خصوصا يف املعاهد السلفية، ورأى بعض الناس أبن 

ألن تطبيقها معتمد على أهداف تدريس  7طريقة فعالية جدا، (Sorogan)طريقة سوروكان 
اللغة العربية من جهة القواعد والرتمجة الذي حيمل على فهم اللغة وسيلة لفهم النص 
العريب وهذه الطريقة تفضل وجود العالقة البطينية القوية بني األستاذ والطالب وفهم 

طريقة  (Sorogan)املبادرة بينهما، ويف انحية اخرى يظن بعضهم طريقة سوروكان 
 8مهجورة.

ويف ترقية قدرة فهم الطالب على قواعد اللغة العربية أوجب املعهد منبع املعارف 
وهم  (Sorogan)دينااير جومبانج على بعض طالبه الشرتاك استخدام طريقة سوروكان 

من فصل الرابع حت السادس ، وأما الطالب من غري هذه الفصول مل جيب أن يشرتكوا 
لكن حينما يريدون أن يشرتكني يف استخدام  (Sorogan)ة سوروكان يف استخدام طريق

تستطيع أن تعطي مسامهة حلاجة تطبيق قواعد  (Sorogan)هذه الطريقة. وطريقة سوروكان 
اللغة العربية، وهلذه الطريقة منفعة جيدة لتسهيل فهم قواعد اللغة العربية النحو والصرف 

 للطالب.

                                                

 .451 – 419ص: تدريس فنون اللغة، علي أمحد مذكور، 6 
7 Zamakhsyary Dhofier, Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai, (Jakarta : LP3S, 

1985), 54. 
8 Delier Noer, Gerakan Moderen Islam di Indonesia, (Jakarta : LP3S, 1985), 15. 
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وفهم أمهية الطريقة يف توصيل مقاصد التعليم يريد  اعتمادا على اخلالصة السابقة
لرتقية  (Sorogan)إسهام طريقة سوروكان الباحث أن يؤيت البحث حتت املوضوع : 

 .قواعد اللغة العربية يف املعهد منبع املعارف دينااير جومبانج

 أسئلة البحث .ب

 :نظرا على خلفية البحث السابقة يقدم الباحث أسئلة البحث كما يلى

يف املعهد منبع املعارف دينااير  (Sorogan)طريقة سوروكان  استخدامكيف  .4
 جومبانج؟

لرتقية قواعد اللغة العربية يف املعهد منبع  (Sorogan)كيف إسهام طريقة سوروكان  .2
 املعارف دينااير جومبانج ؟

 أهداف البحث .ج

 البحث كما يلي : هذا أهداف البحث اليت قصدها الباحث يف

يف املعهد منبع املعارف دينااير  (Sorogan)طريقة سوروكان  استخدامملعرفة  .4
 .جومبانج

لرتقية قواعد اللغة العربية يف املعهد منبع  (Sorogan)ملعرفة إسهام طريقة سوروكان  .2
 املعارف دينااير جومبانج.

 أمهية البحث .د

من جهة النظري يرجى هذا البحث أن يعطي مسامهة يف ترقية معرفة العلوم  .4
 وحصوصا طريقة تدريس اللغة العربية و تدريس قواعدها النحو والصرف.

 من جهة التطبيقي .2
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لعامل الرتبية : يرجى هذا البحث أن يعطي مسامهة فكرية ويزيد معرفة متعلقة  (أ
 بطريقة التدريس.

للمؤسسة الرتبوية : نتيجة هذا البحث مفيدة الملعهد منبع املعارف دينااير  (ب
 كون اعتمادا يف طريقة التدريس.جومبانج ، ويرجى أن ي

للباحث : أن يكون هذا البحث يستطيع أن يزيد معارفا للباحث وخصوصا  (ج
 مبا يتعلق بطريقة التدريس.

 حدود البحث .ه

 حدود املوضوعة .4
قواعد اللغة  دريس( يف تsoroganهذه املناقشة الباحث متعلقة كيف إسهام طريقة )

 العربية مبعهد منبع املعارف دينااير جومبانج
 حدود الزمانية  .2

 .2149 أغسطسحيدد الباحث هلذه عملية البحث من شهر 
 حدود املكانية  .3

قواعد اللغة العربية على مبعهد منبع املعارف دينااير  دريستالبحث يف  اجري  هذ
 جومبانج جاوى شرقية.

 حتديد املصطلحات .و

الطالب يقدم اىل شيخه او أستاذه واحدا فواحدا مث يقدم ( يعين soroganطريقة ) .4
 1كتابه ليقرأه وليبحثه مع شيخه او أستاذه.

                                                
9 Imam  Banawi, Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam, (Surabaya : Al Ikhlas, 1993), 97. 



6 
 

قواعد اللغة يعين قوانني اللغة العربية اليت تتعلق أبحوال الكلمات العربية وصيغها.  .2
 91وهي حتتوي على النحو اوإلعراب والصرف.

إسالمية حتت رعاية وزارة الدين اليت تقع يف  منبع املعارف مؤسسة تعليميةمعهد  .3
 شارع كياهي حاج بصري شنسوري دينااير جومبانج جاوى الشرقية.

 أهداف تعليم قواعد اللغة العربية يف معهد منبع املعارف :
 لتكون قادرة على قراءة الكتاب الرتاثية 
 تدريب سانرتي لفهم مواقف كلمة 
 محاية الطالب من األخطاء اللغوية 
 تزيد املفردات للطالب 
 أساس لتعلم العلوم األخرى 

وهلذا األهدافه فالبحث يبحث عن إسهام أو أمهية طريقة سوروكان لرتقية قواعد اللغة 
 العربية يف معهد منبع املعارف دينااير جومبنج.

 

 الدراسات السابقة .ز

البحث العلمي الذي ِبثته زاكية درموايت طالبة قسم تربية اللغة العربية كلية الرتبية  .4
حتت املوضوع "تعليم  2114اجلامعة اإلسالمية سوانن كايل جاكا يوكجاكرطا عام 

يف املعهد اإلسالمي املنور سكان  (Sorogan)الكتب الرتثية ِبستخدام طريقة سوروكان 
Q ثها يشري أبن طريقة سوروكان يوكجاكرط". أما حالصة ِب(Sorogan)  هي أحد

طرق لتدريس الكتب الرتثية يف املعاهد اإلسالمية، وهي طريقة مكثفة جدا ألن فيها 
                                                

 .9، 4(، ج 4978)بريوت: املكتبة العصرية،  جامع الدروس العرابية،مصطفى الغاليني، 91 
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اتصال بني األستاذ والطالب و عالقة مباشرة بينهما حت يعرف ترقية قدرة الطالب 
 مباشرة فردية.

عام  (Saintek)ية وتكنولوجية البحث العلمي الذي ِبثه أمحد زاكي طالب كلية علم  .2
يف تدريس الرايضيات  (Sorogan)حتت املوضوع استخدام طريقة سوروكان  2118

(Penerapan Metode Sorogan Dalam Pembelajaran Matematika) أما حالصة .
فعالية جدا.  (Sorogan)ِبثه يعرب أبن تدريس الرايضيات ِب استخدام سوروكان 

. وأما ترقية نتيجة الطالب هي % 44،15دريس الطالب حت ودليلها ترقية عملية ت
8،33 %. 

البحث العلمي الذي ِبثه أمحد اهلادي كلية الرتبية اجلامعة اإلسالمي احلكومية   .3
يف ترقية قدرة  (Sorogan)سوانن أمبيل سوربيا، حتت املوضوع "فعالية طريقة سوروكان 

 Efektifitas Metode Sorogan)مة قراءة الكتب الرتث يف املعهد اإلسالمي نور األ

Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Kitab Kuning Di Pondok 

Pesantren Nurul Umah) ." أما حالصة ِبثه يشري أبن قدرة الطالب يف قراءة الكتب
مرتقي.  (Sorogan)الرتثية يف املعهد اإلسالمي نور األمة ِب استخدام طريقة سوروكان 

، هناك اختالف على (Sorogan)ث عن طريقة سوروكان حمن املباحث الذي يب
البحوث املؤلف. البحوث األوىل يبحث عن تدريس الكتاب الرتاث بطريقة سوروكان 

(Sorogan) والبحوث الثاين يبحث عن تطبيق طريقة سوروكان ،(Sorogan)   يف تعلم
. (Sorogan)ية تطبيق طريقة سوروكان الرايضيات، والبحوث الثالث يبحث عن فعال

يف تدريس قواعد اللغة  (Sorogan)واملؤلف سيبحث عن إسهام الطريقة سوروكان 
العربية. ومن الواض. أنه خيتلف عن البحث الذي أجراه زكية درماوايت وأمحد زكي 
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وحممد اهلادي من النقاط الصحفية أو أهداف البحث أو أساليب البحث. استفاد 
 يًضا من هذه الفرصة إلجراء األِباث ومناقشة املزيد.املؤلف أ

 املعهد منبع املعارف دينااير جومبانج حملة .ح

 اتريخ التأسيس .1
املعهد السلفي منبع املعارف دينااير جومبانج أحد املعاهد يف مدينة جومبانج 
الذي أس سه الشيخ احلاج بصري شنسوري مؤس س املعهد منبع املعارف دينااير 

مشهورة ألنه أحد من مؤس س "هنضة  الشيخ احلاج بصري شنسوري جومبانج.
عبد الرمحن واحد شخصية الشيخ احلاج  ". يف هذا املعهد املكان الذي ولد فيهالعلماء

 نفسه. وهو حفيد "هنضة العلماء"عظيمة من 
م  4924كان أتسيس املعهد السلفي منبع املعارف دينااير جومبانج منذ السنة 

م أيسس املدرسة "مبادئ اهلدى" مث تسميتها  4923. مث ينشأ منذ خلصوصية الطلبة
 "منبع املعارف".

م، وأما  4923مث التطور اآليت أتسيس املدرسة الدينية منبع املعارف يف السنة 
هدف أتسيس هذه املدرسة الدينية الحتواء الطالب الذين يدر س خارج املعهد أيضا 

 ن يشرتك يف املدرسة الدينية منبع املعارف.يعين يف املؤسسة الرمسية ومل ميكن أ
ومنذ أتسيس املعهد السلفي منبع املعارف دينااير جومبانج، اليقبل اجملتمع أوال 
حضور املعهد حوهلم،  ولكن مع استمرار الوقت فهم اجملتمع أبمهيته، وذالك يعرف 

دينية منبع ِبستمرار زايدة الطالب يف املعهد السلفي منبع املعارف ويف املدرسة ال
 املعارف.
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 وضع اجلغرفية .1
يقع املعهد السلفي منبع املعارف دينااير جومبانج يف جاوي شرقية وعنوانه 

 .64149شارع كياهي حاج بصري شنسوري دينااير جومبانج جاوى الشرقية 
 الوسائل واخلزائن .3

املعهد السلفي منبع املعارف دينااير جومبانج لرتقية الوسائل واخلزائن يف 
 44طات الطالب فيه كما يلي:نشا

 املعهد السلفي منبع املعارف دينااير جومبانج.الوسائل واخلزائن يف :  1اللوحة 
 األحوال العدد اإلسم الرقم

 جيد 38 غرفة الطالب 4
 جيد 4 املسجد 2
 جيد 4 إدارة املعهد 3
 جيد 4 إدارة املدرسة 1
 جيد 4 إدارة الرتبية 5
 جيد 4 إدارة األمن 6
 فساد صغري 4 إدارة البناء 7
 جيد 4 غرفة الضيوف 9

 جيد 42 غرفة الفصول 41
 فساد صغري 27 احلمام 42
 
 

                                                

 املعهد السلفي منبع املعارف دينااير جومبانج.واثئق الوسائل واخلزائن يف  44 
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 النشاطات .4
 تعليم القرآن .أ

هو نشاط واجب على الطالب يف مستوى اإلبتدائية من املدرسة الدينية 
منبع املعارف أواملدرسة الدينية وجيب أيضا على الطالب يف مستوى الثناوية من 
املدرسة الدينية منبع املعارف إال الطالب الذين يتعلمون القرأن يف املدرسة مرتل 

 القرأن دينااير جومبانج. ومستوى التعلمية من مرحلة األوىل والوسطى والعليا.
يؤدي الطالب مستوى األوىل والوسط سنة واحدة، وأما مستوى العليا يؤدها 

ب أن يشرتك اإلمتحان الرتقاء حت خيتم القرأن ِبلنظر. جيب على كل الطال
الفصل يف كل مرحلة. وأما املعلم يف هذا النشاط األساتذ من خارج املدرسة مرتل 
القرأن. ويبدء هذا النشاط من بعد صالة الصب. إىل ساعة السادسة والنصف 
وقت اإلستواء ألن بعد هذا النشاط يستعد الطالب أن يتعلمون يف املؤسسة 

 كان أويف اجلامعة.الرمسية يف املدرسة  
 املشاورة الواجبة  .ب

وقت اإلستواء وجيب  47.31إىل  46.31جيري هذا النشاط من الساعة 
على كل طالب املدرسة الدينية منبع املعارف أن يشرتكوه. يبدء هذا النشاط 

تاره خِبملشاورة الفرقية أوال مث استمر  ِبملشاورة العامة وهي برئيس أحد الطالب ا
 42ئيس الفصل.األستاذ أوالر 

وأما هدف هذا النشاط لكي يتسلط ويزدهر الطالب فنون العلم الذي 
 در سها األستاذ عليهم.

                                                
12  Dr. Rustam Ibrahim, Bertahan Di Tengah Perubahan; Pesantren Salaf, Kiai dan Kitab Kuning, 

(Sibuku: Surakarta, 2015), 38. 
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 اجلمعية .ج
هي نشاط إظايف يف املعهد السلفي منبع املعارف لدرب نفس الطالب 
ومهارهتم املنظمة، ويرجي الطالب أن يستطيع لرئيس التهليل واخلطابة وخطبة 

 والربزجني جتهيز اجلنائز ونشاط اجملتمع اآلخر.اجلمعة والدِبعية 
إىل  49.11تطبيق هذا النشاط يف يوم اخلميس ليلة اجلمعة من ساعة 

وقت اإلستواء. تنقسم هذه اجلمعية إىل ثالثة أقسام وهي مجعية فرعية  24.11
 ومجعية جزيرة ومجعية مركزية هي مجعية من كل مجعية الوالية. 

 احملافظة .د
ية جيب على الطالب الشرتاكها انسبا مبستواه، أما مستوى هي نشاط أسبوع

اإلبتدائية أن حيافظ نظم أالال ومطلب وأمثلة التصريفية وتنوير احلجا وقواعد 
الصرفية والعمريطي ومستوى الثانوية أن حيافظ نظم الفية ابن مالك ومراتب العالية 

 هي جوهر املكنون.
 الد ف .ه

كب مواهبه يف فن الصلواة، إدارة هذا هو وعاء الطالب الذي يريد أن يس
النشاط مجعية مركزية الرمحة. وحيصل هذا الفرقة اإلجناز يف بعض املرحلة وانل عدة 

 من البطل.
 تالوة القرأن .و

إىل  46.31هي نشاط إضايف الذي يقام يف كل يوم اجلمعة يف ساعة 
يرسل وقت اإلستواء ليدر ب الطالب يف تالوة القرأن، ويف أي  وقت  48.11
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الطالب الشرتاك مسابقة تالوة القرأن. أبداء هذا النشاط يرجى الطالب أن 
 ينتشر علوم القرأن وخصوصا علم القراءة.

 ومشاورة اإلنضمام الصغرى جلنة ِبث املسائل .ز
ِبث املسائل هي مناقسة الكتب الرتاثية لتعمق فنون علوم الدينية من الفقه 

النشاط يف يوم اخلميس ليلة اجلمعة يف والنحو والصرف وغري ذالك، يقام هذا 
وقت اإلستواء أوبعد انتهاء نشاط اجلمعية. ومشاورة  21.11إىل  24.31ساعة 

إىل  24.31اإلنضمام الصغرى يقام يف كل يوم السبعت ليلة األحد يف ساعة 
وقت اإلستواء لطالب املدرسة الدينية منبع املعارف ولطالب املدرسة  21.11
 الدينية.

 اثةاإلستغ .ح
اإلستغاثة األسبوعية يؤديه مجيع الطالب من كل غرف. يرجى أن يعتاد 

 الطالب لدوام قربة هللا وحلصن الدينية عندما يرجعون إىل بلدهم. 
 (Sorogan)طريقة سوروكان  .ط

هذا النشاط حيمل على طالب املدرسة الدينية منبع املعارف واملدرسة الدينية 
الرتاثبة جيدا، ويقام يف يوم اجلمعة ليلة السبت لرتقية القدرة كيفية قراءة الكتب 

 43وقت اإلستواء. 23.11إىل  24.31ويوم األحد ليلة اإلثنني يف الساعة 
 تعليم الكتب الرتاثية .ي

                                                

 .2149سبتمرب  5، يف إدارة املعهد،  (Sorogan)املقابلة مع أستاذ زين العلوم العزا هو مدبر طريقة سوروكان  43 
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هو النشاط الذي إدارته قسم الرتبية يف املعهد السلفي منبع املعارف لزايدة 
فكرة الطالب يف علوم الدينية بعد تعلمهم يف املدرسة الرمسية. وينقسم هذا 

 .(Kilatan)وكيالاتن  (Bandongan)النشاط إىل قسمني : ِبندواعان 
 اجبة لطالب املدرسة الرمسيةو ساعة الدراسة ال .ك

على الطالب الذين يدرسون يف املدرسة الرمسية اسرتكهم فيه  هي نشاط جيب
لرتقية فهمهم على دراستهم وليطالعوا عليها، وهذا النشاط إقامته يف الساعة 

 وقت اإلستواء. 22.31حت  24.31
 أحوال الطالب واألساتيذ .0

ينقسم الطال يف املعهد منبع املعارف دينااير جومبانج على قسمني ومها الطالب 
ي يدرس يف املدرسة الدينية مع أنه يدرس يف املؤسسة الرمسية يف املدرسة كان أو يف الذ

اجلامعة والطالب الذي يدرس يف املدرسة الدينية إما يف املدرسة الدينية منبع املعارف 
مث الطالب فيهما ينقسم إىل الطالب املقيمني يف املعهد والطالب املقيمني خارج 

(. وعدد الطالب يف املعهد منبع املعارف بناء الرجال  (Nduduk)املعهد )ندودوك 
 41دينااير جومبانج كما يلي :

 طالِب 316:    عدد الطالب -
 طالِب 311:   الطالب املقيمون يف املعهد -
 طالِب 6:  الطالب املقيمون خارج املعهد  -

وِبالنسبة إىل األساتيذ، هم يف املعهد السلفي منبع املعارف دينااير جومبانج 
قسم على قسمني ومها األساتيذ املقيمون يف املهد والطالب املقيمون خارج املعهد ين

                                                

  املعهد السلفي منبع املعارف دينااير جومبانج.واثئق عدد الطالب يف  41 
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( مث ينقسم أيضا األساتيذ فيه إىل القسمني األول تسمى ( Nduduk))ندودوك 
ِباملستحق والثان تسمى ِبملنوب املستحق هو كمثل ويل الفصل يف املؤسسة الرمسية 

 واملنوب كمثل أساتيذ املادة فيها.
 مستوى الرتبية .0

أخذ املعهد السلفي منبع املعارف يف تطوره أن يؤسس املدرسة الدينية منبع 
م، الحتواء الطالب الذي يدر س خارج املعهد يعين يف  4923املعارف يف السنة 

املدرسة الرمسية ومل ميكن أن يشرتك يف املدرسة الدينية ، ألن الطالب يف املدرسة 
 ك يف املدرسة الرمسية.الدينية ال جيوز له أن يشرت 

ال فرق بني مستوى الرتبية يف املدرسة الدينية منبع املعارف ويف املدرسة الدينية وهي املستوى 
اإلبتداؤية واملستوى الثناوية واملستوى العالية وفنون الدراسة فيهما متساوي تقريبا. وأما الفرق 

 49.11نبع املعارف تقام من ساعة بينهما يف ساعة الدراسة، الدراسة يف املدرسة الدينية م
وقت  44.11إىل  17.11وقت اإلستواء ويف املدرسة الدينية يبدء من ساعة  24.11إىل 

ملستوى الثناوية والعالية وقت  23.11إىل  49.11اإلستواء ملستوى اإلبتدائية وساعة 
 اإلستواء.
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري
 

 الطريقةاملبحث األول : مفهوم  .أ

 الطريقةتعريف  .1
عام وخاص. أما مفهوم الطريقة مبعىن إن فهم الطريقة متنوعة، فمنه مفهوم 

العام هي اخلطة اليت يرمسها الفرد ليحقق هبا هدفا معينا من عمل من األعمل أبقل 
جهد ويف قصر وقت كطريقة الصانع يف صانعة والزارع يف ازرعة والتاجر يف جتارته، 

الشك  –وهي اما مرجتلة أو منظمة، والثانية  45يف أدائه لعمله. وطريقة كل انسان
افضل ألهنا أكثر ضماان لعدم الوقوع يف اخلطأ، وألن اجلهد فيها يكون أقل،  –

 46ووقت اجناز العمل يكون قصر.
ئ وراد يف أي يعبد احلميد هي كل ش أما معىن الطريقة العامة يف كتاب

الرايضيات والفن، والرايضة، والعلوم، وهلم عملية التدريس، سواء كان تدريس 
 قاموس يونس مذهب، رحلة احلية، وطريقة.يقة يف ومعىن الطر  47جرا.

يضا يعىن طريقة تدريس. مبعىن عام وخاص. وكذلك مفهوم طريقة التدريس أ
ثر من مادة طريقة الصاحلة ألن يدرس هبا أكال ومعىن طريقة التدريس العام ه

وهذه  48الطريقة اليت تدريس هبا مادة واحدة معينة.و ه دراسية، ومعناه اخلاص
الطريقة اخلاصة ليست طرقا أخرى غري الطريقة العامة. وإمنا هي غاية األمر أن 

                                                
15 Hamid, dkk. Pembelajaran bahasa Arab Pendekatan, metode, Strategi, Materi dan Media, hlm. 3 
16 Pupuh Fathurrohman, dkk. Strategi Pembelajaran mengajar, hlm. 15 

قاهرة: دار  .كتاب المعلم والموجه والباحث في طريق تدريس اللغة العربية .التوجية في تدريس اللغة العربية .محمد علي السمان97 
 19 .. ص9193المعارف. 

18 Sunhaji. Strategi Pembelajaran, hlm. 38 
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الطريقة اخلاصة هي عبارة عن تطبيق لطريقة عامة أو أكثر يف مادة حمددة كالغاية 
 49ة.العربية أو العلوم أوالتاريخ مع حتوير فيها يالئم تلك املاد

 طريقة تدريس قواعد اللغة العربية الطريقة اإلستنباطية .1
ومن طرق تدريس قواعد اللغة العربية الطريقة اإلستنباطية أواإلستقرائية، فتسرد 
القواعد سسردا، وتتبع ِبالشواهد عليها واألمثلة، ولذالك أوصى املربون بعدم اتباعها 

األمثلة األدبية الكثرية املتنوعة اليت تتصل ِباية واتباع الطريقة اإلستقرائية، وفيها تعرض 
وحتتاج هذه الطريقة 21التالميذ وجتارهبم وخرباهتم، مث تستنبط القواعد من هذه األمثلة.

 إىل عمليات متتابعة :
أوهلا : مالحظة، وفيها تعرض األمثلة لتدرس دراسة وافية تظهر هبا صفات كل 

 منها.
ه الشبه واخلالف الطالب بني األسئلة، ليعرف وجودواثنيها : موازنة، وفيها يوزن 

 فيها، وما إشرتكت أو إفرتقت فيه من الصفات.
واثلثها : التجريد أواإلستنباط، وفيها جترد الصفات املشرتكة، وحتذف غريها، 

 وتستنبط القواعد أوالتعريف اواحلكم.
على جزئية وأمثلة ورابعها : التعميم أوالتطبيق، وفيها يعمم احلكم، وتطبق القاعدة 

 24جديدة أخرى.

                                                
المعلم والموجه والباحث في طريق تدريس اللغة العربية. قاهرة: دار محمد علي السمان. التوجيه في تدريس اللغة العربية. كتاب 91 

 19. ص. 9193المعارف. 

 .452)القاهرة: دار املعارف، بدون السنة(،  يف تدريس اللغة العربية،حممود على السمان، التوجية  21 
 .453نفس املرجع،  24 
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ويستنج هذه الطريقة عن العملية وهي األمثلة والنظرية وهي القواعد. وبعض 
اللغويون ومنهم حممود علي السمعان وعابد توفيق اهلامشي لعل هذه الطريقة أفضل 

 22طريقة تدريس اللغة، ألهنا تتالءم مع أكثر املوضوعات.
صورة  (Sorogan)أن طريقة سوروكان  (Sorogan)والعالقة بينها و طريقة سوروكان 

 التطبيق اجلاوية من طريقة تدريس قواعد اللغة العربية الطريقة اإلستنباطية.
 

 (Sorogan)مفهوم طريقة سوروكان املبحث الثاين :  .ب

 (Sorogan)طريقة سوروكان تعريف  .1

مبعىن  (Sorog)من اللغة اجلاوية سوروك  (Sorogan)يؤخذ كلمة سوروكان 
ألن الطالب  (Sorogan)التقدمي. واصطالحا، يعرب هذه الطريقة بطريقة سوروكان 

يقدم اىل شيخه او أستاذه واحدا فواحدا مث يقدم كتابه ليقرأه وليبحثه مع شيخه او 
هو طريقة التدريس  (Sorogan)سوروكان  ،(Mastuhu) أما عند ماستوهو 23أستاذه.

 21ألستاذ، مث جتري العالقة التعارفية بينهما.الفردية الذي يقدم الطالب اىل ا
هي طريقة التدريس القدمي اليت كيفية تدريسها تفضل  (Sorogan)طريقة سوروكان 

لفهم احلرفية يف نسخة خمصوصة. مبادئ األساسي يف تعليم املعهد اإلسالمي هوا  
الفردية وهذه الطريقة تفضل اىل ترقية القدرة  .(Master Learning)كمل التدريس 
 25إبرشاد األستاذ.

 
                                                

 .343(، 4983)بريوت، مؤسسة الرسالة، ، التوجية يف تدريس اللغة العربيةعابد توفيق اهلامشي،  22

23  Imam  Banawi, Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam, (Surabaya : Al Ikhlas, 1993), 97. 
24 Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, (Jakarta: INIS, 1994), 6. 
25 Departemen Agama, Pola Pembelajaran di Pesantren, (Jakarta : Depag 2003), 75. 
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 ((Sorogan)جمالت البحوث طريقة سوروكان  .2

هي وجه التطبيق من الطريقتني  (Sorogan)سوروكان يف احلقيقة طريقة 
 املتعلقتني، ومها طريقيت القراءة وطريقة القواعد والرتمجة.

 طريقة القراءة .أ
النطق  ليست طريقة القراءة تفضل قدرة القراءة قفط بل تفضل قدرة صحي.

   26أيضا، حت تستطيع هذه القدرة اىل مساعدة قدرة الطالب يف نطق اللسان.
 طريقة القواعد والرتمجة .ب

طريقة القواعد والرتمجة مركبة من طريقة القواعد وطريقة الرتمجة، وهي توجه 
التدريس اىل ِبث قواعد اللغة وتطبيقها يف الرتمجة. مبادئ األساسي هنا حفظ 

 27ا يف النسخة وترمجتها إىل اللغة املستعملة كمدخل التدريس.القواعد وختليله

 (Sorogan)خطوات طريقة سوروكان  .3
 (Dikpekapontren)من الناحية الصناعية قد شرح وزارة الشؤن الدينية اإلندونيسية 

 وهي كما يلي : ،(Sorogan)خطوات طريقة سوروكان 
الطالب الذي له فرصة يقدم كتابه إىل األستاذ أو الشيخ الذي مباشرة، الكتاب  .أ

يوَضع على املكتب الصغري املوجود  (Sorogan) سوروكانالذي يكون وسيلة يف 
 بينهما.

قرأ األستاذ أوالشيخ النص من الكتاب الذي يعلمه نظرا أوحفظا، مث أعطى   .ب
 الطالب املعىن كلمة فكلمة ِبللغة اليت يفهمه ِبلسهولة.

                                                
26 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2011), 193. 

 .47نفس املرجع،  27 
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استمع الطالب ما الذ يقرءه األستاذ بنشاط، مع أن الطالب يوافق الكتاب   .ج
 به وقد يكتبه ملا يلي :

حرتفها، أخذ الطالب صوت نطق النصوص املستخدمة ِبللغة العربية مع أ (4
إبعطاء الشكل على الكلمات يف كتابه، ويسمى إعطاء الشكل أيضا 

، فإن الشكل املكتوب البد  عليه (Ngesahi)أوبتصحي.  (Ngabsahi)بضبط 
 أن يوافق ِبلقراءة واملفردات ويوافق أيضا إبعراب الكلمة.

طالب وكتب أيضا الطالب معىن كل املفردات الصعوبة بلغة األم  لكل ال (2
حتت تلك  (Huruf Pegon)وِبستخدام كتابة األحرف العرابية الفيكونية 

املفردات، ويكمل أيضا برموز الوظيفة ومرتبة تلك الكلمة يف اجلملة، 
ومثاهلا الكلمة اليت مرتبتها مبتدء فرموزها حرف امليم )م( وهلا املعىن 

لكلمة اليت وا (Subjek)داللة على الفاعل  (Utawi)اخلصوصي وهو أواتوي 
مرتبتها خرب فُأعطيت عليها رموز حرف اخلاء )خ( وهلا املعىن اخلصوصي 

 ، وما أشبه ذالك.(Predikat)داللة على الفعل  (Iku/Itu)وهو إيكو 
وبعد انتهاء قراءة األستاذ أوالشيخ كرر الطالب ما ألقاه األستاذ أمامه أو كان هذا 

الدراسة اجلديدة. يف هذه احلادثة يقوم األستاذ  التكرار يقام يف اللقاء اآليت قبل ابتداء
 28ِبملراقبة وتصحي. اخلطاء أوالنقصان يف قراءة الطالب.

   (Sorogan)طريقة سوروكان املزااي والنقائص يف  .4
مزااي ونقائص، وأما مزاايها كما  (Sorogan)كما أن الطريقة األخرى لطريقة سوروكان 

 يلي :
                                                
28  Depag RI, Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah (Jakarta: Dikpekapontren Ditjen Kelembagaan 

Agama Islam, 2003) 84-86. 
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 والالئقة بني األستاذ والطالبجراين العالقة الوثيقة  .أ
 ميكن على األستاذ أن يراقب الطالب ويرشده أبحسن ما ميكن .ب
 انل الطالب الشرح من األستاذ مباشرة .ج
 29يعرف األستاذ طبقة الطالب. .د
 31خاصة التأكيد القوية يف الفهم النصية أو احلرفية. (Sorogan)لطريقة سوروكان  .ه

 الطريقة كما يلي : هذهوأما نقائص 
 وقتا طويال وال سيما إذا كثر الطالب (Sorogan)يستغرق طريقة سوروكان  (4
تطلب كثريا الصرب واجلد واملواظبة وقوة العزم من  (Sorogan)طريقة سوروكان  (2

 نفسية األستاذ
أصعب الطريقة من سائر طرق يف الدراسة  (Sorogan)طريقة سوروكان  (3

 34اإلسالمية القدمية.
 32هما.مدرس وعالج نواحى الضعف في (1
 
 
 
 

 املبحث الثالث :تعليم قواعد اللغة العربية .ج

                                                
29 Arif Armai, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, (jakarta, Ciputat Press, 2002), 152. 
30 Sa’id Aqiel Siradj, Pesantren Masa Depan, (Pustaka Hidayah, Bandung, 1999), 281. 
31 Zamakhsyary Dhofier, Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai, (Jakarta : LP3S, 

1985), 54. 

 .273(، 4981)الكويت: مكتبة الفالح،  تدريس فنون اللغة العربية،علي أمحد مذكور،  32 
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  تعريف قواعد اللغة العربية .1

قواعد اللغة العربية قوانني اللغة العربية اليت تتعلق أبحوال الكلمات العربية 
وصيغها. وهي حتتوي على النحو اوإلعراب والصرف. فالنحو علم أبصول تعرف هبا 

أو أنه ضبط أواخر الكلمات  33اإلعراب والبناء،أحوال الكلمات العربية من حيث 
والنحاة املتأخرون جيعلون غاية النحو هي متييز صحي. الكالم من  31أواإلعراب.

 35فاسده.
بل قال بعضهم ليس للنحو غاية ولكن للنحو وصيلة فقط. قال أمحد مدكور أن 

من  – كما يقول املفكر العظيم ابن خلدون  –النحو علم متكامل مع اللغة، وهو 
علوم الوسائل وليس من علوم املقاصد والغاايت. فاهلدف من دراسة النحو هو تقومي 
األذن واللسان والقلم، اي إقدار الفرد على اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة بطريق 

 36وسيلة، وغايته سالمة اإلتصال اللغوي نطقا وكتابة. –إذن  –صحيحة. فالنحو 
ما قاله عبد العليم إبراهيم أن القواعد وسيلة لضبط  ويناسب اىل الرأي اآلخر

الكالم وصحة النطق والكتابة وليست غاية مقصودة لذاهتا، وق أخطأ كثري من 
ولعل تلك املفاهم جتمع  37املعلمني حني غالوا ِبلقواعد واهتمموا جبميع شواردها.

ة من حيث ِبملفهوم اآلخر وهو أن النحو تعرف به أحوال أواخر الكلمات العربي
 اإلعراب والبناء ليص. الكالم ولسالمة اإلتصال اللغوي نطقا وكتابة.

                                                

 .9، 4(، ج 4978)بريوت: املكتبة العصرية،  جامع الدروس العرابية،مصطفى الغاليني،  33 

 .219(، 4981)الكويت: مكتبة الفالح،  تدريس فنون اللغة العربية،علي أمحد مذكور،  31 

 .25(، 2111)مدينة نصر: دار الشروق،  النحو والداللة،حممد محاسة عبد اللطيف،  35 

 .219(، 4981ة الفالح، )الكويت: مكتب تدريس فنون اللغة العربية،علي أمحد مذكور،  36 

 .15، )القاهرة: دار العارف، بدون  السنة(، اجمله الفينعبد العليم إبراهيم،  37 
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فالصرف علم أبصول تعرف به صيغ الكلمات العربية وأحواهلا  اليت ليست إبعراب 
او علم الذي تعرف به كيفية صياغة  األبنية العربية وأحوال هذه األبنية اليت  38والبناء،

دثون أن الصرف كل دراسة تتصل ِبلكلمة او أحد ليست إعراِب والبناء. ويرى احمل
  39أجزائها وتؤدى اىل حدمة العبارة واجلملة او تؤدى اىل اختالف املعاىن النحوية.

واملفهوم الالئق عند الباحث أن الصرف كل دراسة تتصل ِبلكلمة او أحد أجزائها 
ست هذه الدراسة من وتؤدى اىل حدمة العبارة واجلملة او تؤدى اىل اختالف املعاىن ولي

 حيث اإلعراب والبناء.
 أمهية قواعد اللغة العربية .1

تعترب قواعد اللغة العربية من أكثر اجملاالت غموضا وصعوبة يف مناهج تعليم اللغة 
بشكل عام، وهذه الصعوبة ال تقتصر فقط على متعلميها من غري الناطقني هبا، بل 

لشكوى صارخة من ضعف العرب يف تنسحب أيضا على أبنائها، وكثريا ما ترتفع ا
لغتهم وهي ظاهرة تسرتعي اإلهتمام وتستوجب املعاجلة اجلادة العميقة ويرجع هذ 
الضعف ألسباب عددية إال أن أحد األسباب الرئيسية هو صعوبة قواعد الصرف 
والنحو الت تقدم للطالب يف خمتلف الصفوف، حيث إن القواعد ليست نصوصا 

س جمتهدون لتكون وصيلة الغاية، وكانوا متفرغني العمر كله هلا، منزلة، فقد وضعها أان
التشتغلهم دروس ووجبات أخرى، مث أهنم وضعواها لعقوهلم الكبرية املدركة، ولطالب  

                                                

 .8، 4(، ج 4978)بريوت: املكتبة العصرية،  جامع الدروس العرابية،مصطفى الغاليني،  38 

 .7، ، )األزريطة: دار املعرفة اجلامعية، بدون السنة(التطبيق الصريفعبده الراخحى،  39 
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كبار يف العمر، يسهل عليهم فهمها واستيعاهبا، وإن قواعد اللغة مليئة بتعقيدات 
 11مبالغ فيها كل املبالغة.

ريب وكثرة تعقيداته أمر يكاد يتفق عليه بني املشتغلني بتعليم إذن فصعوبة النحو الع
اللغة، إال أننا ينبغي نقرر أبن هذه الصعوبة ال تنفي أنه جزاء أساس ومهم من منهج 
تعليم اللغة وتعلمها، وأنه المناص من تعليم القواعد ِبعتباره ركنا ضروراي لتعلم اللغة 

ظر اىل مشكالت تعليم القواعد ِبعتبارها  وضبط استخدامها، كما أنه ال ينبغي الن
راجعة يف كلها اىل تقيد النحو، وذات الوقت ال ينبغي النظر اىل النحو ِبعتباره األكثر 
أمهية يف تعلم اللغة، فكلتا النظرتني وإن صدقتا يف بعض جوانبها فقد جانبهما 

 14الصواب يف بعض اآلخر.
أن من يتعلم اللغة فهو سوف يستعمل ومن أمهية تعلم قواعد اللغة العربية أيضا 

تلك اللغة ويف استعماله اللغة حيتاج اىل قوانني يستخدمها لفهم الكلمات أو تركيبها 
 12لتص. عبارته اللغوية.

ولتلك األمهية ينبغي لنا أن هنتم تعلم قواعد اللغة العربية ألن هبا نعرف صحة 
ب اجلملة الصحيحة يف اللغة العبارة أوتركيب الكلمات أوفسادها، ونستطيع أن نرك

 العربية. وتؤدي اجلملة الصحيحة إىل سالمة اإلتصال اللغوي نطقا وكتابة.
 

 

                                                
)بدون املدينة: مطبعة املعارف اجلديدة،  طرئق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا،حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعمية،  40

2113 ،)229. 

 .231نفس املرجع،  14 

42 M. Abd.  Hamid, dkk., Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 2008), 65. 
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 قواعد اللغة العربية تعليم .3

التعليم او التدريس خيتصر على عملية التفاعل اللفظي اليت جتري داخل الفصل 
إحداث تغيري الدراسي بني املعلم من جهه وبني تلميذ أو أكثر من جهة أخرى هبدف 

 13يف سلوك الطالب.

 التعليم هو توصيل املادة .أ
 Teacenاي درس يؤخذ من لغة اإلجنليزية القدمية, وهي  Teachكلمة 

واصطالحا هو البيان من املعلم اىل املتعلم. اي توصيل املعلومات اىل أذهان 
عن تعريف التدريس، هو  (Nana Sudjana)قالت انان سوجاان  11املتعلمني.

عملية اليت تؤثر على التغيري يف أجسام التالميذ. التغيري من عوامل التدريس,  
من هذين التعريفني املذكورين الذي 15كزايدة العلم والفهم واألخالق واملهارة.

نقلهما الباحث من بعض العلماء الرتبوية، رأى أنه ال يوجد اإلختالف يف 
 تعريف التعليم.
يف التعلم. ألنه بني  لتعلم سوف تؤثر على الطريقة املستخدمةأهداف ا

عالقة وثيقة. أهداف التعلم حتدد املنهج والطريقة  هلا األهداف واألساليب
لذلك جيب صياغة اهلدف من تعليم اللغة ِبيث يكون االجتاه  والتقنية التعلم،

 46املطلوب معاجلته اهلدف ِبلضبط.

                                                

( 2118)دمشق: ورارة الثقافة،  كيف جنعل اساليب التدريس اكثر تشويقا للمتعلم؟هشام سعيد احلالق و مريد منصور النصراوي، 13 
21. 

44 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 

2007), 96.  
45 Nana Sudjana, Cara Belajar Siswa Aktif Dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru, 

1996), 5 
46 Tayar Yusuf & Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama, hlm, 189 
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دراسة القواعد يف تعلم اللغة العربية. قواعد  قواعد اللغة العربية على أهنا
اللغة العربية ليست سوى عنصر واحد من العلوم العربية الشاملة ، لذلك جيب 
أن يتعلم الشخص الذي يريد إتقان اللغة العربية وكذلك دراسة العلوم العربية 

 فاستخلص أبن التعليم هو البيان من املعلم اىل التلميذ. اي توصيل 47األخرى.
املعلومات اىل أذهان التالميذ وعملية اليت تؤثر على التغيري يف أجسام التالميذ. 

 العلم والفهم واألخالق واملهارة.التغيري من عوامل التدريس, كزايدة 
 جمالت البحوث تعليم قواعد اللغة العربية .4

 وجمالت تعليم قواعد اللغة العربية هي :
 علم الصرف .أ

عن تغيري كلمة، بناء، وزن. الصرف لغة التغيري.  الصرفية هي العلم الذي يبحث
واصتالحا يعين العلم الذي يبحث عن تغيري الكلمات من صغة األصل إىل 

فالصرفية هي العلم الذي يبحث عن تغيري  49األخرى ليكون معنا مقصودا.
 41الكلمات وأحواهلا من حروف األصلية ومزيد وصحي. حت علته.

 علم النحوى .ب
ل تعرف هبا أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب فالنحو علم أبصو 

تغيري الكلمات يسبب  54أو أنه ضبط أواخر الكلمات أواإلعراب. 51والبناء،

                                                
47 Tayar Yusuf & Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama, hlm, 207-208 
48 Taufiqurrohman, Leksikologi Bahasa Arab…, hlm. 9. 
49 Rani Zyhriyah, Pembelajaran Tata Bahasa Arab Menurut Akhmad Munawari, hlm. 35. 

 .9، 4(، ج 4978)بريوت: املكتبة العصرية،  جامع الدروس العرابية،مصطفى الغاليني،  51 

 .219(، 4981)الكويت: مكتبة الفالح،  تدريس فنون اللغة العربية،علي أمحد مذكور،  54 
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لعوامل الداخلة عليها منها عوامل النصب والرفع واجلر واجلزم. والبناء هو تثبيت 
 52آخر الكلمة يف صغة ولو يكون عامال. تثبيت الكلمة هي كلمة املبىن.

 واع اإلعرابأن (4
 أ( رفع لغة ارتفاع. واصتالحا تغيري الكلمة ِبلضمة يف آخرها.

 ب( نصب لغة استقامة. و اصتالحا تغيري الكلمة ِبلفتحة يف آخرها.
 ج( جر أو خفض لغة أسفل. و اصتالحا تغيري الكلمة ِبلكسر يف آخرها.

 د( جزم لغة قطع أو أتكد. و تغيري الكلمة ِبلسكون يف آخرها.
 كلمات املبىن  أنواع (2

 أ( مبين على الضمة، حنو "حنن"
 ب( مبين على الفتخة، حنو "حضر"
 ج( مبين على الكسر، حنو "أمس"
 د( مبين على السكون، حنو "قل"

يف كتاب أجيف هريموان، قواعد اللغة العربية تتواصل بثالثة نظام وهي نظام 
 وحدة و فرع و جمتمعة. وسيشرح ِبلتايل :

 نظام وحدة (4
يعتمد هذا النظام على افرتاض أن اللغة العربية تعترب درًسا يتكون من أجزاء 
متكاملة مرتابطة وأتكد بعضا آخرى. وأقسم أجزءه وهو حوار، قراءة، 

                                                
52 Imanuddin Sukamto dan Akhmad Munawari, Tata Bahasa Arab Sistematis…, hlm. 49. 
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ترركيب، كتابة، حمفوظ، وتذو ق األدب. أهداف هذا النظام لقدرة الطالب 
   53درسا اللغة العربية كتابية أو لسانية.

 نظام فروع (2
نظام عكسه من نظام وحدة ألنه تعترب الدروس العربية جمموعة من هذا ال

املواد املنفصل أو فرع اللغة يف حد ذاته ليس درسا فرعيا.يف هذا النظام 
ختصيص وقت خمتلف.  دروس اللغة العربية تقسيم مبنهج وكتاب الدراسي و

 54أهداف هذا النظام ليس بقدرة استعمال اللغة ولكن قدرة علم اللغة.
 ام جمتمعةنظ (3

هذا النظام جمموع من النظام املذكور. هذا النظام يطبق لطالب عايل. حت 
سيكون آاثرا إجيابية حصل عليها الطالب. لن يعترب الطالب تعقيد اللغة 
العربية عقبة خميفة ألهنا يشعروا تعقيد اللغة العربية كوحدة مل ينفصلها 

  أيًضا.وِبإلضافة إىل ذلك ، فإن الدروس لن يكون مماًل 
 

 أهداف تعليم قواعد اللغة العربية .0
صحة ملا قد يقال من أن تليم قواعد يف دروس خاصة مضيعة الوقت على املدرس 
والتلميذ كليهما، واشعار التالميذ أبهنا غاية يف ذاهتا ال وسيلة إىل صحة الكالم 

 وأهداف تدريس قواعد اللغة كثرية، منها :55وسالمة اللغة.

                                                
5353 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, hlm. 11-112. 
54 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, hlm. 122-123. 

 .439)القاهرة: دار املعارف، بدون السنة(،  للغة العربية،يف تدريس احممود على السمان، التوجية  55 
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والقلم من اخلطاء، وكان وكان هذا هو الغرض الذي من أجله عصمة اللسان  .أ
نص. على ابن أىب طالب أِب األسود الدؤىل بوضع قواع النحو ليقيم به كالم 

 العرب الذي أفسدته خمالطة األعاجم وأدخلت اللحن فيه.
فهم وظائف الكلمات فهما يساعد على الفهم اجليد الصحي. ملعاىن   .ب

 الكالم.
التالميذ اللغوية مبعرفة اصول اإلشتقاق، وبفصل ما يدرس من توسيع مادة   .ج

 عبارات وأمثلة ونصوص أدبية حية واقعية الستنباط القواعد منها.
ترقية عبارة التالميذ األدبية ِبستخدام ما يعرفونه من اصول بالغية تضفى على   .د

هلم   الكالم مجاال وتزيدهاء، وهي متكن التالميذ من نقد األساليب نقدا يبني
 وجوه الغموض والركاكة، أو أسباب احلسن  واجلمال فيها.

تعويد التالميذ التفكري املرتب  الصحي.، وذاقة املالحظة، واملوازنة بني الرتكيب،  .ه
 واإلستنباط، واحلكم. فهي ذات أثر يف تربية التالميذ العقلية.

دروسة، تيسري معرفة أخطاء الكالم بعرضه على تلك املعابري من القواعد امل .و
فقواعد اللغة هي من العلوم املعبارية الت تبحث صاحبه اخلطأ يف التعبري، 
وترشده إليه حني يقع مثلها كمثل النطق الذي جيتنب صاحبه اخلطأ يف 

تشخيص  56التفكري، وكمثل األخالق الذي جيتنب صاحبه اخلطأ يف السلوك.
 نواح القوة والضعف يف املادة، والطريقة اليت يتبعها.

 عناصر قواعد اللغة العربية .0
 كانت عناصر اللغة العربية كثرية،  منها :

                                                

 .451)القاهرة: دار املعارف، بدون السنة(،  يف تدريس اللغة العربية،حممود على السمان، التوجية  56 
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 (Syntactic Component) حدود عنصر اإلعرايب وضبط أواخر الكلمات .أ
حتديد العالقة بني مفردات اجلملة، ويشمل دراسة بنية الكلمات نفسها   .ب

(Morphology) .أوعلم الصرف 
وذالك  ،(Phonological Component) عنصر دراسة األصوات الكلمية  .ج

لتحديد قواعد األصوات اليت تسم. لنا بنطق الكلمات واجلمل بشكل يساعد 
 اآل خرين على الفهم.

وذالك ليوض. ماذا تعين  ،(Semantic Component) عنصر دالالت األلفاظ  .د
 االكلمات يف مواقف معنية.

.)Psycholinguistic Component( عنصر التحليل النفسي .ه
57 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                

 .251(، 4981)الكويت: مكتبة الفالح،  تدريس فنون اللغة العربية،علي أمحد مذكور،  57 
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 الفصل الثالث
 منهج البحث

 مدخل البحث ونوعه .أ
يف البحث ومها البحث الكيفي والبحث  دخالنكان يف منهج البحث يعرف م
الكيفي اليت تستعمل املنهج الوصفي. وكان  دخلالكمي. وأيحذ الباحث يف ِبثه مب

 58املنهج الكيفي يهتم إيل تصوير أوصاف الشخصية واحلال واملكان املخصوصة.
وأما  59احلل املسائل املوجودة يف امليدان ِبالنظام. وهدف البحث مبنهج الكيفي هو

يف املعهد منبع املعارف دينااير  (Sorogan)هنا لتعريف استخدام طريقة سوروكان 
 .جومبانج

والنوع املستعمل يف هذا البحث احلالية، وهي البحث العميق عن املنظمة أو اللجنة 
والباحث يشرح أو يصف املتغري املوجود فقط عن طريق  61املخصوصة.أواملؤسسة أواحلالة 

 راء مقارنة مع املتغريات األخرى.وصف حالة الكائن أو احلدث دون إج
 

 حضور الباحث .ب
إن حضور الباحث يف مقاربة البحث الكيفي مهم جدا. وكان حضور الباحث آلة 

ولذالك حضور الباحث اىل مكان البحث مفتاح أوىل لنيل  64جلمع البياانت األوىل.
 البياانت منه.

 
                                                
58 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), 3. 
59 Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 44. 
60 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatifi (Bandung; PT Remaja Rosydakarya, 2001), 13.  
61 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), 4.  
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 مكان البحث .ج
يقع شرقي املعهد  كان مكان هذا البحث يف املعهد منبع املعارف دينااير جومبانج.

هداية املبتدئني، وعنوانه شارع كياهي حاج بصري شنسوري دينااير جومبانج جاوى 
 . 64149الشرقية 

 مصادر البياانت .د
مصادر البياانت على قسمني ومها مصدر البياانت األساسي ومصدر البياانت 
الثانوي. كان مصدر البياانت األساسي يف هذا البحث عملية التدريس يف استخدام 

املعهد منبع املعارف دينااير جومبانج. وأما مصدر  يف (Soroganطريقة سوروكان )
ة هبذا البحث مثل بيانة الطالب الذي البياانت الثانوي يف هذا البحث هو نسخ متعلق

 ( وغري ذالك.Soroganيشرتكون طريقة سوروكان )
 طريقة مجع البياانت .ه

حيتج الباحث إىل طريقة مجع البياانت املوصول إىل البياانت احملتاجة يف هذا البحث 
 ويستخدم بعض الطرق العلمية وهي املالحظة واملقابلة والطريقة الواثئقية.

 املالحظة (أ
الحظة هي آلة مجع البياانت، وتستعمل كثريا لضبط أحوال الشحصية او امل

ميكن للباحث  62حدث األشياء، إما يف حالة واقعية او يف حالة صناعية.
وهنا يستعمل الباحث هذا املنهج تسجيل ومراقبة منهجية دون طرح األسئلة. 

لنيل البياانت املتعلقة بصورة عامية املعهد منبع املعارف دينااير جومبانج ووضع 

                                                
62 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2002), 107. 
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 (Sorogan)جغرفيته ووسائله و تدريس القواعد او استحدام طريقة سوروكان 

 فيه.
 املقابلة  (ب

املقابلة هي عملية السؤل واجلواب ِبللسان بني الشخصني فأكثر مقابلة 
عند سوهرمسي أري كونطا املقابلة  63ومباشرة الستماع األخبار اواملعلومات.

اجملانية املوجهة هي مزيج من املقابلة اجملانية واملقابلة املوجهة يف إجراء املقابلة، 
. 61حيمل القائم إبجراء املقابلة خمططًا توجيهًيا حول األشياء اليت سوف يطلب

ظمة جلمع البياانت يف تطبيق القواعد يف وهنا يستعمل الباحث مقابلة غري من
 (Sorogan)املعهد منبع املعارف دينااير جومبانج واستحدام طريقة سوروكان 

 فيه.
 الواثئق  (ج

الواثئق هي أحد املنهج لبحث البياانت املكتوبة. ويستعمل الباحث هذا املنهج 
 هنا لنيل البياانت املكتوبة املتعلقة هبذ البحث.

 
 البياانتحتليل اسلوب  .و

التحليل هو عملية إجياد وجتمع البياانت اليت احلصول عليها بشكل منهجي من 
املقابلة، املالحظة امليدانية، والواثئق. البياانت هي األجزاء احملددة اليت تشكل أساس 

تتضمن البياانت ما لوحظه األشخاص بنشاط خالل الدراسة، مثل حماضر  التحليل.
                                                
63 Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), 83. 

64 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2002), 64. 
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دانية. حتليل البياانت يف البحوث النوعية اليت أجريت منذ قبل املقابلة واملالحظة املي
 دخول امليدان، خالل امليدان، وبعده.

 حتليل البياانت يف البحث الكيفي ثالث أنشاطة وهي: (Miles)كما قال ميلس 
 حتديد البياانت .4

حتديد البياانت هو عملية االختيار والرتكيز على التبسيط واالستخالص 
البياانت اخلام الناشئة عن املالحظات امليدانية. اخلطوات اليت اختذت وحتويل 

هي شحذ التحليل ، وتصنيف أو تصنيف يف كل مشكلة من خالل وصف 
موجز ، وتوجيه ، وإزالة ال لزوم هلا ، وتنظيم البياانت ميكن سحبها والتحقق 

 حث.منها. تشمل البياانت املخفضة مجيع البياانت املتعلقة مبشكلة الب
أن البياانت املأخوذة من امليدان كثرية كنتيجة املالحظة واملقابلة والواثئق. 
فلذلك حيتاج إىل حتديد اليباانت واملعىن منه اإلختصار واالختيار من األشاء 

 املهمة املتعلقة ِبلبحث.
 تصنيف البياانت .2

بعد أن حتديد البياانت ، فإن اخلطوة التالية هي تصنيف البياانت. 
البياانت هو عبارة عن جمموعة من املعلومات املنظمة اليت متكن  تصنيف

 استخالص النتائج واختاذ اإلجراءات.
بعد حتديد الباايانت كانت اخلطوة بعده هو تصنيف البياانت ويف هذا 
البحث الكيفي يؤدي ِبستعمال شكل رسم اجلدول حت تسهل القارئة يف 

الصلة لذلك احلصول على  فهمه. حياول الباحث جتميع البياانت ذات
 املعلومات اليت احلصول عليها وهلا معىن معني لإلجابة على مشكلة البحث.
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 اخلالصة .3
هي اخلالصة أي االستنباط من  (Miles)كانت اخلطوة الثالثة عند ميلس 

اخلالصة هي حماولة إلجياد أو فهم املعىن  65البحث العلمي النوعي للباحث.
ت ، تدفق السببية أو االقرتاح. بعد استخالص من ، النظام ، أمناط ، تفسريا

ذلك ، فاستخلص بناًء على نتائج البحوث املقدمة يف شكل رواية. 
استخالص النتائج هي املرحلة األخرية من أنشطة حتليل البياانت ، 

 واستخالص النتائج هو املرحلة األخرية من معاجلة البياانت.
 أتكيد صحة البياانت .ز

 املأخوذة من مكان البحث فااألنشطة يؤديها الباحث كما يلي: لكي يص. البياانت
 تطويل اإلشرتاك .4

كان الباحث أفضل جامع البياانت يف البحث الكيفي، فلذالك إشرتاكه مقرر 
  66يف مجعها قطعا، لذا حيتاج تطويله يف البحث.

 التثليث .2
خارجها التثليث هو منهج لتأكيد صحة البياانت الذي يستعمل شيئا آخر من 

وهذا كي يكون البياانت  املمأخوذة منظورة من انحية  67لتأكيدها ومقبلتها.
 واحدة، حيت يكون صحتها مقبولة. وهنا أيخذ الباحث املناهج كما يلي :

 مقابلة نتيجة البياانت األحوذة من املالحظة بنتيجتها املأخوذة من املقابلة. (أ

                                                
65 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2011), 345. 

 .462نفس املرجع،  66 
67  Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), 

330. 
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 ث.مقابلة ما قاله الشخص مبا يوجد عن مكان البح (ب
 مقابلة نتيجة املقابلة ِبالبينة املتعلقة بركائز البحث. (ت

 مواظبة املالحظة .3
مواظبة املالحظة أن يبحث الباحث ِباجلد واملواظبة بكل مناهج عما يتعلق 

ويبحث الباحث يف هذا البحث البياانت   68بعملية التخليل املستمرة أوملداومة.
املراجع من الكتب أو البياانت  بضبط ودق ة، ويؤد الباحث هذه املواظبة بقراءة

 املتعلقة هبذه البحث.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                

 .329نفس املرجع،  68 
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 الفصل الرابع
 هامناقشت حتليلعرض البياانت و 

يف املعهد السلفي منبع املعارف  (Sorogan)استخدام طريقة سوروكان :  ولاملبحث األ
 دينااير جومبانج

ويعرف من املقابلة واملالحظة والواثئق أد ها الباحث يف املعهد السلفي منبع 
املعارف دينااير جومبانج أن النشاط فيها التدريس يف املدرسة الدينية والنشاط 
اإلضايف لرتقية قدرة الطالب أو مهارهتم. وهكذا قال أستاذ خليل الرمحن كمدير 

أن هناك نشاط أساسي ونشاط إضايف، املريب املعهد السلفي منبع املعارف : "
النشاط األساسي التدريس يف املدرسة الدينية منبع املعارف، ومن النشاط اإلضايف 

وغري ذالك مما  (Sorogan)املشاورة الواجبة وتعليم القرآن واستخدام طريقة سوروكان 
 69مر".

عاهد إحدى الطرق القدمية ما زال استعماهلا يف امل (Sorogan)طريقة سوروكان 
ومنها املعهد السلفي منبع املعارف  اإلسالمية حت اآلن كخصائص الدراسة فيها،

دينااير جومبانج، يستخدم املدبر من قسم الرتبية كما قاله أستاذ حبيب مصطفى : 
"أخذ املدبر من قسم الرتبية أن يدير استخدام طريقة سوروكان فيه، ومن انحية 

كان أو ِبندوعان   (Kilatan)ة كيالاتن األخرى يدير تعليم الكتب الرتاثي
(Bandongan).71 

                                                

 .2149سبتمرب  5السلفي منبع املعارف يف بناء الرجال، يف إدارة املعهد،  املقابلة مع أستاذ خليل الرمحن هو مدير املريب املعهد 69 
 نفس املراجع 71 
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يف املعهد السلفي منبع  (Sorogan)كان املشرتكون يف استخدام طريقة سوروكان 
املعارف دينااير جومبانج طالب من فصول الرابع واخلامس والسادس مستوى 

صوص الكتب اإلبتدائية لرتقية قدرهتم ومهارهتم يف فهم قواعد اللغة العربية بقراءة ن
الرتاثية. وهكذا قال أستاذ زين العلوم العزا : "وجيب أن يشرتكها الطالب من فصول 
الرابع واخلامس والسادس مستوى اإلبتدائية من املدراسة الدينية منبع املعارف كانت 
أو من مدرسة منبع املعارف. واهلدف من استخدام هذه الطريقة لكي يستطيع 

 74غة العربية بقراءة نصوص الكتب الرتاثية ".الطالب أن يفهم قواعد الل
يف املعهد السلفي منبع  (Sorogan)سوروكان  طريقة سوروكاناستخدام اآلن 

فرقة أستاذ واحد، وذالك موافق مبا قاله  املعارف، ويقسم الطالب فرقة ففرقة يف كل
يف املعهد  (Sorogan)طريقة سوروكان "ويف البداية استخدام أستاذ زين العلوم العزا : 

منبع املعارف مضطرب بالنظام،  لكن مع استمرار الوقت نظ م املدبر استخدامها بل 
يوجد اآلن تقسيم الفرقة للطالب مع األستاذ يف كل الفرقة وقائمة املادة اليت 
ستبحث يف كل جلسة وهي مرتني كل األسبوع يف يوم اجلمعة ليلة السبت ويوم 

وقت اإلستواء ومكاهنا يف مسكن  22.31حت  24.31األحد ليلة اإلثنني ساعة 
الكوثر املعهد السلفي منبع املعارف. والطالب الذين يشرتكون طريقة سوروكان 

(Sorogan)  يقسم على فراق متعددة يف كل فرقة اثنا عشر طالب فأكثر ويوليهم
 72أستاذ واحد".

                                                

 .2149سبتمرب  42، يف إدارة قسم الرتبية، (Sorogan)املقابلة مع أستاذ زين العلوم العزا هو مدبر طريقة سوروكان  74 
 نفس املراجع. 72 
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 (Sorogan)وذالك معروف أيضا من جدول الفرقة يف استخدام طريقة سوروكان 
 73يف املعهد السلفي منبع املعارف.

 1سلم التوفيق فصل  (Sorogan)قائمة الفرقة طريقة سوروكان :  1 اللوحة
 الطالب األستاذ
 . أيب راديتيا7إهلام سفيان             .4 أستاذ أمني هللا

 . رمزي فوزا8حممد رفقي             .2
 . سيف اخلريي9حممد عزيز              .3
 . حممد سيف هللا41       حممد مذكري   .1
 . أمحد سليمان44محداين                .5
 . عفيف مولنا42حممد أليف لطفي     .6

 . حممد رفاعي7إبراهيم                 .4 أستاذ مجال فوعدي
 . بدر املصطفى8أمحد كمال            .2
 . حممد زين احلسان9مأمون                 .3
 سفيان. لقمان 41أمحد سعد            .1
. حممد عليك 44نصر الفوعدي        .5

 نصرهللا
 . حممد ريزال42حممد أرواين          .6

 . رزقي فريي7حممد إقبال          .4 أستاذ حممد حمروس
 . حممد صاحل8فضلي حسان       .2
 . حممد طوفيل األمني9رفقي عني          .3
 . حممد طافا صالح41أمحد زينوري      .1

                                                

 يف املعهد السلفي منبع املعارف (oroganS)واثئق الفرقة يف استخدام طريقة سوروكان  73  



39 
 

 هللا ريب. عبد 44حممد ديكي       .5
 . ِبر األمني42حممد زهدي       .6

 . حافظ7سفيان سويوطي     .4 أستاذ حممد توفيق
 . حممد خري احلقيقي8أسرار الفوعد        .2
 . عبد اجمليد9حممد أحسني        .3
 . أمحد أبو يزيد41خمليص هادي      .1
 . صبحا جزويل44حممد نسيط        .5
. حممد صاحب 42علي رمحن          .6

 الربهان
 . ينوار إقبال7سيف املنري         .4 أستاذ مرشيدي

 . ألفني8أمحد حنق املوىل     .2
 . حممد سنطاين9عبد العزيز          .3
 . حممد غفران41يوكي أيلني        .1
 . حممد عطاء 44أمحد شهر ال      .5
 . مفتاح فريد42حافظ             .6

 
 5فت. القريب فصل  (Sorogan)قائمة الفرقة طريقة سوروكان :  3اللوحة 

 الطالب األستاذ
 . هاري فرايوكي7مصباين                 .4 أستاذ عارف أفندي

 . وحيو ستياوان8أمحد عبد اجلليل        .2
 . سحجر مورفما9منان الرمحن             .3
 . جنيب هللا41حممد ساليم           .1
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 . حممد فاطر44عبد الشكور          .5
 حممد بين أدم. 42مفتاح نورمحدي      .6

 . إدام خالد7إمام شافعي            .4 أستاذ عني اليقني
 . شكرا جوهري8إمران                   .2
 . حممد حبيب الرمحن9رمحة أغوغ             .3
 . أمحد القديري41أمحد فاوقي           .1
 . أمحد حنفي44غفيف مولنا          .5
 . أمحدي42أمري املؤمنني         .6

 . زكي خماطب7زهاد                 .4 زينالعلوم العزىأستاذ 
 . أمحد هداية8حسىن فواعد        .2
 . أمحد شفاع9عزا أنصار          .3
 . حلمان مولنا41عارف جزويل      .1
 . حممد سلطان44سيف الرمحن       .5
 . حممد حسب هللا42حممد زيدان أبرار    .6

 رِبعي. أمحد 7دمياس سنجااي        .4 أستاذ سفيان حريص
 . زكي مبارك8عثمان                 .2
 . حممد علي خمتار9نور محيد              .3
 . هادي عز املكني41أمحد ربيط            .1
 . أمحد شيخ الدين44نور خليص           .5
 . عبد اللطيف42أمحد صاحب        .6

 . مشس البحري7ريكي              .4 أستاذ عارف فورانما
 حممد إرشاد .8فحري              .2
 . فيصال9جيجني            .3
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 . خاليف رزقي41زين العابدين      .1
 . علي خمتار44أمحد ِبدوري       .5
 . حممد ربيط علي42حممد القاضي     .6

 
 6فت. القريب فصل  (Sorogan)قائمة الفرقة طريقة سوروكان :  4اللوحة 

 الطالب األستاذ
 . نزار عفيفي7عمراين نصرهللا          .7 أستاذ مشس اهلادي

 . وحيو ستياوان8ابن عبيدهللا             .8
 . سحجر مورفما9نور رحيم               .9

 . حممد حمرم41إحسان الدين         .41
. حممد فاهم 44حلوان                .44

 ديناان
 . رمحن42حممد لطفي حاكم    .42

 . إمام فهمي7نورمانشاه              .7 أستاذ خليل الرمحن
 . شكرا جوهري8           إقبال       .8
 . حممد حبيب الرمحن9أمحد مرزوقي           .9

 . أمحد القديري41خليفة األنوار      .41
 . أمحد حنفي44نيل املرجتي         .44
 . سالمت رفاعي42دافيس إهلام       .42

 . عبدي مولنا7صاب. املوىل            .7 أستاذ عبد الوهاب
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 . أمحد هداية8علي مشهوري         .8
 . أمحد شفاع9د ديالمي         أمخ .9

 . حلمان مولنا41أريس مشروكي     .41
 . حممد غزايل44عبد الفوزان        .44
 . حممد جنم النهى42عني محيم          .42

 . أمحد رِبعي7دمياس سنجااي        .7 أستاذ رائق مشهودي
 . زكي مبارك8عثمان                .8
 . حممد علي خمتار9نور محيد             .9

 . هادي عز املكني41أمحد ربيط      .41
 . أمحد شيخ الدين44نور خليص     .44
 . عبد اللطيف42أمحد صاحب       .42

 . حممد عزيز حري7حممد عزالدين            .7 أستاذ إمام فاروق
 . نزار زمان8مصباح املنري             .8
 . حممد خري الرازقني9أنفال ِبري              .9

أمحد رزقي . 41حممد عرين املزكي   .41
 أفندي

 . حممد44شفيق فاريسي      .44
. أمحد نور 42أمحد بدر العلوم  .42

 افجرينشاه
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يف املعهد  (Sorogan)استخدام طريقة سوروكان وأما الكتب املستعملة يف 
"الكتب املستعملة يف السلفي منبع املعارف كما يقول أستاذ زين العلوم العزا : 

كتب الفقهية وهي سلم التوفيق للشيخ ال (Sorogan)استخدام طريقة سوروكان 
عبدهللا بن حسني وفت. القريب اجمليب للشيخ ابن قاسم الغزي، وأما سلم التوفيق 
يستعمله الطالب من فصلي الرابع واخلامس وفت. القريب اجمليب يستعمله الطالب 

 71من فصل السادس وهنا جدول املادة اليت ستبحث".
يف املعهد السلفي منبع  (Sorogan)وروكان قائمة املادة يف استخدام طريقة س

 75املعارف كما يلي :
سلم التوفيق فصل  (Sorogan)قائمة املادة يف استخدام طريقة سوروكان :  0اللوحة 

1. 
 املادة اليوم الشهر

)فصل( ومن انتقض وضوؤه حرم  2149أغسطس 9مجعة،  أغسطس
 عليه الصالة

الصالة الطهارة )فصل( ومن شروط  2149أغسطس 44أحد، 
 عن النجاسة

)فصل( ومن شروط الصالة  2149أغسطس 46مجعة، 
 استقبال القبلة

 وتبطل الصالة ِبلكالم)فصل(  2149أغسطس 48أحد، 
)فصل( وشرط مع ما مر لقبوهلا  2149أغسطس 23مجعة ،

                                                

 .2149سبتمرب  42، يف إدارة قسم الرتبية ،  (Sorogan)املقابلة مع أستاذ زين العلوم العزا هو مدبر طريقة سوروكان  71 
 يف املعهد السلفي منبع املعارف. (Sorogan)واثئق جدوال املادة يف استخدام طريقة سوروكان  75  
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 عند هللا سبحانه وتعاىل
 )فصل( أركان الصالة سبعة عشر 2149أغسطس 25أحد، 
 الثامن الطمأنينة فيه 2149أغسطس 31مجعة،

 اخلامس عشر الصالة على النيب 2149سبتمرب6مجعة،  سبتمرب
)فصل( اجلماعة على الذكور  2149سبتمرب8أحد، 

 األحرار املقيمني
)فصل( جيب على كل من صلى  2149سبتمرب43مجعة، 

 مقتداي
)فصل( غسل امليت وتكفينه  2149سبتمرب45أحد، 

 والصالة عليه ودفنه فرض كفاية
)فصل( وجتب الزكاة يف اإلبل والبقر  2149سبتمرب21مجعة، 

 والغنم والتمر والزبيب
 فيجب يف كل مخس من اإلبل شاة 2149سبتمرب22أحد، 
 وأما الذهب فنصابه عشرون مثقاال 2149سبتمرب27مجعة، 
وزكاة الفطر جتب إبدراك جزء من  2149سبتمرب29أحد، 

 رمضان
)فصل( جيب صوم شهر رمضان  2149أكتوبر1مجعة، 

 على كل مسلم مكلف
)فصل( جيب احلج والعمرة يف  2149أكتوبر6أحد،  أكتوبر

 العمر مرة
وحرم على من أحرم طيب ودهن  2149أكتوبر44مجعة، 

 رأس وحلية
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)فصل( على كل مسلم أن ال  2149أكتوبر43أحد، 
 يدخل يف شيء

)فصل( حيرم الرِب فعله وأكله وأخذه  2149أكتوبر48مجعة، 
 وكتابته وشهادته وحيلته

وحيرم أن يفرتى رغبة املشرتي أو  2149أكتوبر21أحد، 
 البائع بعد استقرار الثمن

)فصل( جيب على املوسر نفقة  2149أكتوبر25مجعة، 
 أصوله املعسرين

)فصل( من الواجبات القلبية اإلميان  2149أكتوبر27أحد، 
 ِبهلل 

 
فت. القريب فصل  (Sorogan)قائمة املادة يف استخدام طريقة سوروكان :  0اللوحة 

5. 
 املادة اليوم الشهر

 )فصل( يف بيان النجاسات وإزالتها 2149أغسطس 9مجعة،  أغسطس
واليعفى عن شيء من النجاسات إال  2149أغسطس 44أحد،

 اليسري
)فصل( يف احليض والنفاس  2149أغسطس 46مجعة، 

 واالستحاضات
وحيرم ِبحليض ويف بعض النسخ وحيرم  2149أغسطس 48أحد، 

 على احلائض
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 كتاب أحكام الصالة 2149أغسطس 23مجعة ،
 )والعصر وأول وقتها( 2149أغسطس 25أحد،
 )والعشاء وأول وقتها( 2149أغسطس 31مجعة،

)فصل( وشرائط وجوب الصالة  2149سبتمرب 6مجعة، سبتمرب
 ثالثة أشياء

 وثالث نوافل مؤكدات 2149سبتمرب 8أحد،
)فصل( وشرائط الصالة قبل الدخول  2149سبتمرب 43مجعة، 

 فيها مخسة أشياء
 والثالث الوقوف على مكان طاهر 2149سبتمرب 45أحد، 
 )فصل( يف أركان الصالة 2149سبتمرب 21مجعة، 
 والرابع قراءة الفاحتة 2149سبتمرب 24أحد، 
 والسادس الطمأنينة فيه 2149سبتمرب 27مجعة، 
 والثالث عشر اجللوس األخري 2149سبتمرب 28أحد، 

 وسننها قبل الدخول فيها شيئان 2149أكتوبر 6أحد،  أكتوبر
 )وهيئاهتا( أي الصالة  2149أكتوبر 44مجعة، 
 والتسبي. يف الركوع  2149أكتوبر 43أحد، 
)فصل( يف أمور ختالف فيها املرأة  2149أكتوبر 48مجعة، 

 الرجل يف الصالة
 )فصل( يف عدد مبطالة الصالة 2149أكتوبر 21أحد، 
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 )فصل( يف عدد ركعات الصالة 2149أكتوبر 25مجعة، 
)فصل( واملرتوك من الصالة ثالثة  2149أكتوبر 27أحد، 

 أشياء
 )واهليئة( كالتسبيحات وحنوها 2149نوفمرب 4مجعة، 
)فصل( يف األوقات اليت تكره الصالة  2149نوفمرب 3أحد، 

 فيها
فت. القريب فصل  (Sorogan)قائمة املادة يف استخدام طريقة سوروكان :  1اللوحة 

6. 
 املادة اليوم الشهر

 )فصل( يف أحكام اللقطة 2149أغسطس 9مجعة،  أغسطس
و يذكر امللتقط يف تعريف اللقطة  2149أغسطس 44أحد،

 بعض أوصافها
 واللقطة على أربعة أضرب 2149أغسطس 46مجعة، 
 )فصل( يف أحكام اللقيط 2149أغسطس 48أحد، 
 )فصل( يف أحكام الوديعة 2149أغسطس 23مجعة ،
 كتاب أحكام الفرائض والوصااي 2149أغسطس 25أحد،
 يرث ِبال سبعة ومن ال 2149أغسطس 31مجعة،

 )فصل( والفروض املذكورة 2149سبتمرب 6مجعة، سبتمرب
 والسدس فرض سبعة 2149سبتمرب 8أحد،
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 وتسقط اجلدات ِبألم 2149سبتمرب 43مجعة، 
 )فصل( يف أحكام الوصية 2149سبتمرب 45أحد، 
 وتص.  الوصية يف سبيل هللا تعاىل 2149سبتمرب 21مجعة، 
 كتاب أحكام النكاح وما يتعلق به 2149سبتمرب 24أحد، 
ونظر الرجل إىل املرأة على سبعة  2149سبتمرب 27مجعة، 

 أضرب
 )فصل( فيما ال يص. النكاح إال به 2149سبتمرب 28أحد، 
 وأوىل الوالة أحق األولياء ِبلتزويج 2149أكتوبر 6أحد، 

 خبطبة معتدةوال جيوز أن يصرح  2149أكتوبر 44مجعة،  أكتوبر
 )فصل( واحملرمات ِبلنص أربع عشرة 2149أكتوبر 43أحد، 
 واحملرمات ِبلنص أربع ِبملصاهرة 2149أكتوبر 48مجعة، 
 وترد املرأة خبمسة عيوب 2149أكتوبر 21أحد، 
 )فصل( يف أحكام الصداق 2149أكتوبر 25مجعة، 
 القلةوليس ألقل الصداق حد معني يف  2149أكتوبر 27أحد، 
 )فصل( والوليمة على العرس مستحبة 2149نوفمرب 4مجعة، 
 )فصل( يف القسم والنشوز 2149نوفمرب 3أحد، 
 وال يدخل الزوج على غري املقسوم 2149أغسطس 9مجعة، 
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املعهد السلفي يف  (Sorogan)سوروكان كانت اخلطوات يف استخدام طريقة 
منبع املعارف هناك فرق قليل ِبلنظارايت اليت قد مها وزارة الشؤن الدينية اإلندونيسية 

(Dikpekapontren) .وات سوروكان ط"وأما خ املاضي(Sorogan)  املعهد منبع يف
 املعارف كما يلي :

 يقد م الطالب الذي له فرصة الكتاب أمام األستاذ واحدا فواحدا (أ
املادة موافقا ِبجلدول املقرر من ما قد درسه يف املدرسة الدينية، يقرء الطالب   (ب

مث إن وجد املقروء اخلطيئ من قراءة الطالب صح . األستاذ ذالك بطريقة 
السؤال من قواعد النحو والصرف مع أدلتها ومصطلحاهتا املأحوذة من الكتب 

 مثل منت اجلرومية ونظم العمريطي  وغري ذالك.
رءه بلغة موافقة بفهمه وإن وجد األستاذ املفهوم اخلطيئ يشرح الطالب ما ق (ج

 صح . إبعطاء كيفية الشرح أوالرتمجة.
وأخريا يسئل األستاذ الطالب ما يوافق بقراءة الطالب وما يوافق بفهم مقروءه  (د

مع أدلة النحو ومصطلحاهتا املأحوذة من الكتب مثل منت اجلرومية ونظم 
  76العمريطي  وغري ذالك.

يف  (Sorogan)سوروكان كما أن استخدام الطريقة اآلخر الستخدام طريقة 
 املعهد السلفي منبع املعارف مزااي ونقائص، ومها كما يلي:

 مزاايه : -
 ارتفاء قدرة الطالب لفهم القواعد من النحو والصرف وتطبيقه مباشرة. (أ

                                                

 .2147مايو  41يف مسكن الكوثر،  (Sorogan)خدام طريقة سوروكان املالحظة يف است 76 
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ومهارة  ارتفاء مهارة الطالب يف قراءة النصوص العربية وخصوصا كتب الرتاثية (ب
 الرتمجة هلم.

 زايدة العالقة البطينية بني الطالب واألستاذ. (ج
وذالك موافق برأي أستاذ فت. الرمحن، هو أحد األستاذ يف استخدام طريقة 
سوروكان يف املعهد السلفي منبع املعارف : "ويف احلقيقة يستطيع األستاذ بوسيلة 

مباشرة، ويعرف تطور  أن يعرف قدرة فردية الطالب (Sorogan)طريقة سوروكان 
 دراستهم و فهمهم على دراسة النحو والصرف ألن فيها أسئلة كثرية منهما".

 نقائصه : -
وقتا طويال ألنه يلزم على األستاذ أن ينصت  (Sorogan)يستغرق سوروكان  (أ

 الطالب واحدا فواحدا ويسئله كذالك أيضا.
لتقدمي الكتاب أمام وقد ينشأ املللة من نفس الطالب حينما ينتظر الفرصة  (ب

 األستاذ.
 حيَتاج القوة الفكرية من نفسية األستاذ ألن قدرة الطالب خمتالفة. (ج

 
وذالك معروف من قول أستاذ فت. الرمحن :"يوجد الصعوبة يف استخدام طريقة 

منها تستغرق وقتا طويل ألن األستاذ يلزم عليه أن يبحث  (Sorogan)سوروكان 
مع أنه يويل حويل عشرة الطالب وقدرهتم خمتلفة وينسط الطالب واحدا فواحدا 

   77ويلزم أيضا على األستاذ أن يناسب بتلك القدرة".

                                                

، يف إدارة املعهد السلفي منبع املعارف دينااير (Sorogan)املقابلة مع أستاذ فت. الرمحن أحد األستاذ يف استخدام طريقة سوروكان  77 
 .2149سبتمرب  49جومبانج، 



51 
 

يف املعهد منبع املعارف دينااير  (Sorogan)طريقة سوروكان  إسهام:  ثايناملبحث ال
 جومبانج

يستطيع الطالب أن يطبقوا علم القواعد  (Sorogan)ِبستخدام طريقة سوروكان 
مباشرة بقراءة النصوص من الكتاب الرتاث وحيلل ما قرءواه كلمة فكلمة، وهكذ قال 

يستطيع الطالب  (Sorogan)أستاذ زين العلوم العزا : "بوسيلة طريقة طريقة سوروكان 
لطالب  تطبيق علم القواعد مباشرة حينما يقرء نص الكتاب الرتاث، وفيها ُيسئل ا

كثريا عما يتعلق بقواعد اللغة العربية مع أدلتها ومصطلحاهتا أو ُيطلب أن حيلل ما 
 78قرءواه كلمة فكلمة حتليل النحوية والصرفية".

يستطيع األستاذ أن يشرف  (Sorogan)كان يف استخدام طريقة سوروكان   
ة، الطالب واحدا فواحدا، وإذا خطئ الطالب فيستطيع أيضا أن يصححهم مباشر 

 (Sorogan)وهذا كما قال أستاذ فت. الرمحن : "حني استخدم طريقة طريقة سوروكان 
حنن كأستاذ يستطيع أن يرشد الطالب واحدا فواحدا ونعرف قدرة كل منهم وإذا 

 79وجدان األخطاء من قراءهتم فنصححها أيضا وكان التصحي. بطريقة السؤل".
وجود العالقة البطينية  (Sorogan)من أحد األمهية يف طريقة طريقة سوروكان 

القوية بني األستاذ والطالب ألنه يقدم الكتاب عند األستاذ واحدا فواحدا مباشرة يف  
 81كل جلسة.

                                                

 .2149سبتمرب  42، يف إدارة قسم الرتبية ، (Soroganاملقابلة مع أستاذ زين العلوم العزا هو مدبر طريقة سوروكان  78 
، يف إدارة املعهد السلفي منبع املعارف دينااير (Sorogan)املقابلة مع أستاذ فت. الرمحن أحد األستاذ يف استخدام طريقة سوروكان  79 

 .2149سبتمرب  49جومبانج، 

 .2149سبتمرب  41يف مسكن حسن الدين،  (Sorogan)املالحظة يف استخدام طريقة سوروكان  81 
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حاث  (Sorogan)ومن انحية أخرى يعطي استخدام طريقة طريقة سوروكان 
م للطالب لتدريس قواعد اللغة العربية، وهذا معروف من األهداف املقررة يف استخدا

يف املعهد السلفي منبع املعارف دينااير جومبانج  (Sorogan)طريقة طريقة سوروكان 
 ، وهي كما يلي :

املعهد السلفي منبع املعارف دينااير  (Sorogan)أهدف طريقة سوروكان :  8اللوحة 
 84جومبانج.

 الفصل
 األهدف

 الصرف النحو

1 

تعريف اإلسم والفعل واحلرف  .4
 وعالماهتا مع أدلتها

الإلعراب وتقسيمها وعالماهتا  .2
 مع أدلتها

 تعريف الصغة .3

التصريف اإلصطالحي ِبب  .4
 6 – 4ثالثي جمرد 

التصريف اإلصطالحي رِبعي  .2
 جمرد 

 األفعال .4 5
 مرفوعة األمساء .2

التصريف اإلصطالحي ِبب  .4
 ثالثي مزيد مع فوائدها

6 
 منصوبة األمساء .4
 خمفوضة األمساء .2

 التصريف اللغوي .4

 
يقر ر األهدف الت  (Sorogan)وتلك البياانت مشغرة أبن يف طريقة سوروكان 

 يلزم على الطالب أن يوصلواها فلذالك كانوا سيجتهدون لتوصيلها.

                                                

 يف املعهد السلفي منبع املعارف دينااير جومبانج. (Sorogan)واثئق أهدف طريقة سوروكان  84 
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يقرر أيضا املادات اليت  (Sorogan))وكما مر  أن يف استخدام طريقة سوروكان 
ستبحث يف كل جلسة، هذا حاث أيضا للطالب أن يستعدوا نفسهم قبل، بدرسها 

 مثال. (Sorogan))قبل استخدام طريقة سوروكان 
املدرسة الدينية منبع املعارف دينااير  6وقال حممد فاهم ديناان طالب فصل 

ف األستاذ التطوير من يعر  (Sorogan)جومبانج: "ِبشرتك استخدام طريقة سوروكان 
 82نفسية الطالب وخصوصا عما يتعلق ِبالقدرة".

اعتمادا على عرض البياانت السابقة املتعلقة إبسهام طريقة سوروكان 
(Sorogan)  يف تدريس القواعد يف املعهد منبع املعارف دينااير جومبانج احملصولة من

 كما يلي :املقابلة  واملالحظة والواثئق وجد الباحث نتيجة البحث  
يف املعهد منبع املعارف دينااير  (Sorogan))مناسبا ِبستخدام طريقة سوروكان  .4

 جومبانج.
طب ق املعهد السلفي منبع املعارف دينااير جومبانج طريقة سوروكان  .أ

(Sorogan ).حت اآلن كخصائص التدريس فيه 
يف املعهد منبع املعارف  (Sorogan)اهلدف يف استخدام طريقة سوروكان  .ب

 لرتقية قدرة الطالب يف فهم قواعد اللغة العربية بقراءة نصوص الكتب الرتاثية.
يف املعهد منبع املعارف ( Sorogan)اخلطوات يف استخدام طريقة سوروكان  .ج

دينااير جومبانج والنظارايت اليت قد مها وزارة الشؤن الدينية اإلندونيسية 
(Dikapontren) فا هناك فرق قليل لكن ماهيتهما سواء.مل خيتل 

                                                

 .2149سبتمرب  49املدرسة الدينية منبع املعارف دينااير جومبانج،  6املقابلة مع حممد فاهم ديناان طالب فصل  82 
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مزااي ونقائص كما استخدام ( Sorogan)إن يف استخدام طريقة سوروكان  .د
 طرق التدريس األخرى.

يف تدريس القواعد يف املعهد السلفي  (Sorogan)مناسبا إبسهام طريقة سوروكان  .2
 منبع املعارف دينااير جومبانج.

إسهاما يف تدريس القواعد يف املعهد السلفي  (Sorogan)يعطي طريقة سوروكان 
 منبع املعارف دينااير جومبانج ، وهو كما يلي :

يستطيع الطالب أن يطبقوا علم  (Sorogan)ِبستخدام طريقة طريقة سوروكان  .4
القواعد مباشرة بقراءة النصوص من الكتاب الرتاث وحيلل ما قرءواه كلمة 

 فكلمة.
يستطيع األستاذ أن يشرف  (Sorogan) كان يف استخدام طريقة سوروكان .2

الطالب واحدا فواحدا، وإذا خطئ الطالب فيستطيع أيضا أن يصححهم 
 مباشرة.

وجود العالقة البطينية القوية بني  (Sorogan)إن يف طريقة طريقة سوروكان  .3
األستاذ والطالب ألنه يقدم الكتاب عند األستاذ واحدا فواحدا مباشرة يف كل 

 جلسة.
حاث للطالب لتدريس قواعد اللغة  (Sorogan)خدام طريقة سوروكان يعطي است .1

 العربية.
  يعرف األستاذ التطوير من قدرة الطالب. (Sorogan)ِبستخدام طريقة سوروكان  .5
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 الفصل اخلامس
 البحثنتائج مناقشة 

قد انهلا من مكان البحث  ويف هذا الباب سيشرخ الباحث نتيجة البحث الذي
البحث املقرر يف هذا البحث أيضا. البياانت اليت ستشرح هنا صادرة من  أسئلةوسيجيب 

املقابلة واملالحظة والواثئق يف املعهد السلفي منبع املعارف دينااير جومبانج.  مناسبا أبسئلة 
 البحث سيصنف الباحث حتليل البياانت تنظيما ِبلنسبة إىل إسهام طريقة سوروكان

(Sorogan)  منبع املعارف دينااير جومبانج.يف املعهد السلفي 
 يف املعهد منبع املعارف دينااير جومبانج (Sorogan)طريقة سوروكان  استخدام .أ

وبعد أن يبحث الباحث يف املعهد السلفي املعهد السلفي منبع املعارف دينااير 
جومبانج مع األستاذ والطالب واملدبر واملصادر األخرى وجد الباحث أبن استخدام 

 فيه كمايلي : (Sorogan)طريقة سوروكان 
يف املعهد السلفي منبع املعارف دينااير  (Sorogan)استخدام طريقة سوروكان  .4

بانج كخصائص التدريس يف املعاهد اإلسالمية، وذالك موافق برأي رئيس جوم
اجلمهور إندونيسيا الرابع سيخ عبدالرمحن واحد أبن لطرق التدريس يف املعهد 

 (Sorogan)اإلسالمي طبقة بريئه إن عرفت كلها، يبدء من طريقة سوروكان 
 83مثال.

هد منبع املعارف لرتقية يف املع (Sorogan)اهلدف يف استخدام طريقة سوروكان  .2
 قدرة الطالب يف فهم قواعد اللغة العربية بقراءة نصوص الكتب الرتاثية.

                                                
83 Abdurrahman Wahid, Menggerakan Tradisi, (Yogyakarta :LkiS, 2001), 104. 
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الطريقة وذالك ألهنا صورة التطبيق اجلاوية من أحذ طريقة تدريس القواعد 
اإلستنباطية أواإلستقرائية، فتسرد القواعد سردا، وتتبع ِبالشواهد عليها واألمثلة، 

بعدم اتباعها واتباع الطريقة اإلستقرائية، وفيها تعرض  ولذالك أوصى املربون
األمثلة األدبية الكثرية املتنوعة اليت تتصل ِباية التالميذ وجتارهبم وخرباهتم، مث 

 81تستنبط القواعد من هذه األمثلة.
يف املعهد السلفي منبع ( Sorogan)اخلطوات يف استخدام طريقة سوروكان  .3

لنظارايت اليت قد مها وزارة الشؤن الدينية اإلندونيسية املعارف دينااير جومبانج وا
(Dikpekapontren) .مل خيتلفا هناك فرق قليل لكن ماهيتهما سواء 

عند وزارة الشؤن الدينية  (Sorogan)اخلطوات يف استخدام طريقة سوروكان 
 فيما يلي : (Dikpekapontren)اإلندونيسية 

الطالب الذي له فرصة يقدم كتابه إىل األستاذ أو الشيخ الذي يعلم ذالك  .أ
 (Sorogan)) سوروكانالكتاب مباشرة، الكتاب الذي يكون وسيلة يف 

 يوَضع على املكتب الصغري املوجود بينهما.
قرأ األستاذ أوالشيخ النص من الكتب الذي يعلمه نظرا أوحفظا، مث  .ب

 ة ِبالغة اليت يفهمه ِبلسهولة.أعطى الطالب املعىن كلمة فكلم
استمع الطالب ما الذ يقرءه األستاذ بنشاط، مع أن الطالب يوافق  .ج

 الكتاب به.
وبعد انتهاء قراءة األستاذ أو الشيخ كرر الطالب ما ألقاه األستاذ أمامه أو   .د

كان هذا التكرار يقام يف اللقاء اآليت قبل ابتداء الدراسة اجلديدة. يف 
                                                

 .452)القاهرة: دار املعارف، بدون السنة(،  يف تدريس اللغة العربية،حممود على السمان، التوجية  81 
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م األستاذ ِبملراقبة وتصحي. اخلطاء أوالنقصان يف قراءة هذه احلادثة يقو 
 85الطالب.

يف املعهد منبع ( Sorogan)واخلطوات يف استخدام طريقة سوروكان 
 املعارف دينااير جومبانج كما يلي :

 يقد م الطالب الذي له فرصة الكتاب أمام األستاذ واحدا فواحدا. (4
من ما قد درسه يف املدرسة يقرء الطالب املادة موافقا ِبجلدول املقرر  (2

الدينية، مث إن وجد املقروء اخلطيئ من قراءة الطالب صح . األستاذ 
 ذالك بطريقة السؤال.

يشرح الطالب ما قرءه بلغة موافقة بفهمه وإن وجد األستاذ املفهوم  (3
 اخلطيئ صح . إبعطاء كيفية الشرح أوالرتمجة.

لطالب وما يوافق وأخريا يسئل األستاذ الطالب ما يوافق بقراءة ا (1
بفهم مقروءه مع أدلة النحو ومصطلحاهتا املأحوذة من الكتب مثل 

 86منت اجلرومية ونظم العمريطي  وغري ذالك.
إن يف اخلطوات السابقة هناك فرق قليل لكن املاهية سواء وهي كما 
قال املغفور له الشيخ احلاج سهل حمفوظ أن يف طريقة سوروكان 

(Sorogan ) الطالب الكتاب واألستاذ ينشطه ويعطيه أن يقرء
 87إرشادا.

                                                

 .86-81نفس املرجع،   85 
 .2149سبتمرب  41يف مسكن حسن الدين،  (Sorogan)املالحظة يف استخدام طريقة سوروكان  86 

87  KH. MA. Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqh Sosial, (Yogyakarta: LKiS, 1994), 276. 
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مزااي ونقائص كما ( Sorogan)إن يف استخدام طريقة سوروكان 
ومزاايها : جراين العالقة الوثيقة    استخدام طرق التدريس األخرى.

ميكن على األستاذ أن يراقب والالئقة بني األستاذ والطالب و 
الطالب الشرح من األستاذ الطالب ويرشده أبحسن ما ميكن وانل 
وقال رئيس اجلمعية هنضة 88مباشرة ويعرف األستاذ طبقة الطالب.

خاصة  (Sorogan)أن لطريقة سوروكان  (PBNU)العلماء إندونيسيا 
 89التأكيد القوية يف الفهم النصية أو احلرفية.

وقتا طويال وال  (Sorogan)يستغرق طريقة سوروكان وأما نقائصها وهي 
سيما إذا كثر الطالب وهي تطلب كثريا الصرب واجلد واملواظبة وقوة العزم من 
نفسية األستاذ وأهنا أصعب الطريقة من سائر طرق يف الدراسة اإلسالمية 

 91القدمية.
لرتقية قواعد اللغة العربية يف املعهد منبع  (Sorogan)إسهام طريقة سوروكان  .ب

 املعارف دينااير جومبانج
إسهاما يف تدريس القواعد يف املعهد السلفي  (Sorogan)يعطي طريقة سوروكان 

 املعهد السلفي منبع املعارف دينااير جومبانج ، وهو كما يلي :
وا علم يستطيع الطالب أن يطبق (Sorogan)ِبستخدام طريقة طريقة سوروكان  .4

 القواعد مباشرة بقراءة النصوص من الكتاب الرتاث وحيلل ما قرءواه كلمة فكلمة.

                                                
88 Arif Armai, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta, Ciputat Press, 2002), 152. 
89 Sa’id Aqiel Siradj, Pesantren Masa Depan, (Pustaka Hidayah, Bandung, 1999), 281. 
90 Zamakhsyary Dhofier, Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai, (Jakarta : LP3S, 

1985), 54. 
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هي وجه التطبيق من  (Sorogan)سوروكان يف احلقيقة طريقة وذالك ألن 
الطريقتني املتعلقتني، ومها طريقيت القراءة وطريقة القواعد والرتمجة كما مر. وكما 

طريقة التدريس القدمية اليت كيفية  هي (Sorogan)طريقة سوروكان قيل أن 
 94تدريسها تفضل لفهم احلرفية يف نسخة خمصوصة.

يستطيع األستاذ أن يشرف الطالب  (Sorogan)كان يف استخدام طريقة سوروكان  .2
واحدا فواحدا، وإذا خطئ الطالب فيستطيع أيضا أن يصححهم مباشرة. كما يف 

مبادئ األساسي يف تعليم املعهد اإلسالمي هوا كمل نظرية وزرة الشئون الدينية  : 
وهذه الطريقة تفضل اىل ترقية القدرة الفردية إبرشاد . Master Learning)(التدريس 
 92األستاذ.

وجود العالقة البطينية القوية بني األستاذ  (Sorogan)إن يف طريقة طريقة سوروكان  .3
احدا مباشرة يف كل جلسة. والطالب ألنه يقدم الكتاب عند األستاذ واحدا فو 

هو  (Sorogan)سوروكان  طريقة ،(Mastuhu)وهذا مناسب مبا قاله ماستوهو 
طريقة التدريس الفردية الذي يقدم الطالب اىل األستاذ، مث جتري العالقة التعارفية 

 93بينهما.
حاث للطالب لتطبيق قواعد اللغة  (Sorogan)يعطي استخدام طريقة سوروكان  .1

يقر ر األهدف الت يلزم على  (Sorogan)العربية. وذالك ألن يف طريقة سوروكان 
تطبيق تعريف اإلسم والفعل واحلرف و  1الطالب أن يوصلواها، وهي لفصل 

عالماهتا مع أدلتها وتطبيق الإلعراب وتقسيمها وعالماهتا مع أدلتها وتطبيق 

                                                
91 Departemen Agama, Pola Pembelajaran di Pesantren, (Jakarta : Depag 2003), 74. 

 .71نفس املرجع،  92
93 Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, (Jakarta: INIS, 1994), 6. 
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والتصريف  6 – 4يق التصريف اإلصطالحي ِبب ثالثي جمرد تعريف الصغة وتطب
تطبيق األفعال ومرفوعة األمساء والتصريف  5اإلصطالحي رِبعي جمرد. ولفصل 

تطبيق منصوِبت األمساء  6اإلصطالحي ِبب ثالثي مزيد مع فوائدها ولفصل 
ن وخمفوضاهتا والتصريف اللغوي، فلذالك كانوا سيجتهدون لتوصيلها. وكما مر  أ

يقرر أيضا املادات اليت ستبحث يف كل  (Sorogan)يف استخدام طريقة سوروكان 
جلسة، هذا حاث أيضا للطالب أن يستعدوا نفسهم قبل، بدرسها قبل استخدام 

 مثال. (Sorogan)طريقة سوروكان 
يعرف األستاذ التطوير من قدرة الطالب.  (Sorogan)ِبستخدام طريقة سوروكان  .5

يقدمون عند األستاذ واحدا فواحد كل جلسة حت ميكن عليه وذالك ألن الطالب 
 أن خيلل قدرهتم ويعرفها جيدا. 
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 سادسال فصلال

 اخلامتة
 نتائج البحث خالصةأ. 

 منبع املعارف دينااير جومبانجيف املعهد  (Sorogan) استخدام طريقة سوروكان .1

منبع الكتب الرتاثية ومنه املعهد بوسيلة  عليميف املعهد اإلسالمي ت عليمإن الت
مشتمل بعض العلوم الدينية من الفقه  عليم، هناك التاملعارف دينااير جومبانج

 واألخالق والتصوف وقواعد اللغة العربية.
لرتقية قدرة  (Sorogan)طبق املعهد منبع املعارف دينااير جومبانج طريقة سوروكان 

 الطالب يف فهم قواعد اللغة العربية بقراءة نصوص الكتب الرتاثية.
مزااي ونقائص كما استخدام طرق  (Sorogan)وكان يف استخدام طريقة سوروكان 

 التعليم األخرى.
قواعد اللغة العربية يف املعهد منبع املعارف لرتقية  (Sorogan) طريقة سوروكان إسهام .1

 دينااير جومبانج

إسهاما لرتقية القواعد يف املعهد منبع املعارف  (Sorogan)يعطي طريقة سوروكان 
 دينااير جومبانج كما يلي :

  ِبستخدام طريقة سوروكان(Sorogan)  يستطيع الطالب أن يطبقوا علم القواعد
 مباشرة بقراءة النصوص من الكتاب الرتاث وحيلل ما قرءواه كلمة فكلمة.

  يف استخدام طريقة سوروكان(Sorogan)  يستطيع األستاذ أن يشرف الطالب
 واحدا فواحدا، وإذا خطئ الطالب فيستطيع أيضا أن يصححهم مباشرة.
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  يف طريقة طريقة سوروكان(Sorogan)  وجود العالقة البطينية القوية بني األستاذ
 يف كل جلسة. والطالب ألنه يقدم الكتاب عند األستاذ واحدا فواحدا مباشرة

  يعطي استخدام طريقة سوروكان(Sorogan)  حاث للطالب لتدريس قواعد اللغة
 العربية.

  ِبستخدام طريقة سوروكان(Sorogan) .يعرف األستاذ التطوير من قدرة الطالب 

 اإلقرتاحاتب. 

بناء على نتيجة البحث الصادرة من املعهد منبع املعارف دينااير جومبانج 
فيه، يريد الباحث أن يعطي إقرتاحا   (Sorogan)ِبالنسبة إىل إسهام طريقة سوروكان 

 كي يصري استخدام طريقة سوروكان أحسن، وهي كما يلي :
جيد  كي مل  (Sorogan)أن يزيد املدبر أستاذا يف استخدام طريقة سوروكان  .4

 الطالب الكثرية يف كل فرقة.
كي يستطيع األستاذ أن   (Sorogan)أن يزيد وقتا يف استخدام طريقة سوروكان  .2

 يرشد الطالب جيدا.
وغري ذالك   (Sorogan)أن حيث األستاذ الطالب ِبلنسبة إىل أمهية سوروكان  .3

 كي ينشطوا ومل ينشأ املاللة منهم.
يف املعهد  (Sorogan)يقة سوروكان التقومي يف استخدام طر  ءوينبغي أن يود .1

 السلفي منبع املعارف دينااير جومبانج لتعريف جناحته وفعاليته.   
 
 



 ص
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 قائمة املالحق
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 أدوات املقابلة

 مدبر طريقة سوروكان 
 : زين العلوم العزا اسم 

 2149سبتمرب  5التاريخ : 
 املكان : يف إدارة املعهد

 
 تنفيذها؟ ما أهدف طريقة سوروكان ومت .4
 ما رأيك عن طريقة سوروكان لطالب؟ .2
 ما املستوى الذى يستخدم طريقة سوروكان؟ .3
 كيف استخدام طريقة سوروكان يف هذا املعهد؟ .1
 ما الكتب املستعملة يف استخدام طريقة سوروكان يف املعهد؟ .5
 ما أمهية تستخدم طريقة سوروكان لرتقية قواعد اللغة العربية ؟ .6
 سوروكان لرتقية قواعد اللغة العربية ؟ما إسهام طريقة  .7
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 أدوات املقابلة

 مدبر املريب 
 : خليل الرمحن اسم 

 2149سبتمرب  5التاريخ : 
 املكان : يف إدارة املعهد

 
 ما أنشطة يف هذا املعهد؟ .4
 ما املزااي طريقة سوروكان ؟ .2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ذ
 

 
 أدوات املقابلة

 أحد األستاذ يف استخدام طريقة سوروكان 
 : فت. الرمحن اسم 

 2149سبتمرب  5التاريخ : 
 املكان : يف إدارة املعهد

 
 ما صعوبة يف استخدام طريقة سوروكان يف املعهد؟ .4
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 أدوات املقابلة
 املدرسة الدينية 6طالب الفصل 

 : حممد فاهم ديناان اسم 
 2149سبتمرب  5التاريخ : 

 املكان : يف إدارة املعهد
 استخدام طريقة سوروكان لرتقية قواعد اللغة العربية ؟ما رأيك عن  .4
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 مواقع الصورة

 
 

 
 

 

: يقرأ الكتاب ِبستخدام طريقة  4صورة 
 سوروكان أمام األستاذ

 : ترمجة كتب الرتاث 2صورة 

: كتاب "منت اجلرومية"  3صررة 
 املستخدم يف املعهد 
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 الذاتية السرية
 

 البياانت الشخصية -أ

 إكرام الشهداء: حممد    االسم

 4996-2-26،  مجبري:   احملل واتريخ امليالد

 اجلنسية                    : اإلندونيسية

 : كلية علوم الرتبية والتعليم/ قسم تعليم اللغة العربية  كلية/ قسم 
 تولوعاكوع:    العنوان

 iqrom.arafat26@gmail.com:        الربيد االلكرتوين    

 

 املستوى الدراسي: -ب

 السنة املستوى الدراسي
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 م 2141-2117 تولوعاكوع "عنتريو"  احلكوميةملدرسة املتوسطة ا
 م 2143-2141 جومبانج " ديناايراإلسالمية "  احلكوميةاملدرسة الثانوية 

قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية  سرجاان يف
والتعليم جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
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