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 الباب األول

 مقدمة

 التمهيد للمشكلة .أ

"  sorog من المعروف أن سوروغان أصله من كلمة سورغ "

أو  معلمتلميذ يواجه كتبه إلى الوية، تعنى التقديم، أي كل و لغة جاوه

 جهةوالموابديله. نظام سوروغان هو عملية المرء في التعليم بنفسه، 

 .لم والتلميذالمع تفاعالت بين إلى المعلم. وفي نشاط سوروغ

أن  2016مايوا  27اريخ ذكر سورى أثناء المقابلة بالت

يقوم  طريقة التدريس أو تبليغ المادة العربية بالمعاهد، سوروغان هو

 بها الكيائي مباشرة بين يدي التالميذ.

ر حاضفهذه الطريقة عجيبة. يستخدمها اإلنسان منذ القديم حتى ال

ن أئي لكتب الصفراء. وأيقن الكياأو إلى القادم. تلك تتعلق بدراسة ا

دام ستخالتالميذ قادرون على فهم الكتب المدروسة واستيعابها بواسطة ا

 راجهذه الطريقة. ذكر األستاذ الدكتور الكيائي الحاج سعيد عاقل س

ت الماجستير )في شبكة نهضة العلماء( أن في طريقة سوروغان تفاعال

 لطريقةاذه معاهد السلفية، تكون هفي التعارف بين التالميذ والكيائي. بال

فتش ن يأفعالية، ليستخدمها التالميذ، حتى يكونوا عالمين. من الممكن، 

 ويدرج ويشرف المعلم كامال على مهارة التالميذ في استيعاب لغة

 قديمة.ة البعهد الوسط والكتب العربي العلماء هاالكتب المتنوعة التى كتب

التالميذ الكتب  يترجمو بناء على طريقة سوروغان، يقرأ

 لطريقةه اويقدم تعليقا أو توجيها كافيا. لكن هذ الصفراء والمعلم يستمع

ب . فتطبيق هذه الطريقة مناسالمحادثةال تتركز على ترقية كفاية 

 ي.الكاف لتزودثانوية، الذين يحتاجون إلى االبتدائية أو لمرحلة االاتالميذ 

فقط،  باندونيسيا لسلفيةهد اطريقة سوروغان ال تُوجد في المعا

مسجد النبوي، سيد الفارز، البل تطبقها السعودية. قال مدبر األنشطات ب
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، 2010أكتوبر سنة  10كم كتب قوله في شبكة نهضة العلماء بالتاريخ 

 بعد إقامة الصالة في جانب المسجد أي بعد إقامة التعليم. إنه قال:

م تقديبمعلم المعين ال العلم بمقابلة أن يتعلم كل متعلميستطيع "

 رز.د فامسجد النبوي. سيالالكتاب نفسه إلى الشيخ الذي أمر إليه مدبر 

بجانب ذلك، هناك شيء عجيب من طريقة سوروغان. إنها من 

على  ناءالسلفية. بعالمة خاصة تتعلق بعملية التعليم والتعلم بالمعاهد 

سبي ح ان ابنإلى ميدان التعليم، قال التلميذ اسمه فوز مشاهدة الباحث

ريقة نوفمبر باعتبار سؤال الكاتب )ما رأيك عن تطبيق ط 19بالتاريخ 

سوروغان بهذا المعهد؟( وهو يجيب إنني ارى أن طريقة سوروغان 

بناء  هي طريقة تشجع جميع التالميذ لالجتهاد في فهم الكتب الصفراء.

ب توعسيهو وعلى عملية هذه الطريقة، يقدر المعلم على تفتيش التلميذ. 

اد لموا. وأنا اآلن قادر على فهم القديمة المواد المكتوبة على الكتب

 وبيانها.

 عرف أن طريقة سوروغانا إلى حواصل المقابلة السابقة، ينظر

أصبحت عالمة خاصة للمعاهد السلفية التى تؤثر على اإليجابيات 

 المتعلقة بمهارات التالميذ في استيعاب الكتب الصفراء.

وف أن اللغة العربية تستهدف إلى إتمام حاجة كما هو المعر

المسلمين في دراسة القرآن الكريم واألحاديث الشريفة والكتب 

فوظيفة هذه اللغة هي وسيلة تقدم المفاهيم إلى دين اإلسالم.  اإلسالمية.

ألن مراجع دين اإلسالم عربية. إضافة إلى ذلك، ينبغى على جميع 

هذه اللغة الشريفة. إذا اجتنب المرء يتعلموا ويستوعبوا المسلمين أن 

استيعاب اللغة العربية فصعبت علينا دراسة دين اإلسالم بواسطة  من

المراجع العربية. ودراسة اللغة العربية من خالل دين اإلسالم وتربيته 

( إنما مرجع دين اإلسالم أي 1مهمة وعجيبة. لها أربعة أسباب: )

( والكتب التى كتبها العلماء 2ة )القرآن والحديث مكتوب باللغة العربي

( تكون 3عربية نحو التفسير والحديث والفقه والعقيدة والتسوف )
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( قلة 4دراسة اإلسالمية عجيبة حينما يأخذ مرجعها من اللغة العربية )ال

 دراسة األحوال الدينية عند الطالب باستخدام اللغة العربية الصحيحة.

ي سيرة حضارة دين ف فالمعهد هو مؤسسة التربية المهمة

اصر لعناإلسالم وتربيته بإندونيسيا. حقيقة، يُبنى المعهد على خسمة ا

 ومسجد وبناء )مسكن( وتعليم الكتب اإلسالميةوتلميذ وهي كيائي 

 عرفةتخرجين بالدين والممهناك وظيفة المعهد وهي إخراج الالقديمة. 

، يعلم األجتماعية واألخالق المحمودة. للحصول على تلك األهداف

 المعهد الكتب المفروضة كالكتاب الدراسي فيسمى الكتب الصفراء.

 لدراسة هذا الكتاب، يستخدم المعلم هذه الطريقة.

ن  أونظام التربية المستخدم بالمعهد متنوع. بالرغم من ذلك إال

ه في تفقوظيفة المعهد متسوية أي تربية وتعليم علوم دين اإلسالم أي ال

 كلي ظاهر على الدروس الموجودة بالمعهد. ف الدين. ذلك االستواء

لى عمل درسا متسويا، أي العلوم اإلسالمية، تشت التالميذ علمتي ،معهد

ق خالالقرآن )التجويد والتفسير( واألحاديث والعقيدة والتوحيد واأل

والتسوف والفقه وأصول الفقه واللغة العربية )النحو والصرف 

تب رة اإلسالم(. فالكتاب من الكوالمنطق والبالغة( والتاريخ )حضا

يه الصفراء المدروسة هو تعليم المتعلم، أي أساس من كل الكتاب. ف

 دراسة عن الحقوق والواجبات المتعلقة بطلب العلم. ويحتوى كتاب

ثر لك، يؤذلى تعليم المتعلم على المادة المتعلقة بالعالم التربوي. إضافة إ

 ألخرى. والدروس المعهديةهذا الكتاب على كيفيات دراسة الكتب ا

فى االسم تسمى بالكتب القديمة، ألنها مصنفة قبل مئة سنة أمس. 

الكتب صفراء.  بالكتب الصفراء، ألن صحف هذهعرف اآلخر، ت

ا نهل. تلك العالمة جيدة، ألوعالمة هذه الكتب بدون الحركة أو الشك

تظهر على من قدر على استيعاب الكتب. إضافة إلى ذلك، يكون 

 استيعاب اللغة العربية مهما لدراسة الكتب الصفراء بالمعاهد.

بجانب ذلك، يمتلك المعهد أنواع الطرق في عملية التعليم منها 

 طريقة سوروغان. هذه الطريقة ظاهرة على حالة تقديم الطالب إلى

المعلم والكيائى بحمل الكتاب المدروس. هذه الطريقة طريقة مهمة 
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أصعب من طرق تعليم اإلسالم القديمة، ألن هذه الطريقة تطلب من 

وتطبيق األخالق والنشاط والطاعة  جميع المستخدمين التصبر،

. فتلك فعالية ألن الطالب قادر على تنول الفرصة إلقامة المحمودة

 التساؤالت المباشرة.

 بناء على الواقعية بميدان التعليم، توجد موعقات في تطبيق

قة عالطريقة سوروغان. إما من ناحية النظام أو رغبات التالميذ أو ال

 فى كلةت تلك المشرأث  كيائى. إذا ما بحثت هذه المشكلة بين الطلبة وال

ء فراضعف قدرة التالميذ على فهم اللغة العربية واستيعاب الكتب الص

. حتى يشعر الباحث باهمية إقامة هذا البحث من ناحية المدروسة

صعوبتها ومعوقتها. يشعر الباحث أن طريقة سوروغان تؤثر أثرا 

ب لكتإيجابيا على مهارة التالميذ في فهم اللغة العربية واستيعاب ا

 الصفراء. فى آخر هذا البحث، يُرجى منه أن يكون حال في معوقات

 عليم.تطبيق هذه الطريقة أثناء الت

م سالفاعلم أن تاسكماليا منطقة من مناطق فيها مؤسسة تربية اإل

ى نحو المعهد. في هذه المدينة معاهد قديمة سلفية، منها معهد تج

فاسونج، وهو يقع في قرية تجى فكات منطقة سينحافرنا منطقة 

ريقة استخدام طتحتاج إلى  عملية تعليم تعنى كلالسلفية وتاسكماليا. 

 سوروغان.

 ء على البيان السابق، يرغب الباحث في إقامة هذا البحثبنا

ية تحت الموضوع دراسة تطبيق طريقة سوروغان في تعليم اللغة العرب

ى من خالل دراسة كتاب تعليم المتعلم بمعهد تجى فاسونج )معهد تج

 ج، سينجافرنا منطقة تاسيكماليا(.فاسون

 صياغة المشكلة .ب

راسة تطبيق طريقة من الواضح أنما الباحث يتركز في د

سوروغان بمعهد تجى فاسونج أثناء تعليم اللغة العربية أي كتاب تعليم 

لهذا البحث وهي كما  صيغة المشكلة يكتبالمتعلم. فينبغى للباحث أن 

 يلي:
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طة ما أهداف تطبيق طريقة سوروغان فى تعليم اللغة العربية بواس .1

 دراسة كتاب تعليم المتعلم بمعهد تجى فاسونج؟

سطة عملية تطبيق طريقة سوروغان فى تعليم اللغة العربية بواكيف  .2

 دراسة كتاب تعليم المتعلم بمعهد تجى فاسونج؟

سطة كيف تقويم تطبيق طريقة سوروغان فى تعليم اللغة العربية بوا .3

 دراسة كتاب تعليم المتعلم بمعهد تجى فاسونج؟

طة واسما معوقات تطبيق طريقة سوروغان فى تعليم اللغة العربية ب .4

 دراسة كتاب تعليم المتعلم بمعهد تجى فاسونج؟

بيق ما هي االختيارات التى يقوم بها المعلومون في حل معوقات تط .5

 عليمطريقة سوروغان فى تعليم اللغة العربية بواسطة دراسة كتاب ت

 المتعلم بمعهد تجى فاسونج؟

 

 

 

 أهداف البحث .ج

 الهدف العام .1

ة لى معرفة تطبيق طريقفاعلم أن كتابة هذا البحث تستهدف إ

لم لمتعسوروغان فى تعليم اللغة العربية بواسطة دراسة كتاب تعليم ا

 بمعهد تجى فاسونج.

 الهدف الخاص .2

نظرا إلى صياغة المشكلة السابقة، يستهدف هذا البحث في 

 الخصوص إلى األحوال اآلتية:
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 أهداف تطبيق طريقة سوروغان فى تعليم اللغة العربيةتصوير  (أ

 تعليم المتعلم بمعهد تجى فاسونج. راسة كتاببواسطة د

بية عملية تطبيق طريقة سوروغان فى تعليم اللغة العر بيان (ب

 تعليم المتعلم بمعهد تجى فاسونج. بواسطة دراسة كتاب

تقويم تطبيق طريقة سوروغان فى تعليم اللغة العربية  وصف (ج

 تعليم المتعلم بمعهد تجى فاسونج. بواسطة دراسة كتاب

ة عوقات تطبيق طريقة سوروغان فى تعليم اللغة العربيم معرفة (د

 تعليم المتعلم بمعهد تجى فاسونج. بواسطة دراسة كتاب

معوقات تطبيق طريقة سوروغان فى واالقتراح ل حلإعطاء ال (ه

 عهدتعليم المتعلم بم تعليم اللغة العربية بواسطة دراسة كتاب

 تجى فاسونج.

 

 

 فوائد البحث .د

 لمرجوة فهي كما يلي:أما فوائد هذا البحث ا

 الفائدة النظرية .1

تطبيق طريقة سوروغان فى تعليم اللغة إعطاء الصورة عن  (أ

 نج.تعليم المتعلم بمعهد تجى فاسو العربية بواسطة دراسة كتاب

م عملية تطبيق طريقة سوروغان فى تعليزيادة المعرفة عن  (ب

ى تعليم المتعلم بمعهد تج اللغة العربية بواسطة دراسة كتاب

 ونج.فاس
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تقويم تطبيق طريقة سوروغان فى تعليم تقديم المعلومات عن  (ج

ى تعليم المتعلم بمعهد تج اللغة العربية بواسطة دراسة كتاب

 فاسونج.

ن معوقات تطبيق طريقة سوروغاالزيادة في المعرفة المتعلقة ب (د

عهد بم تعليم المتعلم فى تعليم اللغة العربية بواسطة دراسة كتاب

 تجى فاسونج.

تطبيق طريقة م الحل عن معالجة العوائق أو المشكلة في تقدي (ه

تعليم  سوروغان فى تعليم اللغة العربية بواسطة دراسة كتاب

 المتعلم بمعهد تجى فاسونج

 الفائدة العلمية أو التطبيقية .2

تطبيق طريقة أن يساعد هذا البحث على التالميذ في فهم  (أ

تعليم  تابسوروغان فى تعليم اللغة العربية بواسطة دراسة ك

 المتعلم بمعهد تجى فاسونج.

 ةأن يساعد هذا البحث على جميع المعلمين في معرفة عملي (ب

ة تطبيق طريقة سوروغان فى تعليم اللغة العربية بواسطة دراس

 تعليم المتعلم بمعهد تجى فاسونج. كتاب

معوقات تطبيق أن يسهل هذا البحث على هيئة المعهد في حل  (ج

 اللغة العربية بواسطة دراسة كتاب طريقة سوروغان فى تعليم

 تعليم المتعلم.

 عهد تجى فاسونج. (د


