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 لص ادل 
 

. ٖتليل تراكب ادلبتدأ و اخلرب بطريقة سوروغان لكتاب سفينة النجاة ٔتعهد ٕٛٔٓكتافييا، سلفى نورما،أ
 " دار اذلدى" ماايك طااناتنفونوروغو. ادلشرفة الدوكتورة احلاجة أيفى معافية ادلاجستَت.

 الكلمة األساسية : الفهم و ادلبتدأ و اخلرب وطريقة سوروغان 
ادلعلمُت.كما  و بواسطة الطبلب شيء ما حدث ابلتأكيد أكثر من علم تعلم عملية يف              

ليس يقدر  على الصف اخلامس والسادس مدرسة مفتاح اذلدى الطبلب دى"،كثَتاذل دار" يف ادلعهد
كتاب سفينة النجاة.ىم ل نشاط سوروغان اتبع ىم وقت معروف .ىذاعلم النحو ابجليد  فهم عن

 إجابة قادر على الطبلب الذين دل يفعلوا ذلك كثَت ضلو . عن علم ىسؤال ويعط ترمجة مث كتاب يقرأون
 ( دلعرفة فهمٔحول ادلبتدأ واخلرب .يهدف ىذا البحث إذل الكشفى عن ) خاصة حق و خَت مع

اخلرب بطريقة سوروغان لكتاب سفينة النجاة ٔتعهد دار اذلدى ماايك  الطبلب عن تراكب ادلبتدأ و
(دلعرفة تطبيق طريقة سوروغان لًتقية فهم الطبلب عن تراكب ادلبتدأ و اخلرب لكتاب سفينة ٕفونوروغو.)

 ( و ىوبَتمانMiles) استخدامت الباحثة نوع البحث على طراز ميلس النجاة ٔتعهد دار اذلدى .

(Huberman)ستخدم طريقة ادلقابلة والطريقة الوثيقية وطريقة ادلراقبة جلمع البياانت واستخدم الطريقة . وا
ىف ٖتليل البياانت ألن البحث الوصفى ال حيتاج إذل  (Metode deskriptif kualitatif) الوصفية النوعية

 فروض البحث ومن مث ال ٖتتاج الباحثة ىف ْتثو إذل إجياد فروض البحث.
فهم الطبلب من الصف اخلامس و السادس مدرسة مفتاح  بحث، وجدت ىذا :ال ىذا من النتائج 

 اذلدى على علم النحو ىف ابب مجلة األمسية انقص، وذلك أهنم دل يعرفوا ترقيب اجلملة األمسية وإعراهبا. 
تطبيق طريقة سوروغان لًتقية فهم الطبلب على علم النحو و خاصة ىف مجلة األمسية أو ادلبتدأ و 

 اخلرب بزايدة العاب و مناقشات و توجيهات و احلماسات و األصبلح. 
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 الباب األول
 مقدمة 

 
 خلفية البحث ﴾أ﴿

الًتبية ىف ضوء الدين األسبلم ٖتتوى على الًتبية األنسانية. أن األنسان ىو سللوق 
مهذب. ىذه األمتياز األصلى عن اجلانبية األنسان.  بوجود الًتبية, ان يعطى الناس 

عهدة ليحفظ العادل الكائنات ألنو خليفة هللا. استطع ىذا احلال بًتتيب هللا. ىف 
 ذكر كما يلى:  ٕٓرقم  الفنون الًتبية الوطنية ىف

وظيفة تربية الوطنيةلينشر ادلهارة و شكل الطبيعة األمة ابدلرتبة ىف األطار حياة "
األمة. غرضو ألنتشر مهارة الطبلب , ليصَت مؤمن، اب ألخبلق الكردية و صحة و 

 ٔعادل و قادر و ابكارى و مستقل بنفسو و دديقراطية و عاىدة."
ظاىرة ىي تفاعل األجتماعى بُت الناس اذل الناس اخر، الًتبية األسبلمية ابدلعٌت 

سواء كان واحد أو اثنُت أو فأكثر من الناس دون القصد لذالك. بل اثره ألنتشر 
ادلهارة األنسان ىف كل شيئ ابلتعليم األسبلمية. وقع عملية الًتبية ىف األحوال دون 

 ٕالرمسى. 
 معهد ىو مؤسس الًتبية األسبلمية العاصرة الًتبية الوطنية. معٌت معهد ابحلكاية ال 
  

                                                           
1
Undang – Undang Republik Indonesia No. ٕٓ tahun ٕٖٓٓ Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional ( Bandung: Citra Umbara, ٕٖٓٓ), ٚ 
(، ٕٛٓٓ) مالنج: مطبقعة جامعة موالان مالك أبراىىم األسبلمية احلكومية فرىس,  Dimensi – Dimensi Pendidikan فتح ايسن،   2

ٕٚ 
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حيتوى على ادلعٌت األسبلمية فقط, بل حيتوى على األصلى األندونيسيا أيضا. كما 
معهد ىو مؤسس الًتبية ذلا صفة األصلية  موجودة عند احلكم ذكر مالك فاجار" 

 ٖعند ما يسعى األسبلم للتكيف مع األسبلم".البودى اذلندوسي ووجدت التصييغ 
حىت اليوم، كتب الًتاث اىم ىف الًتبية ٔتعهد. كتب الًتاث يسمى كتب التقليدية  

" كتب الًتاث ىو كتاب م. عند ازيومردى ازرا  ٚٔأو كتب قدًن ، ألنو وجودة قبل 
ف العربية الذي الدين اب للغة العربية و مااليو للغة اجلاوية أو اللغة األخرى ابحلرو 

 يكتب على غَت العلماء الشرق األوسط ولكن يكتبو العلماء األندونيسيا أيضا. 
يسمى ىذا الكتب ابلكتب الًتاث ألنو يكتب على القرطس ابلون الصفراء. اذا  
كتب الكتاب على الصحيفة البيضاء اليسمى الكتاب الًتاث، ولكن يسمى مع 

 ٗالكتاب األبيض.
الب األساتذ الذى يتلونو األايت من القرأن او الكتب سوروغان ىو جاء الط

العربية ويًتجم حرفية دلا يعمل استاذىم. ترجى يفهم الطالب الًتكيب اجلملة و 
 ٘معنها.

اللغة ىي آلة اإلتصال ىف اإلجتماعية بُت الناس كل يوم، إما بُت أفراد آخر، و 
اللغة ىي من بعض احلياة اجملتمع بُت األفراد ابجملتمع و بُت اجملتمع ابتلشعوب. و 

 ٙالعلم الذي دور ادلهّم فيها. اللغة كؤللة ادلواصبلت بُت شخص وشخص آخر.

                                                           
  (mengurai akar tradisis dan integrasi keilmuan pendidikan islam  )امام الطلحة و امحد ابريزى، 3

Membuka Jendela Pendidikan   ،كاكرات: راجا غَتافندو فَتسادا (ٕٓٓٗ )ٜٗ 
  ٗٚ, نفس ادلراجع 4
 ٕٛ(، ٜٜٗٔ،  LPٖESجاكرات :  ) Tradisi Pesantren( studi tentang pandangan hidup kyai) زسلسرى ظفَت، 5
 Bahasa Arab Sejarah, Perkembangan, Keistimewaan dan urgensiيفرد الفطر نورسبلم،  6

mempelajarinya ،فونوروغو: اجلامعة اإلسبلمية احلكومية فونوروغو(ٕٓٔٔ ،)٘. 
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واللغة العربية ليست اللغة الىت ٘تلك  اللغة العربية ىي إحدى اللغات األجنبية
ولذالك تعلم اللغة  الدرجة الببلغية الكبَتة فقط، ولكنها أيضا ٖتكم ىف اللغة القرأنية.

العربية ىي عمل صعب وقد جيعل الناس زلبطُت ىف بعض األحيان. ألن تعلم اللغة 
العربية ىي زلاولة لبناء الظروف اجلديدة ىف الشخص ليكون قادرا على التفاعل 
والتواصل مع صاحب اللغة العربية. تلك الظروف اجلديدة ىف بعض األحيان سلتلفة 

ا ىف نظام علم األصوات والصرف والنحو وأحياان متساوية بظروف ٘تاما ابللغة األم إم
 ٚاللغة األم.

كان الّلغة العربية اربع مهارات )اإلستماع, الكبلم, القراءة, الكتابة( واذلدف 
من تعليم اللغة العربية للطبلب ىو قدرة لطبلب ىف استخدام ىذه اللغة شفهية كانت 

 ٛيعاب اللغة العربية ابدلهاررة اللغوية.ام ٖتريرية وتسمى ىذه القدرة يف است
ومن ىذه ادلهارة ىي القراءة الىت ىي زلور ىذا البحث. اما القراءة ىي النافدة 
للدارس الىت مدخلها يستطيع أن يطل ويرى الثقافة األسبلمية والعربية. وتكون القراءة 

 ٜوسيلة األوذل ألشباع رغبات وفهم الدارس.
ديها علي سبيل األول، قبل تقدًن موضوع اخر. القواعد ىي مادة مهم تقد

القواعد ىو ٔتعٍت األساس أو القاعدة.معٌت القواعد ابدلصطلحات ىو الفرضية العامة 
حت يتمكن الطبلب  الىت تتفق مع مجيع انواعها. و اما الغرض التعليم القواعد ىو " 

 ٓٔمن فهم عن الكبلم أو الكتابة ىف حق".
                                                           

)مالنج: ، Active Learning DalamPembelajaranBahasaArabأمى زلمودة، عبد الوىاب رشيدى، 7
 .ٜٙ-ٜ٘(، ٕٛٓٓجامعة اإلسبلمية احلكومية مالنج فريش، 

 .(, ٕٔٔٓابندوع رماجا رسداكراي : )Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabأجيف ىرماوان، 8
 .ٚ٘(، ٜٜٔٔ، )رايض: دار األعتصام، التعلمية لغَت الناطقُت ابلعربيةأسس اعداد . عبدهللا الغاذل، 9

  ٕٔٔ(، ٕٗٔٓجاكرات: راجا غرافيندو فَتسادا، )  Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif زذلاانن،  10
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ىف ىذ احلالة، ٔتعهد " دار اذلدى" ماايك طواناتن فونوروغو ىناك عملية  
سوروغان الذي يهدف أذل أاتحة اجملال للطبلب لتطبيق ادلعرفة الىت تعلموىا عند 
دينية. ولكن، ىف الواقع الطبلب يقرأ الكتب السفينة النجا بغَت احلركة، كثَتة األخطاء. 

تى قالت الطبلب يسئل عن تراكب ادلبتدأ و اخلرب وفقا ألحدى األستاذه ىينيك رمحوا
اهنا كثَتة من األخطاء. ولكن عندما ينظر إليها من مستوى التعليم كانوا جيلسون ىف 

 ٔٔالصف اخلامس و السادس ادلدرسة مفتاح اذلدى.
وغَت ذالك، وفقا الطبلب قالوا أّن النحو ىو الدرس الصعب. وىم يكسلوا 

ىف مدرسة " مفتح اذلدى" كان الطبلب  ٕٔع عن يبُت مادة.تعليمو ألنو ادلدرس األسر 
 ٖٔال يهتمون عند الدرس النحو. كانو النوم و يقرأ عن كتب األخرى و غَت ذالك.

حتليل الرتاكب ادلبتدأ و اخلرب بطريقة  ولذا يكون البحث ٖتت عنوان
 مبعهد " دار اذلدى " ماايك طواناتن فونوروغو. ةالنجا ةن لكتاب سفيناسوروغ

 

 حتديد البحث﴾ب﴿
أما ٖتديد البحث ىف ىذا البحث العلمى ىوفهم الطبلب عن تراكب ادلبتدأ  

و اخلرب بطريقة سوروغان لكتاب سفينة النجا ٔتعهد " دار اذلدى" ماايك طواناتن 
 فونوروغو.

 
 أسئلة البحث﴾ج﴿

 بناء على ما ذكرتو الباحثة يف خلفية البحث فمشكبلت البحث تتلخص فيما أييت: 

                                                           
 ٓٔذلدى" ماايك طااناتن فونوروغو ىف التاريخ  ادلقابلة الشخصية بُت الباحثة واألستاذة ىينيك رمحوايت مدرسة ىف عملية سوروغان ٔتعهد " دار ا 11

 ٕٛٔٓينايَت 
 ٕٛٔٓينايَت  ٚٔادلقابلة بُت الباحث و الطبلب ىف الصف اخلامس "ه" مدرسة "مفتح اذلدى" على التاريخ   12
  ٕٛٔٓينايَت  ٓٔادلبلحظة ٔتدرسة" مفتاح اذلدى" ىف الصف اخلامس "ه" على التاريخ   13
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كيف فهم الطبلب عن ادلبتدأ و اخلرب بطريقة سوروغان لكتاب سفينة النجا  .ٔ
 ٔتعهد " دار اذلدى" ماايك طااناتن فونوروغو؟ 

 لًتقية فهم الطبلب عن تراكب ادلبتدأ و اخلرب كيف تطبيق طريقة سوروغان .ٕ
 ٔتعهد " دار اذلدى"؟ ةلكتاب سفينة النجا

 
 أهداف البحث﴾ د﴿

 أرادت الباحثة الوصول إليها كما يلى :من أىداف البحث الىت 
دلعرفة فهم الطبلب عن تراكب ادلبتدأ و اخلرب بطريقة سوروغان لكتاب سفينة  .ٔ

 النجا ٔتعهد " دار اذلدى". 
 لًتقية فهم الطبلب عن تراكب ادلبتدأ و اخلرب دلعرفة تطبيقطريقة سوروغان .ٕ

 ونوروغو. ٔتعهد " دار اذلدى" ماايك طواناتن ف ةلكتاب سفينة النجا
 

 فوائد البحث﴾ ه﴿
 

 الفوائد النظرية .ٔ
حاصل ىذا البحث لضربية احلزنة يف ترقّية ولتوسعة الثاقفة العلمّية يف تدريس 

 القواعد وتطبيقها للطبلب ٔتعهد " دار اذلدى" ماايك طواناتن فونوروغو. 
 الفوائد العملية .ٕ

 للباحثة  .أ 
لزايدة ادلعارف العلمّية اجلديدة يف تدريس ادلبتدأ و اخلرب بطريقة 

 سوروغان. 
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 للمدرسة  .ب 
 ترجى من نتيجة ىذ البحث ترقية التعليم القواعد ادلبتدأ و اخلرب خاصة . 

 للمدرس .ج 
كى يستطيع أن يضع ادلدرس برانمج تدريس القواعد كامبل حىت يستطيع 
أن يرقى نتيجة طبلهبم وتنمية نشيطهم ابدلعهد  "دار اذلدى" ماايك 

 فونوروغو.  
 

 تنظيم كتابة تقرير البحث﴾و﴿

أبواب, و  ستةلتسهيل تركيب البحث العلمي، فقسمت الباحثة تقرير البحث اذل 
 ىى:

 الباب األول
 

ادلقدمة وىى ٖتتوى على خلفية البحث و ٖتديد البحث و أسئلة  :
البحث و أىداف البحث و فوائد  البحث و تنظيم كتابة تقرير 

 البحث.
طريقة  سوروغان حيتوى على : تعريف فيو اإلطار النظرى وىو  : الباب الثاىن 

طريقة سوروغان و األساسية تنفيذ طريقة سوروغان و الفائض و 
النقائض من طريقة سوروغان ادلبتدأ و اخلرب حيتوى على :تعريف 
ادلبتدأ و اخلرب واحكمها و أقسمها,و األطار النظرى الفهم حيتوى 

  على التعريف الفهم و فصائل الفهم  والبحوث السابقة
لثالباب الثا  منهج البحث  : 
رابعالباب ال حيتوى على البياانت العامة الىت تتعلق ٔتوقع  وىوعرض البياانت  : 

و موقعها  عهد " دار اذلدى" البحث يشمل اتريخ قيام ادل
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اجلغرافية و نظامها و أحوال أساتذهتا و طبلهبا و البياانت 
فهم الطبلب على تركب اخلاصة الىت ٖتتوى على البياانت عن 

 ادلبتدأ و اخلرب و تطبيق تركب ادلبتدأ بطريقة سوروغان 
امسالباب اخل فهم الطبلب و طريقة سوروغان ٔتعهد " دار  ٖتليل البياانت عن : 

 اذلدى" ماايك فونوروغو. 
لسادسالباب ا اإلختتام، فيها اخلبلصة من ىذا البحث واإلقًتاحات لئلصبلح  : 

 بعدىا.
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 الباب الثاىن

 اإلطار النظرى و البحوث السبقة
 
 

 اإلطار النظرى عن طريقة سوروغان  .أ﴾ ﴿
 تعريف طريقة سوروغان .ٔ

الطريقة ىي الكيفية لتسهيل أجراءت عملية التعليم لتحصيل 
األىداف معُت. و اما سوروغان ىو تعليم األفراد اينما الطالب يتقابل مع 

ليتعارفا بينهما. طريقة سوروغان أصلو عن اللغة اجلاوية استاذه، وقع التفاعل 
ىف الكتاب الفو ارماى عريف يقول،الطريقة   وحي او٘تا واما ٗٔ.سوروغ ٔتعٌت

سوروغان ىو منهج التدريس اينما الطبلب يتقدم امام األستاذ أو الشيخ 
واحدا فواحدا للقراءة و يبُت زلتوايت الكتاب و بطلبو الطبلب اذل شيخهم 

و قال ظفَت إن الطريقة سوروغان ىو جاء الطالب  ٘ٔليعلم الكتاب معُت.
ة األايت من القران أو الكتاب العربية و يًتجم حرفية دلا األستاذ الذى يتلون

 ٙٔيعلم استاذىم. ترجى يفهم الطالب الًتكيب اجلملة و معنها.
 ألساسية تنفيذ طريقة سوروغان  .ٕ

يعتمد طريقة سوروغان على احلديث الىت وقعت عند يتسلم النىب دمحم 
يو السبلم، ويتوجهان صلعم التعليم من هللا تعاذل ٔترور مبلئكة جربيل عل

                                                           
 ٓٙ(، ٜٜٜٔ) جاكرات: راجا غرافيندو فرسادا،Kapita Selekta Pendidikan Islam di Indonesia حيب هللا،  14
 -ٓ٘ٔ(، ٕٕٓٓ) جاكرات: جيواتت فرس، Pengantar Ilmu dan Metodologi  Pendidikan Islamارماى عريف ،  15

ٖٔ٘  
 ٕٛ(، ٜٜٗٔ، LPٖESجاكرات: ) Tradisi Pesantren( studi tentang pandangan hidup kya)iزسلسرى ظفَت، 16
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ذل إ" أدبٍت ريب فأحسن أتدبٍت". أستنادا  :بينهما. حىت قال الرسول صلعم
ن النىب صلعهم يتحصل مباشرة على اإلرشاد من هللا أذلك احلديث الشريف 

 ٚٔتعاذل. ويستعمل النيب شلارسة التعليم ىف ايصال الوحي اذل اصحابو.
 أسلوب طريقة سوروغان  .ٖ

ة ىف غرفة اجللوس مع أستاذ أو فقيو و كان ادلكتب تقدًن التعليم عاد
الصغَت ليضع الكتاب الطالب الذى يواجهو. يقرأ واحد من الطبلب الكتاب 
قبل أستاذ أو فقيو و جلس الطالب اآلخرين يستمع إذل ما يتم تدريسو من 
قبل أستاذ أو فقيو ىف موضوع و كذالك اعداد أنفسهم يف انتظار دعوىم. 

ب يقدر عل ادلواد الذي سيقرأ اذل األستاذ يوافق هأىداف جيب على الطبل
 ٛٔالتعليم ادلعُت و كذلك حىت مجيع الطبلب القيام بواجبتهم.

 الفوائض و النقائض من طريقة سوروغان  .ٗ

 ن الفوائض من تطبيق طريقة سوروغان منها:كا
 حدثت عبلقة و ثيقة ومتناثقة بُت ادلعلمُت و الطبلب.  .ٔ

مكن للمعلم لَتاقب، ويقدر، ويرشد اب لكمل لقدرة الطبلب ىف سلط  .ٕ
 اللغة العربية. 

حيصل الطبلب على شرح واضح دون احلاجة اذل تلفيق تفسَت الكتاب   .ٖ
 كما تتعامل مباشرة مع ادلعلمُت الىت تسمع للسؤل و اإلجابة. 

 ديكن للمعلمُت ان يعرفوا نوعية الدقيق الذى ٖتقيق الطبلب.  .ٗ

                                                           
   ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ ،Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islamارماى عريف،  17
 ٓ٘ -ٜٗ(، ٕٙٓٓ) اتعراع: ميدييا نوسانًتا، ،Model- model Pembelajaran di Pesantren مستوه،  18
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الذين معدل الذكاء ادلرتفع سيكمل الدروس بسرعة، وضده حيتاج  الطبلب .٘
 ٜٔاذل وقة طويل.

 :واما نقائص تطبيق طريقة سوروغان، منها
غَت فعالة ألن يواجو قليل من الطبلب فقط، حيث يواجو كثرة الطبلب  . أ

 هبذه الطريقة ىي اقل الصائب.
جتهاد، جعل الطبلب يسرع ادللل ألن يطلب هبذه الطريقة الصرب، واإل . ب

 والطاعة،و اإلنضباط.
احياان، تتوقع الطبلب رلرد انطباع اللفظى فقط و خاصة اولئك الذين  . ج

 ٕٓال يفهمون ترمجة من لغة معينة.
 أىدف طريقة سوروغان  .ٙ

 و من أىدف طريقة سوروغان ىي: 
وقع تفاعل ليتعارف بُت الطبلب و األستاذ او الشيخ حىت يسهل  . أ

 التدريس
 لَتاقب الشيخ او األستاذ قدرة الطبلب شخصيا واحدا فواحدا.  . ب
 ٕٔليستطيع الطبلب ان يقرؤوا و يفهموا زلتوايت الكتاب متعمقا. . ج

واألىداف األخرى من تطبيق طريق سوروغان ىي ليسلط الطبلب كيفية 
قراءة الكتب  التقليدية جيد. كما قال ظفَت ىذه الطريقة سلصوص للمبتدأ 

د شحصيا يرجى يسلط الطبلب كيفية قراءة الكتب و حيتاج اإلرشا
التقليدية جيدا حىت يستطيعوا ان يتبعوا القراءة الكتاب بطريقة ابدوعان 

                                                           
 ٕ٘ٔ -ٔ٘ٔنفس ادلراجع,  19
  نفس ادلراجع  20
 ٔ٘-ٓ٘حسب هللا، .... 21
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واما قال انات ىذه الطريقة سلصوص للطبلب الذين  ٕٕمع الشيخ.
يسلطون العلم األلة و يستطيعون قراءة الكتب التقليدية، وىذه للطبلب 

 ٖٕلماء ىف ادلستقبل.الذين يريدون ان جيعل الع
 قسم اإلعداد طريقة سوروغان   .ٚ

يكون األحوال ادلعد قبل تنفيذ النشاطة التعليمية بطريقة سوروغان ، 
 إما للشيخ اة استاذ او الطبلب ، منها: 

 تعيُت الكياب و ادلواد مناسب ابلطبقة . أ
تعيُت الوقت و اليوم و الساعة و ادلكان نشاطة التعليمية كل اسبوع و  . ب

الشهر و ىف نصف السنة الدراسية للضامن الربانمج ، و للمرشد، وللراعية 
 الصناعى، و للطبلب. 

 ٗتيَت الطبلب إبرشاد األستاذ  او الشيخ كتااب معينا سيدرسهم . ح
ألستاذ للدرجة ومادة تيجيل بينة امساء الطبلب ٖتت اإلرشاد الشيخ او ا . د

الدراسية معُت. و ىذا  التسجيل الدرجة النشاطة و لتطوره الطبلب ىف 
 وقت بعده. 

يستعد الطبلب الكتاب سيدرسهم مع ادواتو كالقلم و الكرسة ليكتب  . ه
 ٕٗاحوال ادلهمة. 

 
 
 

                                                           
 Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai ،28ظفَت،  22
 Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga – lembaga Pendidikan Islam،177انات،  23
 Model- model Pembelajaran Pesantren ،56زلمود، 24
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 قسم التنفيذ طريقة سوروغان   .ٛ
ىف تنفيذه، الشيخ او األستاذ دل يضيق عن تعيُت زلدودة الوقت 
ادلوىب لَتشد الطالب. اذا كان الطالب ىف مجلة كثَتة فالوقت إلرشاد كل 

 الطالب سلتصر جدا، وضده فاخلطوات تنفيذ طريقة سوروغان كما يلي: 
أوجد األحوال واحلالة  ادلواصبلت بُت الطالب و الشيخ ىف نشاط  . أ

و اذلدف من تلك النشاطة التعليمية ليحمل احلاصل األصلح  التعليمية،
 ألن الطبلب ال ينفرون ليساءلون ٔتا دل يعرف. 

ويقدم الطبلب الكتاب الذي يبحث، و يستمع األستاذ و يعطى بعده   . ب
التعليق و اإلرشاد يقدره للطالب. مث يشرح األستاذ او الشيخ زلتوايت 

 ة تسهيل الفهم و يعرف للطبلب. الكتاب و يوصل قليبل ابستعمال اللغ
بعد يشرح اباب واحدا ، و جزء او موضوعا معُت يؤمر الطبلب للتكرير  . ج

 الشرح ابلتصحيح  على اإلستهاء و الًتجيح األستاذ او الشيخ
بعد الشرح الشيخ رأه صحيحا وكفاية، يسأل السيخ مباشرة اذل طالبو او  د.

. وذلك ليدرب فهم الطبلب يطلبو لشرح ادلقصود من النص ادلادة قراءة
 ادلادة الكتاب. 

بعد ان يصرح الطالب، فيعلق األستاذ او الشيخ ما يسرحو. و يزيد او  ه.
 ٕ٘يصيح ايضا اذا يوجد اخلطاء.

 
 

                                                           
 81 -80(،2003اسالم، ) جاكرتا: دتجيه كليمباغأن اغاما Pola Pembelajaran  di Pesantren  ديفاغ 25
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 ادلبتدأ و اخلرب .ب﴾ ﴿
 احكم و أقسمه عريف ادلبتدأت . أ

واما ديوي محيدة حنفي  ٕٙادلبتدأ ىو اسم مرفوع يقع يف أول اجلملة.
و أمحد زلًتام يقال أن ادلبتدأ ىو اسم صرحيا كان أومؤوال مرفوع رلرد عن كل 
لفظى غَت زائد، فالزائد ىو الذى دخولو كخروجو أذ دل يفذمعٌت ودل يتعلق 

 ٕٚبشيئ كالباء ىف " َْتَْسِبَك درىٌم".
 :أن حكم ادلبتدأ مخسة، وىي

 وجوب رفعو ضلو: زيٌد عاذٌر  . ٔ
 وجوب كونو معرفة، وقد يقع نكرة ىف احلالة االتية: . ٕ

 اذا كان موصوفا ضلو: رجٌل كرًٌن عندان أ. 
 إذا أضيف إذل نكرة ضلو: كتاُب ضلوٍ ب. 
 إذا سبق نفي ضلو: ما قائٌم الرجبلن ج. 
 ٕٛإذا سبق إستفهام ضلو: أَمشغوٌل أنَت؟. د. 

 جيدٌ جواز حذفو إن دل عليو دليل ضلو: كيف خالد؟ . ٖ
 وجوب حذفو وذلك ىف اربعة مواضع وىي: .ٗ

ان دل عليو جواب القسم ضلو:" ىف ذميت ألفعلن كذا" تقديره " ىف  . أ
 ذميت عهٌد أو مثاٌق"

ان كان خربه مصدرا انئبا عن فعلو ضلو: "صرٌب محيٌل"  تقديره "  . ب
 صرِبي صرٌب محيٌل" 

                                                           
 ٕٚبَتوت: دار الثقافة األسبلمية(، \) ملخص : قواعد اللغة العربية  فواد نعمة،  26
 ٛٚ(، ٖٕٔٓ) مالنج: مطبعة جامعة موالان مالك أبراىيم األسبلمية احلكومية ٔتالنج,  قواعد النحو ادليسرة  ديوي محيدة حنفي و أمحد زلًتام,  27
 ٕٚبَتوت: دار الثقافة األسبلمية(، \) د اللغة العربية ملخص : قواع فواد نعمة،  28
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ن كان خربه سلصوصا ابدلدح أو الذم بعد " نعم و بئس" مؤخرا  . ج
 عنهما ضلو: نعم الرجل ابو طالب اي ىو 

ان كان ىف األصل نعتا قطع عن نعتية ىف معرض مدخ أو ذم أو  د.
 ترحم ضلو: ُخْذ بيد زىٍَت الكرًن

ان كان األصل فيو أن يتقدم على اخلرب و قد جيب تقدًن اخلرب  .ٔ
 ٜٕعليو.

 ادلبتدأ ثبلثة، وىي: واما أقسم .ٕ
صريح أو أسم ادلعرب. ىو حيتوى على أسم ادلفرد، اسم  . أ

 ادلثنىجمع ادلذكر السادل، مجع التكسَت، و مجع ادلؤنث السادل 
ضمَت ادلنفصل  أو اسم ادلبٌت حيتوى على ضمَتو إسم األشارة  . ب

 و إسم ادلوصول و إسم الشرط  ضلو: أاَن جالٌس 
ضلو: وأن تصوموا خَت  ٖٓفعل.مصدر مؤول حيتوى على أن و ال . ج

 لكم
 مه احكأو  امتعريف اخلرب أقس . ب

 ٕٖواما اخلرب ىو ما يكمل معٌت ادلبتدأ. ٖٔىوما اسند اذل ادلبتدأ.اخلرب 
 اما احكم اخلرب ادلبتدأ سبعة،وىى: 

 وجوب رفعو  . أ
أن األصل فيو أن يكون نكرة مشتقة، وقد يكون جامدا. ضلو: ىذا  . ب

 حجٌر 
                                                           

 ٕٖٓ(، ٕٗٔٓ) األزىر: ادلكتبة التوفقية, جامع الدروس العربية الشيخ مصطفى الغبلييٌت،  29
 ٕ(، ٖٕٔٓ) يوكياكرات: تَتاس، اللغة العربية وقواعدىا الكتاب الدراسى الثاىن  جووارية،  3030

 ٖٚٔنفس ادلراج,   31
 بَتوت: دار الثقافة األسبلمية(\) ملخص : قواعد اللغة العربية  فواد نعمة،  32
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 وجوب مطابقتو للمبتدأ إفرادا وتثنية ومجعا وتذكَتا وأتنيثا.  . ج
 جواز حذفو إن دل عليو دليل  . د
 وجوب حذفو ىف أربعة مواضع:  . ه

 أن يدل على صفة مطلقة  .ٔ
 أن يكون خرب للمبتدأ صريح ىف القسم .ٕ
 أن يكون ادلبتدأ مصدرا  .ٖ
 أن يكون بعد واو متعُت أن تكون ٔتعٌت " مع"  .ٗ
 واحدجواز تعدده، وادلبتدأ  .٘
 ٖٖأن األصل فيو أن يتأخر عن ادلبتدأ . .ٙ

 واما اخلرب قسمان وىى:     
 خرب ادلفرد ىو ما كان غَت اجلملة. ضلو: اجملتهد دمحم  .ٔ
 ٖٗاخلرب اجلملة ىو اجلملة الفعليو و مجلة األمسية ضلو: اخللق احلسن.  .ٕ

واما جوارية تقال أن اخلرب ثبلثة و ىى مفردا, مجلة و شبو اجلملة.  
فرد ضلو: زيد قائٌم. واما اخلرب اجلملة قسمان واما مجلة األمسية ضلو خرب ادل

األستاُذ لباُسو مجيٌل واما اجلملة الفعلية. واما شبو اجلملة قسمان ايضا، اما 
جار اجملرور ضلو، التبلميذ ىف الفصل، و الظرف ضلو، الصبلة بعد األكل. 

ٖ٘ 
 
 

                                                           
 ٕٕٖجامع الدروس العربية، الشيخ مصطفى الغبلييٌت،  33
 نفس ادلراجع 34
 ٕٔ -ٜٔاللغة العربية وقواعدىا الكتاب الدراسى الثاىن،  جووارية،  35
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 فهم الطبلب  .ج﴾ ﴿
 تعريف الفهم الطبلب .ٔ

 nana sudjanaابللغة ىي العملية، الطريق، فعل التفاىم.التفاىم 
التفاىم ىو نتيجة للتعلم، ادلثال الطبلب قادرون لشرح ما يقرأ أو مسع مع 
حكمو، أو يعطي مثال آخرمنو ادلعلم قد إستخدام تعليمات التطبيق ىف 

. فهم ىو القدرة على ٖتديد و يعرب الكلمة الصعب ابللغتها ٖٙاحلاالت آخر
ة. ديكن ان يكون على أي حال ىو القدرة على التأويل النظرية أو اآلاثر اخلاص

 ٖٚادلًتتبة على ذلك، تتوقع إمكانية أو أتثَت الشيئ. 
Benyamin S. Bloom قال ان التفاىم ىو القدرة شحص فهم أو فهم

الشيئ بعد ادلعروفةه و تذكَته. ويقال اللطبلب أن يفهم شيئ إذا كان أن 
إعطاء وصفا و الىت ىي أكثر تفصيبل إبستخدام اللغة تعطي تفسَتا أو 

قال أن فهم أو الفهم ىو ادلستوى القدرة   Ngalim Purwantokoواما ٖٛاخلاصة.
الىت تتوقع اخلصية قادرة على فهم ادلعٌت أو ادلفهوم و الوضع و الواقع وىو يعلم. 

شكلة أو يف ىذه احلالة، دل حيفظ اخلصية الطريقة اللفظية، زلكن مفاىيم ادل
 ٜٖحقيقة السأذلا.

واما  سردديا قال أن الفهم ىو تفسَت التفاىم على إتقاأ شيء مع 
قال أن الفهم ىو القدرة للقبض على معٌت و معٌت ادلواد  winkelالفكر. واما 

من مجع التعريف الفهم ديكن ان يستنتج يقال الطبلب عن ٓٗقيد الدراسية.

                                                           
 ٕٗ(، ٜٜ٘ٔجا روسداكاراي، ،) بندوع: رديPenilaian Hasil Proses Belajar Mengajarانان سوجاان،  36
 ٕٚ(, ٜٜٜٔ)ابندوع: مجار،  Tegnologi Pendidikanانسوتييون،  37
 ٓ٘(، ٕٔٔٓ) جاكرات: راجاوال فَتس، Pengantar Evaluasi  Pendidikanأنس سودجيونو، 38
 ٗٗ(, ٕٓٔٓكاراي، ) ابندوع:ردياجا ؤوسدا   Prinsip – prinsip dan Teknik Evaluasi  Pengajaranعاليم فوروانتوكو،  39
 (ٜٕٓٓ) يعياكرات: ميداي أابدي، Psikologi Pengajaranوينكيل ،  40



 

22 
 

الشيئ أو فك شفرة ادلادة اليت تعليمو  الفهم إذا كان الطبلب قادر على الشرح
ٔتزيد من التفصيل ابللغة اخلاصة. سيكون أحسن مرة أخر إذا كان الطالب 
قادرا ليعطى ادلثال آخر عن مثال يعطى ادلدرسة و الطالب قادر لتعلقو مع 

 ادلشاكل ىف ايطة. 
 فصائل الفهم  .ٕ

فصائل الفهم ىو مدى عمق الشحص على سيد و بٍت معٌت عقلو  
وكيف ديكن للشحص إستخدام ما اتقن فيو مكان أخرى. التفاىم أحد من 
معايَت الكفائة يتحقق بعد فعل الطبلب هأنشطة التعليم. ىف عملية التعلم، كل 
طالب لديو قدرات سلتلفة ىف فهم ما يتعلمو. كان بعض الطبلب قادر فهم 

دة بشكل كامل و البعض األخر ليس على اإلطبلق و كان أيضا ليس أن ادلا
أن Daryantoأيخذ معٌت ما تعلمو، فلذلك يقتصر على معرفة فقط.  وفقا  

 ٔٗقدرة على فهم ثبلثة درجات.
 الفهم ثبلثة  درجات، وىي: 

 فهم الًتمجة ىي األلتزام على فهم ادلعٌت الواردة فيو.  . أ
 فهم التأويل ،  . ب

ىذه القدرة أوسع من الًتجة، أهنا القدرة على ادلعرفة و الفهم.ديكن التفسَت 
يتم من خبلل ربط ادلعرفة و مع اكتساب ادلعرفة بعد ذالك،و الربط بُت 
الرسوم البيانية مع الظروف الفعلية ادلوصوفة،و القرق بُت الرئيسِت و غَت 

 ادلوضوع ىف البحث. مثل التمييز بُت مفهمُت سلتلفة. 

                                                           
(، UNY press ،2007جوكجاكرتا: ، ) Strategi Meningkatkan Kemampuan Membacaزوخد دارمياتى،   41
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فهم العيون الشبكة ىي القدرة على رؤية و راء الذي مكتوب، ضمنية و   . ج
 كتابة، ويتوقع شيئا و توسيع آفاق.

 ٕتميعها أيضا. أن الفهم ثبلثة دراجة، كما يلى:   Sudjanaاما 
 دراجة األدىن ىو الفهم الًتمجة . أ

 دراجة الثاىن ىو فهم التأويل أى ربط األجزاء األول مع ادلعروف ادلقبل، أو . ب
ربط بعض أجزاء من الرسم البيان مع األحدث، التمييز بُت ادلدير و غَت 

 رئيسي. 
فهم ادلستوى أو األعلى من الفهم ىو فهم اإلستقراء .توقع اإلستقراء واحد  . ج

ىو قادرة على النظر إذل الوراء يف مكتوبة ديكن أن ٕتعل و توقعات 
حلالة  أو العواقب لتوسيع التصورات من حيث الوقت أو البعد أو ا

 ٕٗادلشكلة.
 ادلؤشرات الفهم  .ٖ

Wina Sanjaya :قال التفاىم لو خصائص الوجود كما يلي 
 فهم اعلى من ادلعرفة  (أ 
 فهم ليس اجملرد حقيقة واقعة، بل يتعلق بتفسَتي ادلعٌت أو ادلفهوم (ب 
 ان يكون موصوف، قادر على الًتمجة  (ج 
 القدير على التفسَت ووصف ادلتغَتات  (د 
 ٖٗقادرة على جعل التقديرات.فهم االستكشاف، و  (ه 
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 توضيع فهم على ثبلثة اقسام، وىي: 
 الًتمجة  .ٔ

الًتمجة ليست رلرد تبيض اللغة واحد اذل آخر، ولكن من احلمل رلردة ىف 
 منودج رمزي جلعلو الناس أسهل عن يتعلمون.

 التفسَتية .ٕ
 ىذا التفسَت أوسع من الًتمجة. التفسَت ىو القدرة على معرفة أو فهم األفكار

 الرئيسية لبلتصال. 
 اإلستقراء  .ٖ

استقراء تتخلف عن الًتمجة و تفسَت، فإنو يتطلب ادلزيد من القدرة الفكرية. 
عن طريق األستقراء ادلتوقع واحد قادر و تبحث مكتوبة أن ٕتعل التوقعات أو 

 ٗٗديكن توسيع ادلشكلة.
 تشبو  .ٗ

ينطوى ادلثل على عملية ٖتديد األساسية دلفهوم أو مبدأ عام و إستخدام 
 ميزات لتحديد أو تقدًن أمثلة. 

 مثال  .٘
ينطوي مثال على عملية ٖتديج السمات األساسية دلفهوم أو مبدأ عام و 

 استخدام ميزات لتحديد و تقدًن أمثلة. 
 يصنف  .ٙ

تصنيف عمليات ادلعرفية حيدث عند ما يعلم الطبلب أن شيئا ما ينتمي إذل 
فئة معينة يصنف عملية كشف الصفات أو أألمناط ادلقابلة لؤلمثلة و ادلفاىيم 

أو ادلبادئ. و التصنيف ىو عملية ادلعرفية اليت تكمل عملية النمذجة. إذا بدأ  
                                                           

 ٚٓٔنفس ادلراجع،  44
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الطبلب العثور على أمثلة زلددة  ادلثال من ادلفهوم العام أو ادلبدأ و يتطلب من
، يبدأ التصنيف هأمثلة زلدودة و يتطلب من الطبلب العثور على مفاىيم أو 

 مبادئ عامة. 
 تلخيص  .ٚ

العملية ادلعرفية خيلص عملية العثور على أمناط ىف عدد من األمثلة. خيلص 
الطبلب هأمكاهنم ٕتريد مفهوم أو مبدأ يفسر ىذه األمثلة من خبلل النظر 

ذل خصائص كل حالة، و األىم من ذلك، من خبلل رسم الروابط  بُت إ
خصائص كل مثل. تنطوي عمليات اخلتامية على عمليات معرفية تقارن كل 
امثلة. اختتمت بشكل سلتلف عن طريق عزو. يتمركز فقط على اجلانب 
الرباغماتى، أى ٖتديد وجهة نظر إدلؤلف أو غرضو، ىف حُت أن اخلااتم ٘تحور 

سحب ادلعلومات ادلقدمة.طريقة ادلؤلف أو غرضو، يف حُت أن اخلتام حول 
 ٘تحور 

 العوامل ادلؤثرة ىف الفهم  .ٗ
أن العوامل الىت تؤثر على الفهم و صلاح تعلم الطبلب من حيث القدرة التعليمية  

 كما يلى: 
 الغرض (أ 

الغرض دليل و وسيلة ليكونيتحقق ىف أنشطة التعليم و التعلم. صياغية 
تؤثر على األنشطة التعليمية الىت يقوم هبا ادلعلومن ىف عملية التعليم األىداف 

 الطبلب. ىف حالة ىذا الغرض ىو تصنيعها.
 ادلدرس (ب 

ادلدرسون معلكون يقدمون بعص ادلعرفة للطبلب ىف ادلدرسة. ادلدرس ىو 
الشحص الذى من ذوي اخلربة ىف مهنتو.ىف الفصل واحد، الطبلب واحد 
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الشحص مستوي سلتلف عن صلاح التعلم. ىف ىذه سلتلف عن آخر. ذلذا 
احلال، ادلدرس يوجب ليعطى تقدًن ادلنهج أو دراسة وفقا للظروف سيحقق 

 الطبلب أىداف التعلم ادلتوقعة.
 الطبلب  (ج 

الطبلب أشخاص الذىاب إذل ادلدرسة لدراسة مع ادلعلمُت و أصدقاء 
سلتلفة أيضا.  رلتمعو.لديهم خلفيات سلتلفة و مواىب و مصاحل م إمكاانت

حىت جيب أن يكون الطبلب ىف الفصل الدراسي من الطبلب سلتلفُت 
اخلصائص و الشحصية. ىذا يؤدي سلتلفة طريقة ألمتصاص ادلواد الدراجة 
مستوى فهم طالب. وذالك أن يكون معروفا أن الطالب ىو العنصر البشري 

 لطبلب.الذى يؤثر على النشط التعلم ىف نفس الوقت لديو لتعلم فهم ا
 عملية التعلم (د 

عملية التعلم ىو عملية حدوث ادلعلومات الوسيطة ادلدرسُت مع الطبلب 
ىف أنشطة التعليم و التعلم. ىذا نشاط التعليم يشَت إذل عملية التعلم الىت 
أنشأىا ادلعلم و تتأثر بشدة ادلدى وعمق مهارات ادلعلم ىف العملية 

اتيجيات التعلم و استخدام الفصول.ادلكوانت  حيمل على األختيار اسًت 
وسائل اإلعبلم و موارد التعلم و ادلعلمُت التدريس و موارق الدعم. كلهم 

 سيكون لتشكيل نوعية تعلم الطبلب بشكل كبَت. 
 حالة التقييم (ه 

كما أن وضع فصل صفية ىادئة و آمنة و منضبطة أتثَت إذل مستوى 
ابلًتكيز و الرحة  فهم الطبلب للكسئلة األمتحان الذى يفعلون. و يرتبط

الطبلب. يؤثر على كيفية فهم الطبلب للمشكلة كما يؤثر على اإلجاابت 
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الىت قدمها الطبلب. إذا كانت النتيجة التعليم العاذل للطبلب، مث معدل صلاح 
 عملية التعلم سوف تكون عالية جدا. 

 ادلواد و أدوات التقييم  (و 
ة ىف ادلنهج ادلستخدم لقياس أدة ادلواد والتقييم واحدة من ادلكوانت الوارد

الفهم الطبلب. أدوات التقييم لديها طريق لتقدًن ادلواد التقييم. مثال: من 
خبلل إعطاء حبة من شكل خاطئ و صحيح، إختيار من متعدد و مبارة و 
تكملة و ادلقاالت. ىف إستخدامو، الينبغى ادلعلم غختيار أداة تقييم واحدة 

أدة تقييم واحدة. إتقان كامل فهم الطبلب  ولكن ديكن استخدام ادلزيد من
على موادة تقييم أو أسئلة اذل قدمتها ادلعلومن للطبلب. إذا كان الطبلب 
قادر على العمل أو ادلواد ذات تقييمات جيدة، و الطبلب ديكن ائن يقال 

 لفهم ادلادة ادلقدمة. 
 عامل آخر يؤثر على الفهم الطبلب، وىي: 

 العوامل الداخلية . أ
العوامل جسمنية حيمل على حالة احلواس اخلمس ال تعاىن من إعاقة  (ٔ

 صحيح للجسم. 
العوامل النفسية حيمل على الذكاء و الفئدة و ادلوىبة و األصلازات   (ٕ

 اتملة اليت لديها.
 البحوث السبقة  د( 

أتحيد الباحثة البحوث السابقة تسهيبل ىف تضيع ىذا البحث وتدل  
ادلتساواي من ىذا البحث لفوجى راىايو ٖتت ادلوضوع  هأن ْتث الباحثة ليس

" اثر تنفيذ ظريقة ادلذاكرة ىف نتائج دراسة القواعد لطبلب ادلدرسة الدينية 
 -ٕٓٔٓالوسطى" تسليم اذلدى" جكوك ابابدان فونوروغو السنة الدراسية 



 

28 
 

"بعد ادلبلحضة الدقة من احلقائق ادلعرضة ىف اللوحات والنظر اذل ٕٔٔٓ
. من حبلل بيان السابق ٔيان ادلوجودة تستنتج الباحثة ْتثها كما يلى: اإلستب

ظهر ان نتيجة تنفيذ طريقة ادلذاكرة ىف ادلدرسة الدينية الوسط " تسليم اذلدى" 
% ٓٙ% عالية و ٕٖ،٘جكوك ابابدان فونوروغو ىف نسبة ادلؤية ٖتصل 

دراسة . من حبلل البيان السابق ظهر أن نتائج ٕ% سافلة. ٚمتوسطة، 
القواعد لطبلب ادلدرسة الدينية الوسطى " تسليم اذلدى " جكوك ابابدان 

% ٜٜ% وتوسط و ٜٙجيد،%ٙ،ٛٔفونوروغو ىف نسبة ادلؤية ٖتصل: 
. ما وجد األثر ذو معٌت بُت تنفيذ طريقة ادلذاكرة ىف نتائج دراسة ٖردئى. 

دان القواعد لطبلب ادلدرسة الدينية الوسط" تسليم اذلدى" جكوك اباب
 .ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓفونوروغو السنة الدراسية 

ىذا البحث يشبو ابلبحث السابق ىف طريقة التدريس فقط ولكن ىناك 
اخلبلف ىف طريقة البحث. كان ذالك البحث على السبيل البحث الكمي و 
يركز على نتائج دراسة القواعد لطبلب ادلدرسة الدينية الوسطى " تسليم 

. و اما ىذا البحث يركز الطريقة ىف ٖتليل اذلدى" جكوك ابابدان فونوروغو
تراكب ادلبتدأ و اخلرب بطريقة سوروغان ٔتعهد " دار اذلدى" ماايك طااناتن 

 فونوروغو.
يّف خالصة النعمة و اما ادلوضوع كما يلي"تطبيق طريقة سوروغان ىف 
تدريس كتاب " فتح القريب"  استخدمت الباحثة نوع البحث النوعى. و 

البياانتعلى ادلستجيب من الطبلب و رئيس ادلعهد و اساتذه. و  ٕترى ادلصادر
اسالب مجع البياانت يشتمل على ادلقابلة ادلفتوحة و ادلبلحظة النظامية 
الظريفة و الوثيقة. و نوع ٖتليل البياانت يتبع اسلوب ٖتليل وصفى كيفى على 
طراز ميلس و ىوبرمان. واما فحص صحة البياانت جيرى على تطويل 
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(. أن اىداف ٔشًتاك ومواظبة التأمل.فيستنتج الباحثة ْتثها ما يلى: )اإل
تطبيق طريقة سوروغان ىف التدريس كتاب " فتح القريب" لطالبة معهد اذلدية 
اإلسبلمى صوندرييان كندال عاوى ىي: يستطيع لؤلستاذ ان يعرف مباشرة 

كن للمرشدين قدرة الطبلب، و تطبيق علم اآللة شلارسا لقراءة الكتاب، و دي
(. خطوات تطبيق ٕان يرشد الطالبات مباشرة ىف فهم زلتوابت الكتاب)

طريقة سوروغان ىف تدريس كتاب " فتح القريب" لطالبة معهد اذلداية 
اإلسبلمى صوندارييان كندال عاوى مناسبا ابلنظرية و لو كان غَت مناسيا 

ستاذ عن تركيبها اى ٘تاما. وىي تقرأ الطالبة الكتاب صفوفا ٔتعناىا، فسأل األ
الدرجة الكلمة ىف علم النحو و الصرف. مث أور األستاذ ليًتمجةىا اب للغة 

 ٘ٗاإلندونيسييا. فذالك حىت حيتصل على نوبتهّن مجيعا.
ىذا البحث يشبو ابلبحث السابق ىف طريقة البحث، و لكن ىناك 
اخلبلف ىف أسئلة البحث و موضوعو ومكانو. كان ذالك البحث السابق 
يبحث فىاألىداف و تطبيق طريقة سوروغان و العوامل ادليد و ادلعوقة، و اما 
ىذا البحث يبحث ىف فهم الطبلب عن تراكب ادلبتدأ و اخلرب بطريقة 
سوروغان و تطبيق طريقة سوروغان بعملية سوروغان لكتاب سفينة النجا. 

بحث وادلوضوع البحث السابق يركز على الكتب الًتاث مجيعا واما ىذا ال
ٖتليل الًتاكب ادلبتدأ و اخلرب بطريقة سوروغان لكتاب سفينة النجا. و مكان 
البحث السابق ىف ادلعهد " دار السبلم" اإلسبلمي السلفى عاجل، دولوفو، 
ماديون. و اما مكان ىذا البحث ىف ادلعهد " دار اذلدى" ماايك طانتان 

 فونوروغو.
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 الباب الثالث
 منهج البحث
 

 منهج البحث   ﴾أ﴿
 نوع البحث .ٔ

إستخدمت الباحثة نوع البحث ذلذا البحث العلمي على سبيل البحث 
و البحث النوعي ىو إجرآت البحث الىت تنتج ( Qualitative research) النوعى

كاألصوات ادلكتوبة أو من ألسنة   (Descriptive data) البياانت الوصفية
 ٙٗاألشخاص و طبائع ادلتأملة.

 حضور الباحثة  .ٕ
يتعّلق هبذا البحث النوعى تعلّقا أكيدا ألّن الباحثة ىي  الباحثةحضور 

 Human instrumen)احدى الوسائل الدراسية الشخصية )

ادلستخدم ىو  (Scientific paradigm)جلمع البياانت ىف ادلنهج العلمى 
 اإلختبار التحريري أو اإلستتفتاء أو الوسيلة األخرى.

األفضل جلمع البياانت. الشخص ىو الوسيلة الشخص ىو الوسيلة 
و يقدر على فهم أنواع التبادالت ىف ادليدان و ( informan) ادلتصلة ابدلخرب
 ٚٗاحلصول عليها.

 مكان البحث .ٖ
مكان البحث الذي تتخذ الباحثة ىو ٔتعهد " دار اذلدى" ماايك  

 طواناتن فونوروغو يف عملية سوروغان لكتاب سفينة النجا. 
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 البياانتمصادر  .ٗ
مصادر البياانت ىي ادلصادر الىت حصلت عليها الباحثة من ميدان 

أما مصادر البياانت تصدر من البياانت ادلوصوفات ابدليدان و  ٛٗالبحث.
ادلكتبة. حصلت الباحثة على البياانت الىت تكون اإلطار النظري من ادلكتبة ىف 

 تنفيذ البحث.
البحث العلمى ىم األساتذة و أما مصادر البياانت من ادليدان ىف ىذا 

 الطبلب يف عملية سوروغان. ىف ىذه احلال يسمى موضوع البحث ابدلخرب.
 أسلوب مجع البياانت .٘

 إستخدمت الباحثة األساليب جلمع البياانت، كما يلى:
 (Interview method)طريقة ادلقابلة  . أ

ة طريقة ادلقابلة ىي الطريقة جلمع البياانت الىت ترجى منها ادلواصل 
تنقسم ادلقابلة إذل   Donald Aryرأى  ٜٗادلباشرة بُت الباحثة و ادلخبَت.

قسمُت اما ادلقابلة الًتكيبية وادلقابلة غَت الًتكيبية. إستخدمت الباحثة طريقة 
ادلقابلة الًتكيبية ألن السؤال واجلواب الذى يعطى إذل ادلخرب قد ثبتت أوال 

 من القابلة.
 الطريقة جلمع البياانت من:إستخدمت الباحثة ىذه 

انئب رئيس ادلدرسة ىف قسم منهاج التدريس عن تدريس قواعد الّلغة  (.ٔ
 العربّيةابدلدرسة الدينّية "مفتاح اذلدى" ماايك فونوروكو. 

. العدد كل أساتذة ىف مدّرس يف عملية سوروغان ٔتعهد دار اذلدى (.ٕ
ا .٘تت مقابلتهم ىف ىذٕٜعملية سوروغان لكتاب سفينة النجا 

                                                           
 

 ٘ٔٔ, Prosuderسوىارمسي اريكونطوا,  48
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أساتذة. الذين يتابعون تدريس كتاب سفينة النجا  ٖٕالبحث 
 الطبلب الصف اخلامس و السادس مدرسة مفتح اذلدى. 

 نبعض طالبات الصف اخلامس و السادس يف عملية سوروغا (.ٖ
 (observation method) طريقة ادلبلحظة . ب

طريقة ادلبلحظة ىي أتمل و كتابة منظمة على الظواىر ادلبحوثة. 
وأما إستخدامت  ٓ٘ادلبلحظة تصلح أن تعمل مباشرة أو غَت مباشرة.طريقة 

 Structured)الباحثة من نوعية ادلبلحظة ىي ادلبلحظة النظامية ٔتعٌت اذليكل 

observation)  الىت ذلا عبلمة يعٌت ىيكل فيو الدوافع ادلنظمة ىف نوعو أوال
ىذه وعبلمة خاصة من كل دافع ىف ذلك النوع.  إستخدمت الباحثة 

 الطريقة للحصول على األحوال اتاجة ىف ىذا البحث العلمى، كما يلى:
 أحوال ادلدرسة الدينّية"مفتاح اذلدى" ماايك فونوروكو   (.ٔ
 احوال األساتذة ىف عملية سوروغان ٔتعهد دار اذلدى (.ٕ
تطبيق تراكب ادلبتدأ واخلرب بطريقة سوروغان لكتاب سفينة النجا  (.ٖ

 ٔتعهد " دار اذلدى" 
 (documentary method)الطريقة الوثيقية  . ج

الطريقة الوثيقية ىي الطريقة جلمع البياانت بكتابة البياانت ادلوجودة  
" مث Metodologi Penelitian Pendidikan"ىف كتاب Riyantoكما قال 

:  "إن الوثيقية ىى كل البياانت ادلكتوبة أو Guba dan Lincolnقال 
 ٔ٘الشريط ادلقيد ابلبحث."

                                                           
 ٔ٘ٔ(, ٕٗٓٓ)يوكياكارات: اندي اوفسيت,Metodologi Research IIسوتريسنو ىادي,  50

 
 ٖٛ, Metodologiراينطو,  51
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خدمت الباحثة الطريقة الوثيقية لنيل البياانت عن حالة ادلدرسة إست
الدينّية"مفتاح اذلدى"و عملية سوروغان ٔتعهد " دار اذلدى"  ماايك 

 فونوروكو  كما يلى:
اتريخ التأسيس و ادلوقع اجلغراىف للمدرسة الدينّية"مفتاح اذلدى"  (.ٔ

 ماايك فونوروكو  
لدينّية"مفتاح اذلدى" و يف أحوال ادلدرسُت والطبلب ىف ادلدرسة ا (.ٕ

 عملية سوروغان ٔتعهد " دار اذلدى " ماايك فونوروكو  
 أسلوب ٖتليل البياانت .ٙ

ىف ىذا البحث تستخدم الباحثة أسلوب ٖتليل البياانت ىي ٖتليل 
كمايلى: ٕ٘،(Huberman) و ىوبَتمان (Miles) وصفي كيفي على طراز ميلس

 
 (Interactive Modelالعنصر يف ٖتليل البياانت )طراز الفعال()

 (Data reduction) ٗتفيض ا لبياانت .أ 
لئبل خيتلط البياانت قسمت الباحثة ابلضبط والدقة,كما ذكريف 
السابق كلما طال الوقت الباحثة كلما كثَت البيانيت ادلختلطة وادلختلفة. 

ل ذالك تعقد سريعا ادلعلومات بطريقة ٗتفيض البياانت. والغرض ومن اج

                                                           
 

 ٖٖٛ(, ٕ٘ٓٓابندونج: الفابيتا, )emahami Penelitian KualitatifM, سوكييونو 52

 ٗتفيض البياانت

 عرض البياانت

 استنتاج البياانت

 مجع البياانت
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من ٖتفيض البياانت ىي تلخيص وٗتيَت البياانت ادلهّمة من حيث 
ىف ىذا البحث ٖتصل الباحثة على البياانت من  ٖ٘ادلوضوع و الشكل. 

 (documentary) والوثيقة (observation)، وادلبلحظة (interview) ادلقابلة
ادلعقدة ىف التدريس واألعمال اليومية  من ادلدارس، مث ٗتفضها ابختيار 

 وٖتديد عن األحوال األصلية ادلتعلقة بعملية تدريس القواعد.
 (data display) عرض البياانت .ب 

بعد هناية ٗتفيض البياانت فاخلطوة بعدىا عرض البياانت. اّن 
يان ادلشملة و عرض البياانت ىف البحث النوع بطريقة الصورة والب

اإلتصال بُت األشياء وما اشبو ذالك. وعرض البياانت ىف البحث النوع 
تغلب على طريقة كتابة الوصفّية. بعرض البياانت تسهل يف فهم ما وقع 

ىف ىذا البحث عرضت   ٗ٘و تفظيم العمل مؤسسا على حصول الفهم.
بطريقة  الباحثة البياانت بنظام خاص عن فهم الطبلب عن ادلبتدأ واخلرب

سوروغان لكتاب سفينة النجا ٔتعهد " دار اذلدى" ماايك طواناتن 
 فونوروغو و تطبيقو.

 استنتاج البياانت  .ٚ
اخلطوة بعد عرض البياانت ىي أخذ اإلستنباط وإلستدالب و 
واإلستنباط األول دل تبق يف احلكم اذا اتت األدلة اجلديدة و األرجح يف مجع 
البياانت بعدىا.ولكن اذا كان اإلستنباط األول تنسب وتتفق اب األدلة الراجحة 

, و الصحيحة. حينما رجعت الباحثة يف ميدان البحث ومجع البياانت
فااإلستنباط األول مسي اب اإلستنباط الراجحة الصحيحة. اذا استنباط ْتث 
                                                           

 
 ٕٜ, نفس ادلراجع 53

 
 ۹٘نفس ادلرجع, 54
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نوعي فقد اجاب يف ٖتديدىا ودل تبق وتتسع حينما ذىبت الباحثة يف ميدان 
 ٘٘البحث.

ىف ىذا البحث ديكن معرفة عنفهم الطبلب لًتكيب ادلبتدأ و اخلرب 
 .بطريقة سوروغان و تطبيقو

 فحص صحة البياانت .ٛ
 البياانت، إستخدمت الباحثة طريقتُت:لفحص صحة 

 تطويل اإلشًتاك .أ 
إن الباحثة ىف ىذا البحث النوعى ىي أداة البحث نفسها، إشًتاك 
الباحثة زلتاج جلمع البياانت. ىذا اإلشًتاك ال ىف وقت قصَت بل حيتاج إذل 
تطويل اإلشًتاك ىف ميدان البحث. و فائدة ىذا التطويل ىى ترقية درجة 

 ٙ٘.صحة البياانت
 مواظبة التأمل  .ب 

الغرض من مواظبة التأمل ىو إجياد اخلصائص و العناصر ادلناسبة 
ابدلسألة ادلطلوبة مث تركز الباحثة نفسها ىف ىذه اخلصائص و العناصر 
ابلتفصيل. وبعبارة أخرى إذا كان تطويل اإلشًتاك يعطى الفرفة، فمواظبة 

 57التأمل يعطى التعمق.

                                                           
 ۹۹نفس ادلرجع, 55
 ٘ٚٔ, Metodologiمولييونج,  56

57
 ٕٛٔنفس ادلراجع,  
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 خطوات البحث .ٜ
ال ديكن فصلو عن خطوات البحث. فخطوات البحث البحث النوعي 

ذلا خصائصها أساسية ىي أن الباحثة كأداة البحث، فلذلك أن خطوات 
 البحث ىف البحث النوعي ٗتتلف ٓتطوات البحث ىف غَته.
  أما خطوات البحث ىف البحث النوعى إذل أربع خطوات:

فذ هأمور ، ىذه اخلطوة  تن(pre research steps) خطوات ٗتطيط البحث .ٔ
 أتية:

 كتابة ٗتطيط البحث
 إختيار ميدان البحث

 إدارة اإلذن
 إستكشاف أحوال ادليدان

 إختيار ادلخرب و اإلنتفاع بو 
 إعداد أدوات البحث

 خطوات تنفيذ البحث, ىذه اخلطوة تنفذ هأمور أتية: .ٕ
 فهم ميدان البحث و إعداد النفس (أ 
 احلوض إذل ادليدان (ب 
 اإلشًتاك ىف مجع البياانت (ج 

 خطوة كتابة بياانت البحث .ٖ
 خطوة ٖتليل البحث .ٗ

فبعد أن اجتمعت البياانت كما أرادهتا الباحثة قامت الباحثة بتحليلها 
 على الطريقة الوصفية النوعية. 
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 الباب الرابع
 عرض البياانت  

 
 عرض البياانت العامة   .﴾أ﴿

 اتريخ أتسيس معهد دار اذلدى ماايك فونوروكو .1
ماايك للًتبية االسبلمّية, مؤسسا على تعليم  بٍت معهد "داراذلدي"

الّدين االسبلمّي. يتقدم ويتطور ادلعهد مبلئما بتنمية اجملتمع حىت يًتقي يف 
 عدد طبلبو وترتقيا ادلناىج الًتبويّة.

فمن وظائف ادلعهد ىي تعليم الطبّلب علم الدين االسبلمّي مع 
الناس مؤسسا على ذالك اإلىتمام ابلعوامل الجتماعّية مع استعدىم أحسن 

 ينمو ويرتقي ادلعهد يف اجملتمع ابشًتاقو الضوابط اإلجتمعية.
كانت نشأة تربية ادلعهد ٘تشي ٖتت إشراف    ٜٛٙٔو يف سنة 

كياىي ىاشم صاحل احلاج. وجب أن يكون التعليم اذلاّم ادلنفد الًتبية 
ت هللا اإلسبلمية داراذلدي ماايك مؤسسا على النية اخلالصة إلعبلء كلما

 على تقوًن اإلنسان الكامل علميا وأخبلقا وعمبل.
اإلخبلص يشمل مجيع األحوال, كتعلم أستاذه وتدريس 
الطلبة/الطبلب وكذالك يف مجيع حركاهتم. فتوجد بيئتة متناسقة بُت األساتيذ 
والطبلب اببة بنية خالصة. التعليمات "داراذلدي" ماايك زلدودة على 

كتبالًتاث وادلدرسة الدينية ادلعقد وقت اليل بكثرة الطبلب اّلذين تعليم  
 يسكنون فيو يشتغلون يف الصباح و ادلساء.

ٖٕ 
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كان تنفيذ التعليم وقت ادلساء, مع عدد ٖٜٚٔومن بداية سنة 
الطبلب ٔتقدار مائة طالبا, ال ٖتتاج الًتبية يف أّول بدايتها إذل أموال كثَتة. 

و التعليم و ذالك لقدرة ادلدير وادلعلمُت على دفاع  أن حاجة لقلة يف الًتبية
حاجتهم, إما أن تكون حاجات فردية, حيت يدفع ادلعلمون ادلصروفات يف 

 تنفيذ اإلمتحاانت بنقودىم.
ومن أسباب سقوط ادلعاىد ىي وفات مدير ادلعهد. فتولية ادلنصبة 

 (foundation)ابلوراثة تكون مسألة ىامة يف تنمية ادلعهد.  لتلك ادلؤسسة 
أامية كربى يف إدارة معهد داراذلدي ماايك, فلسَت ادلعهد داراذلدي ماايك 

, فتكون ىذه  ٜٜٛٔتغيَت من نظام الوراثة اذل نظام أدارة ادلؤسسة سنة 
ادلؤسسة لؤلمة التكون اإلطارات على أساس األسرة بل تكون على أساس 

 . لتطور ادلعهد داراذلدي ماايكادلختارة, والرغبة يف حذمة نفسو  )skill(انة 
معهد داراذلدى للًتبية اإلسبلمّية ماايك من معاىد الًتبية الذي 
يتمسك ابافظة على القدًن الصاحل واألخذ ابجلديد األصلح مع الغرض 

 . بناء كادر الشعب ذي علم, وادلتقي وادلتخلق هأخبلق الكردية
م التقليدى والعصرى غرض الًتبية ىو تنفيذ الطريقة و منهج التعلي

يعٍت إندماج طريقة التدريس السلفي واخللفي. حيث يرجى تسلط ادلتخرين 
على مطالعة الكتب والقدرات اتاجات بتطور اجملتمع يف الزمن احلاضر.  
كان يف ادلدرسة داراذلدى مؤسسة علمية. منها مدرسة دينية و مدرسة 

 .ٛ٘داراذلدى
 

                                                           
 ىف ادللحق ىذا البحث ٕٛٔٓ/ٖ-ٖ/د/ٔٓنظر إذل نسخة الوثيقية الرقم: أ58
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 حنو ادارة ادلؤسسة  .2
ٕتربة. كثرة ادلعهد الشهَتة ولكن يف وقت ال حق غرقة بعد تعليم من 

وفاة مؤسس ادلعهد، فنظر كياىى ىاشم صاحل اعطاء ادلسؤولية حيافظة على 
معهد إذل أسفل من خبلل خظ الورثة ىو سبب ادلشكلة. لذلك، للحفظ 

سنة ىف نظام اىا الوارثة ىف  ٜٗٛٔعلى استمرارية العيشة دار اذلدى، فمنذ 
ر اذلدى الغاء واستبداذلا مع ادارة ادلؤسسة. مع إدارة معهد دار معهد دا

اذلدى اإلسبلمية دل تعد لكياىى، ولكن تنتمي مجيع ادلسلمُت. وعبلوة على 
ذلك، كادر ال يقتصر على نظام األسرة فقط، ولكن من خبلل القدرة و 

 الكفاءة و ادلصاحل.
 أساسيات و غرض التعليم  .3

دى نظام السلفية احلديثة ىي احلافظ تطيع أساسية معهد دار اذل
على القدًن اجليد واٗتاذ احلديثة اجلديدة وأفضل. و اذلدف اليت ٖتقيقة من 
ادلعهد دار اذلدى ىو تثقيف الطبلب كى علم، عمل، و التقوى ابالساسية 

 ابخبلق الكردية. 
 أنشطة معهد دار اذلدى  .4

 اع: ىف سلطط األنشطة معهد دار اذلدى ، ىناك ثبلثة أنو 
 اافظة على القدًن الصاحل واألخذ ابجلديد األصلح

تعليم الكتاب يتضمن ىف تعليم االساسيات العلم الذي حيتوى اتقان  . أ
اللغة العربية ىي أداة رئيسية ىف فهم الكتاب، ٔتا ىف ذلك أنشطة رللس 
التعليم. و الكتاب ادلدرس ادلقررة  قسم الًتبية مقدما و احلصول على 

 دلعهد. إذن مؤسس ا
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تعليم الرمسى ) تعليم سواء ىف مسارات ادلدرسة أو مدرسة العامة و  . ب
األنشطة ادلسار ادلدرسة ىي : مدرسة الثناوية، عالية، و السلفية بداء 

 من الصف األول إذل الصف السادس. 
أنشطة التنمية، و ادلهارات، وزايدة مشاركة اجملتمع ىف التنمية، مثل   ج.

 التعليم و التدريب سلتلف البطوالت والتدريب ادلهٍت، و التعليم ادلهٍت. 
 األنشطة الطالبية معهد " دار اذلدى" .5

احلياة ىف معهد لن يساوى ابحلياة ىف ادلنزل، الصعود منزل أو فندق 
هم ألن ىف معهد يتأسس لغرض النبيلة يعٌت أو شقة. ومن مؤكد أنو يف

تشكيل اإلنسان الكاملة ، ىو جانب واحد كما عبدهللا وعلى جانب اآلخر  
كما خليفة على اآلرض. ولتحقيق ىذه األىداف قد اعطى ادلعهد متنوعة 
األنشطة لطبلبو من أجل توجيو وتوفَت اإلمدادات للطبلب لتحقيق ادلثل 

ذه األىداف، فالنشطة الذى منح للطبلب على العليا النبيلة. لتحقيق ى
 ىو تركيز على األخبلق و االنضباظ و التنظيم.  AKSIاساس 

 ( وىي: ٗوغالبو، األنشطة ىف معهد "دار اذلدى" ٕتميع إذل أربعة)
األنشطة اليومية تشمل صبلة اجلماعة، تعليم وكتون و سوروغان،  .ٔ

الية( وادلدرسة بعد مدرسة صباح اليوم) مدرسة الثناوية/ مدرسة الع
 الظهر ) مدرسة مفتاح اذلدى( 

األنشطة األسبوعى، مشورة، ذابعية و الدورات) اخلط، قرأة، و  .ٕ
 اآلخر(، زلافظة، ختم القران نظيفة اجلمعية و غَتىا

األنشطة الشهر تشمل رلاىدة إذل تيغال ساري يف ليل اجلمعة كيليون،  .ٖ
الليل اجلمعة، شلارسة استمع القران مجعة فاىيع، وصبلة بردة عند 

 ااضرة، وأنشطة القنصل) طالب من ادلنطقة(، اخل. 
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األنشطة السنوي، يشمل ْتث ادلسائل، استمع القرأن من أجل حول  .ٗ
 ، مسابقة الغرف، حفلة االمتحان.  PHBIمؤسس ادلعهد، 

 ادلنظمات ىف معهد " دار اذلدى" .6
ة ىف معهد ادلنظمة ىي جزء من العمل بشكل جيد. عرفن أن ادلنظم

" دار اذلدى" دور كالوسائل ادلعهد لتعزيز األسرة، مجيع الطبلب و دعم 
مجيع األنشطة ادلعهد ، مدير ادلعهد " دار اذلدى" كاحلاوية اذليكلية ىي 
عنصر االكتمال ادلعهد ادلسؤولة لرئيس ادلؤسسة و ذلا مسؤولية الرئيسية 

 التألية: 
 تصميم و طباعة اخلطوط الكبَت لؤلنشطة ىف معهد  .ٔ
القيام هأنشطة إضافية ىي األنشطة اليت تعميق دراسة العلوم كما  .ٕ

 سوروغان، وكتون، التدريب، وأخر. 
 يضبط و يصرف الطبلب  .ٖ
أعطاء الرأي و افًتاحات دلدير ادلؤسسة، وخاصة فيما يتعلق ابعملية  .ٗ

 ادلهمة و ٖتقيق األىداف التعليمية. 
ويصفة عامة، إدارة أو نظام ادلنطمات ىف بيئية ادلعهد " دار اذلدى" 

 ىي: 
مدير ادلؤسسة ىى مؤسس ادلعهد، ديوان االستشاري، مدير ادلدرسة،  .ٔ

 ادلشرف و غَتىا. 
 ، و غَتىا. HIMMAH, DA,OSISإدارة ٖتت إشراف ادلدرسو ىف شكل  .ٕ
أس، و مدير إدارة ادلعهد وفقا للهيكل النظم ادلصنوعة من مستوى الر  .ٖ

اليومية, ديوان الدافع، ديوان ادلستشارين، و مدير القسم، قسم الًتبية، 
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قسم االمن، قسم العبادة، قسم النظافة، قسم الصحة و بنكاة و قسم 
 ادلطبخ و قسم ادلعدات حىت أدىن ادلستوى ىو مدير الغرفة. 

 ماايك فونوروغو“ داراذلدى” اجلغرفىي دلعهد  ادلوقع .7

ماايك فونوروغو يف الشارع جواندا رقم  “ داراذلدى ”يقع ادلعهد 
ىف دئرة أمفييان قرية ماايك من قرية طااناتن يف مدينة فونوروكو. من  ٙ/ ۸۳

زليطة بعمدة راانوجيااين ومن “ داراذلدى” جهة الشامالية, كان ادلعهد 
اجلهة اجلنوبية زليطة بعمدة سوراديكرامان ومن جهة الغربية زليطة بعمدة 

 ٜ٘ون ساري ومن جهة الشرقية زلدودة بعمدة سيمان.ابع

 

 غرض البياانت اخلاصة .﴾ب﴿
البياانت عن فهم الطالب عن تراكب ادلبتدأ واخلرب بطريقة سوروغان  .1

 لكتاب سفينة النجاة مبعهد " دار اذلدى " ماايك طااناتن فونوروغو
الفهم ىو قدرة الشحص على فهم أو فهم شيئ ما بعد شيئ ىف ادلعرفة 
و التذكَت. و يقال إن ادلتعلم يفهم ما اذا كان ديكنو تقدًن شرح  او اعطاء أو 

كما قال أستاذة سانيتا نور    وصف أكثر تفصيبل هأستخدام لغة اخلاصة.
 هداينىت: 
الفهم ىو عندما يعرف الشحص ما قالو أو فعلو ما يعرف جيدا شيئ "

أن يقال أنو تعلمو.، حىت إذا كان ال يعرف عن شيئ فعلو ال ديكن 
 "ٓٙيفهم.
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من بيان ىذا أستاذة أنو إذا كان الشخص يعرف ما يفعلو سواء ا  
علمو أم ال. ديكن أن يقال إن الطالب يفهم ما إذا كان إبمكانو أن يفسر أو 
يتمكن من فك شفرة مادة ٘تت دراستها ٔتزيد من التفصيل ابستخدام لغتو 

و اخلاصة. سيكون من األفضال للطالب أن يقدم مثاال آخر دلا قام مدرس
 بتصميمو و ديكن أن تتصل ادلشاكل ادلوجودة حولو

 أستاذة إمسا نور جنة قال:
" ديكن أن الطبلب القول فهم ما إذا كان لديهم سؤال قادر على 
اإلجابة مع شرح مفصل. ادلثال، حول ادلفهوم اإلسم أو عبلمات 
اإلسم يعٌت أنو كان قادرا على شرح القدرة على التمثيل بشكل 

 ." ٔٙالصحيح
من تعبَت ىذا ألستاذة ديكن أن يقال لفهم ما إذا كان قادرا على  

 اإلجابة عن األسئلة و قادرا على يعطى ادلثال العضو بشكل صحيح.
 قالت: األستاذة حيلياتو السعادة وكذا 

"أن الطبلب يفهم ما إذا كان إبمكانو تقدًن تفسَت حول ادلادة الىت 
ى الفهم عضوا تعلمها بشكل جيد، إبجاز، كما ديكن يعط

لآلخرين.ادلثال، ديكن أن الطبلب يشرح معٌت ادلبتدأ أو اخلرب إبجاز و 
 ٕٙديكن أن يفهم من قبل اآلخرين."

من بيان ىذا األستاذة أن الطبلب ديكن القول لفهم ما إذا كان أن  
 تفسَت ادلواد أنو تعلم جيدا و تكون قادرا على الفهم اآلخرين.

 ت: إمرأة ادلسرورة قالأستاذة 
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أعتقد أن الطبلب يقال فهم ادلواد عند ما تعطى سؤال قادرا على " 
اإلجابة بشكل صحيح. ادلثال، عند ما أخربتو أن يكون مثاال على 
ذلك، كان قادرا على إعطاء مثال، عندما طلب منو توصيح أنو كان 

 ٖٙقادرا على التوضيح."
أن يفهموا إذا  من بيان أستاذة إمرأة ادلسرورة أن الطبلب ديكن القول  

كانو قادروا على األجابو السؤال بشكل جيد و صحيح. ليس كل الطالب 
الذين درسوا يف معهد دار اذلدى قدرة ابلفعل على شرح ادلواد الىت تعلموىا. 
ادلثال، الطبلب الصف اخلامس و الصف السادس مدرسة مفتاح اذلدى ال يزال 

 ايلى فطراي: ة غَت قادر شرح ادلبتدأ و اخلرب. كما قال أاتذ
" كان الطبلب سوروغان ىف الصف اخلامس و السادس مدرسة 
مفتاح اذلدى. ولكن، عند ما أقول لشرح ادلبتدأ أو اخلرب ال يزال ىناك 
الكثَت منهم الشك. ىف بعض األحيان حىت ىم رلرد عبلمة ٕتارية ال 

 ٗٙيعرف مىت ىو مادة أساسية جدا ىف علوم النحو."
ال يزال ىناك العديد من الطبلب الذين ال يزالون  من ىذا ألستاذة أنو

مرتبكُت حول النحو. على الرغم من ائهنم ىف الصف اخلامس و السادس 
 قالت:  مي ليندا منورة ٔتدرسة مفتاح اذلدى. و كذا أيضا أستاذة

الطبليب سوروغان نو الطبلب ىف الصف اخلامس و السادس " 
سؤل النحو ال يزال الكثَت  ٔتدرسة مفتاح اذلدى، ولكن عندما أعطى

منهم ال يفهمون. إذا كانت دخول ىف الباب األسم أو حرف قادرون 
لشرحو. و لكن إذا دخا ىف الباب اجلملة كامثال مجلة ادلبتدأ أو اخلرب  
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أو نعت وادلنعوت ىو مبلغ آخر ال يزال يفتقر أذل السيطرة. ىف حُت 
 الصف السادس مدرسة أهنم تعلموا النحو تًتاوح عن الصف الثاىن أذل

 ٘ٙمفتاح اذلدى."
من بيان أستاذة مي ليندا ديكن أن يقال أن مستوى التعلم ال ديكن 
استخدامو كمقياس للطبلب أن نفهم حول ادلادة. الدرس اذلحو خصوصا 
ادلبتدأ و اخلرب ىو ادلاداة اساسية. دراسوا من صف الثاىن منع الكتاب اجلرومية، 

مع الكتاب العمرطى, و الصف اخلامس و السادس  ىف الصف الثالث و الرابع
مع الكتاب الفية ابن مالك، وكلها تدرس عن علم النحو. لكن يزال ىناك 

واحدة العديد من الطبلب الذين دل يتمكنوا من السيطرة جيد. كما قال أستاذة 
 الرمحة:

الطبليب من سوروغان أن فًتة ما بعد الظهر كان الصف السادس 
ذلدى، ولكن عند ما سئل عن النحو ال يزال العديد من مدرسة مفتاح ا

الذين دل يفهموا. ال تزال مادة اخلرب و ادلبتدأ خاصة الكثَت من الطبلب 
الذين دل يفهموا مىت كانت مادة أساسية. وتعلموه النحو عن الصف 
الثاىن أذل الصف السادس ٔتدرسة مفتاح اذلدى. و إضاف عن األسم 

را لشرح. ولكن إذا كانت التوقيع على اجلملة ال أو احلرف لقد كان قاد
 ٙٙيزال يتم اخللط بُت العديد و ال يفهم."

من بيان أستاذة واحدة الرمحة ال يزال ىناك الكثَت من الطبلب الذين 
 ال يفهمون عن علم النحو. 

 سنىت سوفرييياىن قالت : أستاذة 
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ادلادة  الطبلب ىف سةرةغان مسطحة. البعض منهم قادرون على فهم" 
النحو جيدا و البعض اآلخر ال يزال ال يفهم . إذا كان العدادية 
الطبلب القادرين على فهم جيد أكثر من ادلبلغ ليس بعد. ادلتوسط 
الذى دل يكن قادرا على فهم ذلك الطفل، حىت الذي عندما يكون 

 ٚٙسوروغان أقل إنضباط."
ليس كل الطبلب دل يفهموا حىت اآلن عن بعض الصغَتة فقط الذين دل 
يفهموا. ىناك الكثَت من العوامل الىت تؤثر, مثل ادلدرسُت، الطبلب، الدافع 

 : لدييا نعرومللتعليم، عوامل الذات و غَتىا. كما قال أستاذة 
عامل يؤثر على فهم الطبلب من ذلك بكثَت. بعض األستاذة على " 

ثال عند تعليم األستاذة عدم االلتفات أذل الطبلب يفهمون سبيل ادل
ابلفعل أو ال، مث اندرا ما يقدم األستاذ الدافع للوافدين من أجل التعليم 
النشط، وال يتم غعطاء التغذية الراجعة بُت ادلغًتبُت و ادلعلمُت. عادة 
 ما يدخل أستاذة ابلودائع ادلباشرة دون إعطاء أي مراجعة أو دافع أذل

 ٛٙالطبلب. بعد ىذا شيء صغَت مهم جدا لتحسُت فهم الطبلب."
من بيان أستاذة ليدييا نعروم الذي يؤثر عن فهم الطبلب ىو ادلدرس 
الذي يدرس، الطبلب الذًن تدرسُت، الدافع الذي قدمو ادلدرس اذل الطبلب. 

 عند بعض العوامل أستاذة الىت تؤثر على فهم الطبلب من بُت أمور أخرى :
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 ادلعلم .ٔ
ادلعلمون ىم الولد من الطبلب ىف ادلدرسة أو ىف ادلعهد. الطبلب قادر على 
صلاح فهم ادلواد أو ادلعلوم كما يرى من ادلعلم ىف نقل ادلواد أو كيفية 

 سنىت سوفرييياىن: تدريسها. كما قال أستاذة
دور ادلعلم مهم جدا ىف فهم الطبلب. يشتكي العديد من أنشطة عند  " 

أو ىف مدرسة دينية مفتاح اذلدى. يقولون عند تسليم ادلواد أستاذة  سوروغان
بسرعة كبَتة جدا ْتيث أقل قدرة على ادلتابعة، ىف بعض األحيان أيضا 
اندرا ما يكون الكتاب ىف كثَت من األحيان فارغة. و ىذا ال يؤثر على 

ن من بيان أستاذة سانىت أن ادلدرسُت مؤثريٜٖٙتقيق التفاىم حول الوطن."
 جدا ىف ٖتقيق فهم الطبلب. 

 الطبلب   .ٕ
الطبلب ىو الذين يذىبون أذل ادلدرسة للدراسة. ديكن الطبلب أيضا أتثَت 

 سانبتا نور هدااينىت:  على الفهم. كما قال أستاذة
" إن الطبلب الذين ىم ىف ادلدرسة أو ىف ىذ ادلعهد سلتلفون ىف خلفيتهم،  

أيضا. ىناك مرة واحدة قرأت مباشرة كما أن قدرهتم على فهم ادلادة سلتلفة 
فهم ىناك عدة مرات قراءة فهم جديد.  لذلك يكون للطبلب أيضا أتثَت 

 ٓٚعلى فهمهم."
لدى خلفيةات الطبلب ادلختلفة أيضا فهما لفهم الطبلب. لذلك ال ديكن 

 مساوة مستوى فهم الطبلب بُت طالب و طالب آخر. 
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 ادلواد و أدوات التقييم  .ٖ
تؤثر أدوات التقييم و ادلواد أيضا على قياس فهم الطبلب. عادة ما يقعد 
التقييم مرة واحدة ىف األسبوع لسياسة أستاذة و كل فصل دراسي واحد 
لسيلسة رلال التعليم.  الطبلب يريدون أن يدرسوا ّتدية عند إختبار ذلجة 

ا. كما ادللقب، ولكن ىف ىذا النشاط الطبلب مطلوب دائما للتعليم دائم
 قال أستاذة نور حليمة: 

سوروغان ىو واحد من حاوية الطبلب ولتطبيق ادلعرفة الىت مت احلصول  "
عليها من قبل الطبلب. خصوصا علم النحو. عادة مايريد األثَت تعلم حقا 
أنو عندما يكون ىناك امتحان. ىذا سوروغان يوحد تقييم يقام بتقييم 

ما التقيم الذي أجره حقل التعليم ىو اخلاص بو ىناك سؤال حول النحو بين
إختبار تصنيف أو مستوي زايدة إختبار يعقد مرةكل فصل دراسي. ىو 
شكل من أشكل التقييم يطبق من قبل ائىداف وجود التقييم. ادلعهد ىو 

 "ٔٚمعرفة مدى مستوى تفهم الطبلب أثناء التعليم.
أجل قياس  من بيان أستاذة نور حليمة أن األمتحان من ادلهم جدا من 

 مستوى فهم الطبلب ىف التعليم. 
تطبيق طريقة سوروغان لرتقية فهم الطالب عن تراكب ادلبتدأ البياانت عن   .2

 مبعهد "دار اذلدى". ةو اخلرب ىف عملية سوروغان لكتاب سفينة النجا
الطريقة ىي طريقة للذىب لتقدًن مادة الدرس من أجل ٖتقيق الغرض 

ريس والتعليم طريقو دور مهم جدا. ديكن القول ان من التدريس. ىف عملية التد
عملية التعليم والتعلم ليست انجحة عندما ال تستخدم ىذه الطريقة ىف العملية. 
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ألن الطريقة ٖتتل ادلرتبة الثانية األكثر أامية بعد أن تكون أىداف بعض عناصر 
ب ىو التعلم ىي األىداف و األسالب و ادلواد و األعبلم والتقييم. األسلو 

 قمرية: موقف مهم جدا ىف عملية التدريس والتعلم. كما قال 
ىذه الطريقة مهمة. ال ستخدامها ىف التدريس و التعلم. بدون طريقة " 

التدريس والتعلم عملية لن تنجح. مع طريقة، التدريس و التعلم ستكون 
 ٕٚأكثر فعالية و ديكن اذلدف الذى جيب ٖتقيق بسهولة."

إستنتاج أن وجود الطريقة سيكون أسهال ىف  من بيان قمرية ديكن
 ٖتقيق ىدف التدريس و التعلم. 

يعد معهد " دار اذلدى" واحد من ادلنازل ادلعاىد ادلوجودة ىف 
فونوروغو. اذلدف الذي جيب أن ٖتقق بو مدرسة " دار اذلدى" األسبلمية 

و  الداخلية ىو تثقيف الطبلب ذوي ادلعرفة، و العوامل الصاحل، والتقوى،
ابألخبلق الكردية. طبقا لغرض من ادلعهد " دار اذلدى" تطبيق الطرق الىت ىي 

مع الشعار على هنج السلفية احلديثة  مزيج من السلفية و احلديثُت وىي
ٔتعٌت اخلفاظ على )  اافظة على القدمي الصاحل و األخذ ابجلديد األصلح 

 طريقة( جيدة قددية و اٗتاذ ) طريقة( جديدة أقضال.
لتحقيق اذلدف ادلنشود، توفر مدرسة داخلية ابلتأكيد العديد من 
األنشطة إذل الطبلب من أجل توجيهو توفر للطبلب لتحقيق أىدافو النبيلة. 

ىو الًتكيز على   AKSIلذلك، أي نشط أو نشاط يتم تقدديو بناء على 
األخبلق و اإلنضباط و التنظيم. دلدة أربع و عشرين ساعة سيتم تغذية 

طبلب كلو، و توجيو و توجيهها أذل شخصية نبيلة أو األخبلق. األنظباط ىف ال
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تنفيذ األنشطة ادلختلفة و قادرة على تنظيم، سواء النظرية و ادلمارسة بشكل 
 ٖٚجيد و من أدىن مستوى و أيسط شيئ. 

بشكل عام، ديكن تصنف األنشطة أو األنشطة ادلوجودة ىف ادلعهد اذل 
نشطة أسبوعية و أنشطة شهرية و أنشطة سنوية. و قال أربعة أنشطة يومية و أ

 أستاذة راي رستبينا:
لتحقيق الغرض ادلعهد، ينم إعطاء الطبلب رلموعة متنوعة من " 

األنشطة الىت تشمل األنشطة اليومية الىت تعطى أنشطة السوروغان و 
الويكتون، و األنشطة األسبوعية الىت ٖتمل على اافظةو التعلم و 

كل ليلة اجلمعة، و األنشطة الشهرية الىت ٖتمل على الزايرة   الصبلة
القبور ىف تيغال ساري كل ليلة اجلمعة كيليوون، القنصول، و النشط 
السنوي ىو حفلة أخَت السنة. كل ىذه األنشطة جيب أن يتبعها 
الطبلب من أجل ٖتقيق الغرض من ادلعهد " دار اذلدى" مع الشعارات 

 ٗٚاآلن."الىت تو أتسيسها حىت 
واحدة من األنشطة اليومية الطبلب ىو عملية سوروغان. يتم تنفيذ 
ىذا النشاط السوروغان بعد صبلة ادلغريب. كان ىذا النشاط موجودا عند بدأ 
أنشاء ادلعهد " دار اذلدى"و ىي ثقافة أو طريقة قددية ال تزال زلفوظة. ألستاذة 

 نور الليلى جومياتُت قالت: 
وروغان موجودا منذ أتسيس ىذ ادلعهد. وفقا لقد كان ىذا الس" 

للشعار الذي مت تطبيقو احلفاظ على الثقلفة القددية ىو جيد و اٗتاذ 
ثقافة جديدة على ضلف أفضل. و يشمل ىذا سوروغان أسالب أة 
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ثقافات قددية ال تزال زلفوظة،ألهنا شليزة على ادلعهد السلفي. ىف حُت 
يم الرمسى الذي يشمل تعليم أن الطريقة اجلديدة ٘تكن ىف التعل

 ٘ٚادلدرسةالعلية و ادلدرسة الثناوية."
من بيان رئيس التعليمية  ديكن أن ينظر إذل عملية سوروغان ىو وسيلة 
قددية ال تزال زلفوظة ألنو أصبح مسة شليزة من ادلعهد السلف. ىف حُت يتم 

" والىت حيمل تلخيص الطريقة اجلديدة ىف التعليم الرمسى ىف ادلعهد " دار اذلدى
 على ادلدرسة الثناوية وادلدرسة العلية.

ىف عملية تعلم جيب أن يكون ىناك أىداف ادلراد ٖتقيقها. الغرض من 
ىذا العملية سوروغان ىو خلق الطبلب العلم والعمل و التقوى اب لتأسيس 
 األخبلق الكردية كما الرؤية و الرسالة " دار اذلدى". أستاذة أتيكة رمحة قالت: 

أن اذلداف الذى جيب ىف ىذه الغملية السوروغان وفقا لرؤية البعثة  "
ادلعهد. ابألضافة أذل ذلك ، لًتقية فهم الطلب عن علم النحو 

ألنو ىف ىذا النشاط يطلب من ادلبلب أو يكونوا قادرين على أيضا.
القراءة الكتاب بغَت احلركة، و قادر على الًتمجة و الًتاكب و قادر على 

ابجليد لتحوى الكتاب و قراءة و فهم علم النحو الذى تعلموىم فهم 
 ٙٚحىت اآلن.

من بيان أستاذة أتيكة  ديكن أن الغرض من ىذا النشاط سوروغان 
ابألضافة أذل احلفاظ على الطريق القددية ىو لًتقية فهم الطبلب عن علم النحو 

اسالب الىت أيضا.السيما حول العلوم النحو. ىف ىذ النشاط سوروغان تطبيق 
 تدعم طريقة سوروغان. 
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سوروغان ىو طريقة ٔتوجبة أساليب التعلم الشخصية للطبلب التعامل 
مع ادلعلم الصورة الشخص. ىناك تفاعل بُت اثنُت نعرف بعضنا البعض. قال 

 أستاذة سانيتا نور ىداينىت: 
أن أستاذة ىف العملية سوروغان تطبيق األسلوب ىو طريقة سوروغان " 

الىت الطبلب قدما واحدا تواجو أستاذة إليداع قراءة الكتاب. و لكن 
يعاجلون طريقة سوروغان ىذه لتكون طريقة الىت ىناك بعض األستاذة 

 ٚٚشلتنعة، ألهنا قد تكون مشبعة بنفس الدريقة ىف كل يوم."
كل أستاذة تستخدم ىذ ال   اذة مبلحظة أهنألستاا همن بيان ىذ

األسلوب. ىناك بعض الذين يقومون ٔتعاجلة طرق سوروغان أذل أساليب أكثر 
 فعلية. لطفية ادلنورة قالت: 

بدأت إنشطة قبل سوروغان تعلمت إبستخدام القائمة كتب تساعد "
معناىا، و أحياان يطلب دلساعدة  الطبلب أول. ىف نشاطات خطوات 

الىت إتقدم هبا أو ستضاحو إذل األمام، عادة تسلسل  غائب  سوروغان
ىف بعض األحيان أيضا األستاذة استدعاء مكادلة عشوئية. مث الطبلب 
قراء و ترجم الكتاب الذي مت تعلمو حىت األستاذة قيل التوقف، مث 
ألستاذة إعطاء السؤال عن علم النحو و الصرف. إذا كان الطبلب 

سهولة ىاعم و بشكل متزايد إضافة أسئلة حىت قادرين على اإلجابة ب
يشعر الطبلب صعوبة. إذا كان الطبلب ال يقدروا على اإلجابة على 
السؤل األستاذة جعلها عبلقات العامة أو من أجل العثور تبخث عن 

 ٛٚإجاابت من خبلل سؤل أصدقائو. و تسليمها عند األجتماع القادم.
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ج أنو ىف تطبيق ىذه الطريقة عن بيان لطفية ادلنورة ديكن األستنتا 
سوروغان قبل البدء الطبلب جيب يتعلموا أيضا ْتيث أنو الطبلب مواجهة 

 األستاذة ليس الصعوبة. 
ىف عملية سوروغان الطبلب قادرة على أربعة أشياء ىهى قادرة على 
القراءة و الًتمجة ز الًتاكب و قادر على فهم. لذلك قبل ان يبدأ النشاط، جيب 

 ب للتعليم أوال. و قال أستاذة مى ليندا: على الطبل
" للؤلساتذاة قبل النشاط سوروغان ال يتم إعداده على أكمل وجو. ىف 
الواقع الطبلب الذي ينبغى أكثر نضجا التحضَت ألنو ىف ىذا سوروغان 
الطبلب زلكمة قادر على قراءة الكتاب بدون احلركة  و قادر على 

 ٜٚفهم على علم النحو."الًتمجة و الًتاكيب و قادر على 
من بيان أستاذة مي لندا أنو قبل سوروغان جيب على الطبلب أن  

 يدرس ّتيدة. 
ىف تطبيق أساليب سوروغان، األستاذة ال تطبيق األسلوب األصلى. 
ىناك بعض األستاذة الذين يطبقون طريقة سوروغان مع إبداعات جيدة. ىذا 

ث أثناء أنشطة سوروغان، الشيئ فعلو ألن ىناك بعض الطبلب الذي حيد
 الطبلب يلعب اذل اجملموعات األخر. كما قال أستاذة سييت سوىرتيٍت: 

الطبليب سوروغان ىو رلموعة من أربعة عشر طفبل. عادة ىف ليلة "
واحدا ليس كل شيء إذل األمام. ىف عملية سوروغان، عند دخولو أقول 

 أستخدمها من السبلم، مث تبدأ على الفور إيداع. ٗتتلف خطوات الىت
استاذة اآلخر. جاءت الشقيقة و واجهت رلموعة اذل األصدقاء. قراء 
على الفور الفصل و بعده ترمجة على ما يقرأ مث من الطبلب اآلخرين 
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يستطيع الطالب ادلتقدم  تعطى أسئلة عن علم النحو أو الفقو. عندما ال
، وبعده  أن جييب مث يصبح العبلقة العامة و يودع االجتماع التاذل

أعطيت بعص ادلراجعات لبعض أسئلة عن الطبلب  الىت مت تقدديها أذل 
صديقها ادلتقدم، الطبلب بعد أن رفعت الىت تقدمت هبا صديقتها أذل 
أخرى و ىكذ حىت نفاد الوقت. إذا دل تتمكن من ادلضى قدما، 

 ٓٛفسيذىب الباقي أذل األجتماع التاذل."
الطريقة سوروغان الىت كانت ىف  من بيان أستاذة سييت سوىرتيٍت أن

بداية موجهة ضلو ادلعلم، ديكن أن تكون إذا أصبحت الطريقة أفضل. من البيان 
 مث سأل الباحثون مرة أخرى:

" ما مزااي و عيوب طريقة أستاذة؟ ىف طريقة جيب أن يكون ىناك أوجو 
 القصور و ادلزااي. كما قال أستاذة سييت سهرتيٍت:

طريقة، يستغرق األمر الكثَت من الوقت بينما عندما أطبق ىذه ال" 
يكون نشاط السوروغان وحده ساعة واحدة و جيب أن يكون جملموعة  
كاملة من أربعة عشر طفبل ىف ادلستقبل. أذا كان أستخدام طريقة 
سزروغان ادلعتادة. و لكن إذا كان ىناىناك طريقة مثلى ال ديكن جلميع 

كل شيء.ىناك على أقل أربعة إذل الطبلب يف واحدة ليلة ادلضى قدما  
مخسة الطبلب الذي يستطيع ادلضى قدما.و لكن مع ىذه الطريقة 
يصبح الطبلٓتشوع على ادلتاب ادلدروس، و أيضا فهم الطبلب وايدة. 

 ٔٛىف البداية دل يعرفوا و الذين يعرفون اب لفعل أن يكونوا أكثر معرفة."
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أانألمتياز عن ىذا من بيان أستاذة سييت سوىرتيٍت ديكن مبلحظة 
الطريقة ىي زايدة فهم الطبلب و ديكن تدريب الطبلب على اإلنضباط ىف 
التعليم. أذل جانب ادلزااي ىناك دائما أوجو قصور تصاحب دائما. عيوب ىذه 

 الطريقة تستغرق وقتا طويبل حىت ال يكون احلد األقصى ىف تنفيذىا. 
أثناء عملية التعليم و  ليس كل ادلعلمُت متشاهبُت ىف تطبيق األساليب

التعلم، ألن الطبلب يواجهون شخصييات سلتلفة ْتيث ٗتتلف طريقة التفاىم 
 أيضا. كما قال أستاذة إمسا نور جنة:

عند عملية سوروغان، أدعو إذل الطبلب كما غائبة. بعد الطالب  "
يواجو ذل، أشرأت إذل واحدو من الفصل كان قد قرأ، بعد قراءة قلت 

بعده الطبلب اآلخرين تعطى الفرصة الستجوب الطبلب للتوقف. مث 
ىف اجلبهة السؤال عن علم النحو. إذا كان الطبلب ال يستطيع اإلجابة 
مت جيب أن يسأل اآلخرين. إذا كانت ال تعرف عادة أشرح مباشرة ىف 
بعض األحيان أجرى و إجباهتم ادلدرسية. الذين يريدون أن يتعلموا مرة 

لطبلب أخرى للمضى قدما و ىلم جرا. ىذا أخرى. و بعده، أشر ا
ديكن أن جيعل الطبلب ينضبطون، ألنو عادة ما يكون ىناك طفل، 
عندما تقدم صديقو حىت ابلنوم، أحياان يلعب إذل اجملموعات 

 ٕٛأخرى."
من بيان ىذا أستاذة أن األساليب عن طريقة سوروغان ىو الطالب 

واء كان مع األساليب الىت يقراء مث أجاب على أسئلة الطبلب اآلخرين. س
بشكل العام رلرد غرض تقدديى سلتلف. وتتمثل ميزة تطبيق الطريقة ىف جعل 

 الطبلب أكثر انضباطا ىف متابعة األنشطة.
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ىف عملية سوروغان إذل جانب جعل األنضبة الطبلب أيضا دلعرفة على 
لفهم الفهم الطبلب عن مادة علم النحو الذي تعلومها. بعض األستاذة تقيس ا

الطبلب عن أسالب الطبلب يقرؤون الكتاب و ما إذا كانوا جييبون عن السؤال 
الذى تعطى أستاذة. مع ادلعرفة ذالك، األسالب ادلستخدم من أستاذة ٗتتلف 

 أيضا. كما قال تيتاه قرأيتل: 
قبل سوروغان أتعلم الكتاب ٔتساعدة الكتاب ذى ادلعٌت و الكتاب "

غبلب أتعلم مع أستاذة الآلخر. أسالب عن القواعد ىف ادلعهد. ىف األ
أستاذي ىف عملية سوروغان ىو الطالب يقرأ و ترمجة على الكتاب 
الذي يتعلموا حىت أستاذة قالت أن يتوقف، مث أستاذة تعطى أسئلة 
ٓتصوص علم النحو. إذا كان الطبلب ال يقدر على اإلجابة السؤال 

الوجيبة ادلنزلية و أستاذة، قالت لو للبحث مع األصدقاء أو جعل 
الغرضها ىف األجتماع القادم. ابلنسبة للسؤال كان مسئلة بسيطة من 
مادة النحو ىو العلوم األساسية مثل األسم و العبلمة األسم و الفعل و 
ادلبتدأ و اخلرب و غَتىا. رٔتا يكون صعبا ابلنسبة ذل عندما يكون 

حيان عندما اساسيا حقا. واجهنا أيضا بعض العقبات. ىف بعض األ
تعلمت أهنا مستعدة حقا مع انضجة األستاذة ال أتتى أو الوقت مًتوك 

 أو إنتهى. ألن الوقت سوروغان 
ىو ساعة واحدا فقط و غاية على الثامن أو مخسة عشر 

من بيان تيتو قريئتل ديكن أن يكون جييب على الطبلب قبل ٖٛالطبلب."
سوروغان تدرس أوال. عندما يطلب من الطبلب أن يكون قادرا على القراءة 
الكتاب جيدة و قادرا على ترمجة و فهم عن علم النحو. ىف عملية سوروغان ال 
                                                           

  ىف ادللحق ىذا البحث   ٕٛٔٓ /ٖٜٓٓ /W /ٗٔأنظر إذل نسخة ادلقابلة الرقم  83



 

57 
 

ثل ديكن جلميع الطبلب ىف ليلة واحدا تقدم بسباب العقبات الىت يواجهوهنا م
لتجنب ىذاادلسألة من القسم أستاذة ال تدخل أو الوقت أنتهى و غَت ذلك. 

الًتبية عقد السيطرة على كل نشاط سوروغان وقعت وبعض أساتذة ابستخدام 
طريقة سوروغان مع عرض تقدديي سلتلف عن ادلعتاد. كما عربت عنها درة 

 العزة:
ن الصف يف ىذا النشاط السوروغان, خيرج العديد من الطبلب م"

ليلعبوا مع طبقة أخرى. عندما سألت اتنيا دل يكن أوستاداه قادماً. على 
الفور اتصلت على الفور ٔتنسق اجملموعة وطلبت االتصال بو أوستاده. 
إذا دل أيتى استحاضة يف حَتة من أمران ألن صلاح السانًتي يف 
ا السوروغان يتم ٖتديده يف كثَت من األحيان يدخل أو ال يدخل. ألنن

يف هناية الفصل الدراسي صلري تقييماً إبجراء اختبارات مؤىلة أو زايدة 
 ٗٛ. "يف ادلعدل
ديكن أن تكون أنشطة سوروغان ادلعروفة هأن صلاح أو  ادلنسقمن تعبَت 

صلاح الطبلب عندما من وجود أوستاده. يف كثَت من األحيان أييت أوستاداه إذل 
 أبعد من ادلواد اليت حيصلون عليها.

 
 ل أستاذا أومي إعاانتون انفعة:قا
عند سوروغان كان الطبلب العديد من الذين خرجوا من الصف يف "

البداية ، ولكن بعد تطبيق طريقة جديدة  الطالب تشعر ابلراحة وليس 
ادلشبعة. عندما دخلت ، قلت مرحبا ، مث طلب مٍت اجللوس يف دائرة. 
مث أعطي عبلمة إلعطاء اجلانب حىت أقول التوقف. إذا توقفت العبلمة 
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احد ، فسيتم قراءة الطفل الذي حيمل العبلمة عن وضع طفل و 
األخَتة. قرأ وترجم ، بعد أن حصل على السؤال من الطالب آخر 
الذين استمعوا إليو. السؤال ىو عن علم النحو  على سبيل ادلثال لفظ 
أركان ما إعرابو؟ إذا دل يكن ٔتقدور الطالب اإلجابة مث القيت إذل 

ادر على اإلجابة مث يف جعل صديق آخر إذا كان ال يزال غَت ق
العبلقات العامة يف وقت ما أيضا شرح على الفور يف ة. ىذا ىو 
شكل من أشكال ادلشاركة وادلعاملة ابدلثل مع اسًتاحة مع الطالب. من 
خبلل تطبيق ىذه الطريقة كان الطالب ال أحد ينام وأصبح روح دلتابعة 

 ٘ٛ."سوروغان وأستاذة مباشرة االختبلط مع الطبلب
من أستاذة أمىيمكن مبلحظة أن استخدام طريقة سوروغان ليس رتيبا 
ابلضرورة ، ولكن أيضا ديكن أن تستخدم لعبة ْتيث ال تكون مشبعة الطبلب 
والروح دلتابعة سوروغان. مزااي الطريقة سوروغان ألطبلب خشوع يف ما يلي 

يتمكنوا من سوروغان وروح غَت ذلك أستاذة التعامل مباشرة مع الطبلب حىت 
 معرفة خلفية وشخصية الطالب.

يف ىذا النشاط سوروغان العديد من أوستاذات الىت اشتكوا من أن 
الطالب الذي ىو يف الصف اخلامس مدرسة مفتاحاذلدى حىت الصف السادس 
مدرسة مفتاح اذلدى ال يزال ال يفهم عن العلم النحو. حىت األشياء األساسية 

 ابلتجارة ، زاد فهم  الطبلب كما يلي: ال تزال مشوشة. فيما يتعلق
 الدروس اخلصوصية (أ 
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أنشطة التوجيو التعليمية ىي ادلساعدة ادلقدمة من أفراد معينُت لتحقيق 
 ألستاذ حنيك رمحاوايت:ٙادلستوايت ادلثلى للتنمية والسعادة. كما أوضحو ا

"ىذا سوروغان ىو حاوية من الطالب دلمارسة علم النحو. ولكن ال 
ك العديد من الطبلابلذين ال يفهمون علم النحو عند شلارسة يزال ىنا

القراءة. مع ذلك ، أان أعطى الناصحة إذل الطبلب ذلك قبل 
سوروغان يتعلم مع غرفة والدتو أو مع بلدي. ىذا التوجيو جيعل من 
السهل على القبطان اتباع السوروغان ألهنا تكتسب معرفة جديدة 

 ٙٛ". ع أم غرفتوعندما تسًتشد بصبلة أخرى أو م
من تعبَت ىينك ، ديكن مبلحظة أن توجيو التعلم ديكن أن يتم مع 
اآلخرين. مع توجيهات ىذه الدراسة قادر على  تسهيل الطبلب عندما 
ديكن سوروغان و الطالب احلصول على معلومات أخرى من ادلوجو. ألن 

 تفسَت شخص ما مع شخص آخر سلتلف.
 تقدًن مبلحظات (ب 

استجابة لعواقب إجراءات الشخص عند التعلم.  ردود الفعل ىي 
 كما فعل األستاذ خوسنول خا٘تة:

"يف ىذا النشاط ادللحوظ ىناك تفاعل مباشر بُت أوستاذة مع 
الطالب. حىت يتمكنوا من االستجابة لبعضهم البعض. عندما الطالب 
ال قادرا جييب على األسئلة ، عادًة ما أقوم بصيد السمك أواًل حىت 

رة أخرى إذا دل يكن قادراً على شرح ذلك ابختصار. مع ىذا يتذكر م
الطالب ديكن أن يفهم مرة أخرى عن ادلادة اليت دل يكن يعرفها. ىذا 
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ىو شكل من أشكال التفاعل من أوستاذة مع  الطالب، أو بعبارة 
 "ٚٛأخرى .

من تفسَت أوستاذة خوسنول ، ديكن مبلحظة أن شكل ادلبلحظات 
إذل الطاالب ىو أن يشرح يف ة عن ادلادة اليت دل  اليت قدمها أوستاذة

 يفهمها الطبلب.
 حافز (ج 

احلفاز ىو شيء مهم. ألنو مع احلافز لروح الطبلب متزايد ادلشتعلة. 
 قال األستاذ لوكويل خنيف:

"ىف األغلب عندما سوروغان أكثر من الطبلب الكساذل إليداع. 
ال التعلم وما إذل ذلك.  أسباهبم تعبوا ، خيافون من األسئلة الصعبة ،

عندما يكون الطبلب على ىذا النحو ، ال يسعٍت إال توفَت احلافز ، 
ألن الدافع مهم جدا لتحسُت روح التعلم الطبلب. أان دائما اطلب 
منهم الدراسة حىت دلدة دقيقة. على األقل يعرفون ما سيقرأونو أو ما 

سوروغان.  سيجيبون عليو يف وقت الحق عندما يكونون أسإلة ىف
إذا دل تكن عن فهم ادلادة،قادرة على إعادة فتح السجل ادلاضي. 
وهبذا الدافع احلمد ، يصبح الطالب روح العودة ، ألن كل لقاء 

 ٛٛأعطي لو دائماً دافعًا ذلم "
من التعبَت أستاذة لؤلؤ اخلنيف ديكن أن ينظر إذل أن الدافع ىو دور 

صبح روح التعلم ومتابعة سلتلف مهم جدا لطالب. مع الدافع الطالب ت
 األنشطة.
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 الدروس والتحسينات (د 
العبلج ىو طريقة واحدة لتحسُت القيمة. مع العبلج سأكون 

 الطالب تعلم مرة أخرى. كما أوضحها أوستاذة  أومى غانياة:
"يف ىذا النشاط السوروغان  الذي نناقشو دائمًا يدور حول علم 

طرح األسئلة حول النحو.   النحو. عادة بعد قراءة وشرح الطالب 
ن الطالب کاالسؤال كنوع من تقييم الطبلب بعد القراءة. إذا 

رى جد أقؤال ، فيجب أن يكون لساإلجابة علی اعلی اليقدر 
مع ذلك ، من ادلتوقع لتالي. ع االجتمال افي نقزلية ولمنروض الفا

 أن تكون قادرة على إعادة تعلم أو تكرار ادلواد النهائية. لذا يصبح
فهمهم أقوى من خبلل التعلم مرة أخرى. وعادة ما أفعل ذلك كل 
يوم يف بعض األحيان مرة يف األسبوع لدي دراسة حول علم 

 ٜٛ".النحو
من أستاذة  أومي ديكن االستنتاج أن الشكل العبلجي ديكن أن 
يكون العبلقات العامة أو غَتىا. مع التحسن أو العبلج ادلتوقع ىو الطالب 

أخرى حول ادلواد اليت مت االنتهاء منها حىت يكون فهمهم أقوى ادلتوقع مرة 
 مرة أخرى.

 كما كشفت األخت دراتو عزاتيت:
"يف ىذا النشاط سوروغان مكون أيضا اختبار. ىذا االختبار ىو 
إحدى الطرق دلعرفة مدى فهم الطبلب لعلم النحو. يقام ىذا 
االختبار يف هناية كل فصل دراسي ينظمو رلال التعليم الريفي. 
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يهدف ىذا االختبار إذل تصنيف الطبلب الذين مت االنتهاء منو يف  
ة الطالب على فهم العلوم النحو كتاب سوروغان ومعرفة مدى قدر 

حىت اآلن. االختبار ىو أستاذة اخلاصة بو ولكن يف بعض األحيان 
ىناك أيضا بعض فرق االختبار. يكرس الفريق لطاالب الذين يتقن 
ابلفعل يف سوروغان من الكتاب. بعد سيتم تصنيف اختبار الطالب 

وروغان ، من التعبَت عن منسق النشاط سٜٓ.وفقا لنتائج االختبار "
ديكن االستنتاج أن التقييم مهم أيضا لتقييم مدى فهم الطبلب يف 

 التعلم. 
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 الباب اخلامس
 تحتليل البياان
 

 سوروغانلكتاب واخلرب بطريقة رتاكبادلبتدأحتليل فهم الطالب لعرض البياانت   .﴾أ﴿
 سفينة النجاة مبعهد " دار اذلدى" ماايك فونوروغو

الفهم ىو واحد من قدرات الطبلب ادلعرفية. الفهم ىو قدرة الطالبعلى معرفة 
ما يقوم بو وما يقول إنو أييت عندما يقوم شخص ما بشيء ما أو يعرف شيًئا جيًدا 

ىو قدرة الشخص على  Benyamin Bloomعنمن اآلخرين أو نفسو. وفقا لفهم 
أن الفهم أو  Ngalim Purwantokoفهم أو فهم شيء ما بعد شيء معروف ومتذكر.

الفهم ىو مستوى من القدرة يتوقع أن يكون الشخص قادرًا على فهم ادلعٌت أو 
ادلفهوم والوضع والعوامل اليت يعرفها. وفقا لساديرمان ديكن تفسَت الفهم إلتقان 
شيء مع العقل.ديكن أن يقال إن الشخص يفهم شيًئا عندما يتمكن شخص ما 

ابإلضافة إذل القدرة على  .ابستخدام لغتو اخلاصة من شرح شيء مع شرح مفصل
التفسَت ، ديكن أن يفهم الشخص ما إذا كان قادرًا على إعطاء مثال مع مثال 

أن الفهم ىو  ustadah sanitaسلتلف عن ذلك الذي يقدمو ادلعلم. من ادلقابلة مع
 معرفة الشخص ٔتا ىو عليو ، أو فعلو ، أو شيء يعرفو بعد أن تعلم. 

ديكن تعريف الفهم على أنو قدرة الشخص على تقدًن شرح أو وصف  كما
أكثر تفصيبًل ابستخدام لغتو اخلاصة ، وقادر على فهم تفسَته من قبل اآلخرين ، 
ألن الفهم ىو نتيجة لتعلم الشخص.ديكن القول إن الطبلب يفهمون ما إذا كانوا 

ابستخدام لغتو اخلاصة.  قادرين على شرح ما ٘تتعلمو أو معرفتو بشرح أكثر تفصيبلً 
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سيكون من األفضل إذا كان الطبلب قادرين على إعطاء أمثلة أخرى عن ما ديكن 
 أن يكون عليو منوذج الصحراء والطبلب للمشاكل ايطة.

ديكن أن  أستاذة خليا أن الطبلب وامسا من نتائج ادلقاببلت مع أوستادة 
جيد بشكل أستاذة يقال فهم ما إذا كانوا قادرين على اإلجابة على األسئلة من 

وصحيح. عندما ال يتمكن الطبلب من اإلجابة على ادلشكلة ، فإن الطالب دل 
يفهم ذلك. ابإلضافة إذل ذلك ، ديكن للطبلب أيًضا شرح أمثلة أخرى وٕتسيدىا 

. ولكن الطبلب ىف ادلعهد  ها من مدةاستقال ديكن الطبلب  من قبل ادلعلم .فهم
ديكن أن يتم أيًضا من  الفهم ادلواد. ابإلضافة إذل معرفة أنالفهمتقاس بقدرهتا على 

أو صحيحخبلل االختبارات الشفوية أو االختبارات التحريرية بطرح أسئلة يف شكل 
،  ادلعهد سنوات من الطبلب الذي ستة منلوصف السؤال. أكثر خطأ وأن ترتيب 

ال يزال مرتبكا. واستنادًا إذل ادلقاببلت اليت علم النحو ولكن عندما سئل عن 
سنوات من  ٙسنوات وحىت  ٘، فإن الطبلب الذين كانوا  eliُأجريت مع األستاذة

ضعيفًا للغاية.  خصوصا من ادلبتدأ و اخلرب،  عن فهم علم النحو ما زالواادلعهد 
. مدرسة مفتاح اذلدى ٙو  ٘الصف ىو طبلب  eliالطبلب سوروغان أستاذة 

لكن عندما يُطلب منو أن يشرح عن مفهوم "مبتدى" أو "خرب" الذي ال ديكنو 
ٖتملو. يف حُت أن مادة "مبتدى" و "خرب" قد مت تعلُّمها من الصف الثاين حىت 

أكثر أيضا أنو  ustadhah mey linda. اعًتفمدرسة مفتاح اذلدىالسادس  الصف
 السادس ال يقدر عن فهم معٌت مبتدأ أو خرب.  من الطبلب ىف الصف
Titah qariatulسنوات.  ٙ الىت ىف ادلعهد دار اذلدى الصف السادس ىى

ستطيع ت، فإنو ال هماأنواعمبتدأ و اخلرب و  أعطيتعلى سؤال معٌت  سوروغان عندما
، كتاب اجلرميةبدأ   النحو اإلجابة. على الرغم من أنو درس أنواع سلتلفة من كتب

٘ٛ 
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ٖتمل على ادلبتدأ و اليت علم النحو كل تعلم عن الىت  مالك ألفية ابن و لعمرطى ا
 وغَتىا. اخلرب و االسم و الفعل

معن تعريف ، عندما تساؤذلالطبلب استنادا إذل نتائج ادلقاببلت مع بعض 
، إعبلن أيضا أن األسمىو ادلبتدأ وفقا ذلم ادلبتدأ ال يقدروا على األجابة الصحيح.

ىناك واحد ادلبتدأ  ، يف حُت أن مجيعهم يقولون أناخلربمن مركب ىو  ادلبتدأيقول 
ت أن ادلبتدأ قال Lutfiyatul Munawarah. وعلى النقيض من ادلبتدأ الصريح فقط ىو

علم . مجيع طبلب الصف السادس ولكن إذا ما أعطي سؤال ىو تكوين من فعلُت
 على شرح جيد.تقدر ال النحو 

 إبعراب الرفع ىو االسم الذي يقرأتعريف ادلبتدأ  ، فإن  صيف كتاب ادللخا
إذل  ادلبتدأ. وتنقسم اخلرب ىو األسم التابع ادلبتدأاجلملة ، يف حُت أن أول وىو يف 

ينقسم  ادلبتدأ الصارحوادلبتدأ ضمَت ادلنفصل و ادلبتدأ مصدر ادلؤول وثبلثة ىي: 
 .ةقسمُت و ىى اخلرب ادلفرد و اخلرب اجلمل اخلرب إذل

. ديكن ادلبتدأ و اخلرب وخاصةالنحو ال يزال دل يتقن علم أكثر من الطبلب 
ديكن القول  النحو خصوصا مبتدأ و اخلرب. تفسَتىا هأهنا غَت انجحة يف تعلم العلوم

أن الطبلب قد صلحوا يف التعلم إذا ٘تكنوا من ٖتقيق ىدف تعليمي زلدد ، إما من 
سؤال وجواب أو من خبلل اختبار ختامي  خبلل اختبار قدمو ادلعلم مباشرة مع

وفقا الطبلب واختبارات تكوينية قدمتها ادلؤسسة. العوامل اليت تؤثر على فهم 
 ، وىي:  األستاذةلبعض
 معلم (أ 

ادلعلمون ىم معلمون يقدمون عددا من العلوم للطبلب يف ادلدرسة. 
ادلدرسون ىم أشخاص من ذوي اخلربة يف رلال مهنتو. ادلعلمون مؤثرون جًدا 

 ustadhah يف عملية التعلم ويف صلاح الطبلب. استنادا إذل مقاببلت مع 
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santiطبلب يف فصل واحد من خلفية سلتلفة من ال ف سوروغانأنو عندما يتأل
سلتلفة أيضا. يف ظل ىذه الظروف ، يُطلب الطبلب ادلختلفة ، وكذلك قدرة 

 من ادلعلم أو األستاذة تقدًن منهج أو دراسة مبلئمة حلالة الطالب.
عندما  الطبلب.  يؤثر أيضا على فهم أستاذة وجود أو عدم وجود

 إذا كانادلعلمُت يف كثَت من األحيان ال يدخل ادلواد لن يتم نقلها للطبلب. 
مع العلم ، واندرا ما تتعلم  فهم  الطبلب رخيص مستمر مثل ذلك فإن تكرار

 حىت تصبح كسول. 
 طالب (ب 

الطبلب ىم أشخاص يتعمدون الذىاب إذل ادلدرسة للدراسة مع 
ديكن للكاتب أن يستنتج  ustadhah sanitaادلعلمُت واألقران. نتيجة دلقابلة مع 

خلفية تعليمية سلتلفة ، ومصلحة ،  أن الطبلب يف رلموعة واحدة لديهم
 وقدرة سلتلفة ، ْتيث تكون عملية استبلم ادلواد سلتلفة أيًضا.

سفينة النجا لطبلب صف اخلامس و  يف أنشطة السوروغان من كتاب
الذين قرأوا الكتاب ما زالوا يقدروا  الالسادس اخلاصة أكثر من الطبلب 

ىم طبلب ذات ادلتوسط يف  علم النهو و الصرف. خاطئُت ال يتفق مع
 غالبايتقاعس  الذيالطبلب  خلفية تعليمية من خرجيي ادلدارس الثانوية. و

 . عندا سوروغان
 ادلواد وأدوات التقييم (ج 

ادلواد وأدوات التقييم ىي من بُت ادلكوانت الواردة يف ادلنهج ادلستخدم 
،   ustadhah nur halimahلقياس فهم الطبلب. بناء على نتيجة ادلقابلة مع 

يعطي التقييم دائما يف شكل سؤال مباشر  سوروغان، الطبلب كل يوم عند
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شحذ النحو ، ال سيما العلم الطبلب. ويهدف التقييم إذل ادلعرفة األستاذهمن
 . الطبلب بشكل متزايد وقادرة على زايدة فهم

Ustadhah nur halimahاخلرب ادلبتدأ و كثَتا ما طرح أسئلة حول معٌت 
ولكن ال يزال ىناك العديد من الطبلب الذين  .وغَتىا و أنواعهما و األسم

 خيلطون مع ادلواد.
فقط  عملية سوروغان التقييم ليس يفDurratul izzati نتيجة مقابلة مع

كل يوم ، ولكن من رلال التعليم أيضا إجراء التقييم يف شكل أستاذة  من قبل 
. يتم إجراء التقييم يف سوروغان موعةاختبار ارتفاع مستوى واختبار تصنيف رل

لذي الطبلاب هناية كل فصل دراسي. الغرض من ىذا االختبار ىو تصنيف
 وفهم بنية اجلملة يف الكتاب. و و الًتاكيبوشرحوال يتقن قراءة الكتاب

 عطيتمع تقييم ديكن أن يكون معروفا فهم الطبلب. يف االختبار ، 
يبدأ السؤال يف أبسط ادلواد األساسية إذل السؤال مباشرة للطبلب .  األستاذة

واحد مع اآلخر سلتلف. إذا كان القارئ قادرًا الطالب  أكثرىا عمقا. سؤال 
على اإلجابة على السؤال بشكل صحيح وصحيح ، فيمكن عندئٍذ أن يُقال 
إن الطبلب يفهمون ادلادة. ابإلضافة إذل ىذه العوامل الثبلثة ، ىناك عوامل 

 و احلالفهم الطبلب تتمثل يف األىداف واألنشطة التعليمية  أخرى تؤثر على
التقييم والعوامل الداخلية اليت تغطي العوامل البدنية والنفسية والفعلية. 

 والعوامل اخلارجية اليت تشمل العوامل االجتماعية واالقتصادية والثقافية. 
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عن تراكب ادلبتدأ و اخلرب لكتاب  فهم الطالب قيةلرت  غانطريقة سورو  تطبيق .﴾ب﴿
 سفينة النجاة مبعهد" دار اذلدى"

ص. الطريقة ىي إحدى الطرق ادلفيدة لتحقيق الغرض أو الرغبة يف شخ
والطرق يف عملية التعلم ىي فائدة مهمة للغاية. مع الطريقة ، واليت يصبح الغرض 

 من التعليم والتعلم ديكن ٖتقيقو بسهولة.
تخدم مادة الدرس من أجل ٖتقيق لاليت جيب ٘تريرىا  الطريقة ىي الطريقة

الغرض من التدريس. من ادلهم جدا يف عملية تعلم طرق التدريس. ديكن القول أن 
عملية التعليم والتعلم ال تعمل إذا دل تستخدم ىذه الطريقة يف العملية. ألن الطريقة 

األىداف،  ٖتتل ادلركز الثاين بعد اذلدف من بعض مكوانت التعلم ، وىي:
 األساليب ، ادلواد ، وسائل اإلعبلم والتقييم.

. اذلدف الذي يتعُت فونوروغو يفادلعهد  أحد معهد " دار اذلدى " ىو 
العلم و العمل و  ىو تثقيف الطبلب الذين لديهم عهدٖتقيقو يف إنشاء ىذا ادل

تطبيق األساليب اليت ىي  "دار اذلدىادلعهد " . وفقا للغرض من األخبلق الكردية
مزيج من السلفية والطرق احلديثة ، وخاصة هنج السلفية و احلديثة مع الشعار 
اافظة على القدًن الصاحل و األخذ ابجلديد األصلح شلا يعٍت احلفاظ على القدًن 

 )طريقة( قددية جيدة وأخذ )طريقة( جديدة أفضل.
ابلتأكيد تقدًن رلموعة دى" ادلعهد " داراذل من  أن يريد لتحقيق اذلدف

من أجل توجيو وموفري األسهم إذل األابطرة لتحقيق  طبلبلالعملية متنوعة من 
يقوم على  لطبلبادلثل العليا النبيلة. ولذلك ، فإن أي نشاط أو نشاط يعطى ل

AKSI الطبلبوىو واالنضباط ، والتنظيم. دلدة أربع وعشرين ساعة سيتم رعاية ،
ها إذل الطابع النبيل أو األخبلق ، واالنضباط يف القيام وتوجيهها ، وتوجيه
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هأنشطة سلتلفة وقادرة على تنظيم سواء من الناحية النظرية وادلمارسة بشكل جيد 
 ومن حق من القاع وأبسط.

بشكل عام ، يتم تقسيم األنشطة ادلقدمة للطبلب إذل أربع رلموعات ، 
نشطة الشهرية واألنشطة السنوية. وىي األنشطة اليومية واألنشطة األسبوعية واأل

وصبلة اجلماعة سوروغان و الوكطان من األنشطة األربعة ابلتفصيل تشمل أنشطة 
الدرس  صباح الثبلاثء ، دراسةاافظة مخس مرات خلصت يف األنشطة اليومية ، 

كل   زايرة القرب تلخيصها يف األنشطة األسبوعية ،الصبلة  ،  مدرسة مفتاح اذلدى
 و الشهرية  يف األنشطة  ااضرة ، تلخيصtegal sariيف  kliwonمعة ليلة اجل

ىو النشاط السنوي الذي يقام دائما يف هناية العام. حفلة األمتحان األخَت السنة 
 ادلعهد. يف الطبلب مجيع األنشطة من األنشطة ادلختلفة جيب أن يتبع 

ىو مزيج من السلفية  "ىدى ادلعهد" دار استناداً إذل األساليب اليت تنفذىا
ن ، ويكتون ، حج ادلقربة ىو غاواحلديث ، ويتجلى يف سلتلف األنشطة. سورو 

العصري  دلعهدالسلف ، بينما دييز ىذا ا ادلعهدتقليد قدًن يتم احلفاظ عليو من 
 .العاليةوادلدارس  ثناويةالذي ىو تعليم رمسي ىو تعليم ادلدرسة ال

دار اذلدى  ادلعهدشطة ادلوجودة يف ىي واحدة من األن سوروغان األنشطة
. ادلعهد السلفية . ىذا النشاط ىو واحد من الصفات اليت ٘تيز أن دار اذلدى ىو

 سوروغان. من الطريقة ادلستخدمة ىي طريقة  سوروغان يتم أخذ اسم ىذا النشاط
 ة أن الطبلبالفردي التعلم األسلوب النظامطريقة سوروغان ىو  أساسا

 Zamakhsariادلعرفة. يشرحإثنُت  التعامل ادلباشر مع ادلعلم، وىناك تفاعل

Dhofierإذل معلم يقرأ بضعة أسطر من النصوص  يقدم تلميذ سوروغانأن أسلوب
القرآنية أو العربية ويًتجم حرفيًا إذل لغة معينة يكرر فيها الطالب ويرجم كلمة تلو 

 ، أي يقرأدعملية التعلم على مسار واحاألخرى قدر اإلمكان. قام بو معلمو. تتم 
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ابىتمام أثناء تدوين  الطبلب ، يًتجم ، وأحيااًن تعليقات بينما يستمع الشيخ
 ادلبلحظات وإعطاء الرموز.

يتم إنشاء نظام الًتمجة بطريقة يتوقع من الطبلب فهم بنية اجلملة ومعناىا. 
رسول هللا ىو احلدث الذي حدث عندما تلقى  نأساس ىذه طريقة سوروغا

 واآلخر من النيب تعاليم من هللا.
أو  الغالب نغاطريقة سورو تطبيق بعض أستاذة يف ادلمارسة العملية ، 

مقاضاة قادرة على أربعة أشياء  سوروغان الطبلب ق سلتلف. ألنو يف األنشطةيطبت
وقادرة على  على الًتاكيب قادرة على قراءة الكتاب ، وقادرة على ترمجة وقادرة

 ٜبُت  اجملموعة سوروغان توى وىيكل اجلمل يف الكتاب. عدد الطبلب يففهم زل
طبلب. عدد اجملموعات بُت  ٜأو  ٛطالبا، ولكن أيضا اإلعبلن ٕٔالطبلاب حىت 

 واحد واآلخر ليس ىو نفسو ألنو يتم تعديلو دلستوى التعليم أو ٖتقيق موادىم.
 ٙو  ٘فئة اليت ٖتمل  أستاذة سوروغان لكتاب سفينة النجا ٖٕمن 

مع سوروغان ، ىناك بعض الذين يطبقون طريقة الطبلب مدرسة مفتاح اذلدى
جيب على الطبلب أن  سوروغان  مظهر مثَت لبلىتمام. قبل أن يتم إجراء النشاط

مهارات وىي القدرة  ٗيتعلموا أواًل ، ألنو مطلوب منهم أن يكونوا قادرين على 
 وفهم بنية اجلملة. كبالًتا  على قراءة الكتاب ، والًتمجة ، و

يف نشاطو السوروغان تطبيق  هناأ  ustadhah sanitaنتيجة للمقابلة مع
. بعد سفينة النجاة كتاب  الًتكيب ترمجةوأسالب الطالب يقرأ و مع soroganطريقة

. إذا كان الطبلب غَت قادرين على اإلجابة مث عن علم النحو ب أسئلةالطرح الط
جعل العبلقات العامة. مع األسلوب ىناك بعض الطبلب القادرين على اإلجابة 

أستاذة  بشكل جيد وىناك بعض الذين ال يستطيعون اإلجابة. السؤال األكثر عن 
، . إذا كان الطبلب غَت قادرين على اإلجابة سانيتا ىي من معٌت ادلبتدأ و اخلرب
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فيجب أحيااًن أن يشرحها على الفور أو يقوم بتكوين العبلقات العامة لكي يتعلم 
. فإن النحو لفهم علم الطبلب الطبلب مرة أخرى. مع ىذه األساليب مطلوبة

 .الطبلب سانيتا ديكن أن ٖتسن من فهم ذةالطريقة اليت تنطبق عليها أوستا
ب جديدة ديكن أن يف وجود أسالي اأهن Lutfiyatul Munawarahمن شرح

سوروغان  ان. عندغرو و دلتابعة أنشطة سم الطبلب و محاسي الطبلب حيّسن فه
، النحو العلمقدرهتمعن  الذين ال يزالون يًتددون يف البداية حول الطبلب منأكثر 

أقل  أستاذة، الطبلب ولكن عندما يكون ىناك طريقة ىناك طريقة جديدة تطبق
 مون سوف يفهمون على ضلو متزايد. الذين يفه الطبلب فهم لفهم ، و

 النحو من أجل ٖتسُت فهم علم اأهن siti suhartiniذنتيجة ادلقابلة مع أوستا
مع جو سلتلف.  سوروغان  تطبيق طريقة ادلبتدأ و اخلرب، أن أستاذة وخاصة

واخلطوات اليت تطبقها أوستادايىا تنطبق على األمام وتواجو أصدقاء رلموعة 
 لكتاب.ا واحدة. مث قرأ 
 ، الطبلب إٕتوبتنفيذ خطوات تقومسوروغانعندIsma nur jannahةأستاذ

يف ادلكادلة غائب. مث أشار األستاذ إذل  الطبلب. مهاجم أألستاذة  إذل األمام
، ترمجة واإلجابة على يقرأ الكتاب. مث الطبلب إحدى الشياطُت اليت جيب أن يقرأ

الذي ليس  الطبلب  واألسئلة من الطبلب اآلخرين. إذا كان أستاذة األسئلة من
يف احلالة ادلزاجية جييب الرد مث جعل العبلقات العامة ونقل يف اجللسة القادمة. 

عن اخلطوات ادلستخدمة  ustadhah ismaٗتتلف اخلطوات ادلستخدمة من ِقبل 
Ustadhah Umi I’anatun Nafi’ah يف األنشطة استغراق .ustadhah umi استغبلل

وسائل اإلعبلم يف شكل عبلمات. أمرت األخت أن ٕتلس يف دائرة ، مث أعطيت 
 أحد الطبلب عبلمة وتوجيهها إذل مواطن آخر. بعد أن تقول اإلسًتاحة ، فإن

ألخَت حيمل العبلمة اليت تقرأ الكتاب بينما يستمع اآلخرون. بعد االنتهاء الطبلاب
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من  وحصلوا على دور القراءة قرَّروا سؤااًل عن ضلمن القراءة وترمجة الطبلب الذين 
الذين استمعوا إليو. إذا كان الطبلب غَت قادرين على  أستاذة و الطبلب قبل

اإلجابة على السؤال مث يف جعل ادلهمة أو الواجبات ادلنزلية تريد أن تتعلم مرة 
 أخرى.

لعبة  يف طريقة شلتعة. ىناك تستخدم سوروغان طريقة أستاذة عملية بعض
 .النحو العلم الطبلبعن ، ىناك تستخدم كأداة تقييم حول فهم Ustadhah Umiمثل

. كما ىو احلال مع طريقة الفوائص و النقائص يف طريقة جيب أن يكون
 وروغانأسلوبسفوائض .الفوائض و النقائص ذلا أيضا سوروغان ن. طريقةغارو و الس

ادلعلم والطالب ، ديكن بشكل عام ىو أن ىناك عبلقة وثيقة ومتناغمة بُت 
للمدرس معرفة اجلودة الدقيقة دون احلاجة إذل تفسَت الكتاب. إذل جانب ادلزااي ، 

 ن أقلغاىذه الطريقة سورو نقائص  جيب أن يكون ىناك نقص يصاحبها دائًما. 
، على األقل يف رلموعة واحدة ىناك  رلموعة الطبلب الكاثر إذا يطبق على فعلية

 ب ، شلا جيعل الطبلب يشعرون ابدللل بسرعة ألهنم يطالبونطبل ٘إذل  ٗما بُت 
 رتيبة. سوروغان االنضباط ألن طريقة الطبلب ، والصبور

تصبح روح دلتابعة أنشطة  ، الطبلب مع إبداع االستاذة يف تطبيق طريقة
أكثر متعة.  سوروغان ، فإن عملية أنشطة و غَت ذلك  ، روح التعلم.سوروغان 

ىو  سلتلفة مع سوروغان. ابإلضافة إذل ذلك ، الطبلب االنضباط يف األنشطة
على ضلو متزايد اليوم األمريكان روح التعلم ، لذلك فهم ادلزيد وادلزيد حول ادلواد 
اليت سيتم مناقشتها عند كتاب سوروغان. لكن الوقت ادلطلوب ىو أيضا طويل. 

دلدة ساعة واحدة فقط. عند  "دار اذلدى "معهد استمر نشاط السوروغان يف
قادرة على  لطبلبمع سلتلف يستغرق وقتا طويبل ل سوروغان استخدام طريقة

 التقدم يف كل ليلة واحدة.
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الطبلب على التعلم مرتفع محاسي مع نظرة سلتلفة، سوروغان مع األسلوب
دت أيضا. زا النحو عن العلم خصوصا العلم فهم الطبلبجدا. وابلتارل االلتزام 

 من ىذا القبيل. إنو رلرد شيء حي اجلهود اليت بذذلاالطبلب  لكن ليس كل
سوروغان عندما  النحو الذين ىم أقل قدرة على فهم علمأستاذة اذل الطبلب 

 وابلنسبة للطبلب الذين ىم أقل قدرة على قراءة الكتاب على النحو التارل:
 الدروس اخلصوصية .ٔ

 ustadhah Henik أجرى أستاذة األعمال الطبلب فهم ًتقيةل

Rahmawati   يتم إعطاء التوجيو سوروغان الدروس اخلصوصية قبلىي  ٕترأ .
ودل يتمكنوا من قراءة  النحو للطبلب الذين ما زالوا يفتقرون إذل فهم علم

 الكتاب بشكل جيد.
قبل بدء  مدائًما الطبلب أهن  Ustadhah Henik Rahmawatiنصح

 Ustadhah علمون بتوجيهات أخرى أو مباشرة معنشاط السوروغان ، يت

henik ادلتوقع أن يتمكن الطبلب من خبلل ىذا التوجيو من فهم الكتاب
 وقراءتو. 

 ردود الفعل .ٕ
،  طبلبمع ال ذةيف نشاط السوروغان حيدث تفاعل مباشر بُت أوستا

 عطى. عندما يُ ذةمع أوستا طبلبفهو يسمح ْتدوث ردود الفعل بُت ال
ال يستطيع الطبلب مجلة ، فإن  الًتاكيب أو النحو علمعن الطبلب أسئلة

مباشرة إعطاء شرح ابلتفصيل واضح. بل ىو شكل أستاذة اإلجابة بعد ذلك 
 khusnul. كما ديارسها استاذه الطبلب من أشكال التغذية الراجعة إذل

khatimah سوروغان. يف رلموعة 
 مشوق  .ٖ
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شوق عد ىذا ادلت، Ustadhah Lukluil Kunif من نتيجة ادلقابلة مع
عامبًل مهًما للغاية يف ٖتسُت فهم الطبلب. عندما الطبلب كساذل للتعلم،  

مث على ادلدى الطويل فهي ليست شحذ  سوروغان كسول للذىاب األنشطة
 الفهم وسوف تتآكل على ضلو متزايد.

ة تعطى ادلشوق ىف هناي ustadhah lukluil kunifسوروغان  النشاطعند 
 والتعلم مع سوروغان دلتابعة أنشطة ادلشوق الطبلب إنو جيعلاألنشطية.

 دائما إعطاء الدافع ذلم. األستاذة ، ألنأستاذة
 إصبلح أو عبلج .ٗ

 للطبلب أنو ابلنسبة ustadhah umi ghaniyatul نتيجة ادلقابلة مع 
ن غاالذين ال يستطيعون مناجاب مشكلة اتركيب عندما يطلبون من السورو 

يطلبون البحث عن إجابة من خبلل الطبلبمث يقومون ابلواجبات ادلنزلية أو 
على الطالب . مع ادلهمة من ادلتوقع ذةسؤاذلا لصديقتها أو غَتىا من أوستا

استعداد لتعلم وتكرار ادلواد اليت مت االنتهاء منها. ْتيث شحذ فهمو على ضلو 
  متزايد. 
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 الباب السادس
 اإلختتام
 

 نتائج البحث  . ﴾أ﴿
إختتام الباحثة ىذاه البحث ٖتت ادلوضوع" ٖتليل تراكب ادليتدأ و اخلرب 
 بطريقة سوروغان لكتب سفينة النجاة ٔتعهد " دار اذلدى" ماايك طااناتن فونوروغو:

الصف اخلامس و السادس مدرسة مفتاح اذلدى على علم من الطبلب فهم  .ٔ
وذلك أهنم دل يعرفوا ترقيب اجلملة األمسية النحو ىف ابب مجلة األمسية انقص، 

 وإعراهبا. 
تطبيق طريقة سوروغان لًتقية فهم الطبلب على علم النحو و خاصة ىف مجلة  .ٕ

األمسية أو ادلبتدأ و اخلرب بزايدة العاب و مناقشات و توجيهات و احلماسات و 
 األصبلح. 

 
 اإلقرتحات  .﴾ب﴿

 :كما يلى   ةقًتح الباحثتنظرا إذل نتائج البحث السابقة فأن  
 للمدرسة  .ٔ

ىف عملية سوروغان دور مهم أستاذة لزايدة فهم الطبلب، فأهنا جيب 
 رلتهدا لدخول عملية سوروغان و جيب أن يكون ذكيا لتطبيق طريقة.

 للمدرس .ٕ
جيب الطبلب رلتهدين لتكرار الدرس، و أن يتابعوا ّتد عملية سوروغان 

 على شرح ادلعلم ىف عملية سوروغان.  و األنضباط فيو و  األنتباه

 

ٚٓ 
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