
١

الباب األول

مقدمة

حيتوي هذا الباب األول على خلفية البحث، مسائل البحث، أغراض البحث، 

فوائد البحث، توضيح املصطلحات، البحوث السابقة، و ترتيب البحث

خلفية البحث.أ

ال طوال تارخيه ،. كن إنكارهادينية هي حقيقة ال ميةمؤسسة تعليميعهد امل

يف تطوير التعليم ، أظهر معهد حتمالً . معهد متابعة التعليم وجعله حمور األنشطةيزال

عرب أوقات خمتلفة مع جمموعة متنوعة من املشاكل اليت أن ميريتمكنقويًا حيت 

ا ليس صغريًا لإلسالم يف ويف شيءساهماملعهد يف ذلك التاريخ أيًضا ، . يواجهو

١.هذا البلد

سنرتيكمدرسني وستاذاألل بنيوجد تفاعُ عهد يُ امل،التعليميةت يف املؤسسا

(santri) ساحة املعهد لدراسة ومناقشة الكتب كطالب و جلسوا يف املسجد أو

يف يُعرف الكتاب باسم الكتاب األصفر ، ألنه . الدينية اإلسالمية الكالسيكية

1 Abd A’la, Pembaruan Pesantren. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hal. 15.



٢

القدامي العلماءكتب. لى ورق أصفرععموما أو طباعته املاضي كان يتم كتابته 

٢.واألخالقفسريالمية مثل الفقه واحلديث والتتضمنت املعرفة اإلسالكتب وهذه 

لإلشارة إىل األدب اإلسالمي يف " الكتاب األصفر"باإلضافة إىل مصطلح 

كتاب "أو " كالسيكي"يستخدم مصطلح الكتاب األصفر الًبااألوساط املعهد ، غ

ألن الفرتة الزمنية . حلركات يف كتابة احلروف العربيةألنه ال حيتوي على عالمة ا" أصلع

التارخيية بعيدة جًدا عن نشوئها ، واآلن ليس هناك عدد قليل ممن يصفون الكتاب 

٣.األصفر بكتاب قدمي

الذيتوي على أفكار وآراء إسالميةكنز فكري إسالمي حيوهرتاثكتاب ال

الرئيسي فكريًا إسالمًيا ، فإن املرجعباعتباره عمًال . العلماءاوكتبيا و وفسر ي

كال املصدرين ال . يأيت بالتأكيد من القرآن ، مث يتبعه حديث الرسلرتاثللكتاب ال

يف أعمال العلماء الذين كتبوا يف األدب اليت  يعرضيكفيا لتوليد الفكر اإلسالمي 

فسري هي تومامعرتاث ألن حمتويات الكتاب ال. ألصفراإلسالمي ، أي الكتاب ا

2Nurhayati Djamas, Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan.
(Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), hal. 35.

3 Fauzan Suwito, Perkembangan Pendidikan Islam di Nusantara Studi Perkembangan
Sejarah dari Abad 13 hingga Abad 20 M. (Bandung: Percetakan Angkasa, 2004), hal. 206.



٣

وبالتايل ، فإن مصدر املرجع التايل . للرسائل الواردة يف القرآن الكرمي وحديث الرسول

٤.هو نتيجة االجتهاد من العلماءرتاثألفكار املكتوبة يف الكتاب المن ا

هلا خصائص حمددة و تكونو ةإسالمية تعليميةمؤسسواإلسالمي هاملعهد

أشكاًال وفًقا لألوقات شهدتعهد اإلسالميةاملة تطورها ،يف بداي. تقليديةطبيعته

لكن التغيري يف شكل املعهد ال . العلوم والتكنولوجيامن موجوداملتغرية ، وخاصة تأثري

مؤسسة تعليمية دوما كمعهدذه احلالة ،يف ه. يعين أن املعهد قد فقدت متيزها

٥.ر من جمتمع إىل جمتمعطوّ يتو نموالذي يإسالمية

ك هو أن تعليم الكتاب الرتاث ال يزال يُعطى كجهد يف والدليل على ذل

يف يعطييس الرمسي الوحيد الذي كتاب الرتاث هي التدر يفنشطة التعلماملاضي ، وأ

جتميع . السيكيةهناك أنشطة تعليمية تستخدم أنظمة كالسيكية وغري ك. املعهدبيئة

, على دراسة مستوى السهولة وصعوبةُتضماملرجع الرئيسي جتعلاليت الكتب الرتاث

أو  " وسط"أو كتاب أساسي و كتاب " كتاب صغري: "دراستها يف ثالثة مستوياتو 

و أن أنشطة التعلم يف . أو كتاب رفيع املستوى" كبري"و كتاب كتاب متوسط 

4 Nurhayati Djamas, Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan.
(Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), hal. 37

5 M. Bahri Ghazali, MA, Pesantren Berwawasan Lingkungan. (Jakarta: CV. Prasasti,
2003), hal. 13-14.



٤

املعهد تدريس املعرفة العامة كجزء مهم يف استمرار أكثراحلاضر تضمنت الوقت 

٦.ي من املعهد ، وهي تثقيف وطباعة العلماء احملتملنيالغرض الرئيس

دراسة الكتاب الرتاث مهمة جًدا يف تعليم املعهد ، ألن الكتاب الرتاث جزء 

لكن يف دراسة الكتاب الرتاث ، . أو عناصر يف توفري العلوم اإلسالمية يف املعهد 

يث يتم كل صحيح حباملشكلة اليت نواجهها غالًبا هي كيفية إيصال املواد للطالب بش

.فعالةاحلصول على نتائج

التدريس ، وهي طريقة لتقدمي املواد التعليمية لتحقيق طريقةبدًءا مبفهوم 

ن جياهل وظيفة طريقة التدريس ، ألن طريقة التدريس حتدد أاألهداف ، ال ميكن 

٧.من نظام التدريسم وهي جزء يلتدريس والتعلأيًضا جناح أو فشل عملية ا

م هي واحدة من العوامل اليت حتمل دورا هاما يف جناح الربامج يالتعلطريقة 

م يف يلن تنجح أنشطة التعلبدون طريقة ، نظام تعليمي جيدألنه. التعليمية يف املعهد

يف ناسبة للطالباملطريقة الفضل األميهلذا السبب ، جيب اختيار نظام التعل. املعهد 

ق املستخدمة ائمن الطالب ضعيف ألن الطر مأثرةذا يرجع إىل حقيقة أن ه. املعهد

.ليست جيدة جًدا

6 Zamaksyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kiyai.
(Jakarta: LP3ES, 1984), hal. 50.

7 M. Basyiruddin Usman, Metodologi Pembelajaran Agama Islam. (Jakarta: Ciputat Pers,
2002), hal. 31.



٥

هذه . ستخدامهان األستاذ اميكاليت رق خمتلفة م ، هناك طييف أنشطة التعل

م يف بيئة املعهد ، ال ييف أنشطة التعل. ق شائعة االستخدام يف املدارس واملعهد ائالطر 

التقليدية ، خاصة يف بيئة املعهد املستخدمة بالطريقة القدمية أوطرائقالاكثرتزال 

ميفستاذيستخدمها األال يزال الطريقة التقليدية مهم اليت. السلفي  . التعليم لطال

. سوروجانال تزال تستخدم هي طريقةق التقليدية املقصودة واليتائواحدة من الطر 

ا بيئة  معهد طريقة سوروجان هي الطريقة األساسية وحىت اآلن ال تزال حتتفظ 

يقة سوروجان هي واحدة من طر . لتسليم املواد املستخدمة من قبل أستاذ لطالبه

٨.التقليدية يف دراسة األدب اليت ال تزال تطبق حىت اليوم يف املعهد اإلسالميةطرائقال

باللغة العربية عادة من ستة ) األصلع(لرتاثالكتاب اعليمتتكون طريقة ت

٩:ق ، هيائطر 

و . نمط سوروجانبوالقصد من ذلك هو نظام تعليمي ، (sorogan)سوروجان .١

ا أمام على كتاب ليتسوروجانب اليت ميلك متمكن جيد يفتنفذها طال م قراء

موها أمام علّ كتب اليت تُ يقرأواالطالبظام سوروجان عادةً ذ ننفي.األستاذ

.قراءتهاألستاذ ، و يستمع أستاذ ويربر ما إذا كان هناك خطأ يف 

8 Skripsi, Muhammad Al-Hadi, Efektivitas Metode Sorogan dalam Pengembangan
Kemampuan Qira’ah Kitab Kuning di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta.
(Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga: 2006), hal. 35

9 Bahari Ghazali, Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan. (Jakarta: Pedoman
Ilmu Jaya, 2001), hal. 29-30.



٦

هي أن نظام التدريس بنظام أستاذ  الذي يقرأ نص الكتاب،(halaqoh)حالقة.٢

.يستمعه الطالب ويستمع إىل شرح األستاذو 

، سواء خاصةً كياهي، ألن الدراسة املستمرة هي مبادرة(wetonan)ويطانان.٣

.يف حتديد املكان والزمان ، وخاصة الكتاب

.يناقش مشكلة الدينيةذيعلمي ال، هي لقاء (mudzakaroh)ة ذكر امل.٤

كل املعهد ، سواء أولئك الذين يستخدمون النظام السلفي أو أولئك الذين 

ية أولوية وهو مسة مميزة يستخدمون نظام املدارس ، منوذج تدريس الكتب العرب

.التعليمية يف املعهد اإلسالميةللمؤسس

ليم اإلسالمي طريقة سوروجان يف التعليم هي أصعب جزء من نظام التع

التقليدي، ألن هذه الطريقة تطلب الصرب واالجتهاد والطاعة واالنضباط الشخصي 

باإلضافة . يكثري من طالب يف القرية يفشلون يف هذا التعليم األساس. من الطالب

أن ينضجوا هذا املستوى من طريقة ونجيبمكثري منهم أإىل ذلك ، ال يدرك  

االلتحاق بالتعليم اإلضايف يف املعهد ، ألن الطالب سوروجان  قبل أن يتمكنوا من 

الدين يتقنون طريقة السوروجان ميكنهم االستفادة من طريقة باندوجنان 

)bandongan(١٠.يف املعهد

10 Ibid., hal. 28-29.



٧

يفتعليمالاجونج يف القيام بأنشطةاملعهد دار السالم كيباتيهان تولونج

يف املمارسة العملية ، فإن تنفيذ طريقة . الكتب الرتاث باستخدام النظام الكالسيكي

نفيذ نظام طريقة سوروجان يف املعهد دار السالم باستخدام النظام الكالسيكي هو ت

.على مستوى السهولة والصعوبة يف دراسة الكتاب الرتاثيناسبذيسوروجان ال

دام طريقة سوروجان يف استخليبحث عنيقصد الباحث بناًء على ما تقدم ، 

هذا األمر مهًما ألن هذه الطريقة هلا تأثري جيد باحثيعترب ال. كتاب الرتاثتعليم

لذلك ، فإن الباحث يشعر باهتمام  . على كيفية فهم العلوم اإلسالمية واستكشافها

ذه املشكلة دام طريقة سوروجان يف استخ"باحث يريد ان يبحث عن و ال. كبري 

نج للعام ار السالم كيباتيهان تولونج أجو يف املعهد الدفتح القريب كتابالتعليم

".م٢٠٢٠-٢٠١٩الدراسي 

البحثمسائل.ب

للطالب ، خاصة سوروجانأمهية طريقة إىل خلفية املشكلة أعاله ،استناًدا

:تقدمي أسئلة البحث اآلتيةريديالباحث دار السالم ، املعهديف 

الكتاب فتح القريب تعليميف(sorogan)انجطريقة سورو استخدام كيف.١

؟جونجأن تولونجتيهاافم كيدار السالالباملعهد



٨

باستخدام طريقةالكتاب فتح القريبمييف تعلتمشكالما.٢

و كيف جونجأان تولونجتيهافدار السالم كيالاملعهدب(sorogan)سوروجان

؟حلوهلا

البحثغراضأ.ج

:و أغرض هذا البحث هي

الكتاب فتح القريب تعليميف (sorogan)انجلوصف استخدام طريقة سورو .١

.جونجأان تولونجتيهافدار السالم كيالباملعهد

باستخدام طريقةالكتاب فتح القريب ميا يف تعلوهلاملشكالت وحلوصفل.٢

اتيهان تولونج أجونجباملعهد الدار السالم كف(sorogan)سوروجان

ثفوائد البح.د

النظريةالفائدة .١

للغة االتعليميرجي من هذه نتائج البحث مزيدة للحزانة العلمية يف ترقية

يكون مصدرا يف معابري عملية تعليم اللغة العربية و تقييمها املوجودة العربية، و

يف قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج اجونج و معهد 

.نجاإلسالم كفاتيهان تولونج أجو 



٩

الفائدة التطبيقية.٢

:والفائدة التطبيقية هلذا البحث هي

للباحث)أ

يرجي أن تكون نتائج هذا البحث مفيد للبحث حيث تكون لرتقية 

.تعليم اللغة العربية

للباحث القادم)ب

عسي أن تكون نتائج هذا الباحث مفيد للباحث القادم يف أداء 

و خصاة اللغة العربيةالباحث العلمي األعمق فيما يتعلق مبشكالت تعليم

.الكتاب فتح القريبيف تعليمسوروجانيف إستخدام طريقة 

للمدرس)ج

يرجي أن تكون نتائج هذا البحث اإلعطاء املدرسني بطريقة التعليم و 

.املادة املقارنه يف عمل الرتبية و خاصة يف ترفية محاسة الطالب باللغة العربية

للطالب)د

الكتاب فتح .الكتاب فتح القريبمقية فهمية الطالب علي تعليلرت 

القريب



١٠

صطلحاتمتوضيح ال.ه

إلجتناب عن اخلطإ يف الفهم عن املوضوع يف هذه البحث العلم فينبغي هنا 

:توضيح ما يلي

التوضيح النظري.١

سوروجانطريقة)أ

الطريقة (Ahmad Husainal Liqani)يف رأي أمحد حسني القاين 

. الطالب حتقيق الغاغة املعنيهي خطوات االيت تناول مدرس ليساعد 

هي اخلطة اليت يسلكها املدرس يف القاء درسه ليكفل النجاج يف الطريقة هو

١١.التعليم

. ، يعين تقدم)لغة اجلاوية()sorog(سوروجسوروجان من كلمة

سوروجان يعين التعلم بشكل فردي حيث يتواجه الطالب و املعلم ، وهناك 

و بذلك فإن طريقة سوروجان هي الطريقة اليت ١٢.تفاعل متبادل بني االثنني

، )٢٠٠٩اجلامعة اإلسالمية احلكومية فاسيكاسان فريس، : فاميكاسان(أمحد خملص، مهارة الكالم و طريقة تدريسها، ١١
٢٨. ص

12 Armei Arief, Metode Pembelajaran dalam Pendidikan Islam. (Jakarta: Ciputat Pers,
2002), hal. 150



١١

عادة تقدمي الدروس ١٣.استخدمها املعلم لتقدمي الدروس للطالب إفرادي

.للطالب بدورهم يف عدد قليل من الطالب

كتاب الرتاث)ب

هو كتاب الذي يستخدم مرجع عام يف العملية كتاب الرتاث 

اب الرتاث على نطاق يستخدم الكت. التعليمية يف املعهد اإلسالمية السلفية

استخدام كتاب الرتاث هو تقليد علمي متأصل يف . واسع يف دوائر املعهد

كتاب الرتاث كعنصر رئيسي يف نظام التعليم . نظام التعليم يف املعهد

١٤.اإلسالمي يف املعهد، أصبح الكتاب الرتاث هوية املعهد نفسها

راء هو كنز فكري إسالمي حيتوي على أفكار وآرتاثكتاب ال

باعتباره عمًال فكريًا إسالميًا . إسالمية يتم تفسريها وكتابتها من ِقَبل العلماء

يأيت بالتأكيد من القرآن ، مث يتبعه رتاث، فإن املرجع الرئيسي للكتاب ال

اليت  يعرضكال املصدرين ال يكفيا لتوليد الفكر اإلسالمي . حديث الرسل

. رتاثلاإلسالمي ، أي الكتاب ايف أعمال العلماء الذين كتبوا يف األدب

بشكل عام هي تفسري للرسائل الواردة يف رتاثألن حمتويات الكتاب ال

13 Zamaksyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kiyai.
(Jakarta: LP3ES, 1984), hal. 142

14 Nurhayati Djamas, Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan.
(Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), hal. 34-35



١٢

وبالتايل ، فإن مصدر املرجع التايل من . القرآن الكرمي وحديث الرسول

١٥.هو نتيجة االجتهاد من العلماءرتاثاألفكار املكتوبة يف الكتاب ال

.املعهد)ج

تعريف املعهد هو . يسكن فيه الطالبيعين املكان الذي املعهد 

مكان للتعليم والتدريس الذي يركز على التعليم الديين اإلسالمي ويدعمه 

هي املعهد يف هذا البحثاملعهد املقصود١٦.املهاجع إلقامة دائمة للطالب

.كيباتيهان تولونج أجونجالدار السالم

التوضيح التطبيقي.٢

طريقة سوروجان هي طريقة التعليم . يبحث الباحث عن طريقة سوروجان

الفردي حيث يتواجه الطالب واألستاذ مباشرة حبيث جتري عملية التعليم الفردية 

، وعادة طريقة سوروجان ينفذ يف املعهد أو املصلي أو مسجد أو أحيانا يف 

.البيوت مثل بيت األستاذ

طريقة سوروجان يف هذه البحث ليست سوروجان القرآن ولكن 

الكتاب الرتاث هو واسطة أو مرجع تعليمي الذي . سوروجان كتاب الرتاث

15 Ibid., hal. 37.
16 M. Adib Abdurrahman, Mencari Tipologi Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren di

Tengah Arus Perubahan. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 80.



١٣

يكتبه العلماء بالورقة الصفراء ويستخدم اللغة العربية بدون حركة ، تشديد ، 

ولذلك تنفيذ . مهزة قطعنقطة ، فاصلة ، وليس هناك فرق بني مهزة وصل و

من خالل عملية اتصال الوجهني الكتاب فتح القريبيقة سوروجان يف تعليمطر 

.و التواجه، وبشكل الفردي

السابقةالبحوث.و

، موضوع البحث ٢٠١٥(Sofia Hasanah Nur)رصوفيا حسنة فترييانو .١

يف حتسني الكفاءة على قراءة )modified(تنفيذ طريقة سوروجان املعدلة "

يستخدم ". )ciputat(الكتاب األصفر يف املعهد لوهور سبيل السالم سيبوتات 

أسئلة البحث هي هل هناك عالقة بني . هذا البحث بطريقة البحث الكمي

طريقة السوروجان املعدلة والكفاءة على قراءة الكتاب األصفر يف املعهد لوهور 

هذه البحث ، أن هناك ؟ النتائج املوجودة يف)ciputat(سبيل السالم سيبوتات 

عالقة كبرية بني طريقة سوروجان املعدلة مع الكفاءة على قراءة الكتاب األصفر 

١٧.)ciputat(يف املعهد لوهور سبيل السالم سيبوتات 

منوذج تعليم سوروجان يف "، موضوع البحث ٢٠٠٦، (istiqomah)إستقامة .٢

لبة يف املعهد دار السالم سوبري ساري كيديري حتسني منجز التعليم للط

17 Sofia Hasanah Fitrianur, Implementasi Metode Sorogan Modified Dalam Meningkatkan
Kemampuan Membaca Kitab Kuning Di Pesantren Luhur Sabilusalam Ciputat. Skripsi thn 2015.



١٤

)edirisumbersari k( ."يستخدم هذا البحث بالطريقة البحث الكيفي .

أسئلة البحث األول كيف منوذج التعليم يف املعهد اإلسالمية دار السالم  

كيديري؟ الثاين ، كيف تنفيذ تعليم سوروجان يف املعهد اإلسالمية دار السالم  

الث ، كيف فوائد طريقة تعليم سوروجان يف حتسني منجز التعليم كيديري؟ الث

: للطالب يف املعهد اإلسالمية دار السالم كيديري؟ النتائج اليت حتصل كما يلي

أوًال ، تعليم يف املعهد اإلسالمية دار السالم سوبري ساري كيديري من خالل 

كالسيكية وغري النماذج الي والتعليم غري الرمسي باستخدامالتعليم الرمس

ثانيًا ، يعتمد تنفيذ تعليم سوروجان يف املعهد اإلسالمية دار . الكالسيكية

ثالثًا ، فوائد طريقة تعليم . السالم سوبري ساري كيديري على مستوى التعليم

سوروجان هي متكن الطلبة أن تدرب الصرب، واالجتهاد، واملتمكن، ومنشط 

١٨.التعليم

وجان طريقة سور "، موضوع البحث ٢٠١٣، (Nasih Burhani)ناصح برهاين.٣

اللغة العربية لطلبة يف املسكن ساكان ثوالب  يف )nongradasi(لنموذج تعليم 

)sakan thullab ali maksum yogyakarta(املعهد علي معصوم يوجياكرتا 

أسئلة البحث األول كيف تنفيذ طريقة التعليم سوروجان يف املسكن ساكان ". 
18 Istiqomah, Model Pembelajaran Sorogan Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Santri

Di Pondok Pesantren Darussalan Sumbersari Pare Kediri. Skripsi thn 200614.



١٥

هد علي معصوم يوجياكرتا ؟ الثاين هل استخدام طريقة سوروجان ثوالب يف املع

كان ثوالب ميكن أن يصنف كنموذج تعليم اللغة العربية لطلبة يف املسكن سا 

الثالث ما العوامل اليت تدعم وتعيق استخدام طريقة علي مقصوم يوجياكرتا ؟

ن ساكان دروس اللغة العربية يف املسك)Nongradasi(جان كنموذج تعليم سورو 

ثوالب علي مقصوم يوجياكرتا ؟ ونتائج البحوث األول تنفيذ برنامج سوروجان 

التعليم ، معلم التدريس مع واضح من أهداف التعليم، موادجاري جبيد ومنتظم

الثاين طريقة سوروجان فعال لنموذج تعليم . ، طريقة التنفيذ و تقومي

)Nongradasi(هذه الثالث العوامل الداعمة. لكي يتكيف احتياجات الطالب

وجود التدريس ) ب(الطالب يف مسكن واحد ، يسكن) أ: (الطريقة هي

: العوامل العائقة هي. التسهيالت الكافيات) ج(عناصر اللغة بشكل منفصل 

هناك ) ج(الطالب عدم اإلعداد ) ب(املعلم قليل و و جودته ضعيف، ) أ(

١٩.مد بكتاب الرتمجةالطالب يعت

تنفيذ "، املوضوع ٢٠١٢، )Wahida Hudatul Jamil(وحيد هداة اجلميل .٤

يف تعليم مهارة )bandongan(و باندوجنان )sorogan(طريقة سوروجان 

نتائج من هذه البحث هي". )niyyahAl luqma(القراءة يف املعهد اللقمانية
19 Nasih Burhani, Metode Sorogan Sebagai Model Pembelajaran Nongradasi Bahasa

Arab Santri Asmara Sakan Thullab Pondok Pesantren Ali Maksum Yogyakarta. Skripsi thn 2013.



١٦

دفعا الطالب على تعليم مواد يستطيعا أن ييقة باندوجنانطريقة سوروجان وطر 

٢٠.يف اللغة العربية بنشاط يستطيعا زيادة الكفاءة يف مهارة القراءة للطالب

فعالية طريقة " ، املوضوع )Rochman sulistoyo(رومشان سوليستويو .٥

TPQ Bustanul)سوروجان يف حتسني التحريك للطالب يف تعليم القرآن يف

Muta’allimin Dusun Seseh Ngadi Sepi Demawang

(Temanggung يبحث هذه البحث عن فاعلية استخدام طريقة سوروجان يف

خيتلف هذا البحث بالبحث الذي . زيادة حتفيز للطالب يف تعليم القرآن

إن البحث الذي سوف أفعل عن تعميق طريقة سوروجان نفسها عند . سأكتب

.٢١الكتاب األصفر و خاصة يف حنو و صرفتطبيقها يف تعليم

ترتيب البحث.ز

بناء على. كان الرتتيب شرطا للحصول على الفهم عن املؤلفات العلمية

ذلك، لسهولة الفهم عن هذا حطة البحث العلمي فتضع الكاتب تنظيم البحث

:كما يلي

20 Zakiyah Darmawati, Pengajaran Kitab kuning Melalui Metode Sorogan di Pondok
Pesantren Al-Munawwir Komplek Q Yogyakarta. Skripsi thn 2001.

21 Rochman Sulistoyo, Efektivitas Metode Sorogan terhadap Peningkatan Motivasi
Belajar Santri dalam Pembelaajaran Al-Qur’an di TPQ Bustanul Muta’allimin Dusun Seseh
Ngadisepi Demawang Temanggung. Skripsi thn 2012.



١٧

، موافقة جملس املناقشة، وافقة املشرف، مالغالفالقسم األول، حيتوي على

قائمة ، قائمة اجلدولإقرار األصالة، الشعار، اإلهداء، كلمة الشكر، الفهرس، 

، و امللخصقاتامللح

مسائل )ب(خلفية البحث، ) ۱(:مل علىمقدمة، حيث تشت: الباب األول

) و(توضيح املصطلحات،) ه(، فوائد البحث) د(أغراض البحث، ) ج(البحث، 

.ترتيب البحث) ز(حبوث السابقة،

وحيتوي عن تعريف مفهوم املعهد ) أ: (النظريات وتشتمل على: الباب الثاين

وحيتوي عن مفهوم طريقة) ب(أنواع املعهد، وغرض املعهد و وظيفتهاملعهد، و

مفهوم طريقة سوروجان) ج(تعريف الطريقة و أنواع الطريقة يف تعليم اللغة العربية

و طريقة سوروجان، و أساس من طريقة سوروجان،تعريف طريقةوحيتوي عن 

مزايا طريقة ، وخطوات طريقة سوروجان يف التعليمو التطبيق يف طريقة سوروجان،

مفهوم كتاب مفهوم كتاب الرتاث) د(وروجانالنقائص الطريقة س، و سوروجان

الرتاث وحيتوي عن تعريف الكتاب الرتاث، و تاريخ كتاب الرتاث، و أنواع كتاب

الرتاث، و أنواع الطريقة يف تعليم كتاب الرتاث، و ارشادات القراءة يف كتاب 

.أمهية التعليم يف كتاب اتراث، و مؤشرات القراءة يف كتاب الرتاثالرتاث، و 



١٨

و البحثمدخل) أ: (يشتمل علىمنهج البحث حيث: الباب الثالث

) ه(قائق،مصادر احل) د(،مكان البحث) ج(حضور الباحث، ) ب(،تصميمه

ا،  , تفتيش صحة احلقائق) ز(طريقة حتليل احلقائق، ) و(طريقة مجع احلقائق و أدوا

.خطوات البحث) ح(

الوصف عن مكان البحث،) أ: (علىنتائج البحث و تشتمل: الباب الرابع

.حتليل احلقائق) د(اكتشاف البحث، ) ج(وتقدمي احلقائق، ) ب(

.اإلقرتاحات) ب(التلخيص ) أ: (علىامتة و حتتوى اخل: الباب اخلامس

القسم النهائي، حيتوي على املراجع وامللحقات اليت تشتمل على االرشادات 

واالرشادات للمالحظة واإلرشادات للوثيقة، قائمة نتائج املقابلة، الصور للمقابلة

.ةاللغة العربية، الرسائل اليت تتعلق بالبحث العلمي، والسرية الكاتبمن أحوال تعليم


