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باملعهد اإلسالمي دار يقة سوروجان يف تعليم الكتاب فتح القريباستحدام طر .١

، بعد صالة الصبحوقت تنفيذها ) أ: كما يايلالسالم كيفاتيهان تولونج أجونج

ا ، و فتح القريبالكتاب كتبها عن علم الفقه يعين و  ،إىل غرفتنيينقسممكا

ا هي ) ب. الغرفة الثانية يف الفصلو الغرفة األوىل يف املسجد ونجيتمعخطوا

ب الكتاب الكل الطملونحي، و ب يف مكان الدراسة وفًقا للوقت احملددالالط

إىل املعلميواجهناوبتالالطالب الذي جيد ، و تناوبالذي يدرسونه أثناء انتظار ال

ويستمع الفصليقرأ الطالب، و يدرسهسالذي فصلالالطالب يفتح ، و مباشرة

إذا كان هناك خطأ يف قراءة الطالب يقوم املعلم ، و األستاذ إىل قراءة الطالب

الطالبيكرر، و هوالطالب يستمعفصل بعدهيقرأ األستاذ ال، و بتصحيحه فورًا

الكتاب فتح تعليمعملية التعلم قبل التقدم أمام األستاذ يف) ج. قراءة األستاذ

الكتاب فتح من تعليمبعد االنتهاء:كما يايليقة سوروجانبالطر القريب

الطالب ينسخ قراءة ، و يف الكتاب فورًاقراءة األستاذنسخالطالب ي،القريب

طالب يسجل قراءة األستاذ باهلاتف، وأحيانا ال، األستاذ بنصوص اجلاوية
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، رئمع األصدقاء الكباعن الفصل الذي سيقدم أمام األستاذناقشالطالب يو 

عن املعاين اليت مل ، والطالب يسأهلمعن املفردات الاليت مل يعلموالطالب يسأهلم 

. الكتاب املؤيدبالطالب يتعلم ، و در التعليمص، والطالب يتعلم بالكتابني مليفهم

استخدام و ) ه.بطريقة سوروجانالكتاب فتح القريبوهناك تعزير يف تعليم) د

املعهد دار السالم كيفاتيهان بتح القريبالكتاب فيف تعليمطريقة سوروجان

الكتاب فتح قراءةالرئيس يفاإلستثمارو ) و. كفاءةعلى أساس مستوى ال

.و املفرداتإتقان يف علم النحو و الصرفهواصحيحالقريب 

بطريقة سوروجان باملعهد اإلسالمي دار الكتاب فتح القريب املشكالت يف تعليم.٢

إىل فصل صعب إذا وصل الطالب) أ: السالم كيفاتيهان تولونج أجونج كما تايل

الكتاب لتعليموقت الطالب) ، بسوروجانطريقة أصبح الطالب كسالن على 

الطالب يتأخر ) ، جفتح القريب يصادم بعملية اجلامعة اإلسالمية تولونج أجونج

نقص ) ، دبسبب العدم من اإلستعدادضرن وأحيانا ال حييف وقت سوروجا

الطالب يشعرون بعض ) ، ويف الليلونيبيتأحيانا بعض الطالب) ، هاملعلم

م ال يستطيعون يف تنفيذ تعليم يف الكتاب فتح القريب ولكن يف . باخلزي أل

نقص التأكيد و) ، زيريدون أن يتعلموا الكتاب فتح القريب باجلدهمالواقع

الطالب الذين ) ن، حالعقوبة يف تعليم الكتاب فتح القريب بطريقة سوروجا
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م صعوبة يف تعليم الكتاب فتح القريب وحتليلها كما . يقبخون كتابتهم ستجعلو

اهلدف األول هنا، وحيفزه عن إىل الطالب اآلخرالطالبيذكر) أ: تايل

) ، بتاب فتح القريبإذا مل يفهم الكلمات املعينات يف الكهمويعلّ . ويشجعه

ب اليعطي للط) ، جن يف تقسيم الوقت يف التعلميجيب أن يكونوا الطالب ماهر 

الطالب الذي يبيت يف الليل يعطي ) ، همزيد األستاذ) ، دعقوبة مع تشديد

، و جيب أن يعطي قوانني يف املعهد عن من يبيت يف الليل. تشديد املثال عقوبةب

و تطع الطالب قراءة يف الكتاب فتح القريباألستاذ ال يغضب إذا مل يس) و

جيب على أمني املعهد أو مشرف املعهد أن يعطى التأكيد و العقوبة ) زفهمه، 

الطالب جيبون أن حياولوا ) ، حيف تعليم الكتاب فتح القريب بطريقة سوروجان

م .حتسني كتابا

اإلقتراحات.ب

الباحث ميكن أن يقدم اقرتاحات بناًء على نتائج البحث حول استخدام 

ر السالم كيفاتيهان تولونج املعهد دابالكتاب فتح القريب سوروجان يف تعليمطريقة 

:كما التايلأجونج
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ملريب املعهد.١

ينبغي مريب املعهد أن حيفز مجيع طالب دائًما على املتابعة يف أنشطة 

سوروجان، ألن طريقة سوروجان مفيدة جًدا للطالب لتحسني  التعلم بطريقة 

و فهمها و تفسريها الكتاب فتح القريب يفنصوصة الكفاءة على قراء

.بسهولة

ألساتيذ املعهد أو مسؤوله.٢

التعزيرات يف تعليملوضع السياسات و القوانني وةشاور ينبغي األستاذ امل

هذا املعهد السلفي حفظ يتمكنبطريقة سوروجان حىت الكتاب فتح القريب 

.العلماء السلفية و إعداد الطالب املؤهلني يف طريقة سوروجانكتابعلى  

للطالب.٣

ناقشات مع أصدقائهم و احلفظ على املعىن وا املينبغي الطالب أن جيتهد

فظ واملعىن من الكتاب تراث العلم حيُ إًذامن مريب املعهد و األساتيذ،الصحيح 

.األجيالإىليلاجلموافق من 

للباحث القادم.٤

قة ينبغي الباحث القادم أن جيعل هذه نتائج البحث حول استخدام طري

.ألحد املواد املرجعية املوافقة و املفيدةالكتاب فتح القريب سوروجان يف تعليم


