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Abstrak
Tulisan ini memaparkan metode yang digunakan guru dalam
pengajaran kitab tauhid, kendala yang dihadapi guru dan solusinya,
menemukan kekurangan dan kelebihan metode pengajarannya, dan
mengetahui kemungkinan pengembangan metode pengajaran kitab
tersebut di dayah tradisional Darul Huda Paloh Gadeng Aceh Utara.
Berdasarkan hasil penelitian lapangan dengan menggunakan teknik
wawancara, observasi dan dokumentasi, maka temuan penelitian
adalah metode yang digunakan guru dalam pengajaran kitab al-‘aqīdah
al-islāmiyyah, tijān ad-durari, dan hud hudi pada umumnya sama,
yaitu metode membaca, terjemah, ceramah, tanya jawab, pengulangan,
dan pengambilan kesimpulan. Kendala guru dalam penggunaan
metode pengajaran pada tiap kitab tauhid tersebut berbeda-beda,
karena perbedaan kemampuan murid dalam pengajaran kitab al‘aqīdah al-islāmiyyah, tijān ad-durari, dan hud hudi memiliki
kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang berbeda dan sama
antara satu dan lainnya. Metode-metode pengajaran kitab tauhid di

.........طرق تعليم كتب التوحيد
dayah tersebut masih perlu pengembangan dan pembaruan sesuai
dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi.
Kata kunci: Metode Pengajaran, Kitab Tauhid, Dayah Tradisional
Darul Huda Paloh Gadeng
Abstract
This paper describes the method used by the teacher in teaching the
book of monotheism, the obstacles faced by the teacher and the
solution, finding the weaknesses and strengths of the teaching method,
and knowing the possibility of developing the teaching method of the
book in Darul Huda Paloh Gadeng North Aceh traditional Islamic
School. Based on the results of field research using interview,
observation and documentation techniques, the research findings are
the methods used by the teacher in the teaching of the books al-'aqīdah
al-islāmiyah, tījan ad-durari, and hud hudi in general, namely the
method of reading, translation, lecture, question and answer,
repetition, and conclusion.
The teacher's constraints in the use of teaching methods in each book
of monotheism are different. This is due to differences in the ability of
students to learn the teaching of the book al-'Aqīdah al-Islāmiyah,
Tījan ad-Durari, and Hud Hudi. Those differences have their own
advantages and disadvantages. The methods of teaching the tauhid
book in the traditional Islamic School in Aceh still need development
and renewal in accordance with the times and technological advances.
Keywords: Teaching Method, Book of Tawheed, Traditional Islamic
School Darul Huda Paloh Gadeng
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طرق تعليم كتب التوحيد يف املعهد دار اهلدى التقليدي للرتبية
اإلسالمية ابلوه غادنج ( )Paloh Gadengأتشيه مشالية
امللخص
ترمى هذه الدراسة إىل الوقوف على واقع الطرق املستعملة يف تعليم كتب التوحيد يف املعهد
التقليدي للرتبية اإلسالمية دار اهلدى ابلوه غادنج ( )Gadeng Palohأتشيه مشالية و
التعرف على الصعوابت اليت يواجهها املعلم يف استعمال الطرق و معاجلاهتا و الكشف عن
جوانب القصور و املزااي يف إجرائها و تقدمي إمكان تطويرها وجتديدها يف املعهد املذكور .و
يعتمد الباحث ىف هذا البحث على املنهج الوصفي القائم على التحليل .وجلمع البياانت
واملعلومات املوجودة ىف ميدان البحث فيستعمل الباحث مالحظة مباشرة ومقابلة وحتليل
الواثئق .ونتائج البحث دلت على أن الطرق املستعملة يف تعليم كتاب العقيدة االسالمية
هي طريقة القراءة والرتمجة والشرح أو احملاضرة والتكرار وأخذ النتائج .والطرق املستعملة يف
تعليم كتاب تيجان الدراري هي طريقة القراءة والرتمجة والشرح والسؤال واجلواب والتكرار
وأخذ النتائج .وأما الطرق املستعملة يف تعليم كتاب هد هدي فهي طريقة القراءة والرتمجة
و الشرح والسؤال واجلواب والتكرار وأخذ النتائج .واملشكالت الىت يواجهها املدرس يف
استعمال طرق تعليم كتاب العقيدة اإلسالمية هي أن مواد الكتاب غري مطبقة يف احلياة،
وال يقدر املعلم على اإلجابة عن السؤال من التالميذ .وهناك أقلية من االستفادة .والىت
يواجهها املدرس يف استعمال طرق تعليم كتاب تيجان الدراري هي ما إذا أخطأ املعلم فهم
املقصود مما يف الكتاب وهذا خطري ألهنا مسائل توحيدية ،إضافة إىل أهنم ال يفهمون مراد
النص أحياان .و أما يف استعمال طرق تعليم كتاب هد هدى فأكثر املعلمني ال يواجهون
مشكلة ،و إمنا أقلهم يواجهوهنا ،وهي أهنم ال يفهمون مراد النص .و مزااي الطرق املستعملة
يف تعليم كتاب العقيدة اإلسالمية هي ( )1أنه يرغب التالميذ يف التعلم ،و( )2أن يشرح
للتالميذ معاىن الكلمات يف السبورة ،و( )3أنه يسهل على التالميذ فهم الكتاب .و أما
عيوهبا فهي ( )1أن يتوقف التالميذ على الكلمات احملفوظة ،و( )2أن تسود الفوضى
الفصل إذا كثر عدد التالميذ .و مزااي الطرق املستعملة يف تعليم كتاب تيجان الدراري هي
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( )1أن يقدر التالميذ على السيطرة على الدرس ،و( )2أن يكون التالميذ أسهل فهما،
و( )3أن يكون التالميذ جمتهدين يف التعلم ،و( )4يرغب التالميذ يف التعلم .و أما عيبها
الوحيد فهي أن تسود الفوضى الفصل إذا كثر عدد التالميذ .و مزااي الطرق املستعملة يف
تعليم كتاب هد هدي هي ( )1أن يكون التالميذ أسهل فهما ،و( )2أن يكون التالميذ
أكثر فعالية يف التعلم ،و( )3أن يكون التالميذ جمتهدين يف التعلم ،و( )4يرغب التالميذ
يف التعلم .و أما عيبها الوحيد فهي أن تسود الفصل الفوضى إذا كثر عدد التالميذ .إن
طرق تعليم الكتب التوحيدية املذكورة يف املعهد مازالت حتتاج إىل تطوير وجتديد وفقا لتطور
الزمان و تقدم التكنولوجيا.
الكلمات املفتاحية :طرق التعليم ،كتب التوحيد ،املعهد التقليدي للرتبية اإلسالمية دار
اهلدى ابلوه غادنج (.)Paloh Gadeng
مقدمة
إن تربية اإلنسان تبلغ كماهلا يف التصور اإلسالمي – حني يصري قادرا على حتقيق
العبادة هلل ،والقيام حبق اخلالفة يف األرض وفق منهج هللا .وهذا يقتضي من الرتبية إيصال
كل إنسان إىل درجة كماله البشري اليت هيّأه هللا له ،وبذلك يسهم إبجيابية وفاعلية يف
عمارة األرض وترقية احلياة على ظهرها وفق منهج هللا تعاىل .إن تربية اإلنسان املسلم على
أساس ديين مستمدة من اجلذور واملصادر الدينية األصلية وبوسائل وطرق تدور مع احلق
أينما وجدته فهي أحق به .ألن تربية اإلنسان وصناعته ليست ابألمر السهل وال األمر
الثانوي بل هي من أصعب األمور وأوىل األمور وأفضل الشؤون .والشك أن للرتبية
اإلسالمية أمهية للفرد واجملتمع .كما أنه البد هلا من تطور يف جمتمع أتشيه أبندونيسيا
وذلك حلل مشكالته.
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وتنبع أمهية الرتبية اإلسالمية للفرد واجملتمع من أن اإلسالم دين عاملي وشامل أنزله
هللا إىل الناس كافة ،ينظم عقيدهتم وعباداهتم ومعاملتهم وأخالقهم وسلوكهم وسائر أعماهلم
يف حياهتم اليومية ،من أجل الوصول إىل حسنتهم وسعادهتم يف الدنيا واآلخرة .فلم يرتك
دين اإلسالم جماال من جماالت احلياة إال وقد تطرق إليها ابهلداية و الرعاية ،وابلتوجيه
واإلرشاد إىل منهجه القومي وصراطه املستقيم .هتدف الرتبية اإلسالمية اىل أن يكون اجملتمع
جمتمعا رابنيا حضاراي يعم فيه اخلري والفضائل ويعيش أهله يف رخاء وسالم يف حياة الدنيا
واآلخرة.
ولتحقيق هذا اهلدف السامي ،فقد ابت ضروراي تنشئة األجيال املسلمة تنشئة
إسالمية ،وتربيتهم تربية دينية إسالمية صحيحة ،وذلك ألن الرتبية اإلسالمية تعمل على
تكوين أجيال مهذبة راقية قوية صادقة تقوم بواجبها يف احلياة ،وتتحمل مسئوليتها
اإلنسانية ،وتسخر عملها وحياهتا يف غرس الفضيلة واخلري وجتنب الرذيلة والش ،و تشعر
دائما مبراقبة هللا يف السر والعالنية ،حىت تظفر ابألمن والسعادة واالستقرار والنقاء والصفاء
يف احلياة الدنيا ،و ابلثواب اجلنة يف احلياة اآلخرة (عباس حمجوب.)29 :1987 ،
وقد تطورت الرتبية الدينية اإلسالمية يف حمافظة ننجرو أتشيه دار السالم
إبندونيسيا بعد دخول اإلسالم إىل إندونيسيا ( )Hanif, 2006: 25-26 Abdullahيف
أواخر القرن األول اهلجري أو السادس امليالدي على أرجح األقوال ( علوي عبد الرمحن
شهاب .)319 :1990 ،فمنذ ذلك الوقت بدأ املسلمون األوائل يتعلمون أمور دينهم على
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أيدي أولئك الدعاة املسلمني الذين جاؤوا إىل أندونيسيا لنشر الدين احلنيف .وصادفت
هذه الدعوة أرضا خصبة وآذاان صاغية وقلواب صافية متعطشة هلذا الدين ،حىت اعتنقت
الغالبية العظمى من أبناء الشعب هذا الدين احلنيف ملا فيه من نور وهداية للبشرية مجيعها
حىت وصلت نسبتهم يف أواخر عام 1995م إىل أكثر من  87%من جمموع السكان البالغ
عددهم  180مليون نسمة.
مث ازدهر اإلسالم فيما بعد ازدهارا يعكسه قيام املمالك يف القرن الثالث عشر
امليالدي ،و هي مملكة برالك ( )Perlakعام 1297م جبزيرة أتشيه ومملكة سامودرا ابسي
(Syamsu As, 1996: 16-17( )Samudera Pasai

 )Muhammadيف اجلزيرة

نفسها .و أقيمت الرتبية اإلسالمية منذ ذلك الوقت يف دور العبادات (املساجد) و املعاهد
الدينية اإلسالمية أو البسنرتينات (( )dayahسعيد إمساعيل القاضى)160-159 :2002 ،
واملدارس اإلسالمية اليت انتشرت يف ربوع البالد بنظامها التقليدي.
ومع مرور الزمان ،كان املعهد اإلسالمي يف حمافظة ننجرو أتشيه دار السالم
إبندونيسيا ينقسم إىل قسمني ،مها املعهد اإلسالمي التقليدي ( )dayah salafiواملعهد
اإلسالمي العصري

(modern

 .)dayahفاملعهد اإلسالمي التقليدي يستخدم كتب

الرتاث فحسب كمنهجه املقرر يف تعليم العلوم اإلسالمية دون اآلخر .و أما املعهد
اإلسالمي العصري مازال يستخدم كتب الرتاث كاملنهج التعليمي يف التعليم وابلزايدة
استخدام املنهج املدرسي الذي قررته وزارة الشؤون الدينية اإلندونيسة .واملعهد اإلسالمي
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التقليدي يف أتشيه له ميزات خاصة حيث إن كتب الرتاث هي املنهج الوحيد الذي أجرى
به املعهد يف عملية التعليم والتعلم .وعالوة على ذلك ،كان هلذا املعهد عناصر تربوية أخرى
كما وجدان يف املعهد اإلسالمي العصري أو املدرسة احلديثة مثل أهداف للتعليم واملناهج
أو املواد الدراسية املقررة واالختبار والتقومي ووسيلة التعليم وتسهيالت التعليم وطرق التعليم
والبيئة وغريها من العوامل الدافعة واملؤثرة على عملية التعليم والتعلم يف املعهد اإلسالمي
املذكور.
لو أتملنا استعمال طريقة التعليم يف املعهد اإلسالمي التقليدي ،لوجدان أنه
يستخدم طرقا عديدة ومتنوعة يف تعليم كتب الرتاث .و هذه الطرق مازالت مستخدمة
حىت اآلن يف املعهد اإلسالمي التقليدي أبتشيه ال غريها .و لذلك كانت طريقة تعليم
كتب الرتاث يف املعهد اإلسالمي التقليدي أبتشيه هلا خصائص ومزااي خمتلفة عن املعاهد
الرتبوي األخرى .و هذا الواقع الذي يريد الباحث أن يبحثه يف هذه الرسالة.
ان استخدام طريقة تعليم كتب الرتاث يف املعهد اإلسالمي التقليدي والسيما يف
املعهد التقليدي للرتبية اإلسالمية دار اهلدى ابلوه غادنج سبب من أسباب جناح هذا
املعهد يف إجراء عملية التعليم و التعلم أبتشيه .لكن وجد الباحث أن بعض املعلمني
( )Teungkuيف املعهد مل يفهموا حقيقة استخدام هذه الطريقة يف تعليم كتب الرتاث ألن
لكل كتاب عالمات وميزات خمتلفة عن الكتب الدينية األخرى .و هذه األحوال تدل
على أن الطرق املستخدمة يف تعليم كتب الرتاث متنوعة وخمتلفة حسب نوع الكتاب
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املدروس يف التعليم .إذا ،معرفة حقيقة استخدام الطريقة لدى املدرس يف املعهد اإلسالمي
التقليدي يف تعليم كتب الرتاث مهمة جدا .ومن جانب أخر إن هلذه الطرق املستخدمة يف
تعليم كتب الرتاث قصورا جيب علي املعلمني فيه أن يعاجلوها معاجلة.
ويريد الباحث أن خيتصر يف هذه الكتابة حبثا يف طرق تعليم الكتب التوحيدية يف
ذلك املعهد فحسب .و لذا هتدف هذه الدراسة إىل الوقوف على واقع الطرق املستعملة
يف تعليم الكتب التوحيدية يف املعهد التقليدي للرتبية اإلسالمية دار اهلدى ابلوه غادنج
أتشيه مشالية والتعرف على الصعوابت اليت يواجهها املعلم يف استعمال الطرق ومعاجلاهتا
والكشف عن جوانب القصور واملزااي يف إجرائها وتقدمي إمكان تطويرها وجتديدها يف
املعهد املذكور .ويعتمد الباحث ىف هذا البحث على املنهج الوصفي القائم على التحليل.
وجلمع البياانت واملعلومات املوجودة ىف ميدان البحث يستعمل الباحث ثالث طرق وهي
مالحظة مباشرة ومقابلة وحتليل الواثئق.
التعريف بطرق تعليم كتب التوحيد
و كلمة "طرق" مجع من "طريقة" وهي لغة مصدر من طرق– يطرق – طريقة،
ومجعها طرق ومعناها السري أي السبيل (لويس معلوف .)460 :1978 ،وقال أرمي عارف
( )Armai Arif, 2002: 40كما نقل عن م .عارفني ( )M. Arifinأن
اللغة اإلغريقية وهو  .metodosو كلمة
hodos

metodos

metode

من

متكون من  ,methaأي املرور و

أي الطريق .إذا أن الطريقة مبعىن طريق املرور للوصول إىل الغرض .و كلمة طريقة

Syahrizal

يف العربية أتيت ابلكلمات املختلفة فهي طريقة ومنهاج ووسيلة .وكانت الطريقة معناها
 jalanومنهاج معناه  kurikulumو

sistem

ووسيلة معناها  perantaraأو  mediaو

 ،mediatorبل إن أقرب العربية وأكثر استخداما مبعىن  metodeطريقة

( Abuddin

.)Nata, 1997: 92

ابلرجوع إىل معاجم اللغة أيضا جيد أن مفهوم طريقة يعين السري أو املذهب .و
الطريقة هي احلال ،و يقال فالن على طريقة حسنة أو طريقة سيئة (مجال الدين حممد بن
مكرم ،دون السنة .)312 :قال هللا تعاىل :و ألو استقاموا على الطريقة ألسقيناهم ماء
غدقا (سورة اجلن ،اآلية .)16 :وابلرجوع إىل املعىن اللغوي للطريقة جند أهنا أوسع و أمشل
مفهوم أسلوب كما سنرى بعد قليل ،ومع هذا قد يرجع هذا اخللط إىل:
-

االصطالح املتداول بني املربني على أن ما يسمى طريقة يسمى أسلواب.

-

عدم إدراك املعىن اللغوي ملصطلح الطريقة و األسلوب.

-

الرتمجة من اإلجنليزية إىل العربية للمصطلحني  method, styleدون النظر
إىل املضمون.

-

تعدد تعريفات مصطلح طريقة من الباحثني دون الرجوع إىل األصل
اللغوي مثل تعريف طريقة التعليم أو التدريس على أهنا النمط املتبع يف
التدريس أو األسلوب الذى يتبعه الفرد (روانلدت هاميان )36 :1983 ،أو
الوسيلة الىت تستخدم يف حتقيق أهداف الدرس (حسن معوذ،
 )86وهكذا دون الرجوع إىل األصل اللغوي (نفس املرجع.)87 :

:1963
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وأما الطريقة اصطالحا طريق مير به للوصول إىل الغرض (نفس املرجع .)91 :و
معىن آخر أن الطريقة طريق مير به لعرض املواد لتحصيل غرض التعليم (

Armai Arif,

 .)2002: 40ومن التعريفني املذكورين ختلص إىل أن الطريقة طريق مير به للوصول إىل
الغرض املرجو يف األمر .وغريمها من التعريف تعاريف الطريقة عند علماء الرتبية ومنهم:
أ) .حسن لنججولنج ) (Hasan Langgulungكما نقل عنه أبو الدين انتى
(Nata

 ،)Abuddinقال إن الطريقة حقيقة طريق للوصول إىل الغرض(نفس املرجع:

.)41
ب) .زكية درجة
(Namsa, 2000: 4

)Daradjad

 (Zakiahوغريها كما نقل عنها يونس منسى

 )Yunusقال أن الطريقة طريق الفعل املنظم والعام كطريق فعل

العلم.
و مما سبق من التعريفني املذكورين يدل على أن علماء الرتبية هلم آراء خمتلفة يف أن
يعرفوا كلمة الطريقة .و إن كان ذلك فيلخص من آرائهم املختلفة أن الطريقة طريق مير به
للقيام ابلشيء كعامل من العوامل للوصول إىل الغرض املرجو.
و كلمة "التعليم" يف اللغة أصله من "يعلم" أي فعل التعليم أو كل شيء متعلق
ابلتعليم ( " ".)Warul Walidin AK dan Ramly Maha, 2006: 2أو عملية التعليم
( ".)Darwyn Syah dkk, 2007: 19و يعىن غريه أن التعليم "إيصال املعلومات إىل
التلميذ ليعرف حاداثت و أحكام أو عملية من العلم (".)Zuhairini dkk, t.t.: 27
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ويعىن ابلتعليم أيضا الفن أو املهارة املستعدة إلمالء ذهن التالميذ خببة علمية وعملية أو
مهارة ابلطريق الضابط (حامد عبد القادر ،دون السنة . )7 :ومعىن التعليم ابالختصار
إذن "عملية يقوم هبا املدرس يف اإلشراف على التالميذ ويعينهم إىل متلك خبة التعليم".
( )Darwyn Syah dkk, 2007: 30أو بعبارة أخرى أن التعليم "معاملة التعلم و التعليم
بني األشياء التعليمية وهي معاملة بني املدرس وتالميذه والتالميذ بغريهم يف الوصول إىل
أغراض الرتبية والتعليم خاصة (نفس املرجع.)31 :
وأما كلمة التعليم اصطالحا فهو فن يقصد به تزويد التالميذ ابخلبات العلمية
والعملية أو الفنية أبقوم الطرق(حامد عبد القادر ،دون السنة .)7 :وقال كلباتريك
" " Kilpatrickإن للفظ طريقة التعليم معنيني مها معىن ضيق ،واملقصود به توصيل
املعلومات ،ومعىن واسع وشامل هو اكتساب املعلومات مضافا إليه وجهات نظر وعادات
يف التفكري و غريمها (صاحل عبد العزيز و عبد العزيز عبد اجمليد .)239 :1993 ،مث قيل إن
الطريقة مبعناها الضيق أيضا تكون عبارة عن خطوات حمددة يتبعها املعلم لتحفيظ
املتعلمني أكب قدر ممكن من املادة العلمية الدراسية (طه على حسني الدليمي و زينب
حسني الشمري.)43 :2003 ،
و كلمة "طريقة" إذا تندمج بكلمة "التعليم" فتكون أخص املعىن وهو طريقة
التعليم .و قال كلباتريك ( ) Kilpatrikكما نقل عنه صاحل عبد العزيز أن طريقة التعليم هلا
معنيان مها معىن ضيق ،واملقصود به توصيل املعلومات ومعىن واسع و شامل هو اكتساب
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املعلومات مضافا إليه وجهات نظر وعادات يف التفكري وغريها .مث قيل إن الطريقة مبعناها
الضيق أيضا تكون عبارة عن خطوات حمددة يتبعها املعلم لتحفيظ املتعلمني أكب قدر
ممكن من املادة العلمية الدراسية (نفس املرجع) .وقال حامد عبد القادر كما نقل عنه
حسني شحانة ( )95 :1997إن طريقة التعليم هي جمموعة األداءات الىت يستخدمها املعلم
لتحقيق سلوك متوقع لدى املتعلمني.
وطريقة التعليم أو التدريس هي سلوكيات املعلم الىت توجد أينما تواجد تدريس،
وتكون منظمة وموجهة حنو حتقيق أهداف حمددة يف وقت قليل وجهد يسري (مهدى
حممود سامل و عبد اللطيف بن احللييب،

:1998

 .)314والتعليم نشاط إنساين أيضا،

ويعرف على أنه العمل املفضي إىل التعلم( ،ارثر جورج هيود واي اج هيوز)331 :1982 ،
ويتم من خالله اكتساب العديد من اخلبات وأحداث التغريات السلوكية املتنوعة (مهدى
حممود سامل وعبد اللطيف بن احللييب،

:1998

 .)228إذن ،إن طريقة التعليم اختصارا

طريقة يتبعها املدرس إليصال املعلومات من املواد الدراسية ليفهمها التالميذ حق الفهم
ابلسهولة و اليسر و الفعالية.
و املراد بطرق تعليم كتب التوحيد كيفيات يقوم هبا املدرس يف إيصال مواد توحيدية
من الكتب التوحيدية املعينة إىل أذهان املتعلمني ليفهمواها حق الفهم .و هذه الطرق
ليست منحصرة على طريقة واحدة ،وإمنا كانت مشتملة على طرق كثرية و عديدة وخمتلفة
ومتنوعة .وخيتار املدرس هذه الطرق ويسيطرها لتسهيله يف نقل املعلومات إىل متعلميه.
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كتب التوحيد ككتب الرتاث
وكتب التوحيد من الكتب الرتاثية املعلمة يف املعاهد التقليدية أو السلفية .و يطلق
كتب الرتاث يف اللغة اإلندونيسية

علىkitab kuning

والعصرية على الكتب القدمية جبوار مصطلح

 .ويطلق يف املعاهد التقليدية

Sa’id( kitab gundul, kitab kuno

Siradj et. al, 1999: 222

 )Aqielوترجع هذه املصطلحات إىل املعىن الواحد

(املرتادفة) .و أما كتب الرتاث

 "Kitabاصطالحا فقال منتهى أزهاري

(Muntaha

"Kuning

 )Azhariأهنا كتب دينية متعلقة ابلعلوم اإلسالمية املدروسة يف املعهد

اإلسالمي مكتوبة ابللغة العربية ترتيبا كالسيكيا .وقال أفندي خمتار

(Afandi

)" Mukhtarإن كتب الرتاث هي الكتب الدينية املكتوبة ابللغة العربية الكالسيكسة اليت
ألفها العلماء املتقدمون قبل القرن السابع عشر امليالدي (

Fahmi Arif El Muniry,

 .)2006: 77-78وأما أزيوماردي أزرا ( )Azyumardi Azra, 2000: 111فريى "إن
كتب الرتاث هي الكتب الدينية ابللغة العربية اليت ألفها العلماء املتقدمون يف الشرق
األوساط يف الزمان القدمي ،وصفحات هذه الكتب لوهنا أصفر .وهذا التعريف يتوسع إىل
معىن جديد وهو الكتب الدينية ابللغة العربية ،و اللغة املاليوية أو اللغة اجلاوية و اللغات
احمللية يف إندونيسيا اليت ألفها العلماء يف جزيرة العرب وإندونيسيا".
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فيما يتعلق هبذه املصطلحات فاألعالم الرتبويون يعرفوهنا كما نقله فهمى عارف
املنريى

(Arif El Muniry, 2006: 77-78

)(Muntaha Azhariيعرف

kitab kuning

 )Fahmiوأولئك هم :منتهى أزهرى
أبنه كتب دينية متعلقة ابلعلوم اإلسالمية

املتعلمة ىف املعاهد ومكتوبة ابلعربية ابلنظام القدمي .و يعرفها أفندى خمتار (Affandi
) Mochtarأبهنا كتب دينية عربية أو مكتوبة أبحرف عربية كنتاج فكري للعلماء القدماء
(السلفيون) مكتوبة بنمط خاص قبل العهد احلديث أو قبل القرن السابع عشر للميالد.
وخلص مرتني فن برونسني ) (Martin Van Bruinessenأبن يقال

kitab kuning

مكتوب على قرطاس األصفر من الشرق األوسط ىف أوائل القرن العشرين للميالد”.
فيما يتعلق بقوله املذكور فزاد هو ىف كتابه اآلخر أن تقليد kuning kitabتقليد
من الشرق األوسط وصار بعد ذلك تقليدا للمعاهد ىف أندونيسيا .و كل الكتب القدمية
املتعلمة فيها عربية ومعظمها مكتوبة قبل انتشار اإلسالم فيها .و كذلك وجد الكتب
املتعددة شرحا على النصوص القدمية اليت ليست منه و إن كانت هذه الكتب املشروحة
الىت كتبها العلماء األندونيسيون أكثر (.)Martin Van Bruinessen, 1995: 17-22
و قال أزيومردي أزرا ) (Azyumardi Azra, 2000: 111أبكمل القول إن
kitab kuning

فهم ابلكتب الدينية العربية وكتب ابحلروف العربية و ألفها علماء

املسلمني وغريهم من مفكري املسلمني ىف العصر القدمي وكانوا من الشرق األوسط خاصة.
وهلذه الكتب أمناط خاصة وقراطيسها صفراء لونه مث أوسع هلذه الكتب معىن أن تكون
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كتبا دينية عربية وماليونية أو جاوية أو غريها من اللغات احمللية فيه ابستخدام أحرف عربية
غري أن كتبها العلماء من الشرق األوسط وأن كتبها العلماء من أندونيسيا نفسهم أيضا.
و يلخص من تعاريف  kitab kuningقدمها انظرو املعهد املذكرون أهنا كتب
مطبوعة على قرطاس أصفر لونه عامة ،فيها علوم إسالمية متعلمة ىف املعهد ومعلمة فيه
ومكتوبة ابلعربية كإنتاج أفكار العلماء القدماء (سلفيون) سواء أ كانوا من الشرق األوسط
أم من إندونيسيا نفسها .إذن ،واملقصود بطريقة تعليم كتب الرتاث مبعناها الواسع طريقة
إيصال املواد الدراسية اليت تصدر من الكتب املطبوعة ابللون األصفر واليت هي كتب قدمية
عربية وماليونية جيب على املتعلمني تعلمها وعلى املعلمني تعليمها يف املعاهد اإلسالمية
السلفية أو التقليدية خاصة.
أمهية الطريقة يف تعليم كتب التوحيد
كانت للطريقة أمهية إذ يتوقف جناح تعليم كتب التوحيد على طريقة تعليمه .إن
الطريقة "صراط يتصل املعلم مبتعلمه إىل غاية الرتبية"

(Uhbiyati, 1998: 124

)Nur

وإىل تعليم كتب التوحيد املرجو .ولتحصيل هذا النجاح فكانت الطريقة والغاية من التعليم
يف اجتاه واحد .واملقصود أن "الطريقة تساعد على الوصول إىل غاية التعليم ،و إال فكانت
الغاية عبثا" ( .)Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, 2002: 85ابإلضافة
إىل ذلك ،كانت طريقة التعليم حتتاج إىل االهتمام هبا ألهنا أهم من املادة ال العكس.
واملواد الكثرية دون الوقوف على طريقة التعليم الفعالة دون مناسبتها لعقل املتعلم فال تؤدي
إىل النتائج املرجوة يف التعليم .ولذلك ليس للمعلم قدرة على السيطرة على املواد الدراسية
الكثرية وإمنا له السيطرة على طرق التعليم الكثرية والقدرة على ابتداع هذه الطريقة لنفسه.
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والطرق العديدة ىف تعليم كتب التوحيد شيء حسن ،ولكن أهم من ذلك
استخدام الطريقة املناسبة حىت تصل إىل غاية الرتبية والتعليم كما يكون مرجوا .وطريقة
تعليم كتب التوحيد اجليدة واملناسبة طريقة التعليم اليت ينتفع ابستعماهلا املعلم واملتعلم.
واملقصود ابنتفاع املعلم هبذه الطريقة هو هذه الطريقة تساعده يف إيصال املواد الدراسية
ونقلها إىل متعلمه .وأما املقصود ابإلنتفاع هبا للمتعلم فهذه الطريقة تسهل وتسرع فهم
املواد اليت قدمها معلمه .وهبذا االستخدام فإن املعلم واملتعلم يصالن إىل غاية الرتبية
والتعليم .إذن ،ومما سبق من البيان فنفهم أن طريقة تعليم كتبها ال تنفع ملعلم فقط لكنها
للمتعلم أيضا .وهذا قيام ابلوصول إىل أغراض تعليم كتب التوحيد املرجو.
وصف للمعهد دار اهلدى التقليدي للرتبية اإلسالمية ابلوه غادنج (Paloh
)Gadeng

كان املعهد معهدا تقليداي يقع يف قرية ابلوه غادنج ( )Paloh Gadengمنطقة
ديوانرتا ( ،)Dewantaraحوايل  2كيلومرت إىل جهة اجلنوب من تقاطع مدينة كرونج
غكوه ( )Krueng Geukuehمديرية األتشية الشمالية حمافظة أتشية .إن موقع املهعد
أكثر وضوحا ألنه يقع يف جوار شارع قرية ابلوه غادنج ( .)Paloh Gadengوعرض
القرية  47هكتار تقريبا .وحدها يف جهة الغرب بقرية ابلوه مراي ( )Paloh Meriaويف
جهة الشرق بقرية ابلوه كيكي ( )Paloh Kikiو يف جهة الشمال بقرية متبون تونونج
( )Tambon Tunongو يف جهة اجلنوب بقرية كرونج (.)Kareung
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و كان حمل املعهد أيضا يف جهة اجلنوب من مصنع مساد أسيان ( )Aseanمبسافة
 5كيلومرت منه و

6

كيلومرت من مكتب منطقة ديونرتا ( )Dewantaraو  25كيلومرت من

مدينة مديرية أتشية الشمالية .و املسافة من مدينة منطقة إىل القرية  20دقيقة جبوالة و من
مدينة مديرية  1ساعة ومن مدينة حمافظة أتشية  5ساعات .وكانت آلة املواصلة املستخدمة
إىل املعهد جوالة وسيارة عادة .و عدد سكان القرية

5000

شخص تقريبا .وأكثرهم

فالحون وأقلهم موظفون يف احلكومة وعمال يف املصانع و جتار وغريهم.
و كان معهدا من املعاهد الرتبية اإلسالمية التقليدية أو السلفية الذى تعلم فيه
كتب الرتاث للعلماء القدماء الشافعية يف الفقه .وقد أسسه تنجكو احلاج مصطفى أمحد
املعروف أبىب ابوله غادنج  Paloh Gadengسنة

1987

للميالد .وهو ما يزال مديرا له

حىت اآلن.
إن أتسيس املعهد أول مرة كان من رأي أعالم اجملتمع من تنجكو احلاج رملي بن
يوسف و تنجكو احلاج حسن بن عثمان و تنجكو احلاج عبد هللا علي وغريهم .ورأوا أن
ظهور معهد الرتبية اإلسالمية يف قريتهم شىيء مهم لتعليم أجيال األمة علوما دينية .وحاولوا
ذلك وعاجلوه معاجلة .مث أتوا إىل تنجكو احلاج حممد أمني بن حممود املعروف أبىب تومن
بلنج بلديه لتقدمي رأيهم عنه .فاستجاب هو بعد أن مسع رغبتهم فيه استجابة إجيابية ووافق
على رأيهم .وسأل هو تنجكو مصطفى أمحد كطالب من الطالب القدماء إذ ذاك لتعيينه
مديرا يف معهد سيؤسسه يف قرية ابلوه غادنج .ووافق تنجكو مصطفى أمحد أن يكون
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مديرا فيه و مكث يف تلك القرية وأسس فيها معهد الرتبية اإلسالمية حتت رعايته املسمى
بدار اهلدى.
و كان حمل بناء املعهد أول مرة منطقة مستنقعة فبين عليها أمكنة تعليمية كمدرسة
للمجتمع حوله أول مرة .وعدد الطالب الذين ميكثون فيه أول أتسيسه  30طالبا من
والايت متنوعة .وأما غريهم من الطالب فمن القرى اجملاورة له .ويتعلمون فيه ليال ويبيتون
فيه ويرجعون منه إىل بيوهتم صباحا .ويف السنوات اآلتية زادت مبانيه وطالبه .وعدد الذين
يتعلمون فيه حىت اآلن  1200طالب تقريبا من الذكور واالانث.
وليس املعهد معهدا مندجما بني نظامي التعليم املدرسي واملعهدي ولكنه يعتمد
على نظام التعليم املعهدي أو املعهد التقليدي فحسب .ونظام التعليم املعهدي التقليدي
أو السلفي وحدة تعليمية اعتمد عليه املعهد منذ بنائه إىل اآلن دون التغيري .وهذا املعهد
وإن كان معتمدا على النظام التقليدي يزداد الطالب الذين أيتون إليه ليأخذوا منه علوما
دينية زايدة مستمرة .وهذا يدل على أنه من املعاهد املتطورة املتقدمة يف تربية أجيال
املستقبل للمجتمع وتعليمهم علوما دينية كزاد للدنيا و اآلخرة.
نظام التعليم يف املعهد دار اهلدى التقليدي للرتبية اإلسالمية بلوه غادنج (

Paloh

)Gadeng
و يتكون نظام التعليم يف هذا املعهد على الرؤية وهيئة التدريس وطالب العلم
واملنهج .واستوت رأية املهعد بغريه من املعاهد يف آتشية عامة ،وهو يصري معهدا تربواي
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إسالميا متقدما يف حتصيل العلماء الشافعية والقادرون على أن يعاجلوا مسائل للمجتمع
والشعب والدولة .وهيئة التدريس فيه أساتذة جيدون حيث إهنم أخذوا عن مدير املعهد
العلوم الدينية مباشرة .ومنهم من خترج يف غريه من املعاهد وعلم فيه ومكث فيه زمنا طويال
قبل رجوعه إىل قريته ليعيش فيها ويبين فيها معهد الرتبية اإلسالمية كفرع من فروع املعهد
الذي خترج منه .والطالب هو الذى يطلب العلوم من الفصل األول إىل الفصل السابع.
وهم أيتون من املناطق املختلفة يف حمافظة آتشية .وعددهم كما يف اجلدول اآلتى:
.1

اجلدول عدد الطلبة يف املعهد دار اهلدى التقليدي للرتبية اإلسالمية ابوله
غادنج Paloh Gadeng

الرقم

نوع الطلبة

ذكر

أنثى

ذكر +أنثى

1

الطلبة املقيمون

550

250

800

2

الطلبة غري املقيمني

300

100

400

اجملموع

850

350

1200

و يدل اجلدول السابق على أن جمموع الطالب فيه عددهم أكثر من عدد
الطالبات .وقد زاد الطالب والطالبات من عام إىل عام حىت اآلن.
و أما املواد التعليمية املتضمنة يف املنهج التعليمي ابملعهد دار اهلدى التقليدي
للرتبية اإلسالمية ابوله غادنج
فهي كما يلى:

Paloh Gadeng

من الفصل األول إىل الفصل السابع

طرق تعليم كتب التوحيد.........

فالفصل األول متكون على الفقه :منت الغاية والتقريب والنحو :حترير األقوال ومنت
اآلجرومية والصرف :ضم ومدخل أو منت البناء والتوحيد :العقيدة اإلسالمية واألخالق:
فالجران أخالق والتاريخ :خالصة نور اليقني

1

و القرآن :جتويد القرآن .والفصل الثاين

متناول على الفقه :الباجوري  1والنحو :الكواكب الدرية  1والصرف :الكيالىن والتوحيد:
تيجان الدراري واألخالق :أخالق للبنني

2

والتاريخ :خالصة نور اليقني  .2والفصل

الثالث حمتو على الفقه :الباجوري  2والنحو :الكواكب الدرية  2والصرف :سلسل املدخل
والتوحيد :تيجان الدراري واألخالق :أخالق للبنني

3

والتاريخ :خالصة نور اليقني

واملنطق :منت سالم .والفصل الرابع مشتمل على الفقه :إعانة الطالبني

1

3

والنحو :منت

األلفية والصرف :سلسل املدخل والتوحيد :كفاية العوام واحلديث :منت األربعني واملنطق:
إيضاح املبهم .والفصل اخلامس متكون على الفقه :إعانة الطالبني

4-3

واحمللى والنحو:

شرح ابن عاقل والتفسري :تفسري الصاوي والتوحيد :هد هدي واحلديث :اجملالس السنية
واملنطق :إيضاح املبهم والتصوف :تعليم املتعلم .والفصل السادس متناول على الفقه :احمللى
والنحو :شرح ابن عقيل والتفسري :تفسري الصاوي واحلديث :مصطلح احلديث .والفصل
السابع مشتمل على الفقه :احمللى والنحو :شرح ابن عقيل والتفسري :تفسري الصاوي
واحلديث :مصطلح احلديث.
الطرق املستعملة يف تعليم كتب التوحيد يف املعهد دار اهلدى التقليدي للرتبية
اإلسالمية بلوه غادنج ()Paloh Gadeng
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وهذه الطرق املستعملة مقسمة إىل ثالثة أقسام حسب الفصل الدراسي وهو
الفصل األول والثالث واخلامس .و أما الطرق املستعملة يف تعليم هذه الكتب فكما يف
اجلدول التاىل:
 .2اجلدول طرق تعليم الكتب التوحيدية حسب مرحلة الفصول الدراسية
الرقم

أمساء الكتب

الفصول الدراسية

الطرق املستعملة

1

العقيدة اإلسالمية

الفصل األول

قراءة النص والرتمجة والتكرار
وشرح ما فيه وأخذ النتائج

2

تيجان الدراري

الفصل الثالث

قراءة ألشكال وترمجة
النصوص املعلمة والتكرار
والشرح والسؤال واجلواب
وأخذ النتائج

3

هد هدي

الفصل اخلامس

قراءة ألشكال مع االهتمام
ابلنحو والصرف وترمجة
النصوص والتكرار والشرح
والسؤال وجواب وأخذ
النتائج

التوحيدية

يتضح مما سبق من اجلدول أن املعلم الذي يعلم كتاب العقيدة اإلسالمية يف معهد
دار اهلدى ابلوه غادنج يستخدم  5طرق وهي طريقة القراءة والرتمجة والتكرار والشرح وأخذ
النتائج ،والذي يعلم كتاب تيجان الدراري يستخدم

6

طرق وهي طريقة القراءة والرتمجة

والتكرار والشرح والسؤال واجلواب وأخذ النتائج .وأما الذي يعلم كتاب هد هدي

طرق تعليم كتب التوحيد.........

فيستخدم

6

طرق وهي طريقة القراءة مع اإلهتمام ابلنحو والصرف والرتمجة والتكرار

والشرح والسؤال واجلواب وأخذ النتائج .والطرق العديدة واملتنوعة الىت يستخدمها املعلم
يف املعهد دلت على أنه قادر على سيطرهتا ،وتلك ال متلل التالميذ يف تعلم الكتب.

املشكالت اليت يواجهها املعلم يف استعمال طرق تعليم الكتب التوحيدية وعالجها
وأما املشكالت الىت يواجهها املعلم يف استعمال طرق تعليم الكتب التوحيدية
وعالجها فكما يف اجلدول التاىل:
 .3اجلدول املشكالت الىت يواجهها املعلم يف استعمال طرق تعليم الكتب التوحيدية
وعالجها
الرقم

أمساء الكتب

املشكالت

عالج املشكالت

1

العقيدة
اإلسالمية

املواد يف الكتاب غري
مطبقة يف احلياة اليومية

أيمر املعلم تالميذه أبن
يهتموا ابلكلمات الصعبة يف
اجلمل حق االهتمام

2

تيجان الدراري

قد ال يفهم املعلم مراد
النص وخيطأ يف شرحه
وهو أمر خطري ألن ذلك
مسألة توحيدية

3

هد هدي

ال يواجه املعلم مشكلة
يف استعمال طرق تعليم
الكتاب

التوحيدية

يسأل املعلم عما ال يفهم
معلما آخر

-
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ويفصل اجلدول السابق أن املعلم يف معهد دار اهلدى ابلوه غادنج فيواجه مشكلة
عند استعمال طرق تعليم كتاب العقيدة اإلسالمية .وهذه املشكلة هي ال تطبق املادة يف
احلياة .ولعالج هذه املشكلة فيأمر املعلم تالميذه أبن يهتموا ابلكلمات الصعبة يف اجلملة
حق االهتمام .ويوضح اجلدول السابق أن املعلم يف املعهد يواجه مشكلة عند استعمال
طرق تعليم كتاب تيجان الدراري أيضا .وهذه املشكلة هي أن خطأ املعلم يف فهم مراد
النص وشرحه ميثل خطورة ألهنا مسألة توحيدية ،ولعالج هذه املشكلة فيحاول املعلم أن
يسأل عن ذلك معلما آخر .وأما املعلم فيه ال يواجه مشكلة عند استعمال طرق تعليم
كتاب هد هدى .واخلالصة أن لكل الطريقة املستعملة يف تعليم الكتب التوحيدية يف
املعهد مشكالت ومعاجلاهتا عند املعلم الذي يعلمها إال املعلم الذي يعلم كتاب هد هدي
حيث أنه ال يواجه مشكلة يف استعمال طرق تعليمه وال معاجلة له.
وبذلك فاخلالصة أن أكثر املعلمني يف ذلك املعهد يواجهون مشكلة يف استعمال
طرق تعليم الكتب التوحيدية .وقليل منهم ال يواجهوهنا .وتقسم هذه املشكالت إىل
املشكلة اخلارجية والداخلية .فاخلارجية من املعلمني هي التطبق املادة يف احلياة .وأما
الداخلية يف نفسهم هي أهنم قد خيطأ يف فهم مراد النص.
مزااي وقصور طرق تعليم كتب التوحيد
وأما مزااي وقصور طرق تعليم هذه الكتب فبياهنا كما يف اجلدول التاىل:

طرق تعليم كتب التوحيد.........

 .4اجلدول مزااي وقصور طرق تعليم كتب التوحيد
الرقم

أمساء

الكتب

الطرق املستعملة

مزاايها

عيوهبا

التوحيدية
1

قراءة النص والرتمجة
العقيدة
اإلسالمية والتكرار وشرح ما فيه
وأخذ النتائج

2

تيجان
الدراري

3

هد هدي قراءة األشكال مع
االهتمام ابلنحو
والصرف وترمجة
النصوص والتكرار
والشرح والسؤال
وجواب وأخذ النتائج

جيعل التالميذ فهم توقف التالميذ
على الكلمات
املادة التعليمية
املرتمجة إذا مل
حيفظوها

قراءة األشكال وترمجة جيعل فهم التالميذ ليس فيها
املادة التعليمية عيوب
النصوص املعلمة
سريعا وجيتهدون
والتكرار
يف التعلم
والشرح والسؤال
واجلواب وأخذ النتائج
فهم
تسهل
املادة
التالميذ
التعليمية وتزيد
جهدهم يف التعلم

ليس فيها
عيوب

ويتضح مما سبق من اجلدول أن املعلم الذي يعلم كتاب العقيدة اإلسالمية يف
معهد دار اهلدى بلوه غادنج فقال إن حماسن الطرق الىت يستعملها يف تعليم ذلك الكتاب
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جيعل التالميذ فهم املادة التعليمية وعيبها توقف التالميذ على الكلمات املرتمجة إذا مل
حيفظوها .ولذلك ،فاخلالصة أن للطرق الىت يستعملها املعلمون يف تعليم كتاب العقيدة
اإلسالمية يف ذلك املعهد حماسنا وعيواب .واعتمادا على ما سبق من اجلدول يتضح أن
املعلم الذي يعلم كتاب تيجان الدراري يف معهد دار اهلدى بلوه غادنج فقال إن حماسن
الطرق الىت يستعملها يف تعليم ذلك الكتاب أهنا جيعل فهم التالميذ فهم املادة التعليمية
سريعا وجيتهدون يف التعلم ،وليس فيها العيب .وبذا فاخلالصة أن للطرق الىت يستعملها
املعلمون يف تعليم كتاب تيجان الدراري يف املعهد املذكور حماسنا و عيواب .ويتضح من
اجلدول أن املعلم الذي يعلم كتاب هد هدى يف معهد دار اهلدى بلوه غادنج فقال إن
حماسن الطرق الىت يستعملها يف تعليم ذلك الكتاب أهنا تسهل فهم التالميذ املادة التعليمية
وتزيد جهدهم يف التعلم ،وليس فيها العيب .وبذا فاخلالصة أن للطرق الىت يستعملها
املعلمون يف تعليم كتاب هد هدى يف هذا املعهد حماسنا فحسب.
إمكان تطوير وجتديد طرق تعليم كتب التوحيد
للوقوف على إمكان تطوير وجتديد طرق تعليم الكتب التوحيدية فسيكون بيانه
كما يكون يف اجلدول التايل:
 .5اجلدول إمكان تطوير وجتديد طرق تعليم الكتاب التوحيدية
الرقم

اسم الكتاب

إمكان تطوير وجتديد طرق تعليمه

1

العقيدة اإلسالمية

إمكان تطوير وجتديد طرق تعليمه لرتمجة
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الكلمات الصعبة يف هناية موضوع املادة ابنتظام
2

تيجان الدراري

إمكان تطوير وجتديد طرق تعليمه احتياجا إىل
أسرع الطرق

3

هد هدي

إمكان تطوير وجتديد طرق تعليمه مراعة تقدم
الزمان .واالهتمام ابلتالميذ سريع الفهم

ومما سبق من اجلدول يتضح أن طرق تعليم كتاب العقيدة اإلسالمية يف ذلك
املعهد اإلسالمي التقليدي عند املعلمني الذين يعلمونه حيتاج إىل تطوير وجتديد لتسهيل
التعلم والتعليم ولتقدم الزمان ولرتمجة الكلمات الصعبة يف هناية موضوع املادة ابنتظام .ويرى
املعلمون لكتاب تيجان الدراري أن طرق تعليم الكتاب فيه حتتاج إىل تطوير وجتديد حبثا
عن أسهل الطرق لفهم الكتاب ومراعة تقدم الزمان واحتياجا إىل أسرع الطرق التعليمية.
ويدل اجلدول أيضا على أن طرق تعليم كتاب هد هدى يف املعهد عند مجيع املعلمني
الذين يعلمونه حتتاج إىل تطوير وجتديد ومراعاة اتباع تقدم الزمان .ومنهم من يزيد الكالم
واالهتمام ابلتالميذ سريعي الفهم .واخلالصة أن الطرق التعليمية للكتب التوحيدية املعلمة
يف ذلك املعهد يف حاجة إىل إمكان تطوير وجتديد .وذلك ألسهل الطالب فهم ما فيها و
أسرعهم سيطرة عليها.
خامتة
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و أتسيسا على ما سبق من الدراسات امليدانية الىت قام هبا الباحث توصل البحث
إىل النتائج أن الطرق املستعملة يف تعليم كتاب العقيدة االسالمية هي طريقة القراءة
والرتمجة والشرح أو احملاضرة والتكرار وأخذ النتائج .والطرق املستعملة يف تعليم كتاب
تيجان الدراري هي طريقة القراءة والرتمجة والشرح والسؤال واجلواب والتكرار وأخذ النتائج.
وأما الطرق املستعملة يف تعليم كتاب هد هدي فهي طريقة القراءة والرتمجة واجملادلة أو
املناظرة والسؤال واجلواب وأخذ النتائج.
املشكالت الىت يواجهها املدرس يف استعمال طرق تعليم كتاب العقيدة اإلسالمية
هي أن مواد الكتاب غري مطبقة يف احلياة ،وال يقدر املعلم على اإلجابة عن السؤال من
التالميذ .وهناك أقلية من االستفادة .واملشكالت الىت يواجهها املدرس يف استعمال طرق
تعليم كتاب تيجان الدراري هي إذا أخطأ املعلم فهم املقصود مما يف الكتاب وهذا خطري
ألهنا مسائل توحيدية ،إضافة إىل أهنم ال يفهمون مراد النص أحياان .وأما يف استعمال طرق
تعليم كتاب هد هدى فأكثر املعلمني ال يواجهون مشكلة ،وإمنا أقلهم يواجهوهنا ،وهي
أهنم ال يفهمون مراد النص.
.1

ومزااي الطرق املستعملة يف تعليم كتاب العقيدة اإلسالمية هي ( )1أنه

يرغب التالميذ يف التعلم ،و( )2أن يشرح للتالميذ معاىن الكلمات يف السبورة ،و( )3أنه
يسهل على التالميذ فهم الكتاب .وأما عيوهبا فهي ( )1أن يتوقف التالميذ على الكلمات
احملفوظة ،و( )2أن تسود يف الفوضى الفصل إذا كثر عدد التالميذ .ومزااي الطرق املستعملة

طرق تعليم كتب التوحيد.........

يف تعليم كتاب تيجان الدراري هي ( )1أن يقدر التالميذ على السيطرة على الدرس،
و( )2أن يكون التالميذ أسهل فهما ،و( )3أن يكون التالميذ جمتهدين يف التعلم ،و()4
يرغب التالميذ يف التعلم .وأما عيبها الوحيد فهي أن تسود الفوضى يف الفصل إذا كثر
عدد التالميذ .و مزااي الطرق املستعملة يف تعليم كتاب هد هدي هي ( )1أن يكون
التالميذ أسهل فهما ،و( )2أن يكون التالميذ أكثر فعالية يف التعلم ،و( )3أن يكون
التالميذ جمتهدين يف التعلم ،و( )4يرغب التالميذ يف التعلم .وأما عيبها الوحيد فهي أن
تسود الفوضى يف الفصل إذا كثر عدد التالميذ .إن طرق تعليم الكتب التوحيدية املذكورة
يف املعهد مازالت حتتاج إىل تطوير وجتديد وفقا لتطور الزمان وتقدم التكنولوجيا.
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