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 تجريد البحث

ه وسّلم، باإلضافة على أّ�ا لغة انتشاراً يف العامل، وهي لغة القرآن وسّنة النّيب حممد صّلى اهللا علي أكثرتعترب الّلغة العربّية إحدى الّلغات 
 يف العامل.  ة مليون شخصمئمسخبيتحدثّها يومّياً ما يقارب  مقّدسة

 منت اآلجروميةفِمن أهّم الكتب اليت جاءت يف علم النحو هو كتاب  علم النحو والصرف, فيها لتمالعربية بطريقة العموم اشتغة لالو 

 وهي تشرح قواعد النحو، تسهيال لطالب علم النحوي. تأليف حممد داود بن عبد اهللا

نوع البحث املستعمل يف هذا ، بدار القرآن التقوى مجفوئيلتعليم علم النحو يف معهد  منت اآلجروميةهذه الرسالة تبحث عن إستعمال 
 one group pretes posttest design:  من جنس  pre-eksperiental-design :البحث هو

  الية.علم النحو ىف معهد دار القرآن التقوى مجفوئي فعَّ  إستعمال كتاب منت اآلجرومية لتعليمونتيجة البحث هو أن 

ABSTRAK 

Bahasa Arab adalah salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di dunia, 

bahasa Al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad, serta bahasa suci yang diucapkan 

setiap hari oleh sekitar 500 juta orang di dunia. Bahasa Arab secara umum, 

termasuk tata bahasa dan morfologi. Salah satu buku paling penting tentang tata 

bahasa adalah buku al-Ajrumiyah, yang ditulis oleh Mohammad Daud bin 

Abdullah, menjelaskan aturan tata bahasa. 

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan matan al-

Ajrumiyyah untuk pengajaran tata bahasa di Dar Al-Qur'an Al-Taqwa Jampue. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: pre-experimental 

design dengan model satu kelompok pretes dan posttest. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan buku matan al-Ajurumiyah 

dalam pembelajaran ilmu nahwu di Pondok pesantren Darul Quran at-Taqwa 

Jampue adalah efektif. 

Kata Kunci: Matan al-Ajrumiyah, Efektif, Ilmu Nahwu 

 المقّدمة

اللغة العربية هلا وظيفة مهمة جدا حيثما تكون سبيل العالقات بني الناس واإلتصال بعضهم بعضا وال سيما ىف العلوم 
متيازات كثرية من اللغات األخرى. وقد أنزل اهللا سبحانه وتعاىل القرآن الكرمي هبذه اللغة, كقوله تعاىل ىف إالدينية. لذلك هذه اللغة هلا 
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إبن عباس برواية املسلم : أن رسول اهللا صلي اهللا عليه  ذكرو  1: "ِإنَّا أَنـْزَْلَناُه قـُْرآنًا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلْوَن"۲ورة يوسف يف س القرآن الكرمي
 2"أحبوا العرب لثالث ألين عريب, و القرآن عريب و كالم أهل اجلنة يف اجلنة عريب" وسلم يقول : 

هداية و رمحة للعاملني, وكذلك أحاديث رسول اهللا صلي اهللا عليه و سلم  أنزل القرآن عز وجلّ  إن اهللا تعايل  
 بيانا وتوضيحا له. ألن رسول اهللا من أفصح العرب, أرسله اهللا كافة للناس بدين اإلسالم بشريا ونذيرا. 

د صلت علينا عن طريقة النقل. وحفظها لنا القرآن لغة اليت تعرب هبا العرب عن أغراضهم و قالهي  و اللغة العربية هي لغة القرآن       
وأيضا اللغة العربية إحدى من اللغات العاملية الىت هلا أمهية  . "الكرمي و األحاديث الشريفة وما رواه الثقاة من منشور العرب ومنظومهم

كالم اهللا سبحانه وتعاىل، أساس العقائد و ملقصود، أن اللغة العربية أمهيتها كثرية جدا. خاصة أل�ا تعترب وسيلة ىف فهم  ا ٣كربى".
وكان أمري املؤمنني عمر إبن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول:أحرصوا على تعليم اللغة  وعلوم الشرعية األخرى.األحكام من مسائل الفقه 

دينهم معرفة صحيحة ا و العربية فإ�ا جزء من دينكم.  وعلى ذلك، هذا الكالم فهم أن اللغة العربية تعطى الفهم للمسلمني ليعرف
الخيفى علينا أن اللغة العربية هلا "وأمورهم باالنجاح، خاصة دين اإلسالم. لذا، بفهم اللغة العربية تعترب وسيلة قوية لفهم اإلسالم. 

املتعلقة بفهم القرآن دورها منها، معرفة العلوم الدينية اإلسالمية مثل علم الفقه، علم األصول، علم التوحيد، علم احلديث، والعلوم 
تعليمها، ا معىن القرآن جيب عليهم أن يسعو  اوعلى كل حال، إذا أراد اإلنسان أن يفهمو  ٤وأحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم".

تلفتم إذاخ كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ىف أحد أحاديثه" ألن لغة القرآن لغة عربية. خصوصا قواعدها من ناحية اإلضافة.
 . والكاتبة ىف هذه الرسالة ترجوا إىل اهللا تعاىل عز وجل أن يكون ٥ىف عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش فإن القرآن أنزل بلسا�م"

 علوما مفيدة.  

و يعتاد   ن يف احلقيقة أغراض علم النحو هو يعرفأل بناء علي ذلك, مهما كانت علة تعليم علم النحو ال يتجنبه. 
ىل أن يسلم من ذنب اللسان و القراءة, سواء كانت الكتابة. إهم يستعملون قواعد علم النحو بطريقة الصائب,  لغة العربية,راغب ال

 . قسام الىت ال يفصل بهغلب اللغوية العربية, الذى جيعل علم النحو و الصرفية مثل شيئ األأيف 

الطالب عن علم النحو بعد فهم ،  اآلجروميةإستعمال منت الطالب عن علم النحو قبل فهم هذه الكتابة تبحث يف 
 ترقية فهم الطالب عن علم النحو. إستعمال كتاب منت اجلرومية يففعالية و   اآلجروميةإستعمال منت 

 البحث

 كتاب منت األجرومية   

 .2القران الكرمي من سورة يوسف االية   1

 .٨, ص. )سورابايا: نور اهلداى(خمتار األحاديث النبوية , املرحوم السيد أمحد أها مشى بك 2
   ٥م )  ص. ٢٠٠٨القاهرة ،  -(لبانان:  دار االفاق العربية: مدينة نصر، املدخل ايل تعلم العربية رجب عبد اجلواد إبراهيم الدكتور٣

 .٥م )، ص. ١٩٩٢ملزمة الطبع والنشر، ; (الطبعة اخلامسة فقه اللغةالدكتور على عبد الواجد واىف، ٤
      .٢٢٥، بدون التاريخ، اجلزء الثالثة ، ص.متنااملشكول البخارىاىب عبد اهللا حممد ابن امساعيل البخارى، ٥
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كتاب التصريف تأليف الشيخ غلف و    منهامتنوعة كتب  ئالنحو ىف معهد دار القرأن التقوى مجفو   علم تعليم نفا
كتاب منت األجرومية تأليف حممد داود بن عبد اهللا و كتاب شرح منت األجرومية تأليف الشيخ أمحد زيىن دحالن و كتاب فتح 
القريب اجمليب ىف شرح الفاظ التقريب تأليف الشيخ حممد بن قاسم الغزي و العربية بني يديك تأليف عبد الرمحن بن ابراهيم 

 .الفوزان,خمتار الطاهر حسني, حممد عبد اخلالق حممد فشل اشراف

 ستستعمل كتاب منت األجرومية فقط. الكاتبةىف هذه الرسالة 

األجرومية هو لقب الذي نسب من عند عامل النحو, يعين أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن داود الصنحج الفصيح “ 
 2ر ىف اللغة الربي الربي, هو شخص فقري و صويف."الذي يعرف بإن أجرم.فا املعين من اسم املذكو 

 طريقة تدريس اللغة العربية

قة هي إختيار على جزء النظرية لتقوم ي, مبعىن طريقة او كيفية, وىف معىن العامة الطر 3يطرق"-الطريقة أصلها من وزن "طرق
عىن التعليم. قال الدكتور حممد عبد القادر مب 4يدرس ".-او تسري لتلبغ أغراض النشط. و التدريس هي إسم مصدر من وزن "درس

أمحد: "ويقصد بطريقة التدريس األسلوب الىت تستخدم املعلم ليحقق وصول املعارف إىل تالمذ بأسري السبل و اقل الوقت و 
ستقلة و و قال إبراهيم حممد عطا: إن عملية التدريس تستند إىل شيئني رئيسيني: علم و فن.و لكل منهما ظيفة م  5النفقات".

تال شرح أمحد حسن اللقاىف: أما املقصود “لكنهما يتناوالن التأثر مبا بنعكس على العلمية و بوجهها وجهة علمية مفيدة و مستمرة".
با التدريس فهو كافة الظرورف و األمكانات ىف مكان الدراسة و الدرجة اإلضائة و التهوية فيه و الكتاب و الدرس و السبورة و غري 

 6وسائل تساعد على إمتام عملية التدريس."ذلك ممن 

طريقة تدريس اللغة العربية تكون واجبة ىف تعليم النحو. فلذلك الطريقة هي خطة بأمجعها لتقدم الدراسة كى تبلغ أغراض 
العربية مكون من ثالثة التدريس.طريقة تدريس اللغة امر مهم ىف تعليم اللغة أل�ا مثن التكلفة ىف عملية التعليمية .ألن تدريس اللغة 

 عناصر يعىن مدخل التدريس و طريقة التدريس و اسلوب التدريس

 و أما أغراض تدريس اللغة العربية,فهي:        

 أن يشأ التلميذ متشبعا بروح اإلسالم. ۰۱

 أن حيب لغته بإعتبارها لغة حية.  ۰۲

 أن حيسن إستشمار أوقات الفراغ ىف العمل الصاحل ۰۳

 يل إىل املطالعة احلرة تنمية امل ۰٤

2Abi Abdillah Muhammad Dawud ash-Shanhaji al-Fasih al-Masyhur Bi-Ibn Ajurrum, Matan 

Al-Jurumiyah (Jawa Timur: Pustaka Sidogiri,2010), h.2. 

۷٤۸ص.، )۱۹۹۷(فستكفروغريسفسور ابايا اندنسي-قاموس عربي ور المنورحمد و رسون منأ 3  

  4      ٣۹۷ ص.، اندنسي-قاموس عربيأحمد و رسون منور المنور 

ا .ص.         طرق التعلیم اللغة العربیة. محمد عبد القادر ., حمدأ 5  
6 Masyta,”Penerapan Cara  Cepat Menguasai Bahasa Arab pada Pondok Pesantren Darul-Quran 

at-Taqwa Jampue Kecamatan Lanrisang  Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesui Selatan" (Skripsi 

Sarjana: Jurusan Tarbiyah Parepare,2014), h. 13. 
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 إكتساب القدرة على اإلستماع بإنتباه و فهم و يسمع بصورة مناسبة  ۰٥

 إكتساب املهارة االزمة للكتابة خبط و اضح مقروء خال من األطاع اإلمالئية ۰٦

 تنميت على قدزة على التعبري عما ىف النفس  ۰۷

 تذوق فنون التعبري ىف اللغة العربية.۰٨

 الطريقة الصوتية الطريقة النفسية أو السيكلوجية  طريقة املباشرة طريقة الرتمجة و القواعد ۱فأما طرق تدريس اللغة العربية,منها :       

 .طريقة القراءة الطريقة الطبيعية

شخص توفرنظرةواسعة للعن أشياء غري معروفةحىت اآلن. وهباميكن أن زيادة املعرفة دور هاملكل فرد، أل�ا هلا  القراءة
 توسيعالتفاعلمع اآلخرين.ميكن و 

اهلدف الرئيسي هلذه الطريقة هو القدرة على قراءة اللغة األجنبية ىف سهولة ومعرفة تاريخ بلد أهل اللغة اهلدف. و ىف ضوء هذا اهلدف  
جيب أن حيصلها التالميذ كما أخذ املدرسون  بدأت حركة مراجعةألهداف تعليم اللغات األجنبية و تعترب القراءة من أهم املهارات الىت
 يبحثون عن أفضل السبل لتنمية و تطوير مهارة القراءة املستقلة بعد اإلنتهاء من دراسته. 

و من حسنات هذه الطريقة انه ال يشرتط فيها أن يسري الطلبة كلهم ىف مسىت واحد مقيد بل ميكن لكل منهم أن يقرأ 
 .و أن يقرأ من الكتب أي عدد تؤهله له كفايتهىف الكتب الىت تناسب مستواه 

 الطريقة السمعية الشفهية

الطريقة السمعية الشفهية يعىن ولقد تأثرت الطريقة السمعية الشفهية باملنهج الوصفى الذى القى رواجا عند علماء اللغة 
 األمريكني.

 فعالية التعليم  

على أن ىف موسوعه اإلدارة,قيل "فعالية هى احلال الذي حيمل فعالية هو دور البلوغ كما تقدم الرجية أو املأمول. 
املفهومية اصابة حدث العاقبة او أريدها. لو الناس هم يعملون األعمل لقصد أريدها.فا لناس,قيل الفعال لو ا�م يربثون العقب كما 

 7تقدم الرجية".

     ئالتقوى جمفو  النحو فى معهد دار القرأن  علم إستعمال كتاب متن األجرومية لتعليم 

جرومية هو كتاب األصل الذى جيب أن يتعلم الطلبة , مضمون فيه معهد دلر القرأن التقوى مجفوء, مثل كتاب منت األ
الواقع يف إعداد جودة الرتبية ليبلغ جمتمع البالد, مضاد ىف  إشرتاق عملي عامل الرتبية الكربى. دور مؤسسة تربية اإلسالمية غري 

    محاس األلوهية مثل فلسفة العموم, زيادة عنه مؤسسة الرتبية ال بد إليه أن تتكيف بنمو الزمان. املطالب ليصفى

تعليم اإلسالمية بوضوح أن يدل كائن رابطة العضوى بني العلم و اإلميان. مث رابطة العضوى أثبت ىف تارح إسالمية 
قى. على أساس املذكور,يعىن قوم املسلمني الثقافة ىف معىن احلقيقى و التقليدية, حينما ميلك قوم املسلمني نفس الكزموبوليتان احلقي

7  Pariata Westra, dkk. Ensiklopedia Administrasi ( Edisi yang diperbaiki dari Kamus 

Administrasi; Jakarta: Haji Masagung, 1989), h.149.  
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هي أيضا مقياس العموم. بسبب أساس اإلسالم, محل و حيمل إىل التقدم و ليس عكس كذلك. أثبت التاريخ, اإلسالم الذى حيمل 
  إىل زمان القوة.

اة الناس يطلب املقربح أن أمة اإلسالم جيب يف القرأن و األحاديث,اإلسالم موصوف با لعموم و يشتمل كل ناحية حي
على معضد العملى و نقد التحليل مع التقدم و الزمان.إذا ال, فهدسه الزمان و أمة اإلسالم ىف وقت احلاضر ال يستطيع أن يثبت 

  ى ستحرك فيه. دينه, مثل دين رمحة للعاملني. يتبع عبد ناته, ال ميكن التقدم و التفوق إذا ليس هناك النظام املتوفق الذ

مؤسسة الرتبية الىت تنشف ىف اإلتساق مع ثقافة املوضعى و هو املعهد. و لكن ناقص املعهد ىف العموم هم ناقصون ىف 
أن يرى فكرة املستقباللتعصري . املعهد زيادة أن يقوى علم األخرة. و لو أن التقدير على املعهد ال يصدق كلهم, و لكن هذا البيان 

صورة عكسية أن املعهد واجب النهض ىف إجاب طلب الزمان. املعهد عاى مؤسسة الرتبية أحد املرجو الذى يستطيع أن أقله أن جيعله 
  يسد األثر من اخلارج, جيب  ىف إستطاع التكيف و يشرتك مع عامل اخلارجى.

أمة إسالم, سجب على التقدم مثل إنتشار رسالة التوحيد ىف هذا العامل, معهد دار القرأن التقوى مجفوء هو مال و خزانة 
مثل العصن ىف إقبال ثقافة الغرب. فبذلك, املعهد الذى ينشف أن يستطيع التعصري ىف عامل املنافشة. إذا حماسبة الضمري, حمتمل و 

ى يدل بنظام الرابطة  إبراز إىل التقدم ىف تشكيل نظام الرتبية. ألن كينونة معهد املستقبل عنه قدرة اجلمع بصورة الثقاىف بنظام العاملى الذ
  كلما يزداد العمل با ملنطق و املعقول, دينامى و تنافسى.

املعهد مرجو اإلستطاعة أن يأحذ اإلجابة على مطالبة عهد املقبل الذى يشتمل على ناحيتان العاملى و القومى ناحية 
يسا, فوق ذلك, دور املعهد أكرب ىف دوره ىف إعطاء العاملي هى العلم املعريفة و اهلندسة.على أن مقياس القومى هو بناء فةى تاإندون

  أساس األخالق و األدب ىف عملية منو البناء املباشرة.

ىف القرأن و األحديث كلهم جيلون املوقع املكرم ألمة اإلسالم. القرأن على تتابع األول ىف منبع احلكم, مث األحاديث و 
لطراز األول. كتاب التقليدية  هو وثائق ذكاء اإلسالمية, خزانة اإلسالم الذى يلحقه بكتاب التقليدية, خصوصا الذى كتبه علماء ا

  ميتلئ متنوعة إخرتاء العلماء. حيتوى نصوص من بيانات األحديث و غريه.

كتاب األساسى الذى يشكل تعليم اإلفتتاح يعىن كتاب منت اجلرومية, إىل احلد ىف معهد دار القرأن التقوى مجفوء يصري    
 دراسة الواجد علمه الطلبة.كتاب ال

 أما التعليم املستعمل ىف تعليم كتاب منت اجلرومية: 

 طريقة الدفعة

طريقة الدفعة  هي عملية تعليم الطلبة الذى وضعله أمهية الكربى ىف منو قدرة الشحصية تإشراف األستاذة. هذه الطريقة  
يضع الكتاب الذى يوجه قراءة كتابه. البينما, طلبة األخرى هم جيلسون ىف العادة عمل ىف احلجرة, أمام األستاذة الذى يعد املكتبة ل

                                                               بعيدا ليسمع و يعدو النفس لينتظرو دوره.

 طريقة البندوغان

تاذة. مث هو يقرأ, يرتجم و يشرح ىف هذه الطريقة الألستاذة يتوجه الطلبة الذى ميسكون الكتاب املتساوى معه األس
                                   الدراسة, بعده الطلبة يعطون احلركة, معىن, و حمله ىف األعراب.
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    قراءة السوقىالطريقة 

هذه طريقة هي عملية تعليم الطلبة الذى متر قراءة الكتب اىل األستاذة اىل عمل  بطريقة  اإلستمرار اىل فرتة املوقة. على  
                                         العموم تنفيذه ىف شهر رمضان و هدفه حىت اإلنتهاء.

 طريقة الحفظ 

حفظ  الدراسة. ىف العادة بصفة الشعر.مث بعدما حفظوا, هم يتوجهون إىل  طريقة هي عملية تعليم الطلبة بطريقةالهذه 
                                   األستاذة. و ىف أخر سنة الدراسة, الطلبة ستوجهون حفظهم من األول حت األخر. كواحدة منها شرط لريتقى ىف فصل أعلى.

نشاط الواجب الذى عمله الطلبة. و هم ليس املطالب ليستطيعوا أن يقرئوا فقط. يتبع دراسة كتاب التقليدية يشكل ال
                  لكن مطالب ليستطيعوا أن يعطوا املعىن حتت الكتاب اللغة العربية أيضا.

لبة. كل الطلبة ىف مهعد دار القرأن التقوى مجفوء, هم يستعملون كتاب اللغة العربية على واحد منها كتاب واجب لط
وهم أيضا يعملون الدراسية ببحث الكتاب. مث عمل ببضع الطريقة الذى حله. وتارة كل الطلبة يتوجهون قراءته إىل األستاذة املطابق 
بكتاب منت اجلرومية و كل الطلبة يبيحون أن يتحدوا بني طلبة من املدرسة الثناوية و طلبة من املدرسة العالية ىف لقاء واحد أمام 

                                          األستاذة.

تعليم النحو الىت تصري عملية يومية لطلبة ىف مهعد دار القرأن التقوى مجفوء. و لكذلك إستعمال كتاب منت اجلرومية 
ة. و جرومية أمهية جدا, ألن يستوى على احلفنة من كل قواعد الللغة العربيقالت األستاذة محسية س.ف.د: يدرس كتاب منت األ

  القواعد ىف قراءة كتب التقليدية األخرى.

 ئالنحو ىف معهد دار القرأن التقوى مجفو علم فعالية إستعمال كتاب منت األجرومية لتعليم 
ىف إعداد جودة الرتبية ليبلغ جمتمع البالد مضاد ىف إشرتاك عملية عامل الرتبية الكربى. دور تربية اإلسالمية غري املطالب 

 األلوهية. مثل فلسفة العموم, زيادة عنه مئسسة الرتبية ال بد إليه أن تتكيف بنمو الزمان.ليصفى مهاس 

واحد منها مسكة واجبة ليفهم قبل أن يتعلم كتاب التقليدية  ئجرومية ىف معهد دار القرأن التقوى مجفو كتاب منت األ  
 ية.األخرى. كتاب منت اجلرومية هو كتاب الثاين بعد ما يتعلم كتاب الصرف

عملية التعليم ىف معهد دار القرأن التقوى مجفوء , الباحثة تستنتج أن ماكان الطلبة الذى يسكن ىف الكاتبة بعد ما هتتم  
  املعهد الذى ال يتعلم هذا الكتاب.

, ئى مجفو املتعلق با املشكالت الثانية, يعىن فعالية إستعمال كتاب منت األجرومية لتعليم النحو ىف معهد دار القرأن التقو 

املعلم يساهم على املشرف,املدرس, رئيس الفصل, خطة التعليم, الناظر, و الشيق.املعلم الذى يعلم كتاب منت األجرومية,هم يعلمون 
الطلبة ىف املسجد. وهذا احلاصل من املقابلة مع األستاذة الىت تعلم كتاب منت األجرومية,هى تقول : دورها على املعلم يعىن هى حتاول 

  نقل أو تعلم العلم ببضع الطريقة حىت يستطيع الطلبة أن يفهم الدراسة الىت تشرحها املعلمة.أن ت

سوى ذلك, هناك أيضا املقابل من أحد الطلبة. هو يقول: إن التعليم باستعمال كتاب منت األجرومية,يعطينا السهل ىف 
         فهم تعليم النحو.

AL-ISHLAH    |    Juli – Desember  2017 



التقوي جمفوئ فعَّالية إستعمال كتاب متن اآلجرومية لتعليم علم النحو في معهد دار القرآن    |   235    

  ئأما حاصل املقابل من املعلمة و الطلبة, تستنتج الباحثة أن إستعمال كتاب منت األجرومية ىف معهد دار القرأن التقوى مجفو      

 فعالية لتعليم النحو

 

 لخاتمـةا

القرأن معهد دار النحو يف  تعليملكتاب منت األجرومية  ستعمالإفعالية  بعد ما حبثت الكاتبة هذه الرسالة مبوضوع "
 ا التاىل:م"، أخذت الكاتبة اخلالصة. توجدها ك التقوى مجفوئ

واحد منها مسكة واجبة ليفهم قبل أن يتعلم كتاب التقليدية  ئجرومية ىف معهد دار القرأن التقوى مجفو كتاب منت األ
بعد ما هتتم  الباحثة عملية                              األخرى. كتاب منت اجلرومية هو كتاب الثاين بعد ما يتعلم كتاب الصرفية.

                                  تستنتج أن مكان الطلبة الذى يسكن ىف املعهد الذى ال يتعلم هذا الكتاب. كاتبة, الئالتعليم ىف معهد دار القرأن التقوى مجفو 

, ئة إستعمال كتاب منت األجرومية لتعليم النحو ىف معهد دار القرأن التقوى مجفو املتعلق با املشكالت الثانية, يعىن فعالي

املعلم يساهم على املشرف,املدرس, رئيس الفصل, خطة التعليم, الناظر, و الشيق.املعلم الذى يعلم كتاب منت األجرومية,هم يعلمون 
: دورها على املعلم يعىن هى حتاول تقولم كتاب منت األجرومية,هى الطلبة ىف املسجد. وهذا احلاصل من املقابلة مع األستاذة الىت تعل

                       أن تنقل أو تعلم العلم ببضع الطريقة حىت يستطيع الطلبة أن يفهم الدراسة الىت تشرحها املعلمة.
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