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 استهالل
 

اً ِإنَّا َأنَزْلَناُه قُ ْرآناً َعَرِبي  :  مي:الكر  نالقرآ ىف تعاىل اهللقال 
 لََّعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ 

 (2:يوسف)
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 إهداء
 العلمي اىل :أهدي هذا البحث 

 

 الكريمين المحبوبين رحمهما اهلل تعالى ينلداالو 

 و إلى أساتذي الذين علموني علوما كثيرا نافعة

 و إلى أسرتي المحبوبة 

 وإلى أصحابي المحبوبين في تعليم اللغة العربية

 

 

 جزاكم اهلل خير الجزاء

 



 

 

 
 

 شكرا وتقدير

تم كثريا حىت يستطع أن ياحلمد و الشكر هلل عز وجل الذي أعطى الباحث نعما  
هذا البحث العلمي وهو شرطا لنيل درجة املاجستري يف جامعة اإلسالمية احلكومية أنتساري 

دى  تعليم كتاب أمثلتي في معهد الفالح و معهد سراج اله بنجرماسني، حتت املوضوع "
 ".كليمنتان الجنوبية

 هذا البحث هم :فيسرين أن أقدم جزيل شكري اىل من قد ساعدوين على كتابة 

فضيلة األستاذ الدكتور جميب الرمحن املاجستري، مدير جامعة أنتساري اإلسالمية  .1
 احلكومية بنجرماسني.

فضيلة األستاذ الدكتور سيف الدين سبدا املاجستري مدير يف كلية الدراسات العليا  .2
 جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

لبحث اجستري، على إرشادت  للباحث يف الكتابة افضيلة الدكتور حسن اليقني امل .3
و هو حماضر يف كلية الدراسات العليا جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية 

 بنجرماسني.
فضيلة الدكتور فيصل مبارك  املاجستري، على إرشادت  للباحث يف الكتابة البحث  .4

ومية احلك و هو رئيس قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتساري اإلسالمية
 بنجرماسني يف كلية الدراسات العليا.

فضيلة املكرمني مجيع احملاضرين يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتساري  .5
 اإلسالمية احلكومية بنجرماسني يف كلية الدراسات العليا.

 ومجيع األصدقاء والزمالء الذين قاموا باملساعد و يشجعىن يف كتابة البحث العلمي. .6



 

 

 
 

 حملبوبة.ألسريت ا .7

 



 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 ملخص البحث

تعليم كتاب أمثلتي في معهد الفالح و معهد سراج الهدى   "،2020 أزهاريحممد 
حسن لدكتور االبحث العلمي قسم تعليم اللغة العربية، املشرف   " كليمنتان الجنوبية

 املاجستري. مبارك سيف املاجستري و الدكتور احلاج  فيصل اليقني

تعليم كتاب أمثلتي في معهد الفالح و معهد سراج الهدى  الكلمات الرئيسية : 
 .كليمنتان الجنوبية

 ومعهد الحالف معهد يف أمثليت عملية تعلم كيفية  عرفةمل( 1) البحث هذا دفاهل
 الطالب ب  يشعر وما تدريسها يف واالسرتاتيجيات هاختطيط كيفية  عرفةمل( 2) اهلدى سراج
 .أمثليت تعلم بعد

. دىاهل سراج ومعهد الفالح معهد يف إجراؤه يتم نوعي حبث هو البحث هذا
 حتليل مث .والوثائق واألحداث املخربين من البيانات مجع تقنيات على احلصول ، لذلك

 البيانات وعرض اتالبيان تقليل تضمن تفاعلي منوذج حتليل خالل من مجعها اليت البيانات
 .والتحقق النتائج واستخالص

: يلي كما  وه األول طريقة يف املستخدم األساسي املفهوم أن البحث هذا يف نتائج  
 خصائص. بسيطة ريقةبط أيًضا تقدميها و بسيطة بأمثلة أمثليت ملادة املنهجية املناقشة تبدأ

( حفظ) تكرار هو أمثليت تدريس يف املستخدم نهجامل. واحلفظ القراءة هي أمثليت دروس
 طريقة من الغرض. وكتايب شفهي اختبار هو أمثليت التعلم ميتقو . املادة( توسيع) وتوجي 
  .أشهر ستة غضون يف األصفر كتاب  ةبالطل يقرأ أن هو أمثليت
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 Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui bagaimana proses 

pembelajaran Amtsilati di pondok pesantren Al Falah Dan Pondok Sirajul Huda (2) 

Mengetahui bagaimana perencanaannya dan strategi dalam mengajarkannya serta 

apa yang dirasakan santri setelah belajar amtsilati. Penelitian ini termasuk jenis 

penelitian kualitatif, yang mengambil lokasi di Pondok Pesantren Al Falah Dan 

Pondok Pesantren Sirajul Huda. Oleh karena itu teknik pengambilan data diperoleh 

dari informan, peristiwa dan dokumen. Data yang terkumpul kemudian dianalisis 

dengan analisis model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, 

penarikan kesimpulan serta verifikasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 

Konsep dasar yang digunakan metode Amtsilati adalah sebagai berikut: 

Pembahasan sistematis materi Amtsilati diawali dengan contoh-contoh sederhana 

dan juga disajikan secara sederhana. Karakteristik embelajaran Amtsilati adalah 

membaca dan menghafal. Pendekatan yang digunakan dalam mengajarkan 

Amtsilati adalah mengulang (menghafal) dan menginstruksikan (memperluas) 

materi. Evaluasi pembelajaran Amtsilati adalah tes lisan dan tertulis. Tujuan 

metode Amtsilati adalah agar siswa dapat membaca kitab kuning, dalam waktu 

enam bulan. 
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