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 الباب األول

  خلفية البحث-أ

الرتبية هي الوسيلة اليت يقصد هبا الكبار إعداد األجيال اجلديدة، برعاية منوهم من 

مجيع نواحي شخصيتهم اجلسمية والعقلية واإلجتماعية والوجدانية والعاطفية. وقيل عن 

لقية. و إهنا خالرتبية أيضا إهنا عملية تفتح هبا قابليات املتعلم، و إهنا رياضة عقلية و 

اكتساب للعادات احلسنة، فضال عن فاعليتها يف تنمية الفرد جسميا وعقليا وخلقيا تنمية 

 صحيحة.

من هنا اهتمت األمم على اختالفها برتبية أبنائها، وكان من دواعي ذلك إنشاء 

هي  ااملدارس واملعاهد والنظام الرتبوية املختلفة. ومن املؤسسة الرتبية املهمة يف إندونيسي

املعهد اإلسالمي، وأنه يركز اإلهتمام على الرتبية الدينية. ومن مث فإنه الرتبية الدينية يف 

املعاهد هلا مكانة جوهرية لتحقيق مهة الدولة لتكوين األجيال له قوة دينية، و شخصية 

 عقلية ووجدانية و عاطفية و خلقية، و ملكة مفيدة لنفسه و جمتمعه و دوليته.
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املطورة يف املعاهد هي تدريس كتب الرتاث، وهي كتاب يكتب  و من الرتبية

باألحرف العربية يستخدم لتعمق العلوم الدينية يف املعهد اإلسالمي. وقد تعترب بالكتب 

الصفراء ألن لون قرطاس صفحاهتا أصفر. تدريس كتب الرتاث عنصر من العناصر 

دانية شخصية الطالب العقلية وواجلاألساسية يف املعاهد الإلسالمية، هلا دور مهم لتكوين 

 والعاطفية واخللقية ليكونوا عاملا نافعا لنفسه و جمتمعه و دولته. 

لفهم مضمون كتب الرتاث، على الطلبة أن يستوعبوا علوم القواعد العربية. إذ 

ى تعليم القواعد العربية له عالقة قوية يف تفهيم العلوم الدينية ال سيما يف تسهيل الفهم عل

وص القران واحلديث والكتب الدينية يعين كتب الرتاث، والقواعد العربية تساعد على نص

عصمة اللسان والقلم عن اخلطأ والزلل يف بناء الكلمات أو ضبط أواخرها وعلى فهم 

 1الكالم على الوجه الصحيح مبا يساعد الطلبة على استيعاب املعاين بسرعة وغري ذلك.

                                                           

(، 1976الطبعة الثالثة، )القاهرة: مكتبة النهضة املصرية، طرق التعليم اللغة العربية، الدكتور عبد القادر أمحد، 1 
  .178ص. 
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ت أمر مهم يف عصرنا احلاضر وأحلت احلاجة إليها و أصبحتعليم قواعد اللغة العربية 

من متطلبات احلياة الفكرية املعاصرة، ألنه أصبح من الصعب أن يكون جملتمع استطاعة 

 العيش منعزال عن غريه من جمتمعات العامل خاصة.

ال شك أن تعليم قواعد اللغة العربية يف حياتنا اليوم تلعب دورا مها يف نشر العلوم 

ينية خاصة واملعلومات و غري ذلك، خصوصا لتسهيل فهم القران وكتب الرتاث بني الد

الناس يف أحناء العامل. و ألجل ذلك، إن قواعد اللغة العربية يف عاملنا املعاصر من أمهية 

 أدوات اإلتصاالت لفهم القران و كتب الرتاث.

ومي النطق و ساسي لتقانطالقا من البيان السابق، فتعليم القواعد العربية هو أمر أ

تصديقه و تسليمه من اللحن يف الكالم. ألن الطلبة الذين يرتبون الكلمة بدون علم النحو 

لن يفهموا معناها، كما قال الشيخ إبراهيم البجوري يف كتابه رب الربية على نظام األجرومية 
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علماء على أن علم . ولذا اتفق ال2" والنحو أوىل أوال أن يعلما * إذ الكالم دونه لن يفهم"

 القواعد العربية وسيلة لفهم اللغة العربية فبدونه يكون معىن اللغة غري واضح.

و التعليم هو إيصال املعلم العلم واملعرفة اىل أذهان الطلبة بطريقة قومية، وهي 

الطريقة اإلقتصادية اليت توفر لكل من املعلم و املتعلم الوقت واجلهد يف سبيل احلصول 

العلم و املعرفة. ال شك يف أن املعلم يرغب يف أن يكون تعليمه فعاال نافعا. ويقصد على 

بالتعليم الفعال هو التعليم الذي يؤدي إىل أقصى درجة ممكنة من التعلم بأقصر الطرق و 

أقلها جهدا ووقتا مع احلصول على أكرب قدر من املكاسب الرتبوية األخرى. وهلذا، جيب 

ه كيف يعلم باألساليب التدريسية املناسبة، و أن يعرف أكثر مما حيوي  على املعلم أن يعرف

الكتاب املقرر، وأن يراعي الفروق الفردية بني طلبته، و أن يشجعهم باملدح املعنوي، وغري 

 ذلك من املهارات التدريسية حىت يكون تعليمه فعاال.

 

                                                           
2 http://shamela.ws/browse.php/book-2084 
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  أمثليت شخصية 

 بشكل الاحل هو كما  الرأسية تالفئا أساس على متدرجة ليست هميتعل طريقة. 1

  الكفاءة أساس على خبطوة خطوة ولكن ، عام

 إىل 3 ضونغ يف رتاثال الكتب قراءة على األطفال ستعدادال .بسرعة هاميتعل. 2

 .والرتكيز مكثف بشكل أشهر 6

 .املمارسة من كثريو  ، النظرية من قليل. 3

( لتعلما مستوى) جملد لكل وفًقا األسئلة طرح خالل من واحلوارية التواصلية. 4

 التعليقات دميوتق ، وطرحها األسئلة لطرح الفرصة نفس لديه طفل كل.  احلضور أساس على

 املعلم طرحها اليت األسئلة على واإلجابات

 

 على اهميكن األول اجمللد ويفهم متخرج الطلبة اليت كل.  مدرس طالب كل.  5

 .اخلامس اجمللد انتظار إىل احلاجة دون األول اجمللد تعليم
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أما األمثلىت من كلمة "أمثلة" أي  3مثول مبعىن مثال.-ميثل-كلمة أمثلىت من مثل

أمثلىت هي طريقة جديدة و عملية  4األمثال و لفظ "يت" هو مشتق من كلمة "قراءيت".

للمبتدئني ليقرأ الكتاب الرتاثّي، فاملقصود بكتاب أمثلىت هي أداة أو أسلوب أو خطة اليت 

ىت املعلم يف تقدمي املادة بكتاب األمثلىت كما فيها كثرية عن األمثلة و التطبيق حتستخدم 

يكون الطلبة فهما عن القواعد باجليد. كتاب األمثلىت هو كتاب فيه مادة منهجية بالكتابة 

شهرا. فمألف هذه الطريقة هو  6-3املنتظمة ليتعلم قراءة الكتاب الرتاثي للمبتدئني بينما 

 (.Jeparaاحلكيم وهو مدير يف معهد دار الفالح ) الشيخ توفيق

كتاب أمثليت حيتوى على عدة مواد التعليم، وهى كثريا مادة القراءة ومادة 

 القواعد/الرتاكب اليت هتدف إىل أربع املهارات ، وهي: 

 مهارة االستماع -1

                                                           
3 Taufiqul Hakim, Tawaran Revolusi Sistem Pendidikan Nasional, (Jepara: PP Darul Falah, 2004), 

h.8. 

4 Taufiqul Hakim, Amtsilati program pemula Kitab Kuning, (Jepara; Al-falah offset, 2003), h.8 
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 مهارة الكالم -2

 مهارة القراءة  -3

 5مهارة الكتابة.  -4

ا عالقة عضوية، عالقة تأثر وتأثري،  والصالت بينهوالعالقة بني هذه املهارات 

متداخلة تنعكس على املهارات األخرى. وتعترب الكتابة مهارة مهمة من مهارات اللغة.  

 6كما وتعترب القدرة على الكتابة هدفا اساسيا من اهداف تعلم اللغة االجنبية.

ما مل تكن  ليم أهدافهوعوامل املقروئية شيء هامة لكتاب التعليم، لن حيقق كتاب التع

مادته اللغوية يف متناول قدرات الطلبة العقلية وخلفياهتم الثقافية، ولذلك نسمع كثريا من 

الطلبة ال يستطعون واليفهمون ماذا قرؤوا، وهذا يؤدي ايل صعوبة الطلبة وعدم االفادة ايل 

                                                           
 10(، ص 2001، )عمان: دار الفالح، املهارات الدراسيةحممد على اخلويل،  5
مكة الكرمة، ) تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى:  أسسه ومداخله وطرق تدريسه.حممود كامل الناقة، 6 

 229(، ص. 1985اجلامعة أم القرى، 
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 كلمات عن وجزةم التعليم اغرض أعطت تطبيقها، يف امثلىت الكتاب إن 7املادة املقروءة.

 األفعل احتماالت عدة من حيدث أن ميكن مماثلة الكلمات .متطابقة ليست مماثلة ولكن

 الضمري، اسم احلرف، الفعل، اسم االمر، الفعل ، املضارع الفعل ماضى، الفعل وهي

 معادالته .للغاية عملية اليت العربية اللغة تعلم كتاب هي غريها. امثلىت و موصول، اإلشارة،

الفالح " معهد .ترجيه و التشريح من االنتهاء العربية النحوي التحليل .بسيطة و منهجية

األساسي  االفرتاض .الطريقة هذه ينفذ الذى املعاهد من هي"و معهد سراج اهلدى

 أساس املواد يعرفوا أن حىت تعلمه ميكن ما إطالق على وا يعرف مل مللبتدئني هو املستخدم

 قليلة مع عملية التعليم يف الطاليب النشاط تطبيقه يف أمثلىت طريقة وتكد .املطلوبة األولوية

 لذالك .طويلة اىل فرتة حيتاج املعهد يف النحو تعليم عرفنا، كما  .املمارسة النظرية و كثرية

 األكمل، تطوير التعليم اىل احملاوالت يف إختيار التعلم هي امثلىت النحو بكتاب تعليم

فعالية  لرتقية امثلىت هي بكتاب النحو للتعلم األساسية املبادئ أن ذلك .و لبفّعال واألمهة،

                                                           
، (1991ام، القاهرة: دار اإلعتصأسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربية،)عبد الحميد عبد هللا و ناصر عبد هللا الغالى، 7 

 .75ص 
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والتعلم علم النحو ناحية من استخدام الوقت، صندوق، تسهيالت، واملوظفني  التعليم

 بسرعة.

عند مقابلة األول يف معهد الفالح وجد الباحث أن كتاب أمثليت جيري بقلة و  

طوة ظم لتسهيل فهم املادة وحفظها، وختطو خطوة و خكثرية التطبيق واستخدام الرموز املن

حسب مستويات الطلبة الدراسية. كما يلزم على الطلبة الذين يتعلمون يف برنامج أمثليت 

أن يكونوا قادرين على سيطرة قواعد اللغة العربية وقراءة الكتب الرتاثية بسرعة. لكنه يف 

دافعيتهم  م و التعلم حنو عدم قدرة الطلبة والواقع، ال تزال هناك املشكالت يف عملية التعلي

يف حفظ البيت و القواعد األساسية، و كذلك يف تطبيق قراءة القرأن و الكتب الرتاثية. 

وهذا دليل على أن تعليم قواعد اللغة حيتاج إىل االهتمام األكثر والتقومي األعمق. هناك 

ومي عملية ال يبحث أحد عن تقعدة البحوث عن تعليم قواعد اللغة بكتاب أمثليت، ولكن 

 تعليم القواعد العربية يف برنامج أمثليت.
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وبعد مقابلة قصرية باملدرس يف طريقة أمثلىت، حصل الباحث عن فائدة هذه 

لطلبة يف معهد الفالح و معهد سراج اهلدى و يتعّلمون اكتاب أمثلىت الكتاب. منذ تطبيق  

مقارنة التعليم ىت، طريقة أمثلالطالبني لتفهيم  عن القواعد اللغة العربية بسهولة، الّن سهل

طريقة  ولذالك يهتّم الباحث لتعرف عن كيفة تعليمعلم النحو يستخدم الكتاب اجلرومية. 

 8أمثليت خاصة يف معهد الفالح للبنني و معهد سراج اهلدى.

 مشكلة الدراسة -ب

 أما مشكلة الدراسة يف هذه الرسالة العلمية فهي: 

 ؟ لفالح للبنني و معهد سراج اهلدى كتاب امثليت لطلبة معهد اكيف تعليم   -1

لبنني و معهد لفالح لها يف تعليم امثليت يف معهد اتقوميو كيف كان ختطيها، و  -2

  سراج اهلدى
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 أهداف الدراسة -ت 

 أما األغراض من هذا البحث فهي:

 لطلبة معهد الفالح للبنني و معهد سراج اهلدى.تعليم امثليت  ملعرفة -1

فالح للبنني و لها يف تعليم امثليت يف معهد اتقوميكيف كان ختطيها، و   ملعرفة -2

 . معهد سراج اهلدى

معهد الفالح  امثليت يف ملعرفة تيسري عن احوال تعليم اللغة العربية بكتاب -3

  للبنني و معهد سراج اهلدى .

 فوائد الدراسة -ث

 يعطي هذا البحث نافعا كما يلي :

 ليت.يف عمالية التعليم اللغة العربية، خاّصة يف تعليم طريقة امث النظري، اعانة للعلم -1

 التطبيقى -2
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 .تعليم أمثلىتليكون علما للكاتب و للقارئني عامة عن   (أ

 ليكون املرجع للمبحث عميقا هلذا املوضوع. (ب

 تحديد االجرائي -ج

ليبتعد عن خطأ الفهم عن التحديد، فيفّصل الباحث يف هذا البحث عن 

 اإلجرائي هلذا املوضوع، يعىن :التحديد 

حيدد موضوع هذا البحث يف تعليم كتاب أمثليت يف معهد الفالح للبنني و 

معهد سراج اهلدى كليمنتان اجلنوبية، جيري هذا البحث يف برنامج أمثليت مبعهد الفالح 

 للبنني و معهد سراج اهلدى كليمنتان اجلنوبية. 
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 الدراسة السابقة -ح

الكاتب الرسالة العلمية هبذا املوضوع املختار ، قد فتش الكاتب عدة قبل أن يقدم 

 املراجع واملصادر اليت تتعلق هبذه الرسالة العلمية، وهي:

البحث حتت املوضوع " أثر استخدام طريقة أمثليت يف تعليم القواعد العربية  (1

 واملشكالت من هذا البحث هي إىل أي مدى قدرة التالميذ9)دراسة مقارنة(".

على فهم القواعد العربية الذين يتعلمون أمثليت مبعهد دار الفالح السلفي جفارا. 

إىل مدى قدرة التالميذ على فهم القواعد العربية الذين يتعلمون بغري أمثليت مبعهد 

مسلك اهلدى باطي. هل هناك اختالف دال يف نتيجة تعليم القواعد العربية 

هد مسلك اهلدى باطي. ويستخدم مبعهد دار الفالح السلفي جفارا و مع

الباحث املنهج الوصفي على املدخل الكمي. ونتيجة حبثه أن املتوسط لنتيجة 

قدرة التالميذ على تعليم اجلملة االمسية و الفعلية ملستوى املتوسطة مبعهد دار 

                                                           

 (.2009عليك متقني، البحث العلمي غري منشور، )جاكرتا: جامعة شريف هداية اهلل اإلسالمية احلكومية،  9 
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 59،8و  72،4الفالح السلفي جفارا باستخدام ما يسمى بطريقة أمثليت هو 

ميذ يف معهد مسلك اهلدى باستخدام غريها من الطريقة. ملتوسط نتيجة التال

وجود االختالف املوثوق به بني قدرة التالميذ ملستوى املتوسطة مبعهد دار 

 2،8الفالح السلفي جفارا يف تعليم اجلملة االمسية و الفعلية ) حاصل يعين 

(. بناء على ذلك، يستقر الباحث على أن 2،75و  2،04أكرب من يعين 

 ة الصفرة مرفوضة، و الفرضية البديلة مقبولة.الفرضي

البحث حتت املوضوع " عالمة بني تطبيق طريقة أمثليت ومهارة كالم لغة العربيلة  (2

للطالب باملدرسة الثانوية االسالمية املتكاملة مشكة األنوار كوارون ديوك 

واملشكالت من هذا البحث هي كيف تطبيق طريقة امثليت باملدرسة 10جومبانج".

لثانوية االسالمية املتكاملة مشكة األنوار جومبانج. كيف مهارة كالم لغة العربية ا

                                                           

مسليمه نور كوماله، البحث العلمي غري منشور، ) سورابايا: اجلامعة اإلسالمية احلكومية سونن أمبيل، 10 
2008) 
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للطالب باملدرسة الثانوية االسالمية املتكاملة مشكة األنوار جومبانج. كيف 

عالقة بني تطبيق طريقة امثليت و مهارة كالم لغة العربية للطالب باملدرسة الثانوية 

وار جومبانج. و تستخدم الباحثة املنهج الوصفي االسالمية املتكاملة مشكة األن

على املدخل الكمي. و نتيجة حبثها أن طريقة أمثليت باملدرسة الثانوية االسالمية 

املتكاملة مشكة األنوار جومبانج مقبول، نظرا إىل القيمة املتوسطة من النسبة 

ارة  . ان مه%75-%56تقع بني نتيجة  %62،5املأوية من البيانات احمللالت 

كالم الطالب باملدرسة الثانوية االسالمية املتكاملة مشكة األنوار جومبانج 

مقبول ايضا، نظرا إىل القيمة املتوسطة من النسبة املأوية من البيانات احمللالت 

. وجود عالقة بني طريقة أمثليت ومهارة  %75-%56تقع بني نتيجة  62،5%

ملتكاملة مشكة األنوار جومبانج، نظرا كالم الطالب باملدرسة الثانوية االسالمية ا

 Product)إىل نتيجة حتليل البيانات برمز العالقة املستوى األمهية )

Momen  40تقع هذه النتيجة بني قيمة  %0. 647. تنال الباحثة بقيمة .
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اكرب من درجة  rtو  roأو  RXY. وهنا عالقة. نظرا إىل املقارنة بني 70 –

مقبولة و الفرضية  ) Haالفرضة البدلية ) . ومن هنا ان%1و درجة  5%

 مردودة. (Ho) لصفرية 

فر يف يف قدرة قراءة كتاب االص تطبيق طريقة أمثليت البحث حتت املوضوع " (3

 جومبانج". معهد االمانة

 .األصفر الكتاب من التمكن  عن الداخلية مدارساإلسالمية فصل يتم لن

 حتديد  إىل الدراسة هذه هتدف . هو منها واحد ، مطلوب  الطريقة ، لفهمها

 حتسني يف ريقةط أمثليت تطبيق وقيود ، القدرة  القراءة ومستوى ، الطريقة تطبيق

 ةاإلسالمي العلوم حبر األمانة مدرسة  يف األصفر الكتاب قراءة على القدرة

 يه الدراسة  هذا من البيانات مصادر. نوعي حبث هو البحث  هذه. الداخلية

 أمانة-ل ةمدرسةداخلي  من عليها احلصول مت الثانوية والبيانات األولية البيانات

 كانت  لدراسةا هذه يف املستخدمة اجلمع تقنيات  البيانات. اإلسالمية العلوم حبر
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 هي لدراسةا  هذا يف املستخدمة البيانات حتليل. والتوثيق املقابلة  ، املالحظة

.  الفهم نتائج من النتائج استخالص مث  و اهلامة البيانات وتفسري وصفي حتليل

 دراسة يف أمثليت منهج من  التطبيق: أوال. ذلك إىل الدراسة هذه تشرينتائج

( أ: يشمل  الداخلية اإلسالمية العلوم حبر األمانة مدرسة  يف األصفر الكتاب

 دليل أمثليت كتاب(  ب و معينة خطوات خالل من الطريقة  احلوار تنفيذ عملية

 يف فراألص الكتاب قراءة على القدرة مستوى:  ثانًيا. األصفر الكتاب إلتقان

 راءةق  تبدأ سانرتي( أ: اإلسالمية الداخلية أولوم مدرسة تضم  حبرول األمانة

 انإتق( ج  و ، تدرجيياً  القويد على تعرف( ب ، مبهارة الصفراء الكتب

  العلوم رحب األمانة يف أمثليت طريقة من  التطبيق معوقات: ثالثاً . املفرودات

 سانرتي( ب ، سانرتي خلفية  التعليمية( أ: وتشمل اإلسالمية الداخلية املدرسة
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 ، املفردات نقص( د ، واملشاركة الدعم نقص (ج ، منخفضة لغوية مهارات مع

 .11الفعال غري الوقت( و والسكنية البيئية العوامل(  هـ

  فر ص و تدريس حنو "يتلثام" احلكيم توفيق البحث حتت املوضوع " (4

. لقراءةا مهارة العربية اللغة دراسة يف أهدافًا تصبح أن املهارات إحدى: مللخص

 من ، ابطةاملرت  املعارف خمتلف يتقن أن جيب إليه الوصول يف يرغب ما شخص

 خاصة ايدرسه من على عبًئا املعرفة هذه تصبح. شرف - هنو أخرى أمور بني

 إىل تاجحت لذلك ، شرف هنو يف املوجودة العناصر كثرة  بسبب هذا. للمبتدئني

. شرف هنو متعل يف املشكلة الوقت وكفاءة الفعالية متثل. إلتقاهنا طويل وقت

 سيًقاتن وجد ، أخريًا. احلكيم توفيق واهتمام دراسية مواد األمور هذه أصبحت

 مت اليت اصرالعن. شرف هنو تعلم يف والفعالة الفعالة والعناصر للطريقة جديًدا

 يؤكد  أمثليت طريقة باسم تعرف وطريقته كتاب أمثليت  بعنوان كتبه  يف جتميعها

                                                           
11 Bashirotul Hidayah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang Indonesia E-mail : 
bashirotulhidayah@gmail.com 
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 من لقليلا مع ، الطالب نشاط على شرف هنج تعلم يف يتلثام طريقة تطبيق

 مث السهل من العناصر تسليم يبدأ وأيًضا املمارسة من الكثري مع ولكن النظريات

 ، التعلم طريقة ، العربية اللغة: املفتاحية الكلمات. الصعوبة إىل التدرجيي الوصول

 .12احلكيم توفيق ، الشرف هنج

 السكن يف وعةقر  مهارة قدرة حتسني يف يتلثام طريقة تطبيق الدراسة هذه تعرض (5

: فعربياتنا أمثليت طريقة تنفيذ كيفية  يصف هو الدراسة هذه من الغرض. منطقة

 نزل يف قرؤة مروة مهارات حتسني2019 ، 1. ال ، 3. اجمللد ، العربية اللغة جملة

 شملي يف املوضوع. نوعي هنج مع وصفي حبث هو البحث هذا .منطقة يتلثام

 البيانات عمج تقنية. املتعلمني و النزل ومديري التدريس هيئة أعضاء البحث هذا

 عرب حتليلها عهامج مت اليت البيانات. والتوثيق واملراقبة املقابالت هي املستخدمة

 ذهه نتائج وتظهر. خامتة و البيانات وتقليل البيانات عرض: مراحل عدة

                                                           
12 M. Misbah, Taufiqul Hakim “Amtsilati 
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/insania/article/view/ 207/177  



20 

 

 
 

 اجلديد ورن مدرسة يف أمثليت نزل منطقة يف أمثليت طريقة تطبيق أن الدراسة

 أمثليت ريقةط تطبيق. قروعة مهارة املهارات حتسني على قادرة الداخلية اإلسالمية

 مركزها يف أمتسياليت التطبيق مع طفيف اختالف هناك ، التطبيق مناسب

 ريقةط باستخدام التعلم معاجلة. جيبارا ، الداخلية اإلسالمية الفالح دار مدرسة

 واحلديث حاخللو  بقراءة ابدأ يف الداخلية اإلسالمية اجلديد نور مدرسة يف يتلثام

 الكلمات. والتقييم واملزامنة األمثلة من العديد عرض. اشرح مث والقويده

 تستخدم أداة أو طريقة هي امثليت طريقة عةاقر  مهارة ، يتلثام طريقة: املفتاحية

 عن ضالف منهجي كتاب   و برجمة يتم حيث األصفر الكتاب فهم  و القراءة يف

 فوص هو الدراسة هذه من الغرض الكتاب.ذ  قراءة تسهيل يف جديدة انطالقة

 طريقة ستخداما عيوب  و ومزاياها األصفر الكتاب قراءة يف ليتثام طريقة  تطبيق

 نوع  الوصفي البحث من النوع هذا يستخدم معهد هداية املبتدئني يف امثليت

 هو امثليت طريقة أن أظهرت  نتائج. احلالة دراسة طريقة مع النوعي البحث
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 كتاب  نم امثليت طريقة مزايا. األصفر الكتاب ولقراءة  الخرتاق جديدة طريقة

 منهجي ترتيب  أ مع ومطبوع مربمج درس هو امثليت

 االطار النظري-خ

 مفهوم أمثلتى -1

أما األمثلىت من كلمة "أمثلة"  13مثول مبعىن مثال.-ميثل-كلمة أمثلىت من مثل

معىن أيضا  14أي األمثال و لفظ "يت" هو مشتق من كلمة "قراءيت".

( فاملراد برمز هو يف كتب األمثلة جعل كرموز ليسهل طالبات lambang"رمز")

  15القواعد.تتعلم عن علم 

ب طريقة للمبتدئني ليسهل تعّمق عن القرآن و تطبيق ليتعّلم كتكتاب أمثلىت 

 16التقليدية اليت تعرف بكتاب الرتاثي.

                                                           
 13 Taufiqul Hakim, Tawaran Revolusi Sistem Pendidikan Nasional, (Jepara: PP Darul Falah, 

2004), h.8 
14 Taufiqul Hakim, Amtsilati program pemula Kitab Kuning, (Jepara; Al-falah offset, 2003), h.8 
15 Taufiqul Hakim, Tawaran Revolusi Sistem Pendidikan Nasional, Op.cit, h.57. 
16 Taufiqul Hakim, Program Pemula Membaca Kitab Kuning )أمثلتى( Jilid 1 ,( Jepara; Al-Falah 

Offset, 2003), h.iii 



22 

 

 
 

و من التعريفات اآلخر أمثلىت هي كتاب فيها طريقة ليقرأ كتاب الرتاثي سرعة، 

أمثلىت  17طى.سفمألفه الشيخ توفيق احلكيم مرايّب املعهد دار الفالح جيبارا، جاوة الو 

تشكل إطار التفكري لتفهم اللغة العربية حيث فيه صياغ منهجية ملعرفة الشكل أو 

 إعراب الكلمات.

فلذالك كتاب أمثلىت هي أسلوب ليتعّلم كتاب الرتاثي او قواعد اللغة العربية 

بالكتب اليت رّتب الشيخ توفيق احلكيم من املعهد دار الفالح جيبارا، و عدد  بسرعة

 كتاب،  مخسة جملدات أمثلىت( كتب. و هي من الكتب 10تلك الكتب عشرة )

 18.جملد رفيةالصجملد، و كتاب  اخللصةجملد، كتاب  القاعديتجملدان ، كتاب  التتمّة

 

 

                                                           
17Ensiklopedia NU, http;//www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,40297-lang,id-

c,nasional-t,Amtsilati++Metode+Baru+Ngaji+Nahwu-.phpx, 4 Agustus 2015. 

18Aminudur Yusuf Putra, (Skripsi Penerapan Metode Amtsilati Dalam Pembentukan Karakter 

Islami Siswa di PP. Darul Falah Bangsri Jepara, S1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014), h.10.  

http://repository.uijjkt.ac/dspace/bitstream/123456789/25278/3/AMINUDUR%20YUSUF%20PU

TRA-FITK.pdf. 10 Juni 2015. 
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 مفهوم كتاب أمثلتى -2

م هي كتاب األّول ليسهل قراءة الكتاب الرتاثّي، فاملواد فيها استخداأمثلىت كتاب 

كتب   و األمثلىتعن اآلية القرآن و احلديث. و هكذا من التعرض التعريف كتب 

 املساعدة يف تعليم أمثلىت:

 1أمثلىت جملد  (أ

يف هذا الكتاب يتضمن عن التعريف قواعد العربية كحرف اجلار، اسم الضامر، 

 19و اسم املوصول. اسم اإلشارة،

 2أمثلىت جملد  (ب

هذا الكتاب هو اتصال من الكتاب السابق، يتضمن عن صيغة ملعرفة عن االسم 

 20مع تعريفه.

                                                           
19 Taufiqul Hakim, Program Pemula Membaca Kitab Kuning )أمثلتى( Jilid 1,  Op.cit, h.49-50. 

20 Taufiqul Hakim, Program Pemula Membaca Kitab Kuning )أمثلتى( Jilid 2 ,( Jepara; Al-Falah 

Offset, 2003), h.47-48. 
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 3أمثلىت جملد  (ج

، فيها عن تعريف االسم،  2هذا الكتاب هو اتصال من كتاب األمثليت جملد 

لمة ك  تطبيق الصيغة اليت وجدت يف الكتاب السابق، تدريبات يعطي املعاين يف

 21اللغة العربية اليت أخذت عن اآليات القرآن و احلديث.

 4أمثلىت جملد  (د

يف هذال الكتاب يتضـــــــــــمن الصـــــــــــيغة و تعريف عن الفعل املاضـــــــــــي، املفعول، و 

 22الفاعل.

 5أمثلىت جملد  (ه

                                                           
21 Taufiqul Hakim, Program Pemula Membaca Kitab Kuning )أمثلتى( Jilid 3 , ( Jepara; Al-Falah 

Offset, 2003), h.43-44. 

 

22 Taufiqul Hakim, Program Pemula Membaca Kitab Kuning )أمثلتى( Jilid 4 , ( Jepara; Al-Falah 

Offset, 2003), h.41. 
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هذا الكتاب هو اتصـــــال من الكتاب الســـــابق ايضـــــا، يف هذا الكتاب يشـــــرح عن 

 23السابق كفعل املضارع، فعل األمر.الفعل ايضا و لكن اوسع من الكتاب 

 قاعدتى (و

يسـتخدم هذا الكتاب خارج عن التعليم يعىن ليحفظ فيما يلي. هذا الكتاب هو 

خالصـــــــــــــــة الرموز من الكتــب االمثلىت ترتيبــا ليســــــــــــــهــل الطلبــة حفظــت صــــــــــــــيغــة 

 24االمثلىت.

 تتمة األول و الثاين (ز

ّمة األول بعد تت يستخدم هذا الكتاب ملمارسات تطبيق صيغة األمثلىت، استخدام

، و اســــــــــــــتخدام تتّمة الثاين بعد ينتهى طالبات 3ينتهى طالبات عن أمثلىت جملد 

 5.25عن أمثلىت جملد 

                                                           
23 Taufiqul Hakim, Program Pemula Membaca Kitab Kuning )أمثلتى( Jilid 5 , ( Jepara; Al-Falah 

Offset, 2003), h.46. 

24 Taufiqul hakim, Program Pemula Membaca Kitab Kuning )قاعدتى(, ( Jepara; Al-Falah Offset, 

2003), h.iii. 

25 Taufiqul Hakim, Program Pemula Membaca Kitab Kuning )1 )تتمة dan 2, ( Jepara; Al-Falah 

Offset, 2003), h.54. 
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 خالصة (ح

 1000هذا الكتاب هو خالصة الشعائر الكتب األلفية ابن مالك اليت قبلها  

الشعر. يستخدم هذا الكتاب من يتعلم طالبات  184بيت الشعر مث خمتصر 

 26 .5-1 امثلىت جملد

 صرفية (ط

يف هذا الكتاب هو عن تصريف الفعل اليت تستخدم بعد انتهى طالبات امثلىت 

 3.27جملد 

 قاموس املنّور (ي

استخدام هذا القاموس مساعدة األوىل، إذا ممارسة طالبات يعطى الشكل، مكان 

 28القاعدة و املعاىن.

                                                           
26 Taufiqul Hakim, خالصة ألفية ابن مالك, ( Jepara; Al-Falah Offset, 2003), h.iii. 

27 Taufiqul Hakim, Program Pemula Membaca Kitab Kuning )صرفية(,  ( Jepara; Al-Falah Offset, 

2003), h.67.  

 محد ورصان منور، املرجع السابق.أ 28
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 تاريخ أمثلتى -3

و يتعلم يف توفيق احلكيم. هوجدت أمثلىت، تبدأ من التجريبة املألف وهو الشيخ 

معهد املسلك اهلدى كاجني، وتابع إىل جامعة اإلسالمية املطالع الفالح يف توجيه 

سهل حمفوظ و عبداهلل سالم. بتجريبته يتعّلم يف املعاهد فهو شاق أن يفهم عن 

 الكتاب الرتاثي الّن خلفية الرتبيته يتعلم الّدينية قليال.

يام ؤلف عن الطريقة أمثلىت كتب هذ الطريقة عشرة أو من التجريبية الشخصية امل

 خلالصةامن  أمثلىت عامة رمضان. مث ضرب على اآللة الكاتبة عن  27-17يف التاريخ 

 جمموعات.  300و سكت أمثلىت حىت 

( مبنطقة جيفارا املوافق يف NUيف قاعة هنضة العلماء )مث فتح مراجعة الكتاب 

اغوستوس  1وجعلها خماطبة و متناقص، و يف التاريخ  2002يونيو  16التاريخ 

أكثر من "ثالثة ماليني" النماذج و ينتشر إىل بالد اجلريان أي أمثلىت مطبوعة  2004

 ماليزيا.
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 أسلوب طريقة أمثلتى في مجموعة الخاصة -4

إجراء االســــــتخدامها هي اســــــتعمل كتاب األمثلىت يتكون من عشــــــرة جملدات، ف

ثاىن برتتيب. بعد انتهى جملد االّول يرتّقي إىل جملد الأمثلىت ( جملدا كتاب  5مخســـــــــة )

حىت جملـد اخلـامس. لكن لرتّقي إىل جملـد التـايل، ميّر الطـالبـات عن اإلختبـار املكتوب 

صيغة  نأي ميأل االسئلة عن اجمللد مرورا، مع يعمق عن مخسة جملدا و يسلك فهما ع

مع حفظ العقائدي عن اخلالصـــــــــــــــة االلفية ابن مالك يف  قاعديت القاعدة يف كتاب 

و هناية هي دورة االختبارات، التقومي، او التطبيق خالصــــــــــــــة ألفية ابن مالك، كتاب 

دأ عندما يب الصــــــــــــــرفيةأما اســــــــــــــتخدام كتاب تتمّة، باســــــــــــــتخدام اثنان جملدان كتاب 

 ىت.أمثلالطالبات يف جمّلد الرابع كتاب 

 أسلوب طريقة أمثلىت، هي:



29 

 

 
 

يف األســــــــــبوع إىل عشــــــــــرة أيّام انتهى الطالبات جملدا. إذا وجدت الطلبة ال تنتهى  (أ

 ألمثلىتا فهي أقفر لكنها تتعّلم حىت انتهت عن كتاب األمثلىت،جملدا عن كتاب 

 يف جمّلد تعّلما.

دقائق يف االّول لرياجع صــــــــــــيغة القعيدة عن  10دقائق يف مرّة مقابلة،  45حيتاج  (ب

دقائق بعدها يتعّلم دراســــــــــــــة  25و يف القاعديت، الدراســــــــــــــة الســــــــــــــابق يف كتاب 

 دقائق النهاية ليحفظ صيغة القعيدة تعّلما. 10اجلديدة، و يف 

 مرّة مقابلة. 4-1يف كل يوم  (ج

جملدا،  5ليت كلها اأمثلىت بعد االنتهاء جملدا  االمثلىتنتفذ االختبارات يف تعليم  (د

واالختبـــارهـــا بـــإســــــــــــــتخـــدام االختبـــارات املكتوب. مـــأكـــد الطـــالبـــات نـــاجح يف 

 فهي مل ينجح. 9، و إذا قيمتها ناقص من 9االختبارات إذا قيمتها أكثر من 
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دام كلـــه فتنفيـــذ االختبـــارات اآلخري بـــاســــــــــــــتخـــ  األمثلىتبعـــد االنتهـــاء عن التعليم  (ه

ارات املكتوب و اللســان او التطبيق يف غرفة اخلاصــة. إذا طالبات ناجحني االختب

 يف االختبارات فهم تّتبعون يف "خترج االمثلىت".

منوذج طريقة أمثلىت هي تركيب بني تعليم الكالســــــــــــــيكي و احلديثة، نظام القدمية 

عام.  2، اســـــتغرق وقتا  bandongan wetonan dan soroganبطريقة 

 أّن نظام اجلديدة أي بأسس االتصال او اللغة، و استغرق وقتا عامة.

يف التعليم احلديثة يهدف للطالبات تتقن عن علم اللغة او االتصــــــــال، وجود هذا 

اليف مل تســـــتطع عن علم  النظام الن ظاهرها يف املتخرج عن املعاهد التقليدي او الســـــّ

خدام الطريقة أمثلىت فتكتســـــــب الطالبات أكثر من التفاهم اللغة او االتصـــــــال. باســـــــت

 الفكري، وجعلهم إنسانا مؤّدبا و خلقا.

أما األهداف يف طريقة أمثلىت هي ليقرأ الكتاب الرتاثي ســـــرعة، الهنا يف املعهد يتعّلم 

مبصـــــادر او باســـــتخدام الكتب اليت تكتب باللغة الغربية. و مصـــــادرها تتحتوى على 
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ويد و تفســــريها، عقائد و علم الكالم، فقه و أصــــول الفقه، احلديث القرآن مع التج

و مصــــــــــــــطالحات احلديث، اللغة العربية من علم اآللة كالنحوا، الصــــــــــــــرف، البيان، 

 املعاين، البديع و العروض، املنطق و التصوف. وتسّمى هذا املصادر بكتب الرتاثّي.
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