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 الباب الثاني

 النظريات

 التراث كتاب تعلم .أ 

 ًتاثال كتاب تعلم (1

. والتصرف للتفكَت ك ليل  ًتاثال كتاب عه اؼب يستهلك ، الزمن من طويلة فًتة يف  

 الصيغة ىو األصفر الكتاب ، البيزنرين جملتمع وفقا. البيزانًتين من متأصلً  جزءًا أصبح لق 

 العلوم يف مزدوجة دبؤىلت علماء كتبو  ًتاثال كتاب. النيب وسنة القرآن لتعاليم النهائية

 1 .النبيلة واألخلق العالية

يف األصل من قبل دوائر بيزانًتن اػبارجية قبل  كتاب الًتاثمت تق مي اؼبصطلح   

كتابًا ذا   ًتاثالكتاب قَتية. من وجهة نررىم ، يعترب  حوايل عق ين من الزمن بنربة رب

مستوى علمي منخفض ، وعفا عليو الزمن ، وىو أح  أسباب ركود تفكَت الناس. كان 

ا جً ا يف الب اية ، ولكن يف وقت الحق مت قبول اسم الكتاب 
ً
على  ًتاثالىذا العنوان مؤؼب

 2 .اؼبعه  نطاق واسع كواح  من اؼبصطلحات التقنية يف دراسات

                                                             
1 Husein Muhammad, “Kontekstualisasi Kitab Kuning: Tradisi Kajian dan Metode 

Pengajaran”, dalam Marzuki Wahid, Suwendi dan  Saefuddin Zuhri (peny.), Pesantren Masa 

Depan Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 

270. 

2
 Said Aqiel Siradj, op.cit, hlm. 222. 
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 حىت اغبكومة باىتمام البيزنرين عامل يف كمرجع  ًتاثال كتاب استخ ام حري وق   

 إن ونيسيا عبمهورية اغبكومية اللئحة من 22 واؼبادة 21 اؼبادة من 1 الفقرة يف أي ، اآلن

 ما على اغبكومية اللئحة تنص. ال يٍت والتعليم ال يٍت التعليم بشأن 2007 لعام 55 رقم

 :يلي

 21 اؼبادة

  ، القرآنية الًتبية ، التعليم ؾبلس ، كتاب قراءة شكل يف الرظبية غَت ال ينية الًتبية تتم( 1

 .فباثلة أخرى أشكال أو ،دنية التعملية    

 22 مادة

  يف خبَتًا يصبح أو/  و اإلسلم تعاليم استكشاف أجل من الكتاب دراسة تتم( 2

 .اإلسلمي ال ين    

 .مراحل على ال أم مراحل على الكتاب دراسة تنريم ديكن( 3

  غَتىا أو اؼبشاالت أو اؼبساج  أو اإلسلمية ال اخلية اؼب ارس يف الكتاب دراسة تتم( 4

 3 .الشروط تستويف اليت األماكن من    

                                                                                                                                                                              
 

3
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan 

pendidikan keagamaan. 
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 أكثر طرق الكتشاف وفًقا وتغَتات تطوراتاؼبعه   يف التعلم طرق تشه  ما دائًما  

 إىل باإلضافة ج ي ة طرق اعتماد إن. العلوم فروع من فرع كل لت ريس وكفاءة فعالية

 ىي اؼبختلفة األساليب ىذه تفاصيل. اإلطلق على متجانًسا ليس التقلي ية األساليب

 مراقبة فإن ، لذلك. الستقلليتهم انعكاساً  باعتبارىا ال ين رجال الذباىات نتيجة

 نتيجة ىو البسيطة الطريقة ىذه تقسيم إن. ـبتلفة تطبيقات ستج  اؼبختلفة البيزانًتين

 ذب  سوف اؼبعه  يف والتعلم الت ريس عملية لتنفيذ ال قيقة اؼبلحرة إن. سريعة ملحرة

 وؿب ودة تطبيقها يتم األحيان من كثَت يف للغاية متنوعة تعليمية طرق شكل يف تغيَتات

 4 .معينة أوقات يف

 ذات تعليم طرق. لتحسينها ضرورية للبيزانًتن اؼبختلفة التقلي ية التعليم طرق تعترب  

 جي ة نوعية

 ، ال روس عرض يف واؼبعلمُت الطلب إلشراك ، انتباىهم وجذب الطلب أفكار تولي ( أ

 مع اؼبناسبة التعليمية والطرق واغبوار اؼبناقشة يف تستخ م اليت الطلب أنشطة إىل ويستن 

 الطلب بُت الفردية الفروق مراعاة

                                                             
 4 Mujamil Qomar, Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju demokrasi Intstitusi, (Jakarta: 
Penerbit Erlangga, 2005), hlm. 151. 
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 أي ، نفسو للطالب الرغبة ربفيز على تقوم الطريقة ىذه أن أي ، الطالب ميول لتحفيز( ىـ

 ، للطلب يذكر أن اؼبعلم على جيب لذلك ، التعلم ـبرجات من شيًئا يري  حىت ربفيزه

 ، مصطنعة أو حقيقية كانت سواء. اؼبوقف أو ، الصحيفة يف األخبار: اؼبثال سبيل على

 ال رس تعلم يف الطلب رغبة تثَت

 التعليم من ربقيقها جيب أى اف ل يهم الطلب أن حقيقة على تقوم التعليم طريقة أن( و

 .اؽب ف ىذا لتحقيق بنشاط يعملون الطلب جيعل فبا ،

 للوصول والطالب اؼبعلم عليها يسَت اليت احمل دة اػبطوات على تعتم  الطريقة ىذه أن( ز

 5 .اؽب ف إىل

 على جيب ، عام بشكل التعليمية اؼبؤسسات يف اؼبطبقة األساليب تطوير مع للتعامل  

. بيزانًتين يف استخ امها مت اليت التعلم طرق وملءمة وكفاءة فعالية بعناية يراجع أن بيزانًتين

 واألنشطة والتقنيات اؼبنهجيات وإصلح تطوير إىل اإلسلمية ال اخلية اؼب ارس ربتاج

 ال. األخرى التعليمية باؼبؤسسات اللحاق األقل على أو اؼبنافسة على قادرة لتكون التعليمية

 التطوير لكن. البيزانًتين يف استخ امها مت اليت األساليب ؿبو والتطوير التحسُت يعٍت

 وتتخذ للتنفيذ قابلة تزال ال اليت الق دية األساليب اتباع إىل أكرب بشكل يشَتان والتحسُت

                                                             

   50-49(، ص. 2013عب  الرحيم ،تعليم اللغة لغَت الناطقُت بغ يرىا، )إرب : األردن ، 5 
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 من ، أي. الق دية الطرق ومزايا ضعف نقاط إجياد هب ف ذلك يتم. أفضل ولكن ج ي ة

 يف االختلف ىذا يثبت. تفوقو جوانب على اغبفاظ مع ربسينو يتم الضعف حيث

 بشكل ح ودىا زبفيف يتم حبيث ، جادة تع يلت إجراء ديكنواؼبعه    أن األساليب

 .الغريب الت ريس نرام مع متزاي 

عن  التعبَتالغرض الرئيسي لت ريس اللغة العربية ىو أن الطلب قادرون على  

حبسب  أنفسهم بشكل مثايل مع التعبَتات أو الكتابة وفهم ما قرأوه أو ظبعوه وفهموه

 عمرىم ومواىبهم وديكن توضيح ذلك وربقيقو باتباع الطرق التالية":

 . زيادة التعبَتات اللفرية والكتابية.1

 . ضبط اغبركات واألصوات لكل حرف.۲

 . النطق الصحيح للغة.3

 ل الكتابة.. أصالة وصبا4

 القراءة. د. أن يق ر الطلب على القراءة السريعة )اؽبادئة واؽبيستوريا( مع فهم فكرة
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يسمعونو ويفهموه  . تطوير ق رهتا على االستماع حىت يتمكنوا من تركيز انتباىهم على ما6

 6بشكل صحيح.

 اؼبادي ًتاثال كتاب. 2

 وخاصة ، الكلسيكية الكتب بت ريساؼبعه   قام ، التارخيية السجلت إىل استناًدا  

 ت رس اليت الكلسيكية الكتب صبيع تصنيف ديكن. الصيافية م ارس كتبها اليت اؼبقاالت

 ، اغب يث ،أصل الفقو ،الفقو ،الصرف ،اغبو: وىي ، ؾبموعات شباين إىل البيزانًتين يف

 تتضمن. . واللغة التواريخ مثل األخرى الفروع ، واألخلق التصوف ، التوحي  ، التفسَت

 ، األحاديث من ظبيكة ؾبل ات من تتكون اليت للنصوص جً ا قصَتة نصوًصا الكتب

 وىي ، ؾبموعات ثلث يف صبيًعا تصنيفهم ديكن. والصوفية ، والفقو ، والفقو ، والتعليقات

 7 .الرئيسية والكتب اؼبتوسطة والكتب األساسية الكتب

 ، اؼبثال سبيل على. النوع نفس ىياؼبه   يف ت رس اليت الكتب ، عام بشكل  

 يؤدي. سلم صفولة تسمى ما غالًبا أو قباح وصافناتون توفيق سلم مثل الفقو كتب

 واؼبمارسات والثقافة العامل رؤية ذبانس إىل الت ريس ونرام ت ريسها يتم اليت الكتب تشابو

 باألبيض النص يقرأ ال ، الكتاب ىذا دراسة يف أنو إىل اإلشارة وذب ر. الطلب بُت ال ينية

                                                             
 61. ص(. 022۲, التىبت هكتبت: رياض) العزبيت اللغت تعلين طزائق الخطيب إبزهين هحوذ 1 

 7 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, (Jakarta: LP3ES, 1984), hlm. 50-51. 
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 دبحتويات تتعلق( تفسَتات) شخصية تفسَتات أو آراء أيًضا يق م بل ، فحسب واألسود

 8 النص ولغة

 على جيب ، الكتاب نص ومعاين حملتويات ثاقبة نررة وإعطاء ترصبة أجل من  

 من أخرى وفروع واألدب( رفكبو و ص) العربية اللغة قواع  إتقان السانًتي أو الكياي

 ، الطلب مهمة مهارة القراءة ألن ، األحيان من كثَت يف وقراءهتا اإلسلمية ال ينية اؼبعرفة

 ألن ، اؼبختلفة اؼبعرفة فئات بقية يف العلمي تق مهم مواصلة للطلب ديكن خلؽبم من

 توسع. مكتوبة لغوية برموز فبثلة مكتوبة أفكار ؾبرد ىي خبربهتم سبر اليت التعليمية اؼبواد صبيع

 أذواقهم وربسن ، الفكرية مهاراهتم وتنشط ، الطالب ذبربة دائرة وتطور اؼب رسة يف القراءة

 9 .أنفسهم على للتعرف اؼبفي  الفضول وترضيهم ،

عه  اؼب يف ًتاثال الكتاب ، ؿبفوظ سهلاألستاذ    وفقا نفسو الوقت ويف  

 ، اغب يث ، النزل أسبو ، التفسَت علم ، التفسَت علوم فقط يشمل ال الواقع يف الإلسلمية

 و شرف النحو ، التصوف ، التوحي  ، الفقيو قوي  ، الفقو ، الورود أسباب ، اغب يث علم

 فإن ، ًتاثال الكتاب إىل كمرجع فقط أنو من الرغم على ذلك من أكثر. فقط بلغة

                                                             
 8 H.M. Amin Haedari, op.cit, hlm. 40. 

 ۵۳۲(.، ص. ۲۰۰۲مصطفی رسلن ، تعليم اللغة العربية )دار الثقافة للناشر و التوزيع,  1
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 طريقة) واؼبناضرة البهتسي أدب ، اغبساب ، الفلق ، اؼبنطق علوم يشمل البيزنرين أدب

 ىناك كان لو حىت. العلماء من ، اتطباق ، التاريخ ، اغبياوان حياة ، تيب ،( اؼبناقشة

 10".الفنون كتيب أظباء يف الزنون كتاب" كتاب اؼبثال سبيل على ، شروح أو فهرسة

 منشأ من الع ي  ىناك ، مكثف بشكل ت ريسها يتم اليت الًتاث الكتب بُت من  

 وأحيانًا ، يةشح ىامشية وملحرات ، السرح تعليقات إىل اؼبنت ىذه تطورت مث. اؼبنت

 ، التقريب: الفقو يف اؼبثال سبيل على(. نرام) وشعر( ـبتار) ملخصات شكل على ترهر

 ومن. الزين هنايو أو الثالنب إيانا ، اؼبعُت فتح ، العُت قرة ، الباجوري قبل من القارب فتح

 واؼبطيمية والكفروي واػبال  وال حلن واألسيماوي العجرمية النهضة ؾباالت يف األمثلة

 11 .عقل وابن مالك بن ألفية إىل مريطيوالع

 ، والصوفية ،أصل ال ين و ، الفقو يف الوحي  السبب عن التساؤل يتم ما غالًبا  

 اإلجابة صياغة ديكن. اؼبعه  يف الرئيسية التخصصات ىي والعربية ، واغب يث ، والتفسَت

 يرتبط ، ذلك ومع. اإلسلم ألرخبيل الفكري التطور يف النرر خلل من السؤال ىذا على

 اإلسلمية الفكرية بالتقالي  وثيًقا ارتباطًا اإلسلمية اؼبعه  يف الًتاث الكتاب توحي 

 نوسانتارا العلماء مع نوسانتارا علماء اتصال ومها ، مهمُت بعاملُت ىذا يتأثر. لألرخبيل

                                                             
 10sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, (Yoyakara: LKiS, 1994), hlm. 264. 

 11 Husein Muhammad, op.cit, hlm. 271. 
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 مع اإلسلمية الثقافة وتفاعل اإلسلم ت ويل عملية من كجزء األوسط الشرق وعلماء

 يف دورًا العاملن ىذان يلعب. األرخبيل أسلمة لعملية منطقية كنتيجة احمللية الثقافة

 البيزنرين تعليم تقالي  يف يتجلى كما اإلسلمي اإلسلمي العلمي األسلوب وتلوين تشكيل

 12 جاوى. يف خاصة ،

 العلوم يفهم أن عليو فيجب ، جي  بشكل العربية اللغة إتقان ما شخص أراد إذا  

 ىناك أن العربية ال روس جامع كتابو يف اعبلييٍت مصطفى يذكر. العربية باللغة اؼبتعلقة

 أرود ، بادي ، بيان ، معاين ، رسام ، عراب ، شرف: وىي العربية اللغة تغطيها علوم 13

 شرف أن وأضاف. اللغة ومتان أخلق ، سبور ، خطبة ، شاء إن ، السَتي قرد ، قوايف ،

 بأن صرحوا الذين العلماء بعض الرأي ىذا يؤي . باآلخرين مقارنة العلوم أىم من وكبو

 13 .العلم كأب وهنى العلم ويل بصفتو شرف

 ًتاثال كتاب تعلم تنفيذ. 3

 اؼبرحلة تستخ م. دبرحلتُت اإلسلمية اؼبعه  يف ًتاثال كتاب ت ريس عملية سبر  

 صبلة كل معٌت لفك ، ذلك إىل وما"خ"  و"م"  صيغة مع" utawi iki iku" طريقة األوىل

                                                             
 12 Said Aqiel Siradj, op. cit, hlm. 225. 

 4الشيخ مصطفى القلييٍت ، جامع ال َرس ، ىوة العربية )بَتوت اؼبكتبية شي ا ، ط( ، ص.  6۲ 
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 واػبطوة. الصرفو النحو  نرر وجهة من الطرب موقع لوصف وكذلك اؼبعٌت ذات واغبروف

 14 .ومعانيها( حرفك) النصية اغبرفية ؿبتويات على وتعليق شرح ىي التالية

 نوعها من وفري ة ما نوًعا معق ة تب و أهنا من الرغم على ، التقلي ية األوىل اؼبرحلة  

 مرحلة يف بالرحم اإلمساك وتسهل للطلب جً ا مفي ة فهي ، طويلً  وقًتا وتستغرق

 بشكل يعتم  فإنو ، صحيح بشكل ًتاثال كتاب تعبَت ؿبتويات وفهم معرفة ألن. الحقة

 ، شرف ناىو لقواع  وفًقا وموقفها ، معٌت ذات وحروف صبلة كل معٌت فهم على كبَت

 من التحليل يف الكامل التحليل ىي الثانية اؼبرحلة أن حُت يف. سياقاهتا مع كاملة

 الكتاب قراء يستجيب ، اؼبرحلتُت كلتا يف األحيان من كثَت يف. مفومات إىل منشورات

 صحيح غَت يعترب ما أحيانًا يصححون أو يعارضون أو ، نفسو التعبَت تعزز بأسباب ًتاثال

 15 .واغبسية الشريعة علماء عادة يفعل كما ، صحيح غَت أو

. مكة اغبرام اؼبسج  يف ًتاثال كتاب بت ريس مقارنة نسبًيا وأسرع عملية العملية  

 موقفو يشرح مث ، صبلة كل معٌت حي د مث ، ما ح  إىل بالكامل النطق شيخ يقرأ ، ىناك

 فقط أخَتا". اعبرومية ماتان عرب" الكفراوي اإلمام يصف كما ، شرف هنو لقواع  وفًقا

 16 .الرحم ؿبتويات وصف

                                                             
 14 Sahal Mahfudh, op.cit, hlm. 265. 
 15 Sahal Mahfudh, Op.cit, hlm. 266. 

 16 Sahal Mahfudh, op.cit, hlm. 267. 
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 أكثر بشكل النحو و الصرف قواع  تطبيق للطلب ديكن ،اؼبعه   من ولكن  

 مباشرة ترصبة مع ، مستقلة بطريقة الكتاب ت ريس فيو يتم الذي بالوقت مقارنةً  ، مشواًل 

 بشكل يؤثر فبا ، العربية وقذ وينمووا يعيشوا أن للطلب ديكن ، ذلك من أكثر. وؾبانية

 .الكرمي القرآن يف الواردة األدبية القيم فهم على كبَت

 ًتاثال كتاب تعلم تقييم. 4

 ليست القرآن تفسَت كتب أو اغب يث كتب مثل ، ًتاثال كتاب قراءة أو دراسة  

 وشراف والنحو العربية مثل أخرى علوم إىل وربتاج اؼبثابرة إىل ربتاج إهنا. السهلة باؼبهمة

 حيتوي كان إذا ًتاثال كتاب قراءة على الق رة ل يو ما شخص أن يقال. ذلك إىل وما

 و كبو) األدوات علم أحكام وفق ًتاثال كتاب يقرأ أن ديكن. مؤشرات ع ة على

 :ىي ًتاثال كتاب قراءة على الق رة مؤشرات(. رفص

 (الطلقة) وواضح صحيح بشكل العربية اغبروف نطق على الق رة( أ

 ًتاثال كتاب يف اعبمل قراءة ب قة اؼبتعلق النحو علم تطبيق على الق رة( ب

. صحيح بشكل الكلمات وترتيب قراءة سرعة خلل من القراءة طلقة قياس يتم( ج

 17 .صحيح بشكل الًتاث الكتاب قراءة وىي

                                                             
 

17
Ahmad Akrom Fahmi, Ilmu Nahwu dan Sharaf 2 (Tata   Bahasa Arab)Praktis dan Aplikatif, 

(Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), cet. 2, hlm. XII 
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 إعطاء القراءة يف اػبطأ من ليس أنو تعٍت صحيح بشكل الًتاث الكتاب قراءة  

 يذىب الذي عمل اختلف بسبب اعبملة هناية يف تغيَت إلعربل وفًقا علمة أو إشارة

 قادًرا كان إذا ًتاثال كتاب قراءة ديكنو ما شخًصا إن يقال ، ذلك إىل باإلضافة18 .إليو

 هناية يف التغَتات دراسة ىوالنحو  علم.رفو الص ىو النح علم يف األحكام تطبيق على

 يقول. اعبملة شكل أوالصيغة  يف التغيَتات دراسة ىو األعصاب علم أن حُت يف ، اعبمل

 الرئيسي األعصاب علم.األب ىو العلم وعلم ، العلوم كل أم شرف أن العلماء بعض

 من متنوعة ؾبموعة ترهر اعبملة أن حُت يف ، صبلة كل شكل يل  ألنو العلوم عبميع

 الصعب فمن ، كتابة ىناك تكن مل إذا ، كتابة توج  فل ، صبلة ىناك تكن مل إذا. العلوم

 تركيبة توضيح إىل يه ف ألنو العلم وال  ىوالنحو  علم أن حُت يف. اؼبعرفة اكتساب علينا

19 ذلك إىل وما ، وشكلها ، صبلة كل
 

                                                             
 

18
Moh.  Anwar,  Ilmu  Nahwu  Terjemahan  Matan  al-Jurumiyah  dan  Imrithy  berikut 

penjelasannya, (Bandung: CV Sinar Baru, 1989), cet IV, hlm. 10. 
19 Moh. Anwar, Ilmu Sharaf Terjemahan matan kailami dan Nazham Al Maqsud berikut 

penjelasannya, (Bandung: Penerbit Sinar Baru, 1989), Cet. IV, hlm. iii. 
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 األمثلتي فهم .ب 

 الحقة وتضيف ، أمثلة ع ة تعٍت واليتأمثليت  كلمة منأمثليت  مصطلح يأيت 

"ti" كلمة Qira'ati ، سليم لندح بواسطة الكرمي القرآن لقراءة السريع للتعلم طريقة وىي 

20 .زركسي
ل توفيق اغبكيم ، مق م مت إنشاؤه من قب ًتاثالىو منوذج تعلم كتاب أمثليت   

. إذا درست طريقة القرأيت كيفية قراءة Bangsri Jeparaاإلسلمية دار الفلح  عه رعاية م

21 ىو دليل ديكن استخ امو للقراءة اليت ال ربتوي على ؾبتمع.أمثليت وجود ؾبتمع ، فإن 
 

استخ م صيغ بسيطة ومنهجية. مت االنتهاء من التحليل النحوي للغة العربية من خلل 

 التصفية والعرض.

 لتعلم اؼبنهجية بالكتابة مربمج موضوع على حيتوي كتاب ىو يتثلأم كتاب 

. أشهر 6-3 فًتة يف مكثف بشكل تنفيذه يتم والذي للمبت ئُت ًتاثال كتاب قراءة

 القواي  علم تعلم أمهية ضوء يف الكتاب ذبميع مت(. رفوص وكب)  القواع الكتاب يناقش

 .العلوم تعلم وصعوبة( رفكبو و ص)

                                                             
 20 H. Taufiqul Hakim, Tawaran Revolusi Sistem Pendidikan Nasional, (Jepara: PP Darul 
Falah, 2004) hlm. 8 

21
Ibid 
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 ما دائًمااؼبعه   يف التعلم طرق فإن ،معه  الغونطور  مؤسس ،كياىى رأي يف 

 من فرع كل لت ريس وكفاءة فعالية أكثر طرق الكتشاف وفًقا وتغَتات تطورات تشه 

 22 .العلوم فروع

 ؽبذه نتيجة ظهر الذي اعب ي  التعلم منوذج أشكال من شكل ىواألمثليت  

 مت اليت اؼبلغاة أو الضعيفة التقلي ية األساليب يف التفكَت أمثليت والدة تعٍت وال. التطورات

 تطوير مع التعامل ىي األمثليت والدة ولكن ، إلغائها أواؼبعه   يف واستخ امها تطويرىا

 التقلي ية اؼبعه  تعليم طرق تعترب ، عام بشكل التعليمية اؼبؤسسات يف اؼبطبقة األساليب

 ىذه وملءمة وكفاءة فعالية حول دقيق حبث إجراء جيب ، أي.  لتحسينها ضرورية

 مع ربسينها يتم الضعف نقاط حيث من. والقوة الضعف نقاط على للعثور األساليب

 سواء ، مستمر بشكل واإلصلح التطوير إىل اإلسلمية اؼبعه  ربتاج. اؼبزايا على اغبفاظ

 أو اؼبنافسة على قادرة تكون حىت التعليمية األنشطة أو التكنولوجيا أو اؼبنهجية حيث من

 ج ي  وازباذ ؾب يُت يزالون ال الذين واألولئك اؼبسنُت ضبل بإرشادات اللحاق األقل على

23 .أفضل لكن
 

 

                                                             
 22 H.M.  Amin  Haedari,  Masa  Depan  Pesantren  dalam  Tantangan  Modernitas dan 
Tantangan Kompleksitas Global, (Jakarta:IRD PRESS, 2004), hlm.40 

23 A. Wahid Zaeni, Dunia Pemikiran Kaum Santri, (Yoyakarta: LKPSM NU DIY, 1995), hlm. 105. 
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 أمثلتي وتطورها شركة تاريخ

 دار معه  اإلسلمية مؤسس ، اغبكيم توفيق قبل من يتاألمثل طريقة إع اد مت 

 اإلسلمية مسلك اؼبعه  يف ي رس كان ذبربتو من انطلقاً . جيبارا ، باقبسري ، الفلح

 الكتاب قراءة بصعوبة الشعور خلل من ، بايت ، مارجويوسو كاجُت ، اإلسلمية اؽب ى

 للغاية معقول أمر ىذا. يعٌت النحو و الصرف كتاب الًتاث معرفة على والتعرف ًتاثال

 ىي باؼبناسبة واليت ،اؼبتواسطة ، االبت ائية ، األطفال رياض من تب أ التعليمية خلفيتو ألن

 اؼب رسة يف دراستو أثناء استيفاؤىا جيب اليت اؼبتطلبات. ال ين عن جً ا صغَت تعليم

 على ألفية حفظ ، قوتو كل مع. للتفاوض قابل وغَت ثابت بسعر ألفية حفظ ىي ال اخلية

 ، بالتأكي  ، ثابًتا كان اؼبهم ولكن ، أجلو من حفرو مت ما يعرف يكن مل أنو من الرغم

 24 .وصفة مثل وليس ، تعويذة مثل

 إرشادات دبثابة كانت األلفاوية أن فشيًئا شيًئا علم ، لعلية الثاين الصف بع  

 أنو استنتج الغَتة ىذه من. ألفية إبن ملك لفهم ال افع ينشأ. كتاب الًتاث لقراءة أساسية

 اللغة بقواع  إليها يشار اليت الفضية نرام كتب صبيع استخ ام يتم مل أنو الواضح من

 ، ألفية نرمة 1000 أىم بُت من أنو إىل وخلص. ًتاثال الكتاب قراءة فبارسة يف العربية

                                                             
 

24
H. Taufiqul Hakim, op.cit, hlm. 4. 



۲6 

 

 مثالية األخرى النرم كانت بينما ، مقطع 200 إىل 100 حوايل سوى ىناك يكن مل

 .فقط

 ، القرعيت كتاب ورب ي اً  ، القرآن لقراءة السريع التعلم نرام عن باألخبار ب ءاً  

 يكتب أن ويري  ، ؾبتمع وجود قراءة كيفية يف يبحث الذي القرئة كتاب من أُرغم فق 

 يسمع. واغبساسية ال وخة علم الناس يسمع. ؾبتمع يوج  ال أنو لقراءة استخ امو وديكن

 تع يلها مت واليت ، أمثلة ع ة يعٍت فبا أمثليت اسم ول . العلوم اؼبتوترة األعصاب الناس

 أفكاًرا ويرهر يفكر ب أ ، م 2001 عام رجب 27 من ابت اءً . Qira'ati من "ti" الحقة

 قام شخص ىناك كان إذا ، خاصة صلة ىناك الطريقة يف يعيش كان حيث ، للمجاى ة

 فًتة غضون يف اهلل قبل من مشكلة أي من ـبرًجا سُيعطى ، اهلل شاء إن ، بإخلص هبا

 يتزامن الذي رمضان من عشر السابع حىت باستمرار جياى  يوم كل. أيام 4 من أقل زمنية

 .أحيانًا متماكُت أضب  مباح قرب يزور كان ، العبادة أثناء. القرآن نزل مع

 ماسًت) النقشبن يية ال ين هباء ؿبم  بالشيخ يلتقي أن أحيانًا ب ا ىناك من 

 يف( ألفية مؤلف) مالك ابن واإلمام( ؿبفوظ سهل شقيق) متأمكُت أضب  والشيخ ،( ثاركت

. الكتابة يف قوية رغبة ىناك كانت لو كما ، اليوم ذلك يف. واع ونصف نوم نصف حالة
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. الي  خبط األمثليت كتابة اكتملت رمضان من 27 يف وأخَتًا الرغبة اتبعت ، وهنارا ليل

 25 .أيام 10 فًتة يف فقطأمثليت  كتب ، وىكذا

. مارنو والسي  توين السي  ، شوبكي نور السي  قبل من كمبيوتر جهاز كتب مث 

. ؾبموعة 300 وطباعة عام من يقرب ما يتاألمثل إىل خلشوع من الكتابة عملية استغرقت

 Jepara يفهنضة العلمأ  مبٌت يف كتاب مراجعة وزملؤه ىو أجرى ،أمثليت  إلنشاء وكمتابعة

 ظهرت ، الكتاب مراجعة من. نور جليص السي  من دببادرة ، 2002 يونيو 16 يف

 .األمثليت وسلبيات إجيابيات من ؾبموعة

 

 تراثال كتاب دراسة في األمثلتي نموذج خصائص .ج 

 :يلي ما ذلك يف دبا ،أمثليت ديتلكها اليت اؼبزايا من الع ي  ىناك     

 منرم بشكل الصيغة ترتيب يتم( أ

 واغب يث القرآن من مأخوذة أمثلة( ب

 .وؿباورين ومتواصلُت نشطُت يكونوا أن الطلب من ُيطلب( ج

 .ألص قائهم م رسُت يكونوا أن للطلب ديكن( د

 .والعرض الفرز خلل من العربية القواع  إسبام( ىـ
                                                             
 25 Ibid, hlm. 9-10. 
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 صيغة مها خاصُت كتابُت يف تلخيصها مت واليت باغبفظ ملزمة دراستها سبت اليت الصيغ( و

 .الفية ةوخلص القاع ة

 األمثليت منوذج تعلم.3

 اؼبواد. 1

 ىذا ينعكس. منهجي ترتيب مع ومطبوع مربمج درس ىو األمثليت كتاب 

 من اؼبستمرة اؼبناقشة أجل من اؼبناقشات ل راسة الطلب توجو اليت اؼبواد كتابة يف اؼبنهجية

 أمثليت كتاب فإن ، ذلك إىل باإلضافة. تعقيً ا األكثر اؼبناقشات إىل البسيطة اؼبناقشات

 مع األمثليت كتاب ل راسة وتعليمات بالتماسات مصحوبًا ملزم شكل يف أيًضا تعبئتو يتم

 .فهمو وسرعة وق رتو منهم كل لًتتيب وفًقا التعلم للطلب ديكن ، اؼبرافق ىذه

 ، فصول أربعة من األول اجملل  ويتألف ، ؾبل ات 5 من يتاألمثل كتاب يتكون 

إسم  عن الثالث والفصل ، ضمر عن الثاين والفصل ، جَت الرسالة عن األول الفصل وىي

 (.العطف)اؼبوصول  مإس عن الرابع والفصل( التأشَتية الكلمات)اإلشارة

 ،اسم  عنوان" حول األول الفصل تشمل واليت ، فصول طبسة من الثاين اجملل  يتكون

 عن الرابع الفصل ،من أوزان إسم الفاعل  الثالث والفصل ،اإلسم  أنواع من الثاين والفصل

 . ارصم أوزانول عن اػبامس والفصلإسم اؼبفعول  أوزان
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 ، اؼببت ى األول الفصل يناقش. السادس الفصول من 3 اجملل أمثليت  الكتاب يتكون

 إسم غَت عن الثالث والفصل ،( اؼببتاذة على يؤثر الذي) خالنواس عن الثاين الفصل

 اػبامس والفصل ،( أخرى كلمات من شكلتإسم مشتق  عن الرابع والفصل ، رفمنص

 عراباإل اتبع الذي اإلسم) التوابيع عن السادس والفصل( اؼبعيب الفصل)إسم معتال  عن

 (.لب  ، تابع/  أثاف ، مضخم/  توكي  ، طبيعة/  نعت) السابق

فعل  عن األول الفصل وىي ، الرابع الفصل من فصول من الرابع اجملل  يتألف 

 اؼباض أوزان عن الثالث والفصل ، لالفاع عن الثاين والفصل ،( السابقة األفعال) اؼباض

 على الرابع والفصل( إضافية رسائل على حيصلون الذين ماض لفع وزان- وزان) اؼبازد

 .اعبملة ملحق

 يناقش األول الفصل يتضمن الذي السادس الفصل من اػبامس اجملل  يتألف 

 اؼبضارع أوزان من الثاين الفصل ،( اؼبستقبل أو اغباضر على ت ل اليت األفعال) مضارع لفع

 الذي) بالنواص عوامل عن الثالث الفصل ،(. ( مازي  مضارع لفع من لفع-وزان) اؼبازي 

 والفصل ،( اؼبضارع مز جيت الذي) ماعبواز  لعوام الرابع والفصل ،( اؼبضارع لفع يذكر

 القاع ة -القاع ة) اؼبهممات عن السادس والفصل ،( الوصية) األمر لفع عن اػبامس

 (.اؽبامة
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 ق م موطئ باعتباره مالك ابن الفقيو ةخلص كتاب يتاألمثل كتاب وي عم 

 العربية) pegon حبروف معٌت ربمل واليت ن زام يف معابً ا 183 على حيتوي الذي للقاع ة

 للطلب الفهم تسهيل إىل ىذا ويه ف. اإلن ونيسية والًتصبة اعباوية والًتصبة( اعباوية

 .التايل النحو علىالنرم  مثال. اعباوية اللغة يفهمون ال الذين أولئك خاصة ، اؼببت ئُت

 وكل حرف مستحق للبنا # و األصل يف اؼببٍت ان يسكن

Kabeh huruf iku hukume mabni 
Sukun dadi tondo asline mabni 

Dan semua huruf hukumnya mabni 

Sukun jadi tanda aslinya mabni
26

 

 رفيةوالص( والقاع ة الصيغ)  ايتالقع يتاألمثل ت عم اليت األخرى الكتب من  

 جزء إىل واح  جزء من يتاألمثل جوىر ىي القي ايت(. وإؽبام شرف لفهم العملية األساليب)

 لتسهيل الكتاب ىذا ذبميع مت. خلشوه كتاب يف اؼبوجودة نادزمان بتعليمات وؾبهزة ليما

                                                             
 26 H. Taufiqul Hakim, Program Pemula Membaca Kitab Kuning, Khulashoh alfiyah Ibn Malik, 

(Jepara: PP Darul Falah, 2004) hlm.2. 
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 إعادة إىل اغباجة دون اػبمسة اجملل ات يف اؼبوجودة أمثليت مواد صبيع تذكر الطلب على

 27 .مرة كل يف واح  ؾبل  فتح

 يتم والذي ، الرابع القسم من ب ًءا يتألمل كمصاحب تستخ م رفيةالص أن حُت يف  

 طريقة على اغبصول ديكنهم ، صعبة كلمات الطلب جي  عن ما حبيث ج ول يف ترتيبو

 معرفة ىو الكتاب ىذا لتجميع الرئيسي اؽب ف. اؼبماثلة الكلمات حذف خلل من

 أثناء اعباين ونوع ع د ؼبعرفة اللغوي حيث ، واؼبصطلحات اللغوية من كل يف التغيَتات

 28 .تستخ م ما غالبا اليت األخرى األشكال ؼبعرفة اؼبصطلحات استخ ام

 من الكتاب ىذا يتكون(. الصيغ تطبيق)تتمة  ىوأمليت  سلسلة يف كتاب آخر  

 أمثليت يف تعلمها مت اليت الصيغ تطبيق كيفية على حيتوي ألنو ، مهم كتاب وىو ؾبل ين

 29 .مواجهتها سبت كلمة كل على

 التعلم منوذج. 2

                                                             
 27 H. Taufiqul Hakim, Program Pemula Membaca Kitab Kuning, Qoidati, Rumus dan Qoidah, 
(Jepara: PP Darul Falah, 2004) hlm. iii. 
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H.  Taufiqul  Hakim,  Program  Pemula  Membaca  Kitab  Kuning,Sharfiyah,  Metode Praktis 
Memahami Shorof Dan I’lal, (Jepara: PP Darul Falah, 2004) hlm. iii. 

 29 H.  Taufiqul  Hakim,  Program  Pemula  Membaca  Kitab  Kuning,Tatimmah, Praktek 

Penerapan Rumus, (Jepara: PP Darul Falah, 2004) hlm. ii. 
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 أنشطة على التغلب أجل من اؼبعلم هبا يقوم( طريقة) طريقة ىو التعلم منوذج إن  

 ، باختصار. أقل وتكلفة وقت مع أسهل بطريقة للطلب اؼبعرفة وصول لتحقيق الت ريس

 30 .ى ف ربقيق خلؽبا من ديكن طريقة ىي الطريقة أن القول ديكن

 منوذج ىو النموذج ىذا. الًتاث التعلم منوذج ىواألمثليت  يف اؼبطبق التعلم منوذج  

 تطبيق يتم. والتعلم الت ريس عملية يف موات جو خلق إىل يه ف الذي اعبماعي التعلم

 ألحجام وفًقا رب ي ىا يتم ؾبموعات تكوين خلل مناألمثليت   يفالًتاث  التعلم منوذج

 31 .منها كل

 ت ريس يف مستخ مة أخرى مناذج أيًضا ىناك ، التعلم منوذج إىل باإلضافة  

 مث أوالً  العامة القواع ( الت ريس) إعطاء طريق عن تعليمي منوذج وىي ، االستنباط طريقة

 كما يلي:  اػبطوات اليت جيب اتباعها باستخ ام ىذه الطريقة ىي .اؼبناسبة األمثلة إعطاء

 يق م اؼبعلم مق مة قصَتة عن طريق إظهار عنوان موضوع ال رس 

 ، يكتب اؼبعلم قواع  أو تعريفات معينة 

                                                             

فب وح نور ال ين عب  ربو النيب ، طريقة التعليم لغة العربية يف اؼبأسسة الرظبية وغَت رظبية )ورقة مق مة من اللجنة االستشارية  ۲2 
 5( ، ص. 1988أكتوبر 16-15الوطنية للغة العربية ، يوجياكارتا ، بتاريخ 
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H. Taufiqul Hakim, Tawaran Revolusi Sistem Pendidikan Nasional, (Jepara: PP Darul Falah, 
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 ، يشرح اؼبعلم القواع  أو يناقشها حىت يفهم الطلب 

 . 32يعطي اؼبعلم أمثلة تتعلق بالقواع  اليت نوقشت للتو ك ليل على صحة القواع
 

 وموايت فعال بشكل والتعلم التعليم عملية تتم ، للتعلم الكلسيكي النموذج ىذا مع  

 اؼبثايل الع د مع ، ذلك إىل باإلضافة. ح  أقصى إىل التعلم أى اف ربقيق ديكن حبيث ،

 من الرغم على. مباشر بشكل صحي مركز كل ق رات مراقبة للمعلم ديكن ، للمجموعات

 الق رات على أكرب تركيزًا يضع التعلم ىذا أن إال ، كلسيكي بشكل تتم التعلم أنشطة أن

 (.اؼبواد) اؼبطلوبة الكفاءات إتقان يف الفردية

 لسرعة وفًقااألمثليت  إلتقان الفرصة مت رب كل منح يتم ، الفردي التعلم ىذا يف  

 ال وق  ال روس متابعة يف نشطُت الطلب يكون أن جيب ، آخر دبعٌت. منهما كل وق رات

 توجيو يف فقط اؼبعلم مهمة تتمثل ، والتعلم الت ريس عملية لتسريع. اآلخرين على يعتم ون

 .دراستها تتم اليت اؼبواد تعلم يف أخطاء ارتكبوا إذا ومواءمتهم وتوجيههم الطلب

 من أكثر ولكن ، تكرار ؾبرد ليس  طريقة األمثليت يف اؼبستخ م التعلم هنج  

 على تؤك  اليت Jost Law نررية دمج ىواألمثليت  تعلم يف اؼبستخ م النهج فإن ، ذلك

                                                             
 

۲0
 بن هحوذ اإلهام جاهع: جاكزتا) اهب ناطقين في  اللغت لغيز تذرس طزق في ذاكيزةه ، الوانع وهاني ناهي أبا الوحسن عبذ 

 16. ص ،( هـ 6222 ، إنذونيسيا في العزبيت اللغت تعلين هعهذ ، اإلسالهيت سعىد
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 على اغبفاظ موقف( 1: جوىرىا يف وىي ؛ Clanchyو  Ballard نرريات مع اؼبواد تكرار

حيث مت وصف كلمها بالتفصيل يف  33 .(التم ي ) التم ي  موقف( 2 و القائمة( احملافرة)

 .اؼبق مة

 خلل من ، اؼبواد تكرار بش ة يؤك  األمثليت األسلوب ىذا يف القول ديكن حبيث 

 تفسَت يتبعها مث( حفظ من جزء اإلقباب هنج) عليها اغبصول مت اليت اؼبعلومات است عاء

 الرغم على(. األجزاء لتم ي  واؼبضارب التحليلي النهج) تطورىا وكذلك واؼبعلومات اغبقائق

 ، ال ليل بواسطة عم  عن ربضَتىا يتم رموز شكل على أدلة تستخ م األمثليت أن من

 اعبمل من الفور على القراءة من الطلب يتمكن حىت. الكلمات موقف ؼبعرفة الطفل لتوجيو

 .األمثليت كتاب يف اؼبتاحة

 ق رة يف باالختلفات أيًضا ىنا التعلم يهتم ، القصوى التعلم أى اف لتحقيق 

 طالب ، اؼبثال سبيل على ، اغبالة ىذه يف. والتعلم الت ريس عملية متابعة على الطلب

 خلل من استنساخها مت ق  األمثليت مادة ألن. اػبلصة قراءة أو دبشاى ةاألمثليت  يتعلم

 إىل باإلضافة. الحتياجاهتم وفًقاخلصة  يف اؼبواد طبيعي بشكل الطلب حيفظ ، األمثلة
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 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT.  

Remaja Rosdakarya, 2003), Hal. 127 
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 بسرعة اؼبواد غبفظ للطلب للغاية داعم أيًضا ىو اػبلسة إي اع أنشطة وجود فإن ، ذلك

 .منهم كل وق رات لسرعة وفًقا

 لتقييم الطلب يتطوع ق  ، تسليمها مت اليت اؼبواد الطلب يتقن عن ما ، وىكذا 

 ل يهم الذين الطلب ذلك سيفي . جاىزين يكونون عن ما وقت أي يف كفاءهتم( اختبار)

 إىل اؼبتابعة فيمكنو ، زبرج إذا. اؼبادة إتقان بع  أوالً  اختباره يتم ق  ألنو أكثر( ذكية) ق رة

 قبول يف البطيئون الطلب أما. سانًتي من أسرع بشكل األداء من يتمكن حىت التايل اجملل 

 سبرير من يتمكن حىت أخرى مرة لل راسة فرصة فل يو ، االمتحان يف ينجحون وال ال روس

 .اؼبوضوع فهم يف ينضج وىكذا. الع د

 ىواألمثليت  التعلم يف التعلم ؾبموعات تشكيل أن فهم ديكن ، أعله الوصف من 

 دراسة ؾبموعة إىل ينتقلوا أن ديكن االمتحان اجتازوا الذين ألولئك بالنسبة ألنو للغاية مرن

 .التايل ال رس ؼبواصلة أخرى

 التعلم تنفيذ. 3

 أ.اؼبق مة

 ببسملة التجمع بافتتاح اؼبعلم يقوم -
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 منهج نشر على يساع  ومن للتحضَت الفاربة لقراءة السنًتي بتوجيو اؼبعلم يقوم -

 .يتاألمثل

 اؼبواد عرض. ب

 .اغباجة حسب والقاع ة الصيغة لتكرار الطلب بتوجيو اؼبعلم يقوم ، الت ريس قبل -

        اللفتات إح ى يف ؼبشكلة مثاالً  يقرأ مث ، العنوان بقراءة ال رس اؼبعلم يب أ -

 .كافية معلومات توفَت خلل من   ،( )      

 وفقاً  وقفة ب ون كاملة األوىل القراءة ، 2x اآلية من األمثلة صبيع السنطري يقرأ -

 .بالتجوي  الثانية القراءة تُقرأ حُت يف ، للنحو

 .اػبلص كتاب يف النرر خلل من اؼبعب  أساس ويقرأ أدناه اؼبعلومات الطلب يكرر -

 .أعله اؼبذكورة الطريقة بنفس ربتها أو جبانبها اعب ول يف اؼبوجودة اؼبواد اؼبعلم يتابع -

 .للتو تعلموىا اليت للمادة وفًقا والقاع ة الصيغة أوالً  الطلب حيفظ ، التعلم إهناء قبل -

 .األسس مع ىي اليت اآليات لقراءة ب ورىم الطلب أو الطلب بتقييم اؼبعلم يقوم -
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 خلل من عليها اؼبتعارف غَت واآليات النقاط ؼبلء الطلب بتوجيو اؼب رس يقوم -

 .الشفهي اغب يث

 .مًعا اؼبعٌت إلعطاء التمارين بإجراء الطلب اؼبعلم يأمر -

 من يطلب أو اؼبنزلية الواجبات بإعطاء اؼبعلم يقوم ، الطلب كتابة جودة ؼبعرفة -

 .اؼبتاحة اؼبواد كتابة الطلب

 .واضحة غَت أسئلة لطرح فرصة الطلب اؼبعلم دينح -

 إغلقج. 

 .للتو ألقاه الذي ال رس تركيز شكل يف واالنطباعات االستنتاجات اؼبعلم ينقل -

  34 .بالتحية وينتهي واغبم لة الصلة بتلوة ال رس اؼبعلم يغلق -

 التقييم. 4

. تعليمي نشاط كل تقييم جيب ، التعلم أى اف ربقيق قياس من تتمكن حىت  

 :ومها ، بطريقتُت التقييم يتم ،أمثليت  طريقة تنفيذ مع وباؼبثل
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 شفوي اختبار. أ

 الذين الطلب إىل مباشرةً  توجيهها يتم اليت االختبارات ىي الشفهية االختبارات  

 ثلث على الشفوي االختبار إجراء يتم(. الفم طريق عن) مباشرةً  الطلب عليهم جييب

 :وىي مراحل

 .السابقة القاع ة صيغة يكرروا أن الطلب على اللقاء ب اية يف( 1)

 التمارين/  األمثلة صبيع قراءة/  تضمُت الطلب من ُيطلب ، التعلم عملية أثناء( 2)

 أيًضا بذلك القيام ديكن. العكس أو اليمُت إىل اليسار من بانترام بالتناوب معٌت إلعطاء

 .عشوائيُت طلب تعيُت طريق عن

 .فردي بشكل/  مًعا بو القيام ديكن االجتماع يف ال رس بع  مرة كل يف( 3)

 كتايب اختبار. ب

 رجل قبل من االختبار ىذا يتم. اغبزمة دفًت إكمال فيها يتم مرة كل يف تنفيذه يتم 

 يف مرتُت الكتايب االختبار ىذا إجراء يتم. عليها للعمل للطلب مكتوبة أسئلة يعطي ال ين

 أقل. فواصل 9 اجتياز درجة مع ، ال اخلية اؼب رسة قبل من األسئلة تق مي يتم. األسبوع

 ُيسمح ، نقاط 9 االختبار اجتاز إذا. اؼبوضوع تكرار الطلب على جيب ، القيمة ىذه من
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 غرفة مع ، واػبميس االثنُت ومها ، األسبوع يف مرتُت ىو االختبار وقت. باالرتفاع لو

 خيضعون الذين األطفال إعطاء يتم. مستقل ومقيم متخصص انترار ومعلم ، اختبار

  35 .وىكذا ، 2 و 1 اجملل  3 اجملل  الختبارات

 البحوث السابقة .أ 

 ترتبط. باؼبشكلة الصلة ذات البحثية ال راسات لنتائج دراسة ىو السابق البحث 

 :التايل النحو على ، اؼبؤلف ببحث أدناه ال راسات بعض

 منرور يفكبو و صرف  من التعلم تطبيق" بعنوان أويُت عيٌت فريستا  أطروحة .1

سبيل اإلسلمية  اؼبعه  يف كتاب الًتاث قراءة على الق رة ربسُت يفأمثليت  

 فرباير 15 يف اؼبنشورة األطروحة أنتجت. "Pungging-Mojosari يفاؼبتقُت 

 :ذلك يف دبا ، الكاتب طرحو الذي البحث عن ـبتلًفا موضوًعا 2018

 سبيلاإلسلمية  اؼبعه  يف وصفية وصفية بطريقة ال راسة أجريت( أ

 .اؼبتقُت

 بُت ومن. أمثليت طريقة ت ريس يف اؼبشاكل على اؼبؤلف يركز( ب

 الوقت وضيق ، التحتية والبنية اؼبرافق نقص تعيق اليت العوائق
                                                             

35 Taufiqul Hakim, Tawaran Revolusi Sistem Pendidikan Nasional, (Jepara: Al-Falah 

Offset, 2003). Hal. 17  
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 يق م ، القائمة اؼبشكلت ولتقليل. طالب كل ق رات وتفاوت

 كثافة وزيادة ، أمثليت م ريب إضافة وىي اغبلول من الع ي  الكاتب

 .التحتية والبنية اؼبرافق وربسُت ، التعلم وقت

 طريقة تأثَت م ى يشرح ومل العقبات على فقطمؤلف  ركز( ج

 اؼبعه  يف كتاب الًتاث قراءة على الق رة ربسُت يفاألمثليت 

 36.اؼبتقُت سبيلاإلسلمية 

 أمستليت طريقة لتطبيق مقارنة دراسة" بعنوان اغبسنة إمرأة إىل اغبلق ينتمي .2

 اؼبعه  يف الًتاث الكتاب قراءة على الق رة ربسُت يف اؼبفتاح وطريقة

 الرسالة أنتجت".  باقبكاالن شوليل. مو سايشونا يف اعب ي ةاإلسلمية 

 :التالية اؼبناقشة موضوعات 2016 أغسطس 24 يف اؼبنشورة

 Bangkalanاإلسلمية  اؼبعه  يف اؼبستخ متُت الطريقتُتإمرأة  قارن( أ

Syaichona. ق رة ربسُت يف فاعلية أكثر وىي اؼبفتاح وطريقة يتاألمثل طريقة 

 .كتاب الًتاث قراءة على اعب د الطلب
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 Ainifarista Uyen, Penerapan Pembelajaran Nahwu Shorof dalam Perspektif  Amtsilati 

dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Kitab Kuning di Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin  

Pungging – Mojosari,  (Tesis UIN Sunan Ampel, 2018)  
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 أمستليت طريقة أن طالبا 76 مؤلفو عليها حصل اليت النتائج أوضحت( ب

 و 91.1 اؼبفتاح طريقة قيمة متوسط مع اؼبفتاح من بكثَت أفضل تكن مل

 37 .يتأمثل طريقة من 89.4

 اؼبعه  يف يتاألمثل طريقة باستخ ام بالقواع  التعلم" العريمة فؤاد أطروحة .3

 البحث عن ـبتلًفا موضوًعا الرسالة ىذه تنتج" Cijantung Ciamisاإلسلمية 

 :ذلك يف دبا ، الكاتب طرحو الذي

 Cijantung اإلسلمية اؼبعه  يف نوعية وصفية بطريقة ال راسة إجراء مت( أ

Ciamis. 
 Cijantungاإلسلمية  اؼبعه  يف يتاألمثل طريقة باستخ ام القوي  تعلم( ب

Ciamis ومناذج والوقت ال يٍت واؼبعلم والتخطيط واؼبواد األساليب تغطي اليت 

 ىذه يف ، اؽب ف لتحقيق منترم بشكل صبيعها ترتبط اليت والتقييمات التعلم

 .القائ  تعلم اغبالة

 ق رة من متفاوتة درجات ىي ال راسة ىذه تواجهها اليت الصعوبة( ج

 أقل إمكانات ل يهم الذين الطلب على الصعب من جيعل فبا ، الطلب
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 Imroatul Hasanah, Studi Komparasi Penerapan Metode  Amtsilati Dan Metode Al Miftah 

Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Kitab Kuning Bagi Santri Baru Pondok Pesantren 

Syaichona  

Moh. Cholil Bangkalan, (Tesis UIN Sunan Ampel, 2016)    
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 سيكون ألنو ، التايل اجملل  ؼبواصلة للطلب دافع وجود ع م وكذلك ؛ ذكاء

 .حفرو جيب الذي اغبفظ من الكثَت ىناك

اإلسلمية  اؼبعه  يف يتاألمثل طريقة باستخ ام القواي  تعلم يعترب( د

 يتاألمثل لتعليم النشطُت الطلب من يتضح كما ، للغاية فعاالً  سيجانتونج

38 .ألص قائهم
 

 عملية كوسيلةأمثليت   التعلم تنفيذ(. "08420031) مفي ة إي ية أطروحة .4

 اؼبعه  يف التعلم عملية ربليل" ) كتاب الًتاث وقراءة القرآن ل راسة

 ىذه تنتج( 2012 عام يف Lebaksiu Tegal بابكان يف الفجراإلسلمية 

 :ذلك يف دبا ، اؼبؤلف أثاره الذي البحث عن ـبتلًفا موضوًعا الرسالة

 اؼبادة عرض يليها ، باؼبق مية ال راسي الفصل يف يتاألمثل تعلم عملية تب أ( أ

 ويلحرها اؼبعلم يقرأىا اليت واؼبعلومات األول اؼبثال مع اؼبادة عنوان أي

 اؼبعلومات مع جنب إىل جنًبا األمثلة قراءة الطلب يواصل مث ، الطلب

 شرًحا اؼبعلم يق م مث. االنتهاء حىت دراستها تتم اليت للمادة وفًقا اؼبتاحة

                                                             
38 Akbar Fu'ad  “Pembelajaran Qawa'id Dengan Menggunakan Metode Amtsilati Dipondok 

Pesantren Cijantung Ciamis” Skripsi thesis,UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
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 بإجراء اؼبعلم يقوم ، ذلك على علوة. يتسع أنو يب و وال الًتكيز قي  للمادة

 .واػبتام ، واػباسبة ، واعبواب والسؤال ، الكتابة بع  ما اختبار

 اغبفظ تشمل التعلم فًتة خارج يتاألمثل ت عم اليت لألنشطة بالنسبة( ب

خلصة  قراءة يتم ، مباشرة اؼبعلم مواجهة يف األسبوع يف واح ة مرة يتم الذي

 .تلوة كل قبل

 يف وكذلك ، الًتاث الكتب دراسة يف يتاألمثل تعلم ـبرجات تنفيذ يتم( ج

 39.العربية اللغة تعلم

 يفقواع   تعلم يت يفاألمثل طريقة استخ ام"،سيت نور الرضبة  أطروحة( 5 .5

، Pabuwaran Purwokerto األمُت ال اخلية اإلسلمية القرآن م رسة

Banyumas " طرحو الذي البحث عن ـبتلًفا موضوًعا الرسالة ىذه تنتج 

 :ذلك يف دبا ، اؼبؤلف

 أى اف ورب ي  ، التعلم مواد رب ي  ىو التعلم عملية إجراء قبل التخطيط( أ

 .التعلم أى اف ربقيق يتم حبيث ، التعلم طرق ورب ي  التعلم

                                                             
 

39 Idah Mufidah (08420031). “Implementasi Pembelajaran Amtsilati Sebagai Metode Praktis 

Mendalami Al-qur'an Dan Membaca Kitab Kuning” (Analisis Proses Pembelajaran di Pondok Pesantren Al-fajar 

Babakan Lebaksiu Tegal Tahun 2012) 
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 أي ،   القواع التعلم وخطوات التعلم تقنيات تطبيق ىو التعلم تنفيذ( ب

 كتاب يف الواردة األمثلة ومناقشة األمثلة وقراءة اؼبواد توفَت خلل من

 .األمثليت

 لتح ي  إجراؤه يتم الذي االختبار أشكال من شكل ىو التعلم تقييم( ج

 شكلُت من التقييم ىذا يتكون. تعلمو مت الذي اؼبوضوع على الطلب ق رة

 بع  أي ، التعلم هناية يف التقييم يتم. واؼبكتوبة الشفوية االختبارات ومها ،

40 .أمثليت كتاب من ؾبلً ا السنًتي يكمل أن وبع  اؼبوضوع تسليم
 

 

من التعرض لبيانات البحث السابقة ، ديكن استنتاج أن ىناك أوجو تشابو مع   

وموضوعات البحث ىي األمثليت األطروحة اليت أثارىا اؼبؤلف. الطريقة اؼبستخ مة ىي طريقة 

  األمثليتطلب أو طلب. خيتلف ىذا البحث عن ال راسات السابقة اليت ت مج طريقة 

 .كتاب الًتاث كطريقة لقراءة

 تيب البحثتر  .ب 

 مناقشة إجراء الضروري من ، األطروحة ىذه كتابة تسهيل أجل من 

 :يلي كما ىي اؼبنهجية اؼبناقشة. منهجية
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Qowa'id (Nahwu Dan Sharaf) Di Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Amin Pabuwaran Purwokerto Kabupaten 

Banyumas” skripsi thesis, IAIN Purwokerto. 
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 ، اؼبشكلة خلفية حول. فرعية فصول طبسة رب د مق مة: األول الفصل 

 البحث ، اؼبصطلحات تأكي  ، البحث من والفوائ  الغرض ، اؼبشكلة صياغة

 .اؼبنهجية واؼبناقشة السابق

 اؼبتعلقة للنرريات أدبية مراجعة على حيتوي النرري األساس: الثاين الفصل 

 1: وىي أقسام ثلثة إىل تنقسم. ًتاثال الكتاب دراسة يفأمثليت   منوذج بتطبيق

 فرعية ؾبموعات ع ة إىل مقسًما الفرع ىذا يزال ال حيث ، ًتاثال الكتاب تعلم

 ًتاثال كتاب تعلم وتنفيذ ، كتاب الًتاث ومواد ، ًتاثال الكتاب تعلم مثل صغَتة

 فهم مثل صغَتة فرعية ع ة إىل ينقسم ذيال األمثليت .2. ًتاثال كتاب تعلم وتقييم

 ، ًتاثال كتاب دراسة يفأمثليت  مناذج خصائص ، األمثليت وتطور تاريخ ، أمثليت

 ، اؼبواد مثل صغَتة فرعية أجزاء ع ة إىل ينقسم الذي النموذجي األمثليت التعلم. 3

 .التقييم ، التعلم تنفيذ ، التعلم منوذج

 وزمان ومكان البحث ونوع هنج تشمل اليت البحث منهجية: الثالث الفصل 

 وتقنيات البيانات صحة واختبار البيانات صبع وتقنيات البيانات ومصادر البحث

 .البيانات ربليل
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 لالعم و العلم عه ؼب العام الوصف تصف ال راسة نتائج: الرابع الفصل 

 جانب إىل البيانات ونتائج ، البيانات عرض على حيتوي.  اجونج تولونج مويوكتان

 ذات األخرى البيانات مصادر دبراجعة وؾبهز ، نرري أساس على اؼبق مة النرريات

 يف اؼبقًتحة اؼبناقشة يف اؼبشكلة لصياغة شاملة إجابة على اغبصول أجل من الصلة

 ال راسة

 ..واقًتاحات استنتاجات على الفصل ىذا حيتوي. اػبتام: اػبامس الفصل

 


