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 ملخص الرسالة
بعضهم بعضا اليت ال ربدد باؼبكان  األشخاصالكتابة ىي أدوات التفاعل باللغة بُت 

اؼبناسب يف تدريس الكتابة العربية ىو تعليم األقران ألن ىذا  والتعليم اْلستخدم .والزمان
وا ىذا استخدم نالذي ُتإستنادا علي بعض الباحث . التعليم كان جذابا يف تعلم الكتابة

ي إيندانج موليىت نينجسيو أّن تعليم األقران ىو تعليم الذ أستوتى و يايولالتعليم مثل 
رشر  ألحاابو الذين يرشعرون بالععوبة لفهم اؼبادة يف اؼبالناجح كجيعل الطالب 

 .التعليم

أسلوب صبع البيانات باستخدام  و .الباث الكيفيلباث ىذا اغبال، استخدم الباحث 
اغبكومية  اإلسبلمية ىذا الباث باؼبدرسة اؼبتوسطة عقد .اؼببلحظة و اؼبقابلة و التوثيق
اؼبعطيات من ىذه اؼبدرسة. مرشكلة ىذا  و  أخذ البيانات األوىل بندار المبونج و

امن ران يف كتابة خط النسخ عند تبلميذ العف الثالباث ىو كيف تعليم الطريقة األق
؟. ىد  ىذا الباث ىو مية األوىل بندار المبونجاغبكو  م اإلسبلميةباؼبدرسة اؼبتوسطة
 م اغبكوميةامن باؼبدرسة اؼبتوسطةعند تبلميذ العف الثتعليم األقران ؼبعرفة نتائج 

 اغبكومية األوىل بندار المبونج.

تلميذا الذين حعلوا على النتيجة التامة بعبلمة الكتابة و  ٕٖالنتائج علي أّن  أظهرت
و صبال كتابة اؼبفردات اتعال اغبرو  و استخدام اغبرو  اؽبجائية العاياة 
تلميذا، أما التبلميذ  ٕٔالعاياة و القاعدة أو تركيب اعبملة العاياة، عددىم 

تلميذا  ٕٖتلميذا. و بعد الباث، أن من  ٕٓالذين مل حيعلوا على النتيجة التامة 
الذين حعلوا على النتيجة التامة بعبلمة الكتابة و اتعال اغبرو  و استخدام اغبرو  

العاياة و صبال كتابة اؼبفردات العاياة و القاعدة أو تركيب اعبملة  اؽبجائية
تبلميذ يف   ٓٔتلميذا، و الذين مل حيعلوا على النتيجة التامة  ٕٕالعاياة، عددىم 

 كتابة اػبط.
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 إهــــــــــــــــــــداء

 بكل الرشكر إىل اهلل سباانو وتعاىل، أىديت ىذه الرسالة العلمية إىل أيب ميداىن

العلمية. زدية، شكرا على صبيع الدعاء والدفاع والترشجيع ليتمم ىذه الرسالة نور  وأمي

إلخواين الكبار حيدار وروىب وأبو رجال وموالىن يوسف ألخواٌب الكبَتة تري حندياىن 

وإقبريت وروسى انكريٍت شكرا على اإلعانة والدعاء اليت أعطيتم عسى أن نكون 

ناجاُت على كل حال. عمي اغباج روسلي حايح اؼباجيستَت الذي ساعدين للنمو بأن 

يف التدريس من اؼبدرسة اؼبتوسطة حىت اآلن جبامعة  أكون شخعا نافعا و باػبعوص

رادين إنتان اإلسبلمية اغبكومية المبونج. جامعيت احملبوبة رادين إنتان اإلسبلمية اغبكومية 

 المبونج، شكرا على صبيع العلوم اليت أعطيت طوال احملاضرة ويدرك أمنية الكاتب.

 

 

 

 

 



 ه
 

 

 ترجمة الباحث

، ٜٜٚٔمايو ٕٕفكون أوقبك تنجاموس التاريخ  عرفان معار  يف كوؼببيان ولد

اإلبن السادس من ميداىن ونور زدية. يبدأ الدراسة يف اؼبدرسة فكون أوقبك اإلبتدائية 

. يستمر الدراسة يف اؼبدرسة كوؼببيان اؼبتوسطة ٜٕٓٓاغبكومية األوىل و قبح يف السنة 

 معهد دار السبلم كونتور يستمر الدراسة يف. ٍب ٕٕٔٓاغبكومية األوىل و قبح يف السنة 

ٍب يدرس يف كلية الًتبية والتعليم جبامعة رادين إنتان اإلسبلمية  ٕ٘ٔٓوقبح يف السنة 

 . ٕٙٔٓ  -ٕ٘ٔٓاغبكومية المبونج تبدأ يف اؼبستوى األول السنة الدراسة 

يكون عضوا يف منظمة  .طوال وقتو كطلبة يف ـبتلف األنرشطة داخل و خارج

اؼبدرسة كوؼببيان اؼبتوسطة اغبكومية األوىل و قسم الفنون دبعهد دار ( يف osisالطلبة )

السبلم كونتور. يكون عضوا يف ارباد طلبة قسم تعليم اللغة العربية رادين إنتان اإلسبلمية 

 اغبكومية المبونج و ارباد الطلبة يف قراءة القرآن.

 

 ٕٕٓٓنوفمرب ٕٔبندارالمبونج،

 



 و
 

 عـــــــرفان مــــــــعارف

 كلمة شكر وتقدير

دائما، حيت ًب ىذه الرسالة العلمية  وىدايتو رضبتو دينح اغبمد هلل عز وجل الذي
دبوضوع تعليم األقران يف كتابة خط النسخ عند تبلميذ العف اؼبدرسة اؼبتوسطة 

 اإلسبلمية اغبكومية األوىل المبونج.
الدرجة  كتب ىذه الرسالة العلمية مقدمة لتوفَت بعض الرشروط للاعول علي

اعبامعة األويل يف علم الًتبية و التعليم جبامعة رادين إنتان اإلسبلمّية اغبكومّية المبونج. 
يعد إعداد ىذه الرسالة العلمية جزًءا ال يتجزأ من مساعدة و توجيو صبيعا ألطرا ، و 
لن يكون مفرطًا يف إتاحة الفرحة للمؤلفُت للتعبَت عن امتناهنم و أعلى تقدير ؽبم، 

 :سيما من أجلال
فضيلة األستاذة الدكتورة نَتفا ديانا اؼباجستَتة، كعميدة لكلية الًتبية والتعليم  .ٔ

 جبامعة رادين إنتان اإلسبلمية اغبكومية المبونج.
فضيلة الدكتورة أمي ىجرية اؼباجستَتة كرئيسة قسم التعليم اللغة العربية لكلية  .ٕ

ية اغبكومية المبونج و مرشرفة الثاين الًتبية والتعليم جبامعة رادين إنتان اإلسبلم
 اليت تقدم دائما التوجيو واإلرشاد يف االنتهاء من ىذه الرسالة العلمية.

كاؼبرشر  األول الذي يساعد على   اؼباجستَترحبان مرشكور الدكتور اغباج فضيلة  .ٖ
 اإلشرا  و التوجيو و التافيز.

اؼبتوسطة اغبكومية األوىل فضيلة اغباج لقمان حاكم اؼباجستَت كرئيس اؼبدرسة  .ٗ
 بندار المبونج وصبيع األساتيذ الذين ساعدوين دائما



 ز
 

أيب ميداىن وأمي نور زدية، إلخواين الكبار حيدار وروىب وأبو رجال وموالىن  .٘
يوسف ألخواٌب الكبَتة تري حندياىن و إقبريت و روسى انكرينيعلي اإلعانة و 

 الدعاء اليت أعطيتم إياي.



، شكرا كثَتا ألنكم تريدون أن ٕ٘ٔٓأحاايب يف قسم تعليم اللغة العربية  .ٙ
 .تكونوا أحدقائي لطلب العلم عسى أال تتكسر حداقتنا

صبيع احملاضرين واحملاضرات اليت ال ديكن ذكرىا برشكل فردي،سواء برشكل مباشر  .ٚ
 الة العلمية أو غَت مباشر فبن ساعدوا يف إعداد الرس

عبميع . بكل التواضع، رجي الكاتب أن تفيد ىذه الرسالة العلمية كل من حيتاجو
 .شكرا. عيوب ىذه الرسالة العلمية يتوقع الكاتب ؾبموعة متنوعة من اؼبدخبلت

 
 

 ٕٕٓٓنوفامبَت ٕٔبندارالمبونج،
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ 
Sebagai umat Islam, bahasa Arab bukanlah sebuah bahasa yang 

dianggap asing, karena dalam beribadah sehari-hari pun menggunakan bahasa 

Arab.Sumber utama Islam adalah Al-Qur‟an dan Al-Hadits yang 

jugamenggunakan bahasa Arab, maka penting bagi umat Islam untuk 

mempelajari bahasa Arab.
2 

اللغة العربية ليست لغة غريبة عند أمة اإلسبلم، ألهنم يستخدمون اللغة العربية يف 

اإلسبلم و ىو القرآن و اغبديث، فبل بد عملية عبودية. و ىي أيضا لغة معدر أوىل يف 

 للمسلم أن يتعلم اللغة العربية. و اآلية األوىل اؼبنزلة تباث  عن  أمر القراءة و الكتابة.

 سراج الدين أر. عرب يف تفسَت القلم أن :
“Dalam lima ayat pertama itu terkandung kemudian Allah SWT 

dengan diajarkannya manusia berbagai ilmu dikabulkannya berbagai rahasia, 

diserahkannya berbagai kunci untuk membuka perbendaharaan Allah SWT, 

yaitu dengan kalam(pena).”
3
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يف طبس اآليات االوىل اليت أنزؽبا اهلل سباانو و تعاىل ربتمل فيها تعليم لئلنسان 

اؼبفاتيح لكرشف خزائن اهلل سباانو و تعاىل، كعلم مقبول أنواع األسرار، و  تقدًن أنواع 

 و  ىي بالقلم.

و بذلك،  من األدوات اليت البد من االىتمام هبا يف عملية تعليم  اػبط مثل 

 القلم و اػبرب و الورقة ذكرت مباشرة يف قول اهلل سباانو و تعاىل يف القرآن:

(ٔ)سورة القلم :  و القلم و ما يسطرون˜ ن  

س صبيع أدوات الكتابة.  و  ىي أىم  أدوات الكتابة بالنسبة إىل تعٌت أن اغبرب أسا

أدوات الكتابة األخرى اليت تقوم مقام اؼبساعدة. و اآلية اؼبذكورة )ربتمل فيها واو 

القسم( دالة على "قسم" اإللو دبجد اغبرب و القلم و الكتابة. و ال ديكن أن نكتب 

 اغبرب الذي ديكننا أن نكتب بو.باحملربة، و لكن باؼبادة ما فب احملربة أو 
Pembelajaran merupakan suatu proses yang dilakukan secara 

sadarpada individu atau kelompok untuk merubah sikap dari tidak tahu 

menjaditahu sepanjang hidupnya. Sedangkan proses belajar mengajar adalah 

suatukegiatan yang didalamnya terjadi proses peserta didik belajar dan 

gurumengajar dalam konteks interaktif dan terjadi interaksi edukatif antara 

gurudan peserta didik, sehingga terdapat perubahan dalam diri peserta didik 

baikperubahan pada tingkat pengetahuan, pemahaman dan keterampilan 

atausikap.
4
 

التعليم ىو عملية تعقد بالوعي على الفرد أو اجملموع لتغَت اؼبوقف من اعبهل إىل   

العر  طول اغبياة.  و  أما عملية التعليم و  التعلم ىي عملية حدثت فيها عملية تعلم 

                                                             
4
Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar(Bandung: Bumi Aksara, 2001) , h. 48 



3 
 

حدث التبلميذ و تعليم اؼبدرس أي عملية التفاعل الًتبوي بُت اؼبدرس و التبلميذ، حىت  

 التغَت يف نفوس التبلميذ إما ىذا التغَت يف ؾبال اؼبعرفة و الفهم و اؼبهارة و اؼبوقف.

كانت عملية التعليم يف اؼبدارس قلة الفعالة. و من أسباب ذلك ديكن  اؼببلحظة  

من قلة التفاعل ين اؼبدرس و التبلميذ أو  ىناك مسافة بُت التبلميذ. و ليس ىناك قرابة 

اؽبيئة غَت    و اؼبدرس أو بُت التبلميذ بعضهم بعضا، و ىذه اغبال تظهربُت التبلميذ 

مرحية يف عملية التعليم. التوتر و الًتدد و اؼبوقف األناين بعض اؼبيول النامية بسبب تلك 

اؼبسافة. و النتيجة ليس ىناك حرية عند اؼبدرس و التبلميذ ليربوا أنفسهم كامبل. و أخَتا 

تطور الرأي و الفكرة يف عملية التعليم. و باإلضافة  إىل  ذلك، إن تقع اعبمود يف عملية 

 عملية التعليم و التعلم ستكون عملية جامدة غَت جذابة و حارت عادة فبلة.

تكون عملية تعلم التبلميذ ذات معٌت إذا يقدر التبلميذ أن  يبنوا اؼبعرفة حعلوا  

اؼبدرس، فسو  يرشعر التبلميذ إليها بأنفسهم. و إذا تركز طريقة التعليم يف نفس 

بالععوبة لبناء اؼبعرفة بأنفسهم. ألن التبلميذ ال يقدم ؽبم اؼبناسبة لتطور و بناء معرفتهم. 

و لذلك للمدرس كعامل رئيسي يف عامل الًتبية أن يستاق الكفاية. و ىذا كما عربه 

 عمر مهاليك أن : 
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salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru diantaranya kemampuan 

mengelola program belajar mengajar, yaitu guru dapat mengenal dan dapat 

menggunakan metode mengajar.
5 

إحدى الكفايات ال بد أن يستاقها اؼبدرس ىي القدرة يف تدبَت منهج التعليم و التعلم، 

 و ىو قدرة اؼبدرس على معرفة طريقة التعليم و استخدامها.

كانت طريقة التعليم خطوة يستخدمها اؼبدرس يف ربقيق ىد  التعليم. و ىذا   

 كما عربه كوكوم كومبلساري أن :
metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan 

nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran.
6 

طريقة التعليم ىي خطوة مستخدمة لتاقيق اػبطة اؼبنظمة على شكل العملية للاعول 

  على ىد  التعليم.

و يف عملية التعليم  ىناك أنواع اػبطوط البد أن يتعلمها التبلميذ و ىي: خط   

النسخ و خط الثلث و خط الديواين و خط الرقعي و خط الديواين جلي و خط 

 يف.الكو 

و من أنواع اػبطوط اؼبذكورة، يركز الباحث يف تعليم خط النسخ مع األقران. و  

ديكن تنفيذ ىذا اػبط للمادة اليت تتعلق دبهارة الكتابة العربية. و يف تعليم األقران، يطلب 

                                                             
5
 Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan 

Sistem(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 53 

6
 Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi (Bandung: 

Refika Aditama, 2010),h. 54 
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من التبلميذ أن ينرشطوا لتبادل اؼبعرفة ألقراننهم الدين يععبون يف الكتابة العربية.  و ىذا 

 ربه سيف البار صباراة أن :كما ع
pembelajaran tutor sebaya adalah pembelajaran yang memanfaatkan seorang 

atau beberapa orang peserta didik yang telahtuntas dalam suatu mata 

pelajaran untukmembantu peserta didik lainnya yang mengalami kesulitan 

belajar. Tutor tersebut diambil dari kelompok yang prestasinya lebih tinggi.
7 

تعليم األقران ىو التعليم الذي يستفيد شخعا أو ؾبموع األحخاص من التبلميذ الذين 

ينجزون يف مادة الدرس ؼبساعدة التبلميذ اآلخرين الذين يععبون يف التعلم. و اؼبدرس 

اإلقباز األعلى. يتعلم التبلميذخط النسخ األقرامنن ؾبموع التبلميذ الذين حعلوا على 

مع اؼبعلم األقران و ىو تعلم التبلميذ مع األقران الذين قد قدروا على كتابة اػبط 

 ؼبساعدة أقراهنم اآلخرين الذين مل يقدروا على كتابة خط  النسخ.

من التعريف اؼبذكور فيمكن الفهم أن طريقة اؼبعلم األقران ىي عملية تعلم  

مع األقران الذين قدروا على مساعدة أحاابو اآلخرين الذين يععبون يف  التبلميذ

التعلم. و اؼبعلم ديكن من التلميذ الذي لو أعلى إقبازا بالنسبة إىل اآلخرين. و ىذا اؼبعلم 

 األقران لو كفاية لتعليم أحاابو.

 خطوات تعليم األقران كما يف التايل: 
1. Guru menyusun kelompok belajar. Setiap kelompok belajar beranggotakan 

3-4 orang yang memiliki kemampuan beragam. Setiap kelompok minimal 

                                                             
7
 Syaiful Bahri djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: 

PT.Rineka Cipta, 2006), h. 58 
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memiliki satu orang peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi untuk 

menjadi tipe teman sejawat. 

2. Guru menjelaskan tentang cara penyelesaian tugas melalui belajar 

kelompok dengan metode tutor sebaya, serta wewenang dan tanggung 

jawab masing-masing anggota kelompok. Guru juga memberi penjelasan 

tentang mekanisme penilaian tugas melalui penilaian sejawat (peer 

assessment) dan penilaian diri (self assessment) 

3. Guru menjelaskan materi pelajaran kepada semua peserta didik dan 

memberi peluang Tanya jawab apabila terdapat materi yang belum jelas 

4. Guru memberi tugas kelompok, dengan catatan peserta didik yang 

kesulitan dalam mengerjakan tugas dapat meminta bimbingan kepada 

teman yang ditunjuk sebagai tutor 

5. Guru mengamati aktivitas belajar dan memberi penilaian kompetensi 

6. Guru, tutor dan peserta didik memberikan evaluasi proses belajar mengajar 

untuk menetapkan tindak lanjut kegiatan putaran berikutnya.
8
 

تبلميذ ؽبم قدرات  ٗ – ٖموعة التعلم. و كل ؾبموعة التعلم ينظم اؼبدرس ؾب .ٔ

 متوعة. كل ؾبموعة ؽبا تلميذ واحد لو قدرة عالية على األقل ليكون مثيل القرين.

يرشرح اؼبعلم عن طريقة عمل الواجبة بواحلة تعلم اجملموعة بطريقة تعليم األقران،  .ٕ

س أيضا الرشرح عن آلية مع السلطة و مسئولية كل أعضاء  اجملموعة. يقدم اؼبدر 

 تقييم الواجبات بواحلة تقييم األقران و تقييم النفس.

يرشرح اؼبدرس مادة الدرس لدي صبيع التبلميذ و يقدم ؽبم اؼبسافة ليسألوا مادة  .ٖ

 اليت مل يفهموىا.

يقدم اؼبدرس الواجبة للمجموعة، بالرشرط أن التبلميذ الذين يععبون يف القيام  .ٗ

 شدوا من القرين الذي يرشَته اؼبعلم كاؼبعلم القرين.بالواجبة ديكنهم أن يسًت 

 يبلحظ اؼبدرس عملية التعلم و يقدم تقييم الكفاءة. .٘
                                                             

8
 Endang Mulyatiningsih  ،052ص.  ،المرجع السابق 
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اؼبعلم و اؼبعلم القرين و التبلميذ يقدمون تعييم عملية التعلم و التعلم لتقرير  .ٙ

 استمرار العملية التالية. 

ن ىي : أوال يقسم من الرأس اؼبذكور فيمكن الفهم أن  اػبطوات يف تعليم األقرا

اؼبعلم أو اؼبدرس التبلميذ يف اجملموعات القعَتة، ٍب يرشَت اؼبعلم تلميذا واحدا  

كاؼبعلم القرين يف كل ؾبموعة، ثانيا يرشرح اؼبدرس لدي التبلميذ عن تعلم 

اجملموع بطريقة تعليم األقران،  و يرشرح ؽبم آلية التقييم، ثالثا يرشرح اؼبدرسة اؼبادة 

تعلم تعلم القراءة فيقرأ اؼبدرس مادة القراءة و التبلميذ يقلدونو(، و )و إذا كان ال

اػبطوة  الرابعة يقدم اؼبدرس واجبة اجملموعة، و إذا يععب بعض التبلميذ 

فيمكنهم أن يطلب اؼبساعدة من اؼبعلم القرين. و اػبطوة اػبامسة ىي يبلحظ 

ة السادسة ىي بعد أن اؼبدرس عملية التعلم و يقدم التقييم للتبلميذ، و اػبطو 

عقدت عملية التعلم و التعلم باستخدام طريقة تعليم األقران فيقدم اؼبدرس و 

 اؼبعلم القرين و التبلميذ التقييم ؼبتابعة العلمية التالية.
Ada beberapa keuntungandalammetode tutor sebaya yaitu antara lain: 

a. Untuk menyampaikan informasi lebih mudah sebab bahasanya sama 

b. Dalam mengemukakan kesulitan lebih terbuka 

c. Suasana yang rilex bisa menghilangkan rasa takut 

d. Mempererat persahabatan 

e. Ada perhatian terhadap perbedaan karakteristik 

f. Konsep mudah dipahami 
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g. Siswa tertarik untuk bertanggung jawab dan mengembangkan kreativitas. 
9
 

 

 ىناك بعض اؼبزايا يف طريقة تعليم األقران منها:

 لتقدًن األخبار أسهل بسبب اللغة اؼبتساوية( أ

 تعبَت الععوبة أكثر انفتاحا ( ب

 ىيئة االستخراء ستفقد اػبو  ( ت

 تقوية العداقة ( ث

 االىتمام باخبل  يف الرشخعية ( ج

 سهلة يف إدراك اؼبفهوم( ح

 اؼبسئولية و تطوير اإلبداعجيذب التبلميذ يف ضبل ( خ

من الرأي اؼبذكور، فيمكن االستنتاج أن يف استخدام طريقة تعليم األقران ىناك 

بعض اؼبزايا منها أن اللغة اؼبستخدمة يف تقدًن األخبار سهلة عند التبلميذ،  والتبلميذ 

ستخراء يف أكثر انفتاحا و ال خيافون يف تعبَت الععوبة اليت يواجهوهنا، و ىم يف حالة اال

التعلم، و ينمي شعور التضامن، و التبلميذ الذين ال يقدرون يف فهم مادة الدرس 

يرشعرون باؼببلحظة حىت ال حيسبون  أهنم مًتوكون وراء اآلخرين، و اؼبادة سهلة اإلدراك، 

 و ينمي السمئولية و االستقبلل يف نفوسهم.
                                                             

9
Jurnal Peer Teaching (Tipe sebaya), Metode Pembelajaran, Mengajar, Yopi Nisa 

Febianti. Dosen Prodi Pendidikan Ekonomi Unswagati, Diunduh 02 Januari 2017 pukul 

15:34 
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Namun demikian ada kekurangan dari metode tutor 

sebayadiantaranya sebagai berikut: 

a. Siswa yang dibantu seringkali belajar kurang serius karena hanya 

berhadapan dengan temannya sendiri sehingga hasilnya kurang 

memuaskan.  

b. Ada beberapa orang siswa yang merasa malu atau enggan untuk bertanya 

karena takut kelemahannya diketahui oleh temannya. 

c. Pada kelas-kelas tertentu pekerjaan tutoring ini sukar dilaksanakan karena 

perbedaan jenis kelamin antara tutor dengan siswa yang diberi program 

perbaikan. 

d. Bagi guru sukar untuk menentukan seorang tutor sebaya karena tidak 

semua siswa yang pandai dapat mengajarkannya kembali kepada teman-

temannya.
10

 

 و مع ذلك أن ىناك عيوب لطيقة تعليم األقران منها:

التبلميذ اؼبساعدون ال جيدون يف التعلم إال قليبل ألهنم يواجهون قرينهم حىت . أ

 تكون القيمة غَت مرضية.

ن باغبياء و الرشك يف تقدًن السؤال ىناك بعض التبلميذ الذين يرشعرو  . ب

 ليخبئوا عيوهبم لدي األحااب.

حعوبة تنفيذ تعليم األقران يف بعض الفعول ؼبختلف اعبنس بُت اؼبعلم   . ت

 القرين و التبلميذ الذين يقدم ؽبم اإلحبلح.

حعوبة اؼبدرس يف تقرير اؼبعلم  القرين ألن ليس كل تلميذ يقدر على مراجعة . ث

 بو.التعليم أمام أحاا

                                                             

12
 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain06، ص. ، المرجع السابق 
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و يف ىذه اغبالة ديكن الفهم أن يف استخدام طريقة تعليم األقران ىناك عيوب 

منها التبلميذ ال جيدون يف التعلم، و يستايون  يف السؤال و خيافون من إظهار عيوبو 

أمام أحاابو،  حعوبة التنفيذ لعامل خبل  اعبنس، و حعوبة تقرير اؼبعلم القرين الذي 

 أمام األقران.  يقدر على مراجعة التعليم

من البيان اؼبذكور يدل أن طريقة  تعليم األقران ديكن أن تنفذ عبميع الدروس، و   

 كذل لدرس اللغة العربية. 
Dalam proses pembelajaran bahasa Arab ada 4 keterampilan yang harus 

dikuasai yaitu keterampilan menyimak (Maharoh istima’), keterampilan 

berbicara (Maharoh kalam), keterampilan membaca (Maharoh qiro’ah), 

keterampilan menulis (Maharoh kitabah).
11 

و يف تعليم اللغة العربية ىناك أربع مهارات ال بد من االستيعاب عليها و ىي مهارة 

 االستماع و مهارة  الكبلم و مهارة القراءة و مهارة الكتابة.

اؼبهارات األربع، فَتكز الباحث يف مهارة الكتابة، ألن الكتابة ستزيد و من تلك  

البعَتة و اؼبعرفة. حقيقة الكتابة ىي عملية االتعال ين القارئ و الكاتب بواحلة النص 

اؼبكتوب، ففي ىذا االتعال عبلقة إدراكية بُت اللغة الرشفهية و اللغة التاريرية. و ىذا  

 أن : كما عربه حنري غونتور تريغان

                                                             
11

 Acep Hermawan, Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung:PT..Remaja 

Rosdakarya, 2014), h.129 
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Menulis merupakan proses yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh 

pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media tulis.
12

 

 الكتابة عملية يقوم هبا الكاتب للاعول على الرسالة اليت يعربىا بوسيلة الكتابة.
Untuk melakukan suatu kegiatan menulis diperlukan suatu 

keterampilan. Keterampilanadalah kemampuan untuk menggunakan akal, 

fikiran, ide dan kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah ataupun membuat 

sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari 

hasil pekerjaantersebut.
13 

للقيام بعملية الكتابة فياتاج إىل اؼبهارة. و اؼبهارة ىي قدرة الستخدام العقل  و

و الفكرة و الرأي و اإلبداع يف العمل و التغيَت و تكوين الرشئ ليكون ذا معٌت حىت 

 حيعل على النتيجة من قيمة ذلك العمل. 
Sedangkan keterampilan menulis adalah kemampuan mengungkapkan 

gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain dengan melalui bahasa 

tulis.
14

 

و أما مهارة الكتابة ىي القدرة على تعبَت الرأي و الفكرة و الرشعور لآلخرين بواحلة 

 الكتابة.

                                                             
12

 Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa 

(Bandung, Angkasa, 2008), h.1 

13
http://bagawanabiyasa.wordpress.com Di akses pada tanggal  04 Januari 2017, 

jam 20.24. 

14
Syaiful Mustafa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif(Malang: UIN 

Maliki Press, 2011), h. 161 

http://bagawanabiyasa.wordpress.com/
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و مهارة الكتابة إذن قدرة أحد يف تقدًن الكتابة لتكون حوتا و يقدر على فهم  

ال أن  مهارة القراءة ليست تعوت اؼبادة من  الكتابة و لكن ال بد ما قرأه. و فهذه اغب

 ألحد أن يقدر على فهم مادة النص اؼبقروء.

يرى علي اػبويل أن مهارة الكتابة يف درس اللغة  العربية ينقسم إىل ثبلث فئات  

 ٘ٔال ديكن انفعاؽبا و ىي:

ىذا النوع يدرب اػبط ىو  تعليم الكتابة يف اؼبرحلة األوىل. و الكتابة من  .ٔ

اؼبتعلمُت كتابة اغبرو  جيدة. و يدرب ؽبم أيضا تقنيات الكتابة و نظمها.  و 

يف تقنية الكتابة ترشتمل فيها:  الكيفية السليمة ؼبسك القلم و  كيفية التخطيط 

 و  كيفية بداية الكتابة هنايتها.

تدريب النسخ ىو  مهارة الكتابة كنقل الكتابة أو نص القراءة. بعد أن يتم  .ٕ

التبلميذ على  كتابة اغبرو  منفعلة و متعلة، من  اؼبيد أن  يطلب  اؼبعلم من 

 تبلميذه أن ينسخوا  دروس القرءاة اليت يتعلموهنا يف كتاب القراءة األساسي.

                                                             

( ص.  ٜٙٛٔؿبمد علي اػبويل،  أساليب تدريس اللغة العربية )اؼبملكة العربية السعودية،   ٘ٔ
ٖٕٔ - ٖٔ٘ 
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اإلمبلء.  بعد أن يتدرب التلميذ على النسخ مدة معقولة، من اؼبمكن أن  تبدأ   .ٖ

عن مدى قدرة اؼبتعلم على كتابة ما  مرحلة اإمبلء.  و ىي  مرحلة الكرشف

 يسمع. إن ابتداء اإلمبلءال يعٌت توقف النسخ.

اإلنرشاء. بعد أن يتعلم الطبلب كتابة اغبرو  و النسخ و اإلمبلء،  ديكن  أن  .ٗ

تبدأ الكتابة )اإلنرشاء(. و ىذه اؼبهارة تستمل على مرحلتُت. األول يدرس 

ء اؼبوجو. و نوع  ىذه الكتابة  تسبق التبلميذ كتابة مقيدة و ترشمى أيضا باإلنرشا

 الكتابة اغبرة.

و أما من أنواع الكتابة  اؼبذكورة، فَتكز الكاتب يف مهارة كتابة اػبط. يرى 

 الرشيخ مشس الدين األخفاين أن: 
khat / kaligrafi adalah ilmu yng mempeljri bermacam bentuk hurup tunggal  

pisah d tata letaknya serta metode cara merangkainy menjadi susunan kata 

atau cara penulisannya di atas kertas dan sebagainya
16

 

اػبط ىو علم يدرس فيو أنواع أشكال اغبرو  اؼبنفعلة يف موقعها و طريقة اتعاؽبا 

 لتكون كلمة أو طريقة كتابتها على الورقة و غَتىا.

أنواع اػبط الععري يعرفها ؿببو  ٛػبط و ىي أنواع اػبط: يف تطوره ىناك أنواع ا 

 فن اػبط يف إندونيسيا ىي:
                                                             

16
Https//ahlibahasaarab.blogspot.com 
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 خط النسخ .ٔ

 خط الثلث .ٕ

 خط  الفارسي .ٖ

 خط الرقعة .ٗ

 خط اإلجازة .٘

 خط الديواين .ٙ

 خط الديواين جلي .ٚ

 خط الكويف .ٛ

و يف ىذا الباث  يركز الباحث يف كتابة خط  النسخ و يف ىذا اغبالسيستخدم 

تعليم كتابة خط النسخ عند تبلميذ العف الثامن بثكنة الباحث طرقة تعليم  األقران يف 

 اؼبدرسة اؼبتوسطة  اإلسبلمية اغبكومية األوىل بندار المبونج.

 خط النسخ ىو  نوع اػبط العريب أسهل يف القراءة و أحعب يف الكتابة.
berikut adalah indikator kemahiran menulis khat naskhi yaitu terdiri dari : 

1. Siswa dapat mengidentifikasi peralatan khat ( kligrafi ) 

2. Siswa dapat menjelaskan pengertian kaligrafi ( arab ) dan jenis-jenisnya. 

3. Siswa mampu menuliskan huruf hijaiyah sesuai dengan kaidah khat naskhi 

4. Siswa mampu menuliskan khat naskhi yang tersambung sesuai dengan 

kaidah
17

 

 و يف التايل عبلمات مهارة كتابة خط النسخ و ىي:
                                                             

17
 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 

2005), h. 159 
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 قدرة التلميذ على ربديد أدوات اػبط .ٔ

 قدرة التبلميذ على شرح تعريف  اػبط العريب و أنواعو .ٕ

 قدرة التبلميذ على كتابة اغبرو  اؽبجائية بقاعدة خط النسخ .ٖ

 قدرة التبلميذ على كتابة خط النسخ اؼبتعلة بالقاعدة .ٗ

 العبلمات اؼبذكورة فيمكن  أن يقال :و من 
peserta didik dapat di katakan mampu menulis khat  apabila peserta didik 

mampu mengenal alat yang akan di gunakan dalam penulisan khat, kemudin 

peserta didik mampu mengartikan pengertian kaligrafi dan jenis khat 

laainnya, kemudian menuliskan huruf hijaiyah sesuai dengan kaidah khat 

naskhi menuliskan khat naskhi yang tersambung sesuai dengan kaidah
18

 

إن التبلميذ القادرين على كتابة اػبط إذا يقدرون على كتابة اػبط و يعرفون األدوات 

و أنواعو، و يقدرون  على كتابة  اؼبستخدمة يف كتابة اػبط و يقدرون على تعريف اػبط

اغبرو  اؽبجائية بقاعدة خط النسخ و يقدرون  على كتابة خط النسخ اؼبتعلة 

 بالقاعدة.

 أما أىدا  الكتابة  ىي: 
a. Supaya teliti memilih kata-kata dan susunan kalimat yang indah 

b. Supaya bagus susunan kalimatnya dan halus perasaannya sehingga tampak 

nilai estetis dalam susunan kata-katanya 

c. Membiasakan peserta didik supaya sanggup membentuk pendapat- 

Dalam dunia pendidikan, pelajaran bahasa asing merupakan salah satu 

pelajaran pendapat yang betul dan pola fikir yang benar.
19

 

 

                                                             
18

 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2014) h. 163 
19
 Ahmad Fuad Effendy ،139،  ص. السابق المرجع 
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 الكلمات و تركيب اعبملة اعبميلةلتدقيق يف خيار  .أ 

ليكون  تركيب اعبملة جيدا و الذوق سلسا حىت تبدو نتيجة اعبمال يف تنظيم  .ب 

 الكلمات.

 تعويد  التبلميذ ليقدروا على تعبَت الرأي. .ج 

 إن درس اللغة األجنبية يف عامل الًتبية درس الرأي العايح و الفكرة السليمة.

تطبيق كتابة خط النسخ اليت مل تطابق من اؼبرشكبلت ديكن الباث عنها ىي 

بقاعدة خط النسخ. ىناك كثَت من كتب خط النسخ خببل  القاعدة العاياة مثل 

 اغبرو  على اػبط و العايح أهنا ربت اػبط و  كذلك عكسو.

و يف التايل بداية قبل الباث ؼبتعلم اػبط بثكنة اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية 

 بونج.اغبكومية األوىل بندار الم
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 القائمة األوىل
قائمة أظباء تبلميذ العف الثامن بثكنة اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية األوىل  و 

 ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓنتيجة اإلضافة عندىم للسنة الدراسية 
حد النتيجة  األظباء الرقم

 األدىن

نتيجة االختبار 

 اليومي

 البيان

ٔ Ahmad Ghifari Fattah ٚٓ ٚٓ سبام 

ٕ Ahmad Dino Fahri ٚٓ ٙ٘ غَت سبام 

ٖ Ahmad Syarif Hidayatullah ٚٓ ٚ٘ سبام 

ٗ Aizar Nasta Al-Faren ٚٓ ٙٓ غَت سبام 

٘ Al-Hoshi Hasan ٚٓ ٙٓ غَت سبام 

ٙ Devaza Ariando Efendi ٚٓ ٙٓ غَت سبام 
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ٚ Doni Sahrul Barakah ٚٓ ٙٓ غَت سبام 

ٛ Egi Revaldo ٚٓ ٙ٘ غَت سبام 

ٜ Fajar Saputra ٚٓ ٙ٘ غَت سبام 

ٔٓ Faturrahman Majid ٚٓ ٚ٘ سبام 

ٔٔ Fikri Lorenzo Ramadhan ٚٓ ٚٓ سبام 

ٕٔ Hadyan Aufar Dinufa ٚٓ ٙٓ غَت سبام 

ٖٔ Hafizh Muhammad Atha ٚٓ ٚ٘ سبام 

ٔٗ Hepki Ginantara ٚٓ ٙ٘ غَت سبام 

ٔ٘ Iqbal Renaldi ٚٓ ٚٓ سبام 

ٔٙ Jericho Myron Purnama ٚٓ ٚٓ سبام 

ٔٚ M. Al-Faqih Daffa Mulia ٚٓ ٚٓ سبام 

ٔٛ M. Dava Sinata ٚٓ ٙٓ غَت سبام 

ٜٔ M. Dzaky Danadyaksa ٚٓ ٙٓ غَت سبام 

ٕٓ M. Farhan Yamin ٚٓ ٚٓ سبام 

ٕٔ M. Hafizh Azfar ٚٓ ٚٓ سبام 
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ٕٕ M. Lutfi Hakim ٚٓ ٚٓ سبام 

ٕٖ M. Ridho Kurniawan ٚٓ ٙٓ  سبامغَت  

ٕٗ M. Zaki Arratif ٚٓ ٙٓ غَت سبام 

ٕ٘ M. Jihad Al-Fasyah ٚٓ ٙٓ غَت سبام 

ٕٙ M. Rafli Akbar ٚٓ ٙ٘ غَت سبام 

ٕٚ M. Zaki ٚٓ ٙٓ غَت سبام 

ٕٛ Nabil Izza Al-Ghana Zen ٚٓ ٚٓ سبام 

ٕٜ Nabil Luthfi Al-Fariz ٚٓ ٙ٘ غَت سبام 

ٖٓ Naufal Razzan M. Hakim ٚٓ ٙٓ  سبامغَت  

ٖٔ Vitra Bahy Wicaksana ٚٓ ٙ٘ غَت سبام 

ٖٕ Yudi Ramanda ٚٓ ٙ٘ غَت سبام 

اؼبعدر:     وثيقة أظباء تبلميذ العف الثامن بثكنة اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية 
 ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓاغبكومية األوىل و نتيجة اإلضافة عندىم للسنة الدراسية 

 ملاوظة: 
Siswa dikategorikan tuntas dan tidak tuntas apabila sesuai dengan 

indikator: 

a. Penulisan, penyambungan dan penggunaan huruf hijaiyah yang benar 

b. Keindahan dalam menulis kosakata atau mufrodat yang benar 
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c. Kaidah atau susunan gramatikalnya yang benar dan tepat.
20

 

 تامة و غَت تامة بعبلمات:يقال إن نتيجة التبلميذ 

 الكتابة و االتعال و استخدام اغبرو  اؽبجائية حاياة.أ 

 اعبمال يف كتابة اؼبفردات العاياة.ب 

 القواعد أو تراكيب اللغة حاياة جيدة. .ج 

تلميذا الذين حعلوا  ٕٖتأسيسا على بيانات القائمة األوىل، فيعر  أن من  

 تلميذا. ٕٓعلى النتيجة غَت تامة  تلميذا، و لذين حعلوا ٕٔعلى النتيجة التامة 

تأسيسا على خلية اؼبرشكلة اؼبذكورة، فيعقد الباحث الباث باؼبوضوع "تعليم 

األقران يف كتابة خط النسخ عند تبلميذ العف الثامن بثكنة اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية 

 اغبكومية األوىل بندار المبونج"

 ب. تعيين المشكلة

األقران يف كتابة خط النسخ عند تبلميذ العف يركز ىذا الباث يف تعليم 

الثامن بثكنة اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية األوىل بندار المبونج. و عينة الباث 

عينة كتابة تبلميذ العف الثامن بثكنة اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية  ٖ٘عرشوائية و ىي 

 اغبكومية  األوىل بندار المبونج.

                                                             
20

. Ahmad Fuad Effendy ،141، صالمرجع السابق 
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 كلةج. فرعية تعيين المش

 فرعية تعيُت اؼبرشكلة يف ىذا الباث ىي: 

تعليم طريقة األقران يف كتابة خط النسخ عند تبلميذ العف الثامن بثكنة اؼبدرسة 

 اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية األوىل بندار المبونج.

 د. تحديد المشكلة

 تأسيسا على خلفية اؼبرشكلة اؼبذكورة فيادد الباحث ربديد اؼبرشكلة التالية: 

كيف تعليم طريقة األقران يف كتابة خط النسخ عند تبلميذ العف الثامن بثكنة 

 اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية  اغبكومية األوىل بندار المبونج؟

 ه. أهداف و منافع البحث 

 . أىدا  الباثٔ

 أما أىدا  ىذا الباث ىي: 

 وحف و ربديد و اكترشا  طريقة تعليم األقران يف كتابة خط النسخ عند .ٔ

تبلميذ العف الثامن بثكنة اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية األوىل بندار 

 المبونج.

معرفة تنفيذ طريقة تعليم األقران يف كتابة خط النسخ تبلميذ العف الثامن  .ٕ

 بثكنة اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية األوىل بندار المبونج.
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 كتابة خط النسخ تبلميذ العف معرفة نتيجة تنفيذ طريقة تعليم األقران يف .ٖ

 الثامن بثكنة اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية األوىل بندار المبونج.

معرفة العوامل الدافعة و اؼبانعة يف عملية تنفيذ طريقة تعليم األقران يف كتابة خط  .ٗ

النسخ تبلميذ العف الثامن بثكنة اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية األوىل 

 ار المبونج.بند

 . منافع البحثٕ

 أما اؼبنافع اؼبرجوة من ىذا الباث ىي: 

 النظرية .ٔ

ديكن أن تكون نتيجة الباث كمادة اؼبعرفة و الفهم  عن  طريقة تعليم . أ

 األقران يف الكتابة العربية خاحة لفن خط النسخ.

 العملية .ٕ

ديكن أن تكون نتيجة الباث كمادة معرفة اؼبدرس و اؼبؤسسة عن طريقة . أ

تعليم اليت تسهل و تقوى فهم التبلميذ عن  طريقة تعليم األقران يف  ال

 كتابة اللغة العربية خاحة لفن خط النسخ.
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 و. المباحث السابقة

ربت اؼبوضوع "درس خط   01 ٕٙٔٓ. الباث قامت بو ريتنو يوليا فراتوي ٔ

النسخ لًتقية مهارة الكتابة  عند تبلميذ العف الثامن باؼبدرسة  اؼبتوسطة 

اإلسبلمية اغبكومية األوىل فرينج سيوو". تأسيسا على نتيجة الباث قامت بو 

ريتنو يوليا فراتوي أن لباثها عبلقة وثيقة بالباث الذي سيقوم بو الباحثو ىو 

اعدة خط  النسخ و لكن باستخدام الطريقة ربث كتابة خط النسخ بق

 اؼبختلفة.

. "ترقية الدافع لتعلم تربية دين اإلسلم ؼبادة القرآن و اغبديث بواحلة طريقة تعليم ٕ

باؼبدرسة العالية اغبكومية األوىل جيفبلك  ٗ×/األقران عند تبلميذ العف 

 " قامت ىذا الباث يولياستوٌبٖٕٔٓ/ٕٕٔٓبيواليل للسنة  الدراسية 

. و اؼبرشكلة اؼبباوثة يف ىذه الرسالة عن  وجود  ترقية الدافع لتعلم 00إيفي

التبلميذ يف تعليم تربية  دين اإلسبلم ؼبادة القرآن و اغبديث باستخدام منوذج 

باؼبدرسة العالية اغبكومية األوىل  ٗ×/تعليم األقران عند تبلميذ العف 

                                                             
21

Retno Yulia Pratiwipelajaran khat naskhi untuk meningkatkan keterampilan 

menulis  siswa kelas 8 MTS N 1 peringsewu tahun ajaran 2016/2017,  skripsi IAIN Raden 

Intan Lampung tahun 2016 
22

Evi YuliastutiPeningkatan Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam Materi Al-

Qur’an Melalui Model Pembelajaran Tutor Sebaya Pada Siswa Kelas X/4 Sma Negeri 1 

Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013. Skripsi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta tahun 2013. 
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ن  تعليم  األقران،  و لكن جيفبلك. و ىذه  اغبال تتعلق برسالة  الباحث ع

 الباث خيتلف يف مادة التعليم.

. "تنفيذ طريقة اإلمبلء لًتقية  مهارة كتابة تبلميذ العف السابع ج باؼبدرسة ٖ

. يهد  ىذا 03اؼبتوسطة ؿبمدية الثانية فماالنج" قام بو ذو الفهم جساين 

م  مهارة الكتابة الباث ؼبعرفة ترقية نتيجة التعلم و ترقية رغبة التبلميذ يف تعل

العربية بتنفيذ  طريقة  اإلمبلء لًتقية مهارة كتابة تبلميذ العف السابع ج 

باؼبدرسة اؼبتوسطة ؿبمدية الثانية فماالنج. يتعلق ىذا الباث بالباث الذي 

سيقوم بو الكاتب من ناحية ترقية مهارة الكتابة و لكن الباث للكاتب ترقية 

 مهارة الكتابة يف ؾبال اػبط. مهارة الكتابة من ناحية ترقية

 

 


                                                             
23

Zhul Fahmy Hasani, Penerapan Metode Imla’ untuk Meningkatkan Keterampilan 

Menulis Siswa Kelas VII C MTs Muhammadiyah 02 Pemalang. Skripsi Universitas Negeri 

Semarang  tahun 2013. 



 الباب الثاني

 األساس النظري

 مفهوم طريقة تعليم األقران .أ 
 تعريف  الطريقة .0

Metode adalah  cara yang digunakan untuk mengimplementasikan 

rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata atau praktis untuk 

mencapai tujuan pembelajaran.
24 

الطريقة ىي النموذج الذي يستخدم لتنفيذ اػبطة اؼبنظمة يف شكل أنرشطة 

 حقيقية أو عملية للاعول على ىد  التعليم. و ىذا كما عربه زين العقب أن : 

metode adalah strategi pengajaran yang digunakan sebagai alat untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan.
25 

 الطيقة ىي استَتاتيجية التعلم اؼبستخدمة كاآللة للاعول علىى اؽبد  اؼبراد.

من البيان اؼبذكور، فيمكن االستنتاج أن الطريقة ىي االسًتاتيجية أو ا لطريقة 

 اؼبستخدمة للاعول على اؽبد  اؼبراد. 
metode pembelajaran adalah cara untuk menyampaikan materi pelajaran dalam 

upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran.
26

 

 أما طريقة التعليم ىي طريقة لتقدًن مادة الدرس للاعول على ىد  التعليم.

 يرى سيف البار صباره أن:
                                                             

24
 Endang Mulyatiningsih,Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan,(Bandung: 

Alfabeta,2014), h. 229 
25

 Zainal Aqib, Model- Model Media Dan Strategi Pembelajara Kontekstual (Inovatif) 

(Bandung: Yrama Widya, 2013), h. 70 
26

 Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran  (Jakarta: Bumi Aksara,2013), h. 90 
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metode pembelajaran dapat diartikan sebagai teknik yang dikuasai guru untuk 

mengajar atau menyajikan bahan pengajaran kepada setiap siswa di dalam 

kelas agar pelajaran tersebut dapat ditangkap, dipahami, dan digunakan oleh 

siswa dengan baik.
27 

تعٌت طريقة التعليم كآلة التقنية اليت يستوعب عليها اؼبدرس لتعليم أو لعرض اؼبادة 

الفعل ليكون الدرس منكرشفا و  مفهوما و يستخدمها التعليمية ذباه التبلميذ يف 

 التبلميذ جيدا. و ىذا كما عربه مهزة ب. أونو أن : 
metode pembelajaran adalah cara-cara yang dilakukan oleh guru/pengajar 

atau instruktur untuk menyajikan informasi atau pengalaman baru, 

menggali pengalaman peserta didik, mengembangkan pengetahuan peserta 

didik dan lain-lain.
28

 

طريقة التعلم ىي إجراءات يقوم هبا اؼبدرس أو اؼبدرب  لعرض األخبار أو اػبربات  

 اعبديدة، و فرز خربة التبلميذ و تنمي معرفتهم و غَتىا.

مادة الدرس و طريقة التعليم إذن استَتاتيجية يستخدمها اؼبدرس يف عرض  

لتكون منكرشفة و مفهومة عند التبلميذ سهلة جيدة. و جبانب ذلك، أبواحلة 

طريقة التعليم  يقدر  اؼبدرس أن  نقدم األخبار أو اػبربة اعبديدة عند التبلميذ  يف  

 ترشكيل العملية للاعول على اؽبد  اؼبراد  يف  التعليم..
                                                             

27
Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain,  Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), h. 32 

28
 Hamzah B. Uno, Model Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 65. 
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لتعليم، فياتاج إىل طريقة من البيان اؼبذكور فيعر  أن للاعول على ىد  ا 

التعليم العاياة. و استخدام الطريقة اؼبناسبة حباجة التبلميذ و مطابقة باؼبادة 

اؼبعروضة. و إال فسو  تكون  عملية التعليم و التعلم قلة الفعالة أو آل ربعل إىل 

 اؼبراد األقعى حىت تظهر اؼبرشكلة يف التعليم.

 أنواع طريقة التعليم .9

إىل الطريقة يف التعليم ليسهل لو يف تقدًن اؼبادة، و لذا اؼبدرس حيتاج 

 يرى رضوان عبد اهلل ثاين أن:

ada beberapa macam-macam metode dalam pembelajaran cooperative learning 

yang dapat digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran antara lain yaitu:  

a. Metode pembelajaran Numbered heads together 

b. Metode pembelajaran Cooperative script 

c. Metode pembelajaran Think pair and share 

d. Metode Investigasi Kelompok 

e. Metode Team Assisted Individualization 

f. Metode Learning Together 

g. Metodepembelajaran Peer Tutoring (Tutor sebaya).
29

 

 

ىناك أنواع الطرائق يف التعليم التعاوين ديكن أن يستخدمها اؼبدرس يف عملية التعليم 

 و ىي: 

 Numbered heads togetherطريقة تعليم عدد الرؤوس معا . أ

 Cooperative scriptطريقة تعليم النص التعاوين . ب

                                                             
29

 Ridwan Abdullah Sani, Op.Cit., h 187 
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 Think pair and shareطريقة تعليم فكر يف الزوج و اؼبرشاركة  . ت

 عبماعيطريقة التاقيق ا. ث

 Team Assisted Individualizationطريقة فريق دبساعدة الفرد . ج

 Learning Togetherطريقة التعلم معا . ح

  Peer Tutoringطريقة تعليم األقران . خ

 أما عند إندانج مليا تنينسيو أن: 
ada beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru antara lain: 

a. Metode Team-Game –Tournament 

b. Metode Team Assisted Individualization ( TAI ) 

c. Metode Learning Together 

d. Metode Think pair and share 

e. Metode Peer Tutoring 

f. Metode Role Playing 

g. Metode Simulasi
30

 

 ىناك  بعض طرائق التعليم ديكن أن يستخدمها اؼبدرس منها: 

 Team-Game –Tournamentالبطولة  -أ. طريقة لعبة الفريق

 Team Assisted Individualization ( TAI )ب. طريقة الفريق دبساعدة الفرد 

 Learning Togetherج. طريقة التعلم اعبماعي 

 Think pair and shareد. طريقة فكر يف الزوج و اؼبساعدة 

 Peer Tutoringه. طريقة تعليم األقران 
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 Role Playingو. طريقة لعب األدوار 

 Simulasiز. طريقة احملاكاة 

من أنواع الطرائق اؼبذكورة، فَتكز الباحث يف طريقة تعليم األقران. ىذه الطريقة 

ديكن أن يستخدمها اؼبدرس يف عملية التعليم  اؼبعقودة، و ديكن هبا مساعدة 

ريقة أيضا تقدم اػبربة اغبديثة التبلميذ يف قبول مادة التعلم سهبل و جيدا. ىذه الط

عن التبلميذ، ألن هبذه الطريقة يطلب من التبلميذ ؼبساعدة  اآلخرين يف توزيع 

 اؼبعرفة.

 تعريف طريقة تعليم األقران .3

تعليم األقران جزء من التعليم التعاوين أو التعلم معا.  و يف ىذه الطريقة أن 

يساعدىم أحااهبم القادرون على  التبلميذ الذين ؽبم قلة القدرة يف التعلم سو  

استيعاب الدرس يف الفريق.  و ىو معلم مرشد واحد أو اؼبعلم يرشد بعض األقران 

 يف الفريق. 
Dari banyak pengalaman model peer tutoring lebih berhasil daripada tutor 

dari gurunya.Karena biasanya hubungan siswa kepada temannya lebih dekat 

dibandingkan hubungan guru dengan siswa. Cara penjelasan teman  biasanya 

lebih mudah ditangkap dan tidak menakutkan.
31
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و من كثرة خربة منوذج  تعليم األقران أن اؼبعلم القرين  أقبح من اؼبدرس. ألن  حلة 

بلميذ.  و  طريقة شرح التبلميذ  مع أقراهنم أقرب بالنسبة إىل حلة اؼبدرس مع الت

 األقران أسهل يف القبول غَت ـبيف عندىم.

من  البيان اؼبذكور فيمكن اإلدراك أن التعلم التعاوين أو التعلم اعبماعي   

ىو طريقة التعليم  حيث حير التبلميذ التعلم  يف الفريق و ىم يساعدون بعضهم 

واحلة مثل ىذه طريقة بعضا،  و يتعمقون و يتعاونون الستيعاب على اؼبادة. و ب

التعليم  سو  تعلم التبلميذ أسهل يف قبول اؼبادة و فهمها،  ألن  اؼبعلم ىو قرينهم 

 حىت مل يكن ىناك مسافة و خو  للسؤال.

 يرى روسينو أرجاقبي و تينت سفرحاتٍت يف كتاهبما أن :  
metode tutor sebaya adalah suatu metode pembelajaran yang dilakukan 

dengan caramemberdayakan siswa yang memiliki daya serap yang tinggi dari 

kelompok siswa itu sendiri untuk menjadi tutor bagi teman-temannya, dimana 

siswa yang menjadi tutor bertugas untuk memberikan materi belajar dan 

latihan kepada teman-temannya yang belum paham terhadap materi/latihan 

yang diberikan guru dengan dilandasi aturan yang telah disepakati bersama 

dalam kelompok tersebut, sehingga akan terbangun suasana belajar kelompok 

yang bersifat kooperatif bukan kompetitif.
32 
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تعلم اؼبعقود  بطريق سبكُت التبلميذ الذين  ؽبم طريقة تعلم  األقران ىي طريقة ال

استيعاب عايل على اؼبادة من ؾبموعة التبلميذ ليكونوا معلمُت عند أقراهنم،  حيث 

يقدم اؼبعلم القرين مادة الدرس و التدريب ألقرانو الذين مل يفهموا على 

اء يف اؼبادة/التدريب قدمها اؼبدرس على أساس النظام اؼبتفق عليو صبيع األعض

 الفريق،  حىت تكون  ىيئة التعلم اعبماعي يف الفريق تعاونية و ليست منافسة.

 أما عند سيربمان أن:  
tutor sebaya adalah seorang atau beberapa orang siswa yang ditunjuk dan 

ditugaskan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar.
33 

تلميذ أو بعض التبلميذ اؼبعينُت ؼبساعدة التبلميذ الذين  يععبون اؼبعلم القرين ىو 

 يف التعلم. و فباثل الرأي كما عربه رضوان عبد اهلل ثاين أن :
metode tutor sebaya merupakan metode belajar mengajar dengan bantuan 

peserta didik yang kompeten untuk mengajar peserta didik lainnya.
34

 

طريقة تعليم األقران ىي طريقة التعليم و  التعلم دبساعدة التبلميذ الذين ؽبم مهارة 

 لتعليم التبلميذ اآلخرين.

و يف ىذه اغبال ديكن اإلدراك أن طريقة تعليم األقران ىي طريقة التعلم اليت 

ربسن قدرة التبلميذ اؼبنجزين يف الفعل لتعليم أو تقدًن اإلرشادات لدي أقراهنم 
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ين يرشعرون بالععوبة يف فهم مادة الدرس اؼبدروسة. و هبذا يرشعر التبلميذ الذ

 دبساعدة أحااهبم يف قبول الدرس بالسهولة.

 ترى إندانج مليا نينسيو أن:
tutor sebaya adalah metode pembelajaran yang memberdayakan siswa yang 

telah tuntas terhadap bahan pelajaran untuk membantu temannya yang 

mengalami kesulitan dalam materi yang dipelajarinya.Dan metode  ini 

menempatkan seluruh tanggung jawab pengajaran kepada seluruh anggota 

kelas.
35

 

تعليم األقران ىو طريقة التعليم الذي ديكن التلميذ الذي قد اكتمل يف مادة الدرس 

ذين يرشعرون بالععوبة يف اؼبادة اليت يدرسوهنا. و ىذه الطريقة ؼبساعدة  أحاابو ال

 تضع مسئولية التعليم  إىل صبيع أعضاء الفعل.

تأسيسا على التعريفات عن تعليم األقران اؼبذكورة، فيمكن الفهم أن  

تعليم األقران ىي عملية تعلم التبلميذ دبساعدة القرين يف نفس الفعل الذي لو 

ة أحاابو الذين  يرشعرون بالععوبة يف التعلم. و يف ىذه قدرة مزيدة ؼبساعد

االطريقة كانت عملية التعليم و التعلم مسئولية صبيع أعضاء الفعل و اؼبدس حيل 

ؿبل اؼبيسر، و الرفيق و حديق التعلم. و دور اؼبدرس يسهل عملية التعليم أكثر من  

سر الذي يعد ااؼبادة و دوره كاؼبعدر اؼبسيطر من تلك العملية. دور اؼبدرس كاؼبي
                                                             

35
Endang Mulyatiningsih,OpCit., h.249 



33 
 

يساعد يف توزيع اجملموعات لتكون متساوية و متوازنة،  حىت تكون تلك  العملية 

تسَت  سَتة سبلسة. و جبانب ذلك يدور اؼبدس دور مراقب العملية و مرجع 

 التبلميذ.

 عرب مليونو أن:

dalam metode tutor sebaya peran guru adalah sebagi fasilitator. Guru harus 

hadir setiap kelompok membutuhkannya sebagai teman diskusi, sumber 

rujukan atau untuk memberikan peneguhan atas hasil yang dicapai kelompok. 

Selain itu guru juga berperan sebagai pengamat selama proses pembelajaran 

berlangsung. maka dalam hal ini guru dituntut untuk aktif agar metode ini 

bisa berjalan dengan lancar.
36

 

دور اؼبدرس يف طريقة تعليم األرقان ىو كاؼبيسر. البد للمدرس أن حيضر يف 

اجملموعات كرقيق اؼبناقرشة، و اؼبرجع أو لتقدًن التنبيهات على النتيجة حعلت إليها 

اؼبراقب طول عملية التعليم. فيطلب اجملموعة. و جبانب ذلك يدور اؼبدرس أيضا ك

 من ااؼبدرس أن ينرشط  لتكون ىذه  الطريقة تسَت سَتة سبلسة.

من أنواع أراء اػبرباء اؼبذكورة، فيفهم أن تعليم األقران ىو التعليم الذي يرشرك  

التلميذ يف نفس الفعل الذي لو قدرة و معيار كاؼبعلم إلرشاد أحاابو اآلخرين 

وبة يف فهم شرح اؼبدرس.  و يف ىذه الطريقة يدور اؼبدرس  الذين يرشعرون بالعع

 كاؼبيسر و ىو يعد اؼبادة و توزيع اجملموعات و ىو أيضا كمرجع التبلميذ.
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 أهداف طريقة تعليم األقران .4

 أما أىدا  طريقة تعليم األقران، فَتى سيف البار صباراه كما يف التايل: 
a. Meningkatkan penguasaan pengetahuan para siswa sesuai dengan yang 

dimuat dalam tujuan pembelajaran. 

Dengan adanya tutor sebaya, para peserta didik akan lebih menguasai 

materi pelajaran yang sedang dipelajarinya. Karena dengan bantuan tutor 

teman sebayanya seorang peserta didik lebih mampu memahami materi 

yang diberikan oleh guru 

b. Untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan tentang cara 

memecahkan, mengatasi kesulitan agar mampu membimbing diri sendiri. 

Kesulitan yang ditemui oleh siswa dalam pembelajaran adalah 

memahami materi pelajaran. Maka dengan adanya tutor sebaya dapat 

membantu meningkatkan ketrampilan dan mencari solusi atas masalah 

yang sulit ditemukan peserta didik bersama-sama dengan peserta didik 

lain. 

c. Untuk meningkatkan kemampuan siswa tentang belajar mandiri dan 

menerapkannya pada masing-masing modul yang sedang dipelajari. 

Setelah peserta didik secara bersama-sama belajar mandiri, dan tingkat 

pemahaman pada materi pelajaran telah tercapai maka selanjutnya 

seorang peserta didik diharapkan mampu belajar mandiri dan 

menerapkannya pada masing-masing modul materi mata pelajaran.
37

 

 

ترقية استيعاب معرفة التبلميذ كما كتب يف أىدا  التعليم. و باؼبعلم . أ

القرين، سو  يستوعب التبلميذ على مادة الدرس اؼبدروسة.  ألن 

 مساعدة اؼبعلم القرين ذبعل التلميذ قادرا على فهم  اؼبادة قدمها اؼبدرس.
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اؼبهارة عن طريقة ربليل اؼبرشكلة للقدرة على إرشاد  لًتقية القدرة  و . ب

النفس. و الععوبة يواجهها التبلميذ يف التعليم ىي فهم مادة الدرس. 

فبوجود اؼبعلم القرين سو  يساعدىم يف ترقية اؼبهارة و حبث حل اؼبرشكلة 

 مع التبلميذ اآلخرين.

وحدات لًتقية  قدرة التبلميذ عن التعلم بالنفس و تطبيقهفي كل ال. ت

اؼبدروسة. و بعد أن تعلم التبلميذ معا بأنفسهم، و بعد اغبعول على فهم 

مادة الدرس فَتجى من التلميذ يف اؼبستقبل أن يتعلم بنفسو و ينفذ التعلم 

 يف كل مادات الدرس.

 خطوات طريقة تعليم األقران .5

 ترى إنداقبمليا نينسيو أن خطوات تعليم األقران كما يف التايل: 
7. Guru menyusun kelompok belajar. Setiap kelompok belajar beranggotakan 

3-4 orang yang memiliki kemampuan beragam. Setiap kelompok minimal 

memiliki satu orang peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi untuk 

menjadi tutor teman sejawat. 

8. Guru menjelaskan tentang cara penyelesaian tugas melalui belajar 

kelompok dengan metode tutor sebaya, serta wewenang dan tanggung 

jawab masing-masing anggota kelompok. Guru juga memberi penjelasan 

tentang mekanisme penilaian tugas melalui penilaian sejawat (peer 

assessment) dan penilaian diri (self assessment) 

9. Guru menjelaskan materi pelajaran kepada semua peserta didik dan 

memberi peluang Tanya jawab apabila terdapat materi yang belum jelas 

10. Guru memberi tugas kelompok, dengan catatan peserta didik yang 

kesulitan dalam mengerjakan tugas dapat memina bimbingan kepada tman 

yang ditunjuk sebagai tutor 

11. Guru mengamati aktivias belajar dan memberi penilaian kompetensi 
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12. Guru, tutor dan peserta didk memberikan evaluasi proses belajar 

mengajar ntuk menetapkan tindak lanjut kegiatan putaran berikutnya.
38

 

تبلميذ الذين  ٗ – ٖينظم اؼبدرس ؾبموعات التعلم. كل ؾبموعة التعلم فيها  .ٔ

يستاقون القدرات اؼبتنوعة. كل ؾبموعة فيها تلميذ واحد لو قدرة عالية ليكون 

 معلما قرينا.

يرشرح اؼبدرس عن طريقة اكتمال الواجبة بواحلة التعلم اعبماعي بطريقة تعليم  .ٕ

و اؼبسئولية لكل أعضاء اجملموعة. و اؼبدرس يقدم أيضا األقران، و السلطة 

 الرشرح عن آليةتقييم الواجبة بواحلة تقييم األقران و تقييم نفسي أو ذاٌب.

اؼبدرس يرشرح مادة الدرس عبميع التبلميذ و يعطي اؼبناسبة للسؤال و اعبواب إذا  .ٖ

 إذا ىناك اؼبادة اليت مل تكن واضاة.

ة، دبلاوظة أن التبلميذ الذين يععبون يف القيام يقدم  اؼبدرس واجبة اجملموع .ٗ

 بالواجبة ديكنهم أن  يسًتشدوا من القرين أشاره اؼبدرس كاؼبعلم القرين.

 يراقب اؼبدرس عملية التعلم و  يعطي تقييم اؼبهارة. .٘

اؼبدرس و اؼبعلم القرين و التبلميذ يقدمون اختبار عملية التعلم و التعليم لتقرير  .ٙ

 التالية.متابعة العملية 
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من الرأي اؼبذكور، فيمكن  الفهم أن اػبطوات يف تعليم األقران ىي كما يف 

التايل: األول ينظم اؼبدرس ؾبموعات التعلم العغَتة. ٍب يرشَت اؼبدرس اؼبعلم القرين 

يف كل ؾبموعة. الثاين يرشرح  اؼبدرس التبلميذ عن  التعلم  اعبماعي بطريقة تعليم 

تقييم، الثاللث يرشرح  اؼبدرس اؼبادة )إذا كان التعليم  تعلم األقران، و يرشرح آلية ال

القراءة فيقرأ اؼبدرس اؼبادة و التبلميذ  يقلدونو(، و اػبطوة الرابعة ىي يقدم اؼبدرس 

واجبة اجملموعة، و إذا ىناك حعوبة فيمكن طلب اؼبساعدة من  اؼبعلم  القري،،  و 

لم  و يقدم التقييم للتبلميذ و اػبطوة اػبطوة اػبامسة ىي يراقب اؼبدرس عملية التع

السادسة ىي بعد عملية التعليم و التعلم باستخدام طريقة تعليم األقران بعد االسبام 

 فيقدم اؼبدرس و اؼبعلم القرينن التبلميذ االختبار ؼبتابعة العملية التالية اؼبستقبلة.

 أما عند ميلفن ل سيلربمان أن :
langkah-langkah pembelajaran tutor sebaya yaitu: 

1. Bagilah siswa menjadi sub-sub kelompok. buatlah sub-sub kelompok 

dengan jumlah yang sesuai dengan topik yang akan diajarkan. 

2. Beri tiap kelompok sejumlah informasi, konsep, atau keterampilan 

untuk diajarkan kepada siswa yang lain. Topik yang diberikan harus 

saling berkaitan. 

3. Perintahkan tiap kelompok untuk menyusun cara menyajikan atau 

mengajarkan topic mereka kepada siswa lain. Sarankan kepada mereka 

untuk menghindari cara mengajar sistem ceramah atau pembacaan 

laporan. Doronglah mereka untuk menjadikan pengalan belajar sebagai 

pengalaman yang aktif bagi siswa. 
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4. Berikan waktu yang mencukupi untuk merencanakan persiapannya. 

Kemudian perintahkan tiap kelompok untuk menyajikan pelajaran 

mereka. Beri tepuk tangan atas usaha keras mereka.
39

 

 خطوات تعليم األقران  ىي:

قسم التبلميذ إىل فروع اجملموعات. اجعل فروع اجملموعات باجملموع اؼبناسب  .ٔ

 باؼبواضيع اؼبباوثة.

أعط كل ؾبموعة ؾبموع األخبار و اؼبفاىيم أو اؼبهارات ليعلمها أمام  التبلميذ  .ٕ

 اآلخرين.  و اؼبوضوع اؼبقدم ال بد أن يكون متواحبل.

يم طريقة العرض أو تعليم موضوعهم لدي التبلميذ مر كل ؾبموعة لتنظ .ٖ

اآلخرين. و اطلب منهم ليجتنبوا طريقة التعليم باحملاضرة أو قراءة النقل. ادفع 

 إليهم عبعل خربة التعلم كخربة نرشيطة عندىم.

اعط الفرحة الكافية لتخطيط االستعداد. ٍب مر كل ؾبموعة ليعرضوا درسهم.  .ٗ

 اعط التعفيق على سعيهم.

الرأي اؼبذكور، فيمكن الفهم أن اػبطوات يف طريقة تعليم األقران  ىي :  من 

األول تقسيم التبلميذ إىل بعض اجملموعات. و ؾبموع كل ؾبموعة يطابق ؾبموع 

اؼبواضيع اؼبدرسوسة.  الثاين تقسيم اؼبواد أو مواد  القراءة لكل ؾبموعة، و اؼبادة 

عة و اجملموعة األخرى.  ٍب يعلم اؼبدرس  اؼبقدمة البد أن تكون متواحلة بُت اجملمو 
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كل اؼبعلم  القرين طريقة تعليم اؼبادة ألحاب ؾبموعتو.  بعد تقدًن التوجيهات،  

 يبدأ كل اؼبعلم القرين يف تعليم أحاابو باؼبادة اؼبقدمة.

 بناءا على رأي حاري سوسانطا التايل أن:
langkah-langkah pembelajaran tutor sebaya: 

1. Beberapa pserta didik yang pandai diminta untuk mempelajari suatu pkok 

bahasan. 

2. Guru memberikan penjelasan umum mengenai pokok bahasa tesebut. 

3. Kelas dibagi ke dalam kelompok - kelompok kecil, lalu peserta didik 

khusus (tutor) disebar kesetiap kelompok untuk memberikan bantuan 

kepada pesera didik lainnya. 

4. Guru membimbing peserta didik yang dipandang perlu mendapat 

bimbingan khusus 

5. Jika ada masalah yang tidak terpecahkan tutor meminta bantuan guru. 

6. Guru mengadakan evaluasi dan penguatan- penguatan
40

 

 ران ىي:خطوات تعليم  األق

 يطلب من التبلميذ اؼباىرين ليدرسوا حبثا .ٔ

 يقدم اؼبدرس الرشرح العام عن الباث. .ٕ

يقسم أعضاء الفعل إىل اجملموعات العغَتة، ٍب التبلميذ اؼبتخععون )اؼبعلمون  .ٖ

 األقران( ينرشرون يف كل ؾبموعة ليساعدوا  التبلميذ اآلخرين.

 اػباص يرشد اؼبدرس التبلميذ الذين حيتاجون إىل اإلرشاد .ٗ

 إذا  ىناك مرشكلة مل ديكن ربليلها يف اجملموعة فتطلب اؼبساعدة من اؼبدرس. .٘

 يعقد اؼبدرس التقييم و التقويات. .ٙ
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من رأي اػببَت اؼبذكور فيفهم أن اػبطوات يف تعليم األقران ىي كما يف التايل: 

درس األول يطلب اؼبدرس من التبلميذ اؼبنجزين ليتعلموا موضوع الباث. ٍب يعلمهم اؼب

عن ذلك الباث شامبل. ٍب يقسم اؼبدرس اػبجموعات العغَتة ٍب ينرشر التبلميذ 

)اؼبعلمُت األقران( إىل صبيع اجملموعات. إذا وجد التبلميذ الذين حيتاجون إىل اإلرشاد 

اػباص   الفعل فبلبد للمدرس أن يراقبو و يرشهده. و إذا ىناك مادة مل يفهمها 

أن يساعده لتقدًن اإلجابة. و اػبطوة األخَتة ىي يعقد  اؼبعلم القرين فبلبد للمدرس

 اؼبدرس التقييم و التقويات على ما قد تعلمو التبلميذ.

و من أنواع أراء اػبرباء فيستخدم الباحث اػبطوات من إندانج مليا نينسيو و 

تعاون بالعمليات من  فكرة الباحث لتكون  عملية التعليم أكثر جذابة. أما خطوات 

 يف تنفيذ طريقة تعليم األقران يف ىذا الباث كما يف التايل: الباحث

 تبلميذ. ٙ – ٘يقسم التبلميذ إىل بعض اجملموعات بأعضاء كل ؾبموعة  .ٔ

 يرشَت اؼبدرس اؼبعلم القرين و انرشاره إىل كل ؾبموعة. .ٕ

يقرأ اؼبدرس اؼبادة أو مادة القراءة يف الكتاب اؼبدرسي ٍب يقلده التبلميذ.  .ٖ

أيضا اؼبناسبة لتدريب النطق أو  التعبَت دبخارج اغبرو  يقدم اؼبدرس 

 العاياة.
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يقسم اؼبدرس فروعية موضوعات الباث أو مواد القراءة يف الكتاب ااؼبدرسي  .ٗ

 إىل صبيع اجملموعات.

يطلب اؼبدرس من اؼبعلم القرين ليبدأ تعليم أقرانو ليقرأوا قراءة حاياة جيدة  .٘

 ترصبتها. من ناحية النطق و الًتتيل و يعلمهم

يراقب اؼبدرس عملية التعليم و حيضر يف كل ؾبموعة إذا جيتاجو أعضاء  .ٙ

 اجملموعة.

كل ؾبموعة ينقل بقراءة مادة القراءة و يستمع إليها أعضاء اجملموعات  .ٚ

األخرى. و يف ىذه اغبال القائم بالقراءة يقرر عرشوائيا من كل ؾبموعة 

 )سوى اؼبعلم القرين(

ة أحسن يف القراءة، و يف ىذه اغبال يقدم اؼبدرس يقييم اؼبدرس أية ؾبموع .ٛ

جائزة كاؽبدية للفائز األول حىت الثالث لتقدًن نرشاط التعلم إىل صبيع 

 اجملموعات.

 يعقد اؼبدرس االختبار للعملية التالية. .ٜ

 مزايا و عيوب طريقة تعليم األقران .6
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ألقران،  لكل منوذج أو طريقة التعليم مزايا و عيوب. و كذلك بطريقة تعليم ا

يرى سيف الباث صباراه و أسوان زين أن ىناك مزايا طريقة تعليم األقران 

 منها:

حعلت النتيجة أحسن أعيانا عند بعض التبلميذ برشعور اػبو  و . أ

 اؼبمانع على السؤال إىل اؼبدرس.

عند اؼبعلم القرين، إن العملية اإلضافية تنتفع عنده لتقوية اؼبفهوم . ب

 اؼبباوث.

القرين،  إن ىذه العملية مناسبة لتدريب النفس يف مسك عند اؼبعلم . ت

 اؼبسئوليات يف القيام بالواجبات و تدريب العرب.

 تقوية العبلقة أو العلة بُت التبلميذ حىت تنمي الرشعور االجتماعية.. ث

من الرأي اؼبذكور فيعر  أن يف طريقة تعليم األقران ىناك بعض اؼبميزات منها: 

رون باػبو  على السؤال إىل اؼبدرس،  إن ىذه العملية عند التبلميذ الذين يرشع

مناسبة جيدة عنده يف فهم مادة الدرس، و زيادة للمعلم القرين يف تدريب العرب و 

 اؼبسئولية يف القيام بالواجبات،  و تقوية العبلقة بُت األقران.

 أما عند عثمان أزير و ليليس ستياوان أن: 
Kelebihan metode tutor sebaya adalah sebagai berikut: 
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h. Untuk menyampaikan informasi lebih mudah sebab bahasanya sama 

i. Dalam mengemukakan kesulitan lebih terbuka 

j. Suasana yang rilex bisa menghilangkan rasa takut 

k. Mempererat persahabatan 

l. Ada perhatian terhadap perbedaan karakteristik 

m. Konsep mudah dipahami 

n. Siswa tertarik untuk bertanggung jawab dan mengembangkan kreativitas.
41

 

 

 مزايا طريقة تعليم األقران كما يف التايل:

 لتقدًن األخبار أسهل بسبب نفس اللغة. أ

 يف تعبَت الععوبة أكثر انفتاحا . ب

 حالة االستخراء تضيع اػبو  . ت

 تقوية العداقة. ث

 اػبعائصىناك اىتمام باختبل  . ج

 اؼبفهوم سهل يف اإلدراك. ح

 التبلميذ ينجذبون للقيام  باؼبسئولية و تطوير اإلبداع.. خ

من الرأي  اؼبذكور فيمكن  الفهم أن يف استخدام طريقة تعليم  األقران ىناك 

بعض اؼبزايا منها اللغة اؼبستخدمة يف تقدًن األخبار سهلة اإلدراك عند االتبلميذ، و 

بة اليت يواجهوهنا أكثر انفتاحا و عدم اػبو ، و التبلميذ يف التبلميذ يعربون الععو 

حالة االستخراء يف التعلم،  و تنمية العداقة، و التبلميذ الذين مل يقدروا على فهم 
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الدرس يرشعرون أهنم يُهتمون حىت يأسبنون أهنم غَت مًتوكُت من اآلخرين، و كانت 

ولية و االستقبلل يف نفوس مادة الدرس أسهل يف اإلدراك، و تنمي شعور اؼبسئ

 التبلميذ.

جبانب اؼبزايا اؼبذكورة، إن لطريقة تعليم األقران عيوب يف تطبيقها.  يرى سيف 

 البار صباراه أن:
berikut kekurangan metode tutor sebaya: 

e. Siswa yang dibantu seringkali belajar kurang serius karena hanya 

berhadapan dengan temannya sendiri sehingga hasilnya kurang 

memuaskan.  

f. Ada beberapa orang siswa yang merasa malu atau enggan untuk bertanya 

karena takut kelemahannya diketahui oleh temannya.  

g. Pada kelas-kelas tertentu pekerjaan tutoring ini sukar dilaksanakan 

karena perbedaan jenis kelamin antara tutor dengan siswa yang diberi 

program perbaikan.  

h. Bagi guru sukar untuk menentukan seorang tutor sebaya karena tidak 

semua siswa yang pandai dapat mengajarkannya kembali kepada teman-

temannya.
42

 

 يف التايل عيوب طريقة تعليم األقران:

التبلميذ اؼبساَعدون مل جيدوا يف التعلم ألهنم يواجهون قرينهم حىت تكون النتيجة  .ٔ

 غَت كاملة

بعض التبلميذ يستايون أو ديانعون لتقدًن السؤال ػبرشية ظهور عيوهبم أمام  .ٕ

 أحااهبم.
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يف الفعول اؼبعينة عملية التعليم حعبة يف التطبيق الختبل  األجناس بُت اؼبعلم  .ٖ

 ات اليت تقدم ؽبن برنامج اإلحبلح.القرين و التلميذ

يععب اؼبدرس أن حيدد التلميذ القرين ألن التبلميذ اؼباىرين يقدرون على مراجعة  .ٗ

 عملية التعليم أمام أحااهبم.

من الرأي اؼبذكور فيمكن الفهم أن يف استخدام طريقة تعليم األقران ىناك بعض 

يانا، و التبلميذ يستايون يف العيوب منها قلة اعبدية عند التبلميذ اؼبساعدين أح

تقدًن السؤال خوفا من ظهور عيوهبم أمام أحااهبم، و حعبة العقد ػببل  اعبنس، 

 و حعبة ربديد اؼبعلم القرين الذي يقدر على مراجعة التعليم أمام أحاابو.

 أما عند سوريو و أمُت أن:
kekurangan metode tutor sebaya adalah sebagai berikut: 

a. Tidak semua peserta didik dapat menjelaskan kepada temannya secara 

baik 

b. Tidak sema peserta didik dapat menjawab pertanyaan temannya 

c. Tidak semua peserta didik yang menjelaskan kepada teman dapat 

memahami semua materi yang akan ditutorialkan
43

 

 

 قران ىيعيوب طريقة تعليم األ

 ليس صبيع التبلميذ قادرون على الرشرح لدي أحاابو جيدا. أ

 ليس صبيع التبلميذ قادرون على إجابة أسئلة أحااهبم . ب
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ليس صبيع التبلميذ الذين يرشرحون أمام أحااهبم قادرون على فهم صبيع اؼبادة  . ت

 اؼبدروسة.

استخدام من البيان اؼبذكور فيمكن اإلدراك أن ىناك بعض اؼبزايا و العيوب يف 

طريقة تعليم األقران، و من مزاياىا ىي اللغة اؼبستخمة سهلة الفهم عند التبلميذ، و 

التبلميذ أكثر انفتاحا و ال خيافون يف تعبَت الععوبة اؼبواجهة، و التبلميذ يف حالة 

االستخراء يف التعلم، و التبلميذ الذين مل  يقدروا على فهم مادة الدرس يرشعرون 

غَت مًتوكُت يف التعلم من اآلخرين. جبانب اؼبزايا اليت تساعدو عملية  بأهنم مهتمون و

التعليم ىناك أيضا عيوب و ىي التبلميذ ال جيدون يف التعلم أحيانا ألهنم يواجهون 

أحااهبم، و جبانب ذلك أيضا يععب اؼبدرس يف ربديد اؼبعلم القرين ألن ليس صبيع 

ة اليت قد استوعبوا عليها. و لكن بوجود طريقة التبلميذ قادرين على مراجعة تعليم اؼباد

 تعليم األقران ستساعد عملية التعليم خاحة ؼبهارة الكتابة.

 مهارة الكتابة .ب 

 تعريف مهارة الكتابة .0
Menulis merupakan salah satu sarana berkomunikasi dengan bahasa antara 

orang dengan orang lainnya yang tidak terbatas oleh tempat dan waktu.
44 
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الكتابة ىي إحدى الوسائل االتعالية باللغة بُت األحد و اآلخر مستقلة من 

 اؼبكان و الزمان.
Menulis adalah sebuah keterampilan berbahasa yang terpadu, yang 

ditunjukkan untuk menghasilkan sesuatu yang disebut tulisan, sekurang-

kurangnya ada tiga komponen yang tergabung dalam aktivitas menulis 

tersebut, yaitu:
45 

و الكتابة ىي مهارة اللغة اؼبتادة تظهر غبعول الرشئ و تسمى بالكتابة، ىناك 

 ثبلث الفئات اؼبرشتملة يف عملية الكتابة و ىي:

االستيعاب على لغة الكتابة، و ىي ربتوى على اؼبفردات و الًتكيب و  (ٔ

 الفقرة و التهجي و التفتيت و غَتىا.اعبملة و 

 االستيعاب على  مادة الكتابة اؼبناسبة باؼبوضوع الذي سيكتب (ٕ

االستيعاب عن أنواع الكتابات و ىي كيفية ترتيب مادة الكتابة باستخدام  (ٖ

لغة الكتابة حىت ذبعل التكوين اؼبراد، مثل اؼبقال، و القعة القعَتة و 

 الكتاب و غَتىا.
Kemahiran menulis adalah kemampuan dalam mendeskripsikan atau 

mengungkapkan isi fikiran, mulai dari aspek yang sederhana seperti menulis 

kata-kata sampai kepada aspek yang kompleks yaitu mengarang.
46
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مهارة الكتابة ىي قدرة يف الوحف أو  تعبَت ؿبتوى الفكرة من اعبانب 

 مثل كتابة اؼبفردات حىت اعبانب اؼبركب و ىو اإلنرشاء.البسيط 

من البيان اؼبذكور فيمكن االستنتاج أن الكتابة عملية تعبَت ؿبتوى الفكرة 

و الرأي  تقدم بطريقة استخدام الكلمات من اعبانب البسيط حىت اعبانب 

 اؼبركب و ىو اإلنرشاء.

و فبيزاهتا ىي   للارو  العربية خعائص سبيزىا من  اغبرو  البلتينية.

طريقة الكتابة و قراءهتامن  اليمٌت إىل اليسرى. و ىذا الفرق مرشكلة خاحة يف 

تعلم اللغة العربية عند التبلميذ الذين ال يعرفون إال اغبرو  البلتينية، مثل 

التبلميذ اإلندونيسيُت عاما. و اػبطأ يف الكتابة ذبعلها غَت مقروءة و غَت 

 عٌت اؼبراد.مفهومة أو منارفة من  اؼب
Kemahiran menulis dalam pelajaran bahasa Arab secara garis besar 

dapat dibagi kedalam tiga kategori yang tak terpisahkan, yaitu:
47

 

1. Imlak (al-imla’), 

2. Kaligrafi (khat), 

3. Mengarang (al-insya). 

الفئات غَت مهارة الكتابة يف تعلم اللغة العربية تقسم إىل  ثبلث 

 منفعلة، و ىي:
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 . اإلمبلءٔ

 . اػبطٕ

 . اإلنرشاءٖ
Imlak (al-imla’) terbagi menjadi empat macam, yaitu menyalin (al-

imla’ al-manqul), mengamati (al-imla’ al-manzhur), menyimak (al-imla’ al-

istima’i), dan tes (al-imla’ al-ikhtibari). Mengarang (al-insya’) terbagi 

kedalam dua kategori, yaitu mengarangterbimbing (al-insya’ al-muwajjahah) 

dan mengarang bebas (al-insya’ hurr).
48 

اإلمبلء ينقسم إىل أربعة أقسام و ىي اإلمبلء اؼبنقول و اإلمبلء اؼبنظور و 

قسمُت مها اإلمبلء االستماعي و اإلمبلء االختباري. و اإلنرشاء ينقسم إىل ال

اإلنرشاء اؼبوجو و اإلنرشاء اغبر. و يركز الكاتب يف فئة اإلنرشاء و ىي اإلنرشاء 

 اؼبوجو.
Kemahiran menulis mempunyai dua aspek, yaitu:

49
 

1. Kemahiran membentuk huruf dan menguasai ejaan;  

2. Kemahiran melahirkan fikiran dan perasaan dengan tulisan. 

 الكتابة ؽبا جانبان مها:مهارة 

 . مهارة ترشكيل اغبرو  و االستيعاب على التهجئ 

 . مهارة تعبَت الفكرة و الرشعور بالكتابةٕ 
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تعٌت مهارة الكتابة ىنا مهارة يف تعبَت الفكرة و الرشعور على شكل الكتابة 

 )اإلنرشاء(.  عند اؼببتدئُت ديكن ربقيقها بواحلة اإلنرشاء اؼبوجو.
Mengarang terbimbing (al-insya’ al-muwajjahah) adalah membuat kalimat 

atau paragraf sederhana dengan bimbingan tertentu berupa pengarahan, 

contoh, kalimat yang tidak lengkap dan sebagainya.
50 

اإلنرشاء اؼبوجو ىو  تكوين اعبملة أو  الفقرة البسيطة بتوجيو معُت كإشاد و  

 و اعبملة غَت كاملة و عَتىا. اؼبثال
Contoh mengarang terbimbing adalah siswa diperintahkan untuk menyalin 

kalimat, memodivikasi kalimat, mengganti salah satu unsur dalam kalimat 

dan lain sebagainya.
51

 

اعبملة و تبديل  اؼبثال لئلنرشاء اؼبوجو ىو  أن يؤمر التبلميذ لنسخ اعبملة و  تعديل

 أحد العناحر يف اعبملة و ىَتىا.

Ada beberapa teknik latihan pengembangan mengarang terbimbing 

yang dikenal dalam pengajaran bahasa Arab, yaitu: mengganti/merubah 

(al-tabdil), misalnya mengganti salah satu unsur dalam kalimat, merubah 

kalimat aktif menjadi pasif atau sebaliknya, positif menjadi negatif atau 

sebaliknya, berita menjadi tanya atau sebaliknya, dan sebagainya; kalimat 

yang sesuai, membuat kalimat lengkap tertentu berdasarkan perintah, 

kalimat yang dibuang, menyusun kata, menyusun kalimat, menyambung 

kalimat, dan menyempurnakan kalimat.
52
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ىناك بعض  تقنيات تدريب تطور اإلنرشاء اؼبوجو اؼبعروفة يف تعليم اللغة العربية،  

و ىي التبديل مثل تبديل أحد العناحر يف اعبملة، و تغيَت اعبملة اجملهولة إىل 

لة السلبية أو عكسو، من اعبملة اؼبعلومة أو عكسو، من  اعبملة اإلجيابية إىل اعبم

اػبربية إىل اعبملة االستفهامية و غَتىا: اعبملة اؼبناسبة، تكوين اعبملة الكاملة 

اؼبعينة على أساس األمر، اعبملة احملذوفة،  تنظيم الكلمة،  تنظيم اعبملة، و اتعال  

 اعبملة، و إكمال اعبملة.
Sebagai bagian dari kegiatan berbahasa, menulis berkaitan erat dengan 

aktifitas berfikir. Keduanya saling melengkapi. Sehubungan dengan itu, 

menulis dan berfikir merupakan dua kegiatan yang dilakukan secara bersama 

dan berulang-ulang. Tulisan adalah wadah yang sekaligus merupakan hasil 

pemikiran.
53

 

جزء العمليات  اللغوية،  أن  الكتابة متعلقة بعملية الفكرة و مها متكاملة. ك

بالنسبة إىل ذلك، أن الكتابة و التفكَت عمليتان اليت تعقد معا و مستمرا.  و 

 الكتابة ىي حاوية من نتيجة الفكرة.
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 أهداف تعلم الكتابة .9
Adapun tujuan menulis secara umum adalah:  

d. Supaya teliti memilih kata-kata dan susunan kalimat yang indah 

e. Supaya bagus susunan kalimatnya dan halus perasaannya sehingga tampak 

nilai estetis dalam susunan kata-katanya 

f. Membiasakan peserta didik supaya sanggup membentuk pendapat-pendapat 

yang betul dan pola fikir yang benar.
54

 

 أما أىدا  الكتابة عموما ىي:

 اػبرص يف خيار الكلمات و تركيب اعبملة العاياة. أ

ليكون تركيب اعبملة جيداو سبلسة الرشعور حىت تظهر النتيجة اعبميلة يف . ب

 تركيب الكلمات.

 تعويد التبلميذ ليقدروا على تكوين األراء العاياة و العقل السليم. . ت

 يرى عبد اغبميد، أن :
tujuan pembelajaran kemahiran menulis adalah: 

a. Agar siswa terbiasa menulis bahasa Arab dengan benar 

b. Agar siswa mampu mendeskripsikan sesuatu yang dia lihat atau dia alami 

dengan cermat dan benar 

c. Agar siswa mampu mendeskripsikan sesuatu dengan cepat 

d. Melatih siswa untuk mengekspresikan ide dan pemikirannya dengan bebas 

e. Melatih siswa terbiasa memilih kosakata dan kalimat yang sesuai dengan 

konteks kehidupan 

f. Agar siswa terbiasa berfikir dan mengekspresikannya dalam tulisan 

dengan cepat 

g. Melatih siswa mengekspresikan ide, pikiran, gagasan, dan perasaannya 

dalam ungkapan bahasa Arab yang benar, jelas, terkesan dan imajinatif 

h. Agar siswa cermat dalam menulis bahasa Arab dalam berbagai kondisi 

i. Agar pikiran siswa semakin luas dan mendalam. Serta terbiasa berpikir 

logis dan sistematis.
55
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 أىدا  تعليم مهارة الكتابة ىي:

 ليتعود التبلميذ يف الكتابة العربية  العاياة. أ

 ليقدر التبلميذ على وحف الرشئ الذي ينظروهنأو يعيبونو حاياا.. ب

 ليقدر التبلميذ على وحف الرشئ سريعا. ت

 تدريب التبلميذ لتعبَت األراء و الفكرة حرية.. ث

 الكلمات و اعبمل اؼبناسبة بسياق اغبياة.تدريب التبلميذ يف تعويد خيار . ج

 ليتعود التبلميذ يف التفكَت و تعبَته يف الكتابة سريعا.. ح

تدري التبلميذ يف تعبَت األراء و الفكرة و الرشعور يف العبارة العربية  . خ

 العاياة و الوضاة و اؼبؤثرة و اؼبلهمة.

 لياذر التبلميذ يف الكتابة العربية يف أنواع األحوال. د

فكرة التبلميذ أوسع و أدق.  و ليتعود التبلميذ يف الفكرة اؼبنطقية و لتكون . ذ

 اؼبنظمة.

 يرى إسكندار وسيد أن : 
tujuan pembelajaran kemahiran menulis berdasarkan tingkatannya, 

diantaranya: 

a. Tingkat pemula  

1. Menyalin satuan-satuan bahasa yang sederhana 
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2. Menulis satuan bahasa yang sederhana 

3. Menulis pernyataan dan pertanyaan yang sederhana 

4. Menulis paragraf pendek 
b. Tingkat menengah  

1. Menulis pernyataan dan pertanyaan 

2. Menulis paragraf 

3. Menulis surat 

4. Menulis karangan pendek 

5. Menulis laporan. 

 

c. Tingkat lanjut  

1. Menulis paragraf 

2. Menulis surat 

3. Menulis berbagai jenis karangan 

4. Menulis laporan.
56

 

 

 أىدا  تعليم مهارة الكتابة على أساس اؼبستوياهتا منها:

 مستوى اؼببتدئ. أ
 نسخ وحدات اللغة البسيطة .ٔ
 كتابة وحدة اللغة البسيطة .ٕ
 كتابة العبارة و األسئلة  البسيطة .ٖ
 كتابة الفقرة القعَتة .ٗ
 مستوى الوسطى. ب

 عبارات  و األسئلةكتابة ال .ٔ
 كتابة الفقرة .ٕ
 كتابة الرسالة .ٖ
 كتابة اإلنرشاء  القعَت .ٗ
 كتابة التقرير .٘
 مستوى العليا . ت
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 كتابة الفقرات .ٔ
 كتابة الرسالة .ٕ
 كتابة أنواع كتابات اإلنرشاء .ٖ
 كتابة التقرير. .ٗ

تأسيسا على أىدا  تعلم ا لكتابة اؼبذكورة، فيمكن االستنتاج أن أىدا  

التبلميذ ليتعودوا يف الكتابة العربية و تدريب العقل عند  تعلم الكتابة ىي لتدريب 

التبلميذ ليقدروا على تعبَت األراء باستخدام اللغة اعبيدة و اؼبهومة. و يف ىذا 

 الباث يركز  يف تعلم الكتابة يف مستوى اؼببتدئ.

 خصائص مهارة الكتابة للمدسة العالية .3

شكل الكلمة/تركيب ىذه  العملية تعقد يف شكل اإلنرشاء اؼبوجو عن 

اعبملة و اؼبفردات اؼبدروسة بواحلة جزء القراءة و قاعدة اؼبادة اؼبتعلقة باؼبواد 

السابقة اؼبناسبة. و بذلك أن عملية اإلنرشاء اؼبوجو ىنا تستهد  لتثبيت 

االستيعاب على مادة القراءة و االستيعاب على القاعدة يقوم هبا التبلميذ يف 

واجبات اؼبنزلية. دور اؼبدرس ىنا لرشرح كيفية القيام الفعل أو يف اؼبنزل كال

 بالتدريب و  تعايح نتيجة عمل التبلميذ.
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 تقنية تعليم الكتابة .4
Teknik pembelajaran menulis terbimbing dapat dilakukan melalui langkah-

langkah berikut: 

a. Pendidik menjelaskan kepada peserta didik bagaimana cara menjawab 

(mengerjakan) menulis terbimbing dengan jelas, tanpa menimbulkan 

salah paham atau keraguan 

b. Peserta didik mengerjakan tulisan tersebut di dalam kelas atau jika 

waktu tidak memungkinkan boleh dikerjakan di rumah masing-masing 

c. Pekerjaan peserta didik diperiksa (dikoreksi) dengan salah satu cara 

yang sesuai sebagai berikut: 

1) Diperiksa oleh pendidik langsung didalam kelas. Di sini pendidik 

menunjukkan kesalahan setiap peserta didik, dan memberikan 

solusi alternatifjawaban. 

2) Diperiksa oleh pendidik di luar kelas bila jumlah peserta didik 

besar. Kata atau ungkapan yang salah diberi tanda (misalnya 

dengan garis bawah), agar dibetulkan oleh peserta didik sendiri bila 

diperkirakan mereka mampu, dan dibetulkan langsung oleh 

pendidik bila diperkirakan mereka tidak mampu membetulkan 

sendiri. 

d. Pendidik memiliki catatan tambahan terhadap kesalahan peserta didik 

yang telah mereka perbuat. Ada kesalahan per individu, dan ada 

kesalahan kolektif (umum). Kesalahan per individu dijelaskan per 

individu, dan kesalahan umum dijelaskan bersama-sama peserta didik 

di depan kelas 

e. Setelah diperiksa, setiap peserta didik menulis kembali jawaban 

karangan seluruhnya, tanpa ada kesalahan sesuai dengan petunjuk 

serta bimbingan pendidik tadi.
57

 

 

 حلة اػبطوات التالية:تقنية تعليم الكتابة اؼبقيدة ديكن عقدىا بوا

 يرشرح اؼبريب للتبلميذ كيفية إجابة )العمل( الكتابة اؼبقيدة و جليا. أ

يقوم التبلميذ بالكتابة  يف الفعل و إذا كان الوقت غَت كافية،  فيمكن . ب

 العمل يف منازؽبم.
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 تعاح أعمال التبلميذ بإحدى الطرق التالية:. ت

ىنا يرشَت اؼبريب اؼبريب يعاح أعمال التبلميذ مباشرا يف الفعل.  (ٔ

 أخطاء كل تلميذ،  و يقدم ؽبم  حل بديل اإلجابة.

اؼبريب يعاح خار الفعل إذا كان التبلميذ يف عدد كبَت. و الكلمة أو  (ٕ

العبارة اؼبخطئة تعطى عبلمة )مثل بالتسطَت(، ليعااها التبلميذ 

بأنفسهم إذا كان  التبلميذ قادرين على ذلك، و يعااها  اؼبريب 

 مل يقدر التبلميذ على التعايح بأنفسهم.مباشرا إذا 

يستاق اؼبريب اؼبلاوظة الزائدة على أخطاء  التبلميذ. ىناك أخطاء الفردية . ث

و األخطاء اعبمعية )العامة(. األخطاء  للفرد يرشرح فرديا، و األخطاء 

 العامة ترشرح مع التبلميذ يف مقدم الفعل.

اإلنرشاء صبيعا، بدون بعد التعايح،  يراجع كل تلميذ يف كتابة إجابة . ج

 األخطاء اؼبناسبة بإشارة و إرشاد قدمها اؼبريب.
Pembelajaran mengarang terbimbing bisa diberikan dalam beberapa bentuk, 

yaitu:
58

 

 تعليم  اإلنرشاء اؼبوجو ديكن تقدديو يف بعض األحوال ىي:
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 الجملة المناسبة . أ

اؼبناسبة للجملة اؼبعينة، ٍب يكتبون يطلب من التبلميذ ليكتبوا بعض  اعبمل 

الكلمة اؼبطابقة لكتابة تلك اعبملة. اؼبثال اعبملة اليت سبثل : كتب الولد 

درسو. أما الكلمة الظاىرة مثل البنت. فبل بد للتبلميذ أن  يكتبوا : كتبت 

 البنت درسها.

 الفقرة المخصصة . ب

يكتبوىا مرة   جيعل اؼبدرس  الفقرة اؼبعينة و يطلب من التبلميذ أن أن

أخرى بتغيَت إحدى الكلمات األساسية. و إذا كانت  الفقرة ربكي  عن 

الرشخص باسم حاًب اسم الرجل،  فيطلب من التبلميذ أن يغَتوا اسم ىذا 

الرشخص بامرأة،  مثل باسم مرًن. تغيَت اسم الرشخص سيظهر تغيَت شكل 

تناسب الرشخعية األفعال و الضمائر و العفات، و اغبال اؼبتعلقة حباًب لل

 اعبديدة و ىي مرًن.

 الجملة المحذوفة . ت

يطلب من  التبلميذ ليملئوا النقط بالكلمة احملذوفة من اعبملة. و الكلمة 

احملذوفة كار  اعبر و حر  العطف و كلمة االستفهام و حر  الرشرط 

 و غَتىا. و الكلمة اليت ربذ  كالكلمة احملتوية أحيانا. مثل:
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 ذىب الولد اؼبدرسة

 أراد التلميذ يتعلم

 _____ الولد ؾبتهًدا

 _____ الولد ؾبتهدٌ 

 قرأ الطالب ______

 تركيب الكلمات . ث

يقدم التبلميذ بعض الكلمات اؼبنظمة عرشوائية ليظموىا أن تكون صبلة  

فاعبملة اليت ديكنأن تنظم  .عاحم /تفاحة  /أكل  /حلوة كاملة. مثل: 

 من تلك الكلمات ىي أكل عاحم تفاحة حلوة.

 تركيب الجملة . ج

م التبلميذ بعض اعبمل غَت مرتبة لَتتبوىا فقرة كاملة.  يقدَّ

 تغيير الجملة . ح

يقدم التبلميذ صبلة و يطلب منهم ليغَتوىا صبلة إجيابية و صبلية سلبية و 

صبلة استفهامية أو صبلة خربية: تغيَت فعل اؼبضارع و فعل اؼباضي و فعل 

 و عكسو و غَتىا.األمر أو تغيَت اجملهول إىل  اؼبعلوم أ
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 اتصال الجملة . خ

يقدم للتبلميذ صبلتُت و يطلب منهم اتعاؽبما بالزيادة مثل حر  اعبر و 

حر  العضف و غَتمها. اؼبثال عاد الرجل + الرجل سافر أمس، و 

 اإلجابة اؼبمكنة ىي عاد الرجل الذي سافر أمس.

 تكميل الجملة . د

 يقدم التبلميذ قطعة اعبملة و يطلب منهم تكميلها.

و يف تعليم  اإلنرشاء اؼبوجو، ىناك بعض األحوال اليت  يهتم هبا اؼبدرس. 

األول، ليس كل تدريب اإلنرشاء اؼبوجو سهبل. و لذلك، البد للمدرس أن 

 خيتار التدريبات اؼبناسبة بدرجة قدرة التبلميذ.

الثاين، تدريب اإلنرشاء اؼبوجو يرجى أن يقدمو اؼبدرس بعد أن شرح 

يف نوع التدريب و ديرهنا شفهيا أوال. الثالث، اؼبفردات  الًتكيب اؼبرشتملة

 احملتملة يف التدريب البد أن تكون معروفة و مدروسة عند التبلميذ.

الرابع، بعد هناية الكتابة و إجابة التدريبات، يقوم اؼبدرس دبرحلة 

التعايح.  و ىذا التعايح يقوم بو التبلميذ بأنفسهم بالنظر إىل مثال 

 يت  كتبها اؼبدرس على السبورة أو حيعاها اؼبدرس  صبيعها.اإلجابة ال
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اػبامس، يناقش اؼبدرس و التبلميذ  للباث عن  األخطاء العامة يقوم هبا 

التبلميذ. و السادس،  يطلب من التبلميذ لكتابة اإلجابة العاياة مرة 

 أخرى صبيعها أو اعبملة اؼبخطئة فقط.

 عالمات مهارة الكتابة .5
Indikatormenulis khat terbimbing adalah dengan menentukan tiga unsur 

yaitu : 

d. Penulisan, penyambungan dan penggunaan huruf hijaiyah yang benar 

e. Keindahan dalam menulis kosakata atau mufrodat yang benar 

f. Kaidah atau susunan gramatikalnya yang benar dan tepat.
59

 

 ة اػبط اؼبوجو ىي بتقرير ثبلثة عناحر و ىي: عبلماتكتاب

 الكتابة،  و  االتعال و استخدام اغبرو  اؽبجائية العاياة. أ

 اعبمال يف كتابة اؼبفردات العاياة . ب

 القاعدة أو  تركيب اعبملة العاياة و اعبيدة.. ت

تأسيسا على حبث اؼبراجع اؼبذكورة، أن الباث  عن تنفيذ طريقة تعليم 

وجدت من قبل.  و لكن الباث يف ىذه الرسالة ـبتلف من  األقران قد نفذت و

اؼبباحث السابقة. حبث ؽبذه الرسالة عن تنفيذ طريقة تعليم األقران يف ترقية مهارة 

 الكتابة العربية.
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 مفهوم خط النسخ .ج 

 تعريف خط النسخ .0

النسخ ىو كتابة مرنة جدا بكثرة االستدار و قلة زوايا حادة مثل زوايا الكويف. 

مقارنة باألمناط األخرى،  أن النسخ أسهل استخداما لتعليم القراءة للمبتدئُت. 

و خط النسخ ىو كتابة وحلت إىل دائرة اغبجاز يف الرشكل األخَت،  بعد 

أسلوب الكتابة األكمل  اؽبروب من الرشكل التقليدي قبل النبوة. ٍب يكون

يستخدم لؤلمور اإلداريةو الرسائل يف زمان السلطة اإلسبلمية. و يف القرن 

الثالث و الرابع اؽبجري، أن أساليب النسخ تزيد صباؽبا بسبب التيقنُت قام بو  

ه(. اقًتض  اؼبؤرخون أن ابن مقلو الواضع األول  ٕٖٛ – ٕٕٚابن مقلة )

يف زمان يب عباس. و يف زمان سلطة اتابك علي ػبط النسخ يف الرشكل الكامل 

ه(، سعي ذبميل خط النسخ خعل إىل قمتو حىت اشتهر األسلوب  ٘ٗ٘)

الذي يسمى بالنسخ األتابكي الذي يستخدم لنسخ معاف القرآن يف القرون 

األوسط لئلسبلم، و حيول مكانة خط الكويف القدًن الذي يستخدم من قبل. 

اػبطاط يكتبون معاف القرآن و أنواع الكتاب  ىذا اػبط يسمى بالنسخ ألن

 باستخدم أسلوبو.
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استخدام خط النسخ بالنسبة إىل اػبطوط األخرى، ألن جيانب أن لو شكل 

صبيل، و ىو أيضا سرت للكتابة و سهلت للقرا,ة. كان خط النسخ مناسبا 

جدا يستخدم لكتابة نص القرآن و الكتب و اجملبلت و األخبار و غَتىا اليت 

قرأىا الرشعب عاما. و يسمى اػبط خبط النسخ ألن كتابتو تستخدم لنسخ أو ي

لتسجيل القرأن  و أنواع النسوخ  العلمية األخرى من القرن األول اؽبجري. و 

يكون كتابة أساسية للمواد العلمية حىت اليوم و كذلك يف اأخبار و اجملبلت و 

ىناك رأي يرشرح أن ىذا  اغباسوب و غَتىا جبانب كونو كتابة أساسية للقرآن.

اػبط يسمى خبط النسخ ألن القلم ينسخ و ىو  يعٌت نسخ أو تبديل استخدام 

 خط الكويف يف كتابة وحي اهلل و ىو القرآن.

بعد ظهور خط النسخ، فبل يستخدم خط الكويف لكتابة القرآن و لكن بدل 

بة موقعو خبط النسخ. خط النسخ يسمى بالفن الذ يعدر و ينترشر من الكتا

العربية األحلية. و ىو يبدأ من خط األرامي و نباٌب ٍب يرشتهر كخط اغبجازي. 

 ىذه الكتابة بواحلة ربياها يف بعض التقييمات.

و يف القرن الثالث و الرابع اؽبجري، كان الوزير من الدولة العبارسية و ىو علي 

تابة و بن مقلو أو يعر  بابن مقلة مع أخيو عبد اهلل، قد قام بعقل ىذه الك

تكوين القاعدة اليت تعر  اآلن كقاعدة كتابة خط النسخ. و حار ابن مقلو 
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مرشهورا يف القرن اػبامس و يهتم بو و يدرس واسعا. و يف سلطة أتابيكة 

يعيب ىذا اػبط بعملية النقل الرشامل.  و بذلك ىناك من يسميو خبط النسخ 

لرشعوب و تبلميذ التابيك. ىذا اػبطأسهل من  خط  الثلث و ىو يدرس يف ا

 اؼبدرسة و األطفال كأساس لكتابة اػبط.

توسع استخدام  ىذا اػبط حىت يف اؼباكنة الكاتبة و اغباسوب و ماكنة الطبع 

يستخدم فيها نوع حر  خط النسخ. و يستخدم عادة يف الكتابة بسبب 

صباؽبا و سهل يف القراءة. و لذلك يستخدم خط النسخ عمليا لنسخ معاف 

 لكتب و األحاديث و اجملبلت و األخبار و غَتىا.القرآن و ا

 أنواع خط النسخ .9

اسلوب النسخ أو  اػبط بأسلوب النسخ ىو  نوع اػبط أكثر استخداما عند 

اؼبسلمُت. إما لكتابة النص الديٍت و إما للكتابة اليومية. و ىذا األسلوب داخل 

قلو منظمة يف يف أسلوب كتابة اػبط األكرب. منذ قاعدة كتابتو يعيغو ابن م

القرن العاشر فيكون أسلوب ىذا اػبط مرشهور جدا و يستخدم لكتابة 

معاف القرآن حىت اآلن. شكل حر  ىذا اػبط بسيط و كادت الزينة فيو 

 غَت موجودة، حىت يكون أسهل يف كتابتو و قراءتو.
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النسخ ىو كتابة مرينة جدا بكثرة االستدار و لو قلة الزوايا اغبادة مثل زوايا 

لكويف. و اآلن تنترشر حرو  النسخ يف أنواع الطباع لطبع الكتب و اعبرائد و ا

اجملبلت بل كانت منترشرة يف كتابة اغباسوب. بالنسبة إىل األساليب األخرى،  

كان النسخ أسهل استخداما لتعليم القراءة للمبتدئُت. ىناك االتفاق أن النسخ 

ط بأسلوب حعب مثل يساعد  سرعة كتابة خدش القلم  بالنسبة إىل اػب

الثلث، ألن حروفو حغَتة و لقاء واضح يف اػبدوش الطويلة، و يدعم بانسجام 

 اغبرو  و صبال وضعها. للنسخ منوذجان:

 خط النسخ القديم . أ

النسخ القدًن أو التقليد ىو أسلوب الكتابة الذي وحل إلينا من زمان 

ليكون عمبل عباس ٍب ينقلو ابن مقلو، و جيمل برشعب أتابيك، ٍب يعاجل 

مثاليا عند شعب الًتكي. و اػبطاط يكتبو اآلن تقليديا هبذا األسلب ؼبتابعة 

القاعدة و أحولو القدًن و ارتفاعو و رقتو ثخنو و خطو عمودي عرضي، 

 حىت إىل أشكالو اؼبنانة.
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 خط النسخ الصحفي  . ب

النسخ العافي أو العاافة ىو أسلوب الكتابة الذي يتطور شكل 

مى بالعافي النترشاره الواسع يف ميدان العاافة. ـبتلف حروفو. و يس

عن النسخ القدًن الذي لو أكثر مرونة بكثرة االستدار. النسخ العافي 

دييل إىل اعبمود و يف بعض األجزاء يقًتب إىل شكل الكويف ألن لو زوايا 

حادة. و لذا يسمى أيضا بالنسخ الكويف أو ارباد النسخ و الوكفي 

ح عرضي ثخُت جا و مسح عمودي رقيق جدا و خبعائص عامة مس

قعَت. النسخ الكويف يستخدم كثَتا يف ميدان اإلعبلنات و البلفتات و 

اؼبلعقات و موضوعات كتابة اعبرائد و اجملبلت و قد دخل يف عامل 

 اغباسوب حىت تكون نادرا خيدش باليد مباشرة.

 تقنية كتابة خط النسخ .3

أن يهتم بعض األحوال اؼبتعلقة باألدوات  قبل بداية  الكتابة، من البلئق 

اؼبعدات مثل الورقة و اؼبرظبة و القلم و اؼبسطرة و اػبرب و غَتىا.. و أدوات 

الكتابة اؼبرادة ىي األدوات اليت الئقة يف استخدام، البداية من األدوات 

التقليدية  حىت األدوات الععرية )غالية(. ديكن التبلميذ أن خيتاروا دبناسبة 

 رهتم و يكملوهنا مباشرة أو متدرجة.قد
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 فيما يلي تقنيات كتابة خط النسخ تفعيلية

 

 

 

 

 

 

 

 

ؤول من زاوية أعلى، و مقدار اؼبنقارنعف ي

من كربه، ٍب خيدش مستقيما إىل األسفل، و 

مقدار عظمو ثابت، حىت وحل إىل اعبزء 

األخَت )السفلى( ٍب ينانن إىل اليسرى قليبل. 

دييل إىل اليسرى )األعلى( و موقع اغبر  

 نقط( ٘ارتفاع اغبر  حندوقان )

ؤول الكتابة من األعلى اليمٌت، كاد ي

اؼبنقارفبتلئا ٍب ينعطف إىل اعبانب اليمُت 

يتعغر و يسَت عرضيا إىل اليسَت )ينانن قليبل 

إىل األسفل و اؼبنقارديًتئ ٍب ينعطف إىل 

األعلى )يتعغر( حىت يرشكل مدبب، ارتفاع 

 ندوق واحد و طول اغبر  حندوقاناغبر  ح
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بدأ من الزاوية  العليا)جزء مدبب ي

أسفل( القلم فبتلئ ٍب يسَت منانا إىل 

األسفل )يتعغر تدرجييا(، ٍب ينعطف 

إىل اليسار و اؼبنقار فبتلئ حىت وحل 

إىل اآلخر ٍب ساب إىل إىل األعلى 

قليبل، ارتفاع اغبر  حندوق واحد، أما 

 أقل من حندوق واحد.طولو 

 

بدأ من جزء أسفل األلف )انظر إىل إشارة السهام ي

( ٍب يرشكل قوشا )بيضاوي( إىل اليمٌت )يكرب ٔ

، و يسَت ٕتدرجيبا( حىت الوحول على السهام 

عرضيا إىل اليسرى )كبَت( حىت يرشكل مدببة 

بطريقة الرسم. ٍب وضع حر  األلف عليها، و زيادة 

 حر  األلف بالضبط. الرأس )مثل السولة( على
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( شكل ٔاستداره )انظر إىل السهام من جزء 

االستدار شبو اؼبثلث بتعغَت البداية حىت تظهر 

مساحة حغَتة قليلة )غَت فبلوءة( ٍب يسَت 

عرضيا إىل اليسار باكبنان  قليل، القلم فبلئ و 

يف انعطا  إىل األعلى يتعغر )مثل حر  

 الباء(

( ٍب يسَت ٔاأللف )السهام بدأ من جزء ي

مستقيما إىل اليسار )القلم فبتلئ( و يؤخر 

بانعطا  قليل إىل األعلى أو دعو غَت 

حاد. وضع الرأس على األلف و تكوين  

 اؽبمزة برشكل حر  ء يف الوسط.
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يؤول من األعلى اليسار )شبو حر  الدال( 

أطول قليبل، ٍب يرشكل اؼبنان يف األسفل يسَت 

حعودا إىل اليسار يتببع العايل، ٍب جيعل القوس 

العغَت اجملو  حبجم نقطة واحدة على شكل 

اؼبثلث و يؤخر مدببا، اغبر  حندوق واحد 

 فبتلئ

ؤول يف األعلى )جهة السهام( اؼبنقار ي

فبتلئ، ٍب يرشكل الدائرة من جهة اليمٌت 

يدور إىل اليسرى و ينضم إىل اعبزء 

من حجم( ¼  ٖاألول، اؼبنقار يتعغر )

ىذا اغبر  أحغر )أقل من حندوق 

 واحد(

 

 

 

 

 

األسفل اليمُت يتدرج حغَتا و اعبزء ميبل إىل اعبانب  فبتلئ( ٍب يسَتيكتب من اعبزء األعلى اليسار )القلم 
باعبزء األسفل اليسار. كل الطرفُت و أخَتا ينعطف إىل اليسار متعبل يرشكل مثل األلف من األعلى اليمُت األسفل مستقيما )القلم فبتلئ( ٍب 

 العايل تعطى الرأس اؼبختلف.

البداية من األعلى اليسار )مثل البلم و 
لكن القوس أكثر حدة ٍب ( و ٔاأللف 

يرشكل الدائرة مثل اؽباء أو التاء اؼبربوطة و 
يستمر مباشرا مستقيما إىل األعلى اليمُت 
و يؤخر مدببا )اؼبنقار أحغر من حر  

 األلف(
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يبدأ من الزاوية العليا )اعبزء الذي 
يقوس إىل األسفل( القلم فبتلئ، ٍب 

حغَتا يدور إىل اليسار السافل يتدرج 
ٍب  و ينعطف إىل اليمُت )القلم فبتلئ(

يكرر إىل األسفل اليمُت ٍب تعويبو إىل 
اليسار )سبايل قليبل إىل األسفل( و 
يؤخر مدببا حبجم اغبر  أقل من 

 حندوق واحد.

يبدأ من اعبزء اؼبدبب إىل األسفل ٍب يدور 
إىل األعلى ٍب يرشكل القوس باؼبرن )يتغَت 

إىل الثخُت حىت حجم اؼبنقار( من الرقيق 
الزاوية. ٍب يرشكل اػبط اؼبستقيم إىل اليمُت 

 حناديق. ٖبطول 
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( ٍب يدور إىل ٔالكتلة )السهام  من جزء
اليمُت يقاس قليبل  )القلم فبتلئ( ٍب 
يرشكل الدائرة يتدرج حغَتا و يستمر 
الدائرة و يتدرج ثخينا ٍب يؤخر مدببا 

 )ديكن بطريقة الرسم(

العليا )شبو حر  الباء و  من الزاوية
لكن أكثر حدة قليبل( ٍب يستمر إىل  
األسفل )موقع القلم من الرقيق يتدرج 
إىل الثخُت( حىت حد اػبط. و من 
ىنا لترشكيل اؼبدبب ديكن ترشكيلو 
مباشرا بطريقة حركة سريعة أو بطريقة 

 الرسم أوال.
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يكتب من اعبزء اليمُت )القلم فبتلئ ٍب 
يتدرج  اليسار )يقوس/ينانن(يسَت إىل 

حَتا حىت حد اػبط األول، ٍب يتدرج كبَتا 
حىت اػبط الثاين و ينعطف إىل األعلى 
)يقوس قليبل( حىت يلمس اػبط 
األساسي، )القلم يتدرج حغَتا( و يؤخر 

 مدببا.

من القوس يف اعبزء اليمُت، )اؼبنقار 
حبجم األلف(، ٍب ديتلئ، و يرشكل 

األول، ٍب القوس الثاين أوسع من 
يدور إىل األسفل )يرشكل القوس مثل 
الكوب( و يؤخر مدببا و شكل ىذا 

 القوس شبو حر  النون.
 

 

 

 

 

 

 

يؤول من اعبزء العايل )السهام األول( القلم 
، القلم يتدرج حغَت، ٍب يرشكل القوس البضاوي

ثخينا حىت حد جسمو )السهام الثالث( )مثل 
)دييل قليبل(  حر  الطاء( ٍب ينزل إىل األسفل

و القلم يتدرج رقيقا )حىت الزاوية السفلى(. 
 يرشكل مباشرة القوس مثل جسم حر  السُت.

يؤول من الطر  العليا )شبو اؽببلل(، 
الذي ديكن العقد مباشرا بطريقة حركة 
سريعة يغَت موقع اؼبنقار أو بطريقة تكوين 
اإلطار أوال ٍب ديؤل، ٍب يقوس إىل اليمُت 

و بعض جسمو يف نفس  )القلم فبتلئ(
 حر  اعبيم.
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يبدأ من جزء الدائرة )السهام األول( ٍب يدور 
إىل العلى )نفس الدائرة غبر  الفاء( حىت 
يعل إىل أعلى اػبط. ٍب يرشكل القوس إىل 
اليسار )القلم فبتلئ( و أخَتا ينعطف إىل 
األعلى مستقيما جبزء األسفل من الدائرة و 

 )القوس أكرب من حر  النون(يؤخر مدببا 

يبدأ من  كتابة األلف )يستقيم إىل 
األسفل( و القلم نعف من حجمو ٍب 
يرشكل القوس إىل اليسار )القلم فبتلئ( ٍب 
ينعطف إىل األعلى يتدرج حغَتا و يؤخر 
باؼبدبب. )قوس حر  البلم نفس اغبجم 
حبر  النون(. يف اعبزء العايل يعظى الرأس 

 مثل الطاء(
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( القلم ٔمن اعبزء العايل )وجهة السهام 

فبتلئ، ٍب يسَت إىل اليمُت )ينزل قليبل( و 

ينعطف إىل اليسار و القلم مازال فبتلئا ) 

حىت اغبد الراوي(. يسَت نازال )مستقيما( 

و اؼبنقار نعف من حجمو حىت يرشكل 

 مدببا أخَتا )مثل حر  األلف(

يبدأ من جزء أول الدائرة 

)اػبط/السهام األول( نعف حجم 

القلم ٍب يدور إىل األعلى يتدرج كبَتا 

حىت االتعال )شكل الدائرة شبو 

اؼبثلث(. ٍب يكون الزيل بطريقة حركة 

 القلم السريعة.

 

 

 

 

 ببدأ من  الزاوية العليا )السهام األول(
حجم اؼبنقار مثل حر  الراء ٍب ينزل حىت 

كل القوس حد اػبط يتدرج حغَتا، ٍب يرش
إىل اعبانب اليسار )القلم يراجع إىل 
االمتبلء/ الكبَت( حىت ينعطف إىل األعلى 
يتدرج حغَتا و مدببا مثل جسم حر  

 السُت.

من أول جزء الدائرة )السهام األول( 
ٍب يدور إىل األعلى حىت الزاوية / 
حد اػبط. )نفس الدائرة حبر  
الفاء، و القا  شبو اؼبثلث(. ٍب 

أسفل القلم يتدرج  كبَتا خيدش إىل 
حىت حد اػبط الثاين و يف النهاية 
ديكن تكوينو مباشرا أو بطريقة الرسم 

 مثل الراء
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من اعبزء العايل )السهام األول( يرشكل 
الدائرة إىل األسفل قليبل )القلم فبتلئ( و 
يسَت منزال يتدرج حغَتا ٍب ينعطف إىل 

ينعطف مرة اليمُت )ثخُت مرة أخرى( ٍب 
أخرى إىل اليسار حىت يؤخر مدببا مثل 

 حر  القا .

من اعبزء العايل )السهام األول( القلم 
فبتلئ، ٍب ينزل إىل األسفل اليسار 
يتدرج حغَتا حىت حد اػبط. ٍب يسَت 
 ٖعرضيا مستقيما إىل اليمُت )حىت 
حناديق(، القلم فبتلئ،  و ينعطف 
سَت إىل األسفل بطريقة اؼبيل قليبل ٍب ي

عرضيا مستقيما إىل اليسار )القلم 
حندوق و يؤخر ½  ٖفبتلئ( حىت 

مدببا، و شبكن بطريقة الرسم أو 
بسرعة حركة القلم )مثل يف آخر 

 الطاء(
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موقف القلم يف تكوين النقاط يبدأ من الطر  العايل ينزل إىل جانب اليمُت 

 األسفل حىت يكون ثخينا مثل منقار القلم.
 

 ي ميطار المفاه. اإل4
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 عف المهارة الكتابة في خط  الحال األول
 النسخ لدى التالميذ

خط الال تزال القدرة على كتابة 
النسخ  عيفة وهنا  نقص في 

 .الطريقة التعليميةاستخدام 

استخدام تعليم األقران لترقية  التنفيذ
 مهارة كتابة خط النسخ

 الدور الثانى الدور األول

 الحال الثاني
ترتقي مهارة كتابة جط النسخ 
 باستخدام تعليم األقران
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