
كتابة تالميذ الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة اللترقية مهارة  ىخط النسخالتعليم 

 ٢٠١٦/٢٠١٧برينجسيو السنة الدراسية  ١اإلسالمية الحكومية 

  

  ةعلميال رسالة

كلّية الّرتبية والتعليم  ة األوىل يفللحصول على الدرجة اجلامعيّ الالزمة لتكملة الشروط  مقدم

  سالمية احلكومية المبونججبامعة رادين انتان اإل

  

 إعداد
  ريتنو يوليانتي فراتيوي

١٣١١٠٢٠٠٠١  

  اللغة العربية  تعليم قسم
  

  

  

  

    

  

  

   والتعليم كلّية الّرتبية

  المبونجاإلسالمية احلكومية جبامعة رادين انتان 

 م ٢٠١٧/ هـ ١٤٣٨
  



 

 كتابة تالميذ الصف الثامناللترقية مهارة  ىخط النسخالتعليم 

 برينجسيو ١المتوسطة اإلسالمية الحكومية بالمدرسة  

  ٢٠١٦/٢٠١٧السنة الدراسية  

  

  

  

كلّية الّرتبية والتعليم  مقدم لتكملة الشروط الالزمة للحصول على الدرجة اجلامعّية األوىل يف

  جبامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج

  

 إعداد

  ريتنو يوليانتي فراتيوي

١٣١١٠٢٠٠٠١  

  لغة العربية قسم تعليم ال
  

  

  

  املاجستري وان مجال الدين، /األستاذ الدكتور :   املشرف األول

  املاجستري جونتور جاهايا كيسوما،/ الدكتور:   املشرف الثاىن 

  

  

  كلّية الّرتبية والتعليم 

  جبامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج

 م ٢٠١٧/ هـ ١٤٣٨



 

  ةینیّ الدّ الشؤون وزارة  
  ونجمبة الة الحكوميّ نتان اإلسالميّ جامعة رادين إب والتعليم ةربيّ لتّ ة ايّ كلّ 

  ٧٠٣٢٨٩) ٠٧٢١: (شارع لتكول اندرو سورامتني سوكارامي بندار المبونج، رقم اهلاتف : العنوان 

  

  موافقة

  

 باملدرسة الثامن الصف تالميذ الكتابة مهارة لرتقية النسخى اخلط تعليم  :  موضوع البحث

 الدراسية السنة برينجسيو ١ احلكومية إلسالميةا املتوسطة

٢٠١٦/٢٠١٧  

  فراتيوي يوليانيت ريتنو  :  إسم الباحثة

  ١٣١١٠٢٠٠٠١  :  رقم التسجيل

  قسم تعليم الّلغة العربّية  :  القسم

ة
ّ
  كلّّية الّرتبّية والتعليم جبامعة رادين انتان اإلسالمّية احلكومّية المبونج  :  الكّلي

  شرافّيةوفقه الّلجنة اإل

للمناقشة يف كّلّية مؤهلة  هحبيث أن هحيصحتالتغيريات حسب الضرورة و ب املشرف قد قام

  ونججبامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبوالتعليم الّرتبّية 

  المشرف الثاني           المشرف األول    

  

  

 كيسوما، الماجستير  ونتور جاهاياالدكتور ج     الماجستير ،وان جمال الدين األستاذ الدكتور

ة               
ّ
 رئيسة قسم تعليم الّلغة العربي

  

  لدكتورة أيرلينا، الماجستيرة

  ١٩٦٨٠٤٠٦١٩٩٥٠٣٢٠٠٢ :رقم التوظيف



 

  ةينيّ الدّ شؤون وزارة 

  ونجمبة الة الحكوميّ نتان اإلسالميّ جامعة رادين إب والتعليم ةربيّ ة التّ يّ كلّ 

  ٧٠٣٢٨٩) ٠٧٢١: (ني سوكارامي بندار ملفونج، رقم احلاتف شارع لتكول اندرو سورامت: العنوان 
 

  تصديق
 

 الثــامن الصــف تالميــذ كتابــةال مهــارة لرتقيــة النســخى اخلــط تعلــيم: "البحــث العلمــي باملوضــوع

 باســم".٢٠١٦/٢٠١٧ الدراســية السـنة برينجســيو ١ احلكوميــة اإلسـالمية املتوســطة باملدرسـة

قد كـان مناقشـا بربنـامج . ١٣١١٠٢٠٠٠١ :التسجيل رقم. فراتيوي يوليانيت ريتنو :  الباحثة

 احلكوميّـة اإلسـالمّية انتان رادين جبامعة والتعليم الّرتبّية كّلّية،  العربّية الّلغة تعليم املناقشة بقسم

  .م ٢٠١٧مايو  ٠٨  ،المبونج يف اليوم االسنني
  

  المناقشة لجنة

  )____________(  الدكتورة أيرلينا، الماجستيرة:   جلسةرئيس ال

  )____________(  ، الماجستيرمحمد عفيف أمر اهللا:   سكرتيرال

  )____________(  بخارى مسلم، الماجستير أحمد الدكتور :  األولالمناقش 

  )____________(  الماجستير وان جمال الدين،األستاذ الدكتور  :  الثانيالمناقش 

  )____________(  الماجستير الدكتور جونتور جاهايا كيسوما، :  الثالثالمناقش 

 والتعليم الّتربّية عميد كّلّية

  

  الدكتور الحاج خير األنوار، الماجستير



 

 ملخص البحث

 ١الحكومية  اإلسالمية المتوسطةبالمدرسة الثامن تالميذ الصف  كتابةالمهارة  ترقيةل تعليم الخط النسخى

  ٢٠١٦/٢٠١٧ الدراسية السنة برينجسيو
 إعداد

 نتي فراتيويريتنو يوليا

ــة عليهــــا حصــــلت الــــيت البيانــــات إىل اســــتناداً  ـــمأّن  ، الباحثــ ــة درس معلـ ــة اللغــ ـــامن للصــــف العربيــ  أ الثـ

  .اخلط العريب خصوصا اخلط النسخى كتابة قواعد يفهم ال برينجسيو ١ احلكومية اإلسالمية املتوسطة باملدرسة

التالميـذ البـالغ عـددهم تلميـذ و  كتابـةمهـارة   ذلـك رثّ فيـؤ  ،للتالميـذ للقـراءة قابلـة وغـري واضـحة غـري املعلم كتابة

 ،)%١٦,٧( ٥ فقـــطملعيـــار االكتمــال  الكــاملون التالميـــذ الثــامن، الصـــف يف التالميــذ عـــدد ٣٠ مــن. تلميــذة

 مهــارة بــأن القــول ميكــن البيانــات، هــذه وجــودب). %٨٣,٣(تلميــذ  ٢٥ التالميــذ الــذين مل يكمــل املعيــار بينمــا

 اخلـط النسـخى ميكـن أن تعلـيمهـل "هـي  البحـث هـذا يف البحـث مشـكلة. منخفضـة تزالـ مـا للتالميذ الكتابة

 الدراســية الســنة برينجســيو ١ احلكوميــة اإلســالمية املتوســطة باملدرســة مناالثــ الصــف تالميــذ كتابــة مهــارة يرقّــي

  ".؟ ٢٠١٦/٢٠١٧

 الصــف تالميــذ كتابــة مهــارة لرتقيــة اإلجرائــي للصــف الدراســي �ــذا البحــث هــو البحــث البحــث نــوع

 عـدة الطـرق، مت الباحثـةاستخد البيانات وجلمع. برينجسيو ١ احلكومية اإلسالمية املتوسطة باملدرسة أ مناالث

  .التوثيق طريقةو  التحريري االختبار طريقة املقابلة، طريقة املالحظة، طريقة وهي على

روؤة حىت تأثر على مهارة كتابة ت كتابة املعلم غري واضحة وغري مقكان  اخلط النسخى تعليم تنفيذ قبل

ــن .التالميـــذ  عــــدد بلـــغ بينمـــا%) ١٦,٧( تالميـــذ ٥ هــــم كـــاملون تالميـــذ أ، الثـــامن الصــــف يف  تلميـــذ ٣٠ مـ

 البيانـات األوىل، الـدورة يف اخلـط النسـخى بتعلـيم القيـام بعـد مث %).٨٣,٣( تلميـذ ٢٥ الكـاملني غـري التالميذ

 بينمـا%) ٤٦.٧( تلميـذ ١٤ هـم كـاملون تالميـذ أ، الثـامن الصـف يف  تلميـذ ٣٠ من عليها احلصول يتم اليت

 عليهـا احلصـول يـتم اليت والبيانات الثانية، الدورة يفمث %). ٥٣,٣( تلميذ ١٦ الكاملني غري التالميذ عدد بلغ

 بلـغ بينمـا%) ٩٠( تلميـذ ٢٧ هم كاملون تالميذ أ، الثامن الصف يف  تلميذ ٣٠ من أنّ  إىل الثانية الدورة يف

ــدل هــــذا %).١٠( تلميــــذ ٣ الكـــاملني غــــري التالميــــذ عـــدد ــى يـ ــة أن علــ ــة النســــبة عـــدد يف الرتقيــ  للتالميــــذ املئويــ

  %.٧٣.٣ حنو الكاملني

 الثـامن الصـف يف التالميذ كتابة مهارة نتائج يرّقي أن وميكن اخلط النسخى بتعليم أن هو االستنتاجف

  .يوبرينجس ١ احلكومية اإلسالمية املتوسطة باملدرسة أ



 

 شعار



 

  إهداء

  

  :أهديت هذا البحث العلمي إىل

 تعلــيم،و  ،أعطـاين تربيـة قـد مـاأ�أمـي سـري وينـاريت و  راسـيكون األبيعـين  والـدي .١

 والتعـب الضـجر تعـب،ال كلمـات أيـة دون يل، أدىو  ،جنـاحي لكـل الدعاء دائمـا

ن جبامعــة راديــ هــذا البحــث العلمــي كمــالورافقــين إل  واحليــاة العــيش معــىن ليعلمــين

 .اآلخرةو  يف الدنيا اهلم اهللا عسى أن وفق ،انتان اإلسالمية احلكومية المبونج
 .خي حممد مفيت ألوين فوزي الذي قد انتظر جناحي ويدتفعين دائماأ .٢
 .لقسم تعليم اللغة العربية ٢٠١٣أصدقائي مجيعا، خاصة للمرحلة  .٣
 .جبامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج .٤



 

  ةالباحث ترجمة

 برينجسيوو منطقة سوكوهارجو قرية يف تولد ،فراتيوي يوليانيت ريتنو الباحثة اسم

 مع كونيراس من األب ألخوين األوىل البنت كانت. ١٩٩٥ يويل ٢٠ يف المبونج مقاطعة

  .ويناريت سري األم

املدرسة  يف ٢٠٠١ عام يف هو األول رمسيال تعليمال: للباحثة لتعليمرحلة امل بالنسبة أما

 عام يف وخترجت برينجسيوو مقاطعة أديلوويه باندوجنباروموديل  ١ بتدائية احلكوميةاإل

 برينجسيو ١املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  يف التعليم الباحثة تواصل مث.  ٢٠٠٧

املدرسة العالية  يف التعليم يفت استمر  ذلك على وعالوة. ٢٠١٠ عام يف توخترج

 تكون الباحثة ،٢٠١٣ عام يف. ٢٠١٣ عام يف وخترجت نجسيو،بري ١اإلسالمية احلكومية 

 اللغة تعليمبقسم  الرتبية كليةب جامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المفونج يف ةكطالب

  .العربية

جامعة رادين إنتان  اجلامعي احلرم يف ةقابسامل منهم األنشطة أيضا ت الباحثةوتتابع

 اخلط فرع) الدعوة كلية( اململكة أبابيل يميالد بقةمسا اإلسالمية احلكومية المفونج

 مقاطعةلل اخلط فرعمسابقة خط القرآن  تتبع مث. ٢٠١٤ عام حبلول المبونج قاطعةمل

 نو كت أيضا ذلك على وعالوة. ٢٠١٥ عام حبلول الثالثة املرتبةنالت  سوكوهارجو، الفرعية

احتاد الطلبة  ملنظمة األعضاءهي  احثةوالب. ٢٠١٦ عام حبلول الرتبية كلية ندوة جلنة الباحثة

-٢٠١٣ جامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المفونج يفاجلامعية اإلسالمية بإندونيسيا 

٢٠١٦. 

  



 

  شكر وتقدير

 

  

 ميكن حىتوهدية  نعمة أعطى الذي وتعاىل سبحانه اهللا نشكر احلمد هللا رب العاملني،

 صلى اهللا عليه وسلم حممد نبينال السالمة و الصال. هذا البحث العلمي تكمل أنللباحثة 

  .يعطي شفاعته لعباده املتقني أن نأمل

 طاخل تعليم: بالعنوان هذا البحث العلمي تكمل أنللباحثة  ميكن تعليماتهو  اهللا بنعمة

 ١ احلكومية اإلسالمية املتوسطة باملدرسة الثامن الصف تالميذ كتابة مهارة لرتقية ىالنسخ

  .٢٠١٥/٢٠١٦ الدراسية السنة برينجسيو

بحث العلمي مقدم لتكملة الشروط الالزمة للحصول على الدرجة ال كتابة هذا

يف  . كلّية الّرتبية والتعليم جبامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج اجلامعّية األوىل يف

قّدم فتت مع التعليمات والتوجيهاإال تتحقق تعي الباحثة أنه ال  كتابة هذا البحث العلمي

  :إىلامه وجزيل شكره وعظيم حتّيته  فائق احرت  ةالباحث

جامعة رادين انتان ، كمدير املاجستريحممد موْكري،  فضيلة األستاذ الدكتور احلاج .١

رسم العلم يف هذا  لباحثةفرصة ل قد أعطى الذي المبونجاإلسالمية احلكومية 

  .ية والتعليمكلّية الّرتبمعي األخضر احلبيب، خاّصة يف  احلرم اجلا

كلّية الّرتبية والتعليم األنوار، املاجستري، عميد   خريفضيلة األستاذ الدكتور احلاج  .٢

 .المبونججبامعة رادين انتان اإلسالمّية احلكومّية 
 والتعليم كّلّية الرتبّيةب، رئيس قسم الّلغة العربّية ة، املاجستري أيرلينا الدكتورة فضيلة .٣

 .المبونج ّية احلكومّيةجبامعة رادين انتان اإلسالم



 

كاملشرف األول،    املاجستري وان مجال الدين األستاذ الدكتور احلاج فضيلة .٤

الذي قد  كاملشرف الثاين،املاجستري   الدوتور غونتور جاهايا كيسومافضيلة و 

 .ذا البحث العلميحىت متت هبالصرب الشراف ل مااوقا� يااعط
حبامعة رادين ني الرتبية والتعليم واملوظفات احملاضرون يف كلية ذتااألساتيذ واألس .٥

 .انتان اإلسالمية احلكومية المبونج
 ١كرئيس املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  Almadi, S.Ag, M.Pd.Iالسيد  .٦

برينجسيو الذي قد أعطى للباحثة اإلذن واملعلومات إلكمال هذا البحث 

 .العلمي
املدرسة املتوسطة اإلسالمية عربية بكمدرس اللغة ال ST. Nafiyah, M.Pdالسيدة  .٧

 .الذي قد أعطاين اإلشراف إلكمال هذا البحث العلمي برينجسيو ١احلكومية 
 .امعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونجملكتبة جواملوظفني رئيس املكتبة  .٨
 .األطراف الذي قد ساعدين إلكمال هذا البحث العلمي مجيع .٩

 العملية واملمارسة النظرية إلثراء امفيدالبحث العلمي  هذاأن يكون  الباحثة ترجو

 واملنهجية املوضوعية إىل االفتقارمن  موجودة تزال ال فإنه ذلك، ومع. العربية اللغة ميلتعل

  .البحث العلمي لتحسني هذا واقرتاحات املتوقعة االنتقاداتفرتجو الباحثة 

  

   ٢٠١٧..........بندار المبونج،  أبريل

  الباحثة

  

  

  ريتنو يوليانيت فراتيوي

١٣١١٠٢٠٠٠١ 



 

  محتويات البحث

  أ     ............................................................  صفحة الغالف 

  ب    ..........................................................  صفحة الموضوع 

  ج    ...........................................................   البحث ملخص

  د    ..................................................................  الموافقة 

  ه    ..................................................................  التصديق 

    و   ...................................................................    شعار 

  ز   ....................................................................    إهداء 

  ح    ..............................................................  ترجمة الباحثة

  ط    ..............................................................   شكر وتقدير

  ك    ..........................................................   محتويات البحث
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  الثانيالباب 

 
ّ
 اإلطار النظري

  

 الخط  .أ 

 تعريف الخط .١

 .D رأي كمـا مجيلـة، تبـدول العربيـة حلروفا كتابة كيفية يدرس الذي علمال هو اخلط

Sirojuddin AR بـــــــــــ مبســـطة املتحـــدة اململكـــة مـــن مشـــتق اخلـــط كلمـــة أن شـــرح كتابـــه يف 

“Calligraphy” هـي الالتينيــة، اللغـة مــن مـأخوذKallos   ومعــىن "مجيلـة" عــىنمب graph  مبعــىن

 أعــرب الــيت فكــرةال  ١ .اجلميلــة الكتابــة أو اخلــط كتابــةهـي   بأكملهــا الكلمــة معــىن. "الكتابـة"

 مــن مجيلــة قطعــة D. Sirojuddin AR حســب يعــين لــه هكتابــ يف D. Sirojuddin AR عنهــا

 املنظـور يف مجيلـة تبـدو كتاباتـه حـىت ،هاحتديـد مت اليت الكتابة لقواعد منتبهة تظل اليت الكتابة

  .البصر حبواس

 أن قـال D. Sirojuddin AR نقلـه أكفـاين الـدين مشـس للشـيخ وفقـا ذلـك علـى وعالوة

 اليت كتابة لتكون وصلها وطرق ،وموقفها مفردة، أحرف أشكال يعرض الذي علم هو اخلط

 تكــون ال الــيت احلــروف حتديــد ،كتابتهــا كيفيــة الســطر، علــى مكتــوب شــيء يعــين أو تتــألف،

 يــدل وهــذا ٢ .تغيريهــا كيفيــة وحتديــد ،ةتكونــامل اإلمالئــي التــدقيق احتياجــات تغيــري مكتوبــة،

 بشـكل املتعلقـة القواعـد على الرتكيز من مزيدا أكفاين الدين مشس الشيخ اقرتحهاأن ما  على

 تكتـــب الــيت وحتديــد ،املكتوبــة الكتابــة طريقــة يف والرتتيــب والتخطــيط، ،خــط بكتابــة احلــرف

  .السطر حتت أو السطر فوق

                                                
١ D. Sirojuddin A.R, Seni Kaligrafi Islam, (Jakarta: AMZAH, ٢٠١٦), cet. ١, h.١. 
٢ Al-Qalqasyandi, Subh Al-A’sya, Jilid. III, (Kairo: Wazarah Ats-Tsaqafah wa Al-Irsyad Al-

Qaumi), h.٤-٣. 



 

: يلـي مـاك الفـن خـرباء أعربالذي  التفاهم بعض من اخلط فهم ينظر أن أيضا ميكن

 العمــارة فــن هــو اخلــط أن D. Sirojuddin AR عــن نقــال Yaqut AL-Musta’shimi حســب

 طريـق عـن خارجـاً  اجلمـال فـن مـن خـط أن يعـين وهـذا٣ .املـواد خـالل مـن ولـدت الـيت الروحيـة

  .للفنون كقيمة استخدامها ميكن اليت الكائنات خالل أعرب مث الوسيلةك نيديو  الروحية

 لسـان اليـد اخلـط يسـمي ،Sirojuddin AR أيضـا لهنق العباس بن  Ubaidullah وفقا مث

 عـن التعبـري يف الكتابـة أن  Ubaidullahوفقـا يعـين وهـذا٤ .اليـد يتحـدث الكتابـة ناحيةمن  ألن

  .اجلميلة اجلملة أشكال من متنوعة جمموعة يف اليد طريق

ـــال الباحثـــة متيـــل أعـــاله، ورد مـــا بشـــأن عنهـــا ةاملعربـــ اآلراء بعـــض مـــن  حســـب تعريفب

 مفـــردة، أحـــرف أشـــكال يعـــرض الـــذي علـــم هـــو اخلـــط أن أكفـــاين بـــن الـــدين مشـــس الشـــيخ

 الســـطر، علـــى مكتـــوب شـــيء يعـــين أو تتـــألف، الـــيت كتابـــة لتكـــون وصـــلها وطـــرق ،وموقفهـــا

 اإلمالئــي التــدقيق احتياجــات تغيــري مكتوبــة، تكــون ال الــيت احلــروف حتديــد ،كتابتهــا كيفيــة

 كتابــة كيفيــةل علــم هــو اخلــط ألن .تغيريهــا لتكــون الكتابــة اجلميلــة كيفيــة وحتديــد ،ةتكونــامل

 القاعـــدة. مشــرتك معيــار أصــبحت الـــيت جامــد لقواعــد وفقــا صـــحيح بشــكل العربيــة احلــروف

 أو اخلــط درسالــذي يــ شــخص بواســطة تطــاع أن جيــب الــيت والقواعــد احلجــم املقصــودة هــي

 معـرتف كحقيقـة باملعـايري تفي أن ميكن العريب اخلط كتابة ذلك على يرتتب ما حيث ملؤلف

 منســجمة التــزامن، يف اجلمــل قاعــدة تنظــيم هــذا مــع. احلــروف مــن وقطعــة أشــكال كتابــة �ــا

 .سليمة ومجيلة

 الخطأنواع  .٢

 يف املسـتخدم اخلط. العراق يف احلرية معركة يف اخلوض احلجاز منطقة من العريب اخلط

 ولــذلك الرســالة قبــل حممــد النــيب حيــاة وقــت يف احلجــاز إىل الــدخول. احلــريي تســمى املنطقــة

                                                
٣ D. Sirojuddin A.R, Op.Cit., h.٣. 
٤ Ibid., h.٣. 



 

 املنــورة، املدينـة إىل التبــديل عنـد. مكـي يكــون االسـم هــذا مكـة إىل يصـل حــىت. حجـازي دعـا

. الكــويف امســه رضــي اهللا عنــه، زمــن عثمــان يف الكوفــة يف وجــوده أثنــاء. مــدين إىل االســم تغيــري

 األراضــي أمســاء إعطـاء تميــ ولكـن أشــكال، مـن شــكالً  يـزال ال جوهرهــا يف املرحلـة، هــذه حـىت

  ٥ .اخلط استخدام يتم حيث املناسبة

. األمنـاط مـن العديـد إىل املطـاف �ايـة يف اسـم ٤٠٠ مـن أكثـر تـدفق إىل تطـور اخلـط

. ســبعة هنــاك اليــوم وضــع الــذي الــنمط واالســم عديــدة وأجيــال طويلــة بفــرتة املــرور بعــد ولكــن

  :وهي إال الصرفة، العربية ةاللغ الكتابة فن إىل استناداً  التدفق وهذا االسم

 اخلط النسخى  )أ 

 اخلط الثلث  )ب 

 اخلط الديواين  )ج 

 اخلط الديواين جلي  )د 

 اخلط الفارسي  )ه 

 اجلط الكويف  )و 

  ٦ .اخلط الرقعة  )ز 

  .الثامنة خط أنواع بإجياز تصف سوف يلي فيما

 النسخى اخلط  )أ 

 الشـكل عـن فصـل احلجـاز، مـن العربيـة للمنطقـة النهايـة يف مـرتوك النسـخى اخلـط

 مثاليــة يتزايــد الكتابــة أســلوب يســتخدم ذلــك علــى وعــالوة. النبــوة بــلق بــه القــدمي

                                                
٥ Fauzi Salim Afifi, Cara Mengajar Kaligrafi (Pedoman Guru), (Jakarta: Darul Ulum Press, 

٢٠٠٩), h. ١. 
٦ D. Sirojuddin AR, Koleksi Karya Master Kaligrafi Islam, (Jakarta: Darul Ulum Press, 

٢٠٠٧), h. vi. 



 

 اخلـــط يســـمى مـــا هـــذا.  املســـلمني ســـيادة عصـــر يف واملراســـالت اإلدارة ملكاتـــب

 مــن قليــل عـدد وكــان جـوالت، مــن الكثـري مــع ليونـة النســخ نقـش ســبب النسـخى

 متنوعـــة جمموعــة يف للنســخ احلــروف تنتشــر اآلن. الكــويفيف  الزوايــاك حــادة زوايــا

. الكمبيـــوتر رســـائل إىل ومتتـــد وا�ـــالت والصـــحف، الكتـــب، لطباعـــة النشـــر مـــن

 .خط النسخي من مثال التايل

 
 خط الثلث  )ب 

 حبجــم قطــع بيالتوكنيــا كــالم أو قلــم بتلمــيح مكتوبــة أل�ــا نظــراً  خــط الثلــث امســه

 هـذا ألن نظـراً  "العربيـة خـط" أنـه آخـرون ودعـا. القلـم خـدوش يف )الثلث( الثلث

. الكــويفاخلــط  بعــد املبلــغ بكثــري تنوعــاً  العــريب اخلــط التــدبيس مصــدر هــو لــنمطا

 وسـائط مـن متنوعـة وجمموعـة اجلـدار زينـةل سـتخدمي واسع نطاق على الثلث خط

ــــه اإلعــــالم ــــرب ،لليون  حيــــث مــــن ســــواء األخــــرى، باألمنــــاط مقارنــــة صــــعباأل وتعت

 .خط الثلث عن لمثا التايل. بالوئام يطالب الذي الكتاب عمليةول األسلوب

 
 خط الديواين  )ج 



 

. العثمانيــة تركيـا ا�تمـع بواسـطة إنشـاؤها مت الـيت خـط منـط مـن هـو واحـد الـديواين

هـذا  وأصـبحت. منيـف إبـراهيم األحـرف هـو وتدابري أساليب أساسيةوضع  وكان

 حبلـول الفـاتح حممـد العثمـاين السـلطانب القسطنطينية املدينة فتح بعد شعبيةاخلط 

 احلكومـــة) الـــديوان( املفوضـــية، مكتـــب إىل نســـبة بالـــديواين نقلـــت، ه ٨٧٥ عـــام

. ا�تمــع أحنــاء مجيــع يف نتشــري اخلــط هــذا أن واحلكومــة الــنص فيهــا تســتخدم الــيت

 .الديواين خط عن مثال التايل

  
 

 
 خط الديواين جلي  )د 

 العثمانيـة تركيـا ا�تمـع عاجلـةمب تبـذهلا اليت اخلط أمناط أحدهو  جايل الديواين خط

 الــــديواين خــــط لتطــــوير نتيجــــة الــــنمط هــــذا ويعتــــرب. باشــــا ســــيالن كبــــري الطــــاط

 ألن الواضـح املعين ،)واضح( "واضحة" عىنمب جايل) العادية( دياع أو "الديواين"

 نطــاق علــى تسـتخدم أصــالً  جــايل الـديواين خــط .ذلــك يفجـد  اخلاصــة التفاصـيل



 

 تركيــا بســالطني البلــدان بــني واملراسـالت والشــهادة، النصــي الربنــامج لكتابــة واسـع

 .جايل الديواين خط مثال التايل. العثمانية

 
 اخلط الفارسي  )ه 

 اإلسـالم على مضى وقت من إيران فارس، بالد ا�تمع اعتنق اإلسالم غزا عندما

ــــد  اســــتبدال اإلســــالمي، العــــريب جمتمــــع مــــع الرابطــــة خــــالل مــــن. همكــــدين اجلدي

 ويف. ليـقتع خـط يـدعى مث أ�ـم  Pahleviكتابـات مع العريب اخلط اإليراين الشعب

 خصوصـــا. Syikasteh و Nasta’liq مثـــل خـــط أمنـــاط أيضـــا ولـــد الحقـــة، أوقـــات

 التــايل. فــارس بــالد مــن أصــله يف انظــر  الفارســي تســمى مــا وغالبــاً  ،األوىل كتــابتني

 ارسيالف خط عن مثال

 
 اخلط الكويف  )و 



 

 يـأيت ألنـه الكـويف مسـها. العـريب للخـط ومصـدر العريب اخلط أقدم هو الكويفاخلط 

 يضـام وقـت يف. العربيـة اجلزيـرة شـبه أحنـاء مجيـع يف انتشـرت مث الكوفـة مدينـة مـن

 أيضـا. القرآن مصحف لنسخ يستخدم الذي الوحيد كتابةهو ك الكويفاخلط  أن

 وشــواهد والقصــور املســاجد جــدران علــى الكــرمي القــرآن آيــات كانــت  الكــويف مــع

 كوســيلة اخلاصــة علــى يقــف الــذي الفــن الكــويف لتتحــو  أن بعــد. مقــربة يف القبــور

 .الكويفاخلط  مثال التايل. للفنان العريب اخلط عن للتعبري

 
 اخلط الرقعة  )ز 

 حممــد ذكــر. العثمانيــة تركيــا جمتمــع هخلقــالــذي  األســاليب مــن واحــد اخلــط الرقعــة

 وكــان. بيــك ممتـاز املــدافع اخلـط الرقعــة أساســية وقواعــد مؤسسـي أن كــردي طـاهر

 حيـث املـوظفني، لكافـة اخلـط مجيـع توحـد املقالـة هـذه إنشـاء مـن األصـلي الغـرض

 تقـدموا الـذين مجيـع املعاشـرة مسـؤول يف خـط مـن واحـد منـط مـع فقـط تكتب أ�ا

 ٧ .الرقعة اخلط مثال التايل. احلكومة ملكاتب بطلبات

                                                
٧ Ibid., h. ٤٩٣ - ٤ 



 

 
 

خـــط  نـــوع ملناقشـــة الباحثـــة ســـرتكز مث أعـــاله، عنهـــا املعـــرب خـــط مـــن أنـــواع عـــدة مـــن

  .التالية املناقشة يف التفصيل من مبزيد مناقشتهاستكون  النسخ خط وهذا. لنسخا

 تعريف اخلط النسخى  )أ 

 منـــذ ولكـــن شـــهرة، أقـــل االســـتخداممـــن  األولكـــان يف  النســـخى شـــكلب كتابـــة

قـد ) ٣٣٨ ح ت( مقلـة ابـن أو مقلـة بـن احلسـن بن حممد الصدر على أبو الوزير

 القــرن يف اخلــط النســخى كتابــة يف اوالتاحملــ هــذه مثــل بــإجراء حمــدد بأســلوبّمت 

 حـىت الكـرمي القـرآن كتابـة يـتم حـىت البواب بابن زينقام مب مث الكتابة هذه. العاشر

 قــرن مــا إذا النســخي خــط يف مكتوبــة القــرآن مــن عديــد الوقــت ذلــك ومنــذ. اآلن

 هبعـدمـن الطلـط  كثريا وسعى شعبية الكتابة هذه وأصبحت. األخرى خط بالفن

 يـــتم ألنـــه املتحمســـني مـــن العديـــد أن كتابـــةال مـــن نوعـــا يصـــبح حـــىت مإلســـالا يف

  ٨ .للقراءة ومتعة بسهولة كتابته

 فــن تطــوير يف تســاعده الــيت) القيــاس علـم( كاملــة هندســة يــتقن مقلــة ابـن

 كتـــب يف التفاصـــيل مـــن كثـــري مـــدهش هـــو كتاباتـــه مجـــال. العـــريب اخلـــط كتابـــة

 مقلـة ابـن. القـرآن لكتابـة الكويف خط ماستخد فقط أصًال، العرب. والفن التاريخ

                                                
٨ Dr. Makmur, Abdullah Yusof, Ph.D, “Manifestasi Khat Naskhi Sebagai Tulisan Asas Al-

Qur’an”, Jurnal Pendidikan, ٢٠١١, h. ٧. 



 

ــ  فــورا املســتفادة النســخي خــط شــعب وضــع طريــق عــن جديــد بــديل إعطــاءب أيتي

 الرسـام علـى االعتمـاديكـون  ذلـك بعـد الكتابـة هـذه. رمسهـا وسـهل مجاهلـا بسبب

  ٩ .الكرمي القرآن لكتابة

خــــــط  كتابـــــات إىل اســــــتناداً  أن يعـــــين وهـــــذا مســــــتمرة تـــــزال ال أن جيـــــب

. مسـلم كـل اقـرأ أن سـروري دواعي ومن مكتوب سهلة كتابة سيحتفظ النسخي

 بــال تطــوير ويلــزم اإلســالم، يف مهــم خــط مــن واحــد نــوع هــو ،خــط النســخي فــن

 .اآلن حىت للقرآن رمسية كتابات خط النسخ أصبح ألنه. كلل

 النصــي الربنــامج تعــين الــيت "ســخةن" كلمــة مــن مــأخوذة النســخي الكلمــة

 الصـــــيغة. والفارســـــية واهلنـــــد، واليونـــــان، النصــــوص، ةترمجـــــ لنســـــخ يســـــتخدم ألنــــه

 خـــرباء وصــقل منــواً  أكثــر مث. وســـليمة مجــاال أكثــر بشــرة علـــى مقلــة بــابن الكمــال

 البـواب بـابن وحفـظ. القادمـة مستعصـم يـاقوت و البواب ابن يعين الفرتة يف اخلط

  ١٠ .النسخي هذا مع صغريةاملصاحف ال تليها القرآن كتابة مع

 مثـــل تبــدو الــيت األقـــواس علــى واضــحا يظهــر ط النســـخىاخلــ مــن احلــرف

 وتراجـــع الســـطر، علـــى املـــذكورة كـــان حروفهـــا معظـــم. دائـــري نصـــف أو األقـــواس

 والبـــاقي عمـــودي النســـخى خطابـــات بعـــض. الســـطر حـــدود يصـــدم أكثـــر بعـــض

  ١١ .دائري

 كتابـة بـه اخلاصـة اخلـط النسـخى أن معلومـا يكـون أن ميكـن أنه على بناء

 مـن متنوعـة جمموعـة يف اسـتخدامه ميكن الوقت هذا يف النسخىاخلط  األسلوب،

                                                
٩ Kamil Al-Baba Pengantar D. Sirojuddin AR, DInamika KAligrafi Islam, (Jakarta: DARUL 

ULUM PRESS, ١٩٨٩), h. ٨٢. 
١٠ Arsyad Sobby Kesuma dan Guntur Cahaya Kesuma, Op.Cit., h. ٢٧. 
١١ Fauzi Salim Afifi, Op.Cit., h. ١٣. 



 

 يف ذلـك يف مبـا اإلخباريـة، والنشـرات والصحف وا�الت الكتب، كطباعة النشر

  .الكرمي للقرآن مصحف كتابة
 

 مقلة بنال الصيغ  )ب 

 كـان يف  احلالـة هـذه يف حـىت أنـه. ومقـدس عظـيم عمـل إتقـان يف جنحت مقلة ابن

 مــن شــكالً  مقلــة، البــن وفقــا. اإلســالمي التــاريخ أدب يف املعــروف املكــان أعلــى

 اخلمســة املعــايري لديــه كــان إذا صــحيح بشــكل تصــنيفها يــتم الــيت الكتابــة أشــكال

  :التالية

 مثل منها، جلزء وفقا كتساحاال  حرف كل على حتصل أن جيب ة،توفي )١

 .االحننانو  وكيكيجوران األقواس،

 ،قصرية طويلة، فرتة مثل امع،اجل جميعطى باحل أن ينبغي حرف كل إمتام، )٢

 .ومسيكة ،ورقيقة

 من معقول بشكل سطرال تتوافق أن ينبغي اكتساح كل يعين كمال،إ )٣

 .والتقويس التواء ظهره، على ،منتصب منط مثل اجلمال،

 حرب قلم من ملسة لديه يكون أن جيب اكتساح سطر كل يعين ،عبا إش )٤

 تبدو واحد مقطع حىت حيدث لن التباين وهكذا. انسجام شكل لرتكيب

 تعمل اليت املناطق يف عدا ما األخرى، األجزاء من جداً  مسيكة أو جداً  رقيقة

 .الواقع يف املطلوب هو باللمس

 مزعجة حىت متسك أو تعثرت، وال بسرعة، اليمني القلم وضع يعين اإلرسال، )٥

 .رمست اليت اخلبيثة الكتابة يف تثري اليت اهتزاز وسط يف أسفل كسر أو



 

 علـى إصـالح أربـع يتطلـب مقلـة ابـن ،)حسن الوضـع( اجليد لتخطيط نسبةبال أما

  .التايل النحو

 .أخرى أحرف مع مفردة احلرف اتصال دقة هو رسيف،ت )١

 يف األخــرى األشــكال مــع) مفــرد( وحــدة علــى حــرف كــل مــعجي الــيت تــأليف، )٢

 .مجيلة لكنها معقول، شكل

 االحنيــاز خــط تشــكيل يف الــبعض بعضــها مــع كلمــة بــني يــربط الــذي، ريسـطت )٣

 .املسطرة كقاعدة موقعها إىل

 الدماغيــة الســكتة وضــع أي ،)للجمــال الــرمح أو الســيف مثــل: يعــين( نســيلت )٤

 .اجلميلة لألحرف السطر املستطيل الدماغية والسكتة

 نظـــام مقلـــة ابـــن أرســـى الكتابـــة، يف تنشــأ أن ينبغـــي الـــيت للكيفيـــة احلجـــم إلظهــار

 كوحـدة دالتـون نقطـة إنشـاء. العـريب طاخلـ كتابـة سـيادة أساس على وكامل واسع

 حيـدد بينمـا ، أخرى مرة الكتابة جمحل لنماذجل مصمم الحق وقت يف أنه .قياس

 أليــف، أضــالع، متــوازي أو دالتــون بارتــداء النقطــة حلجــم وفقــا واحلجــم النمــوذج

 الصـيغ مقلة ابن طرحها اليت الثالث النقاط هذه فمن. واملعيارية القياسية والدوائر

 :يلي كما الصيغ هلذه الصورة ببساطة،١٢ .احلرف لكل للقياس اسكأس

  ١الصورة 

 

 اخلط النسخىتعليم  .٣

                                                
١٢ D. Sirojuddin A.R, Seni Kaligrafi Islam, Op.Cit., h. ٨٥ – ٨٤. 



 

 الـتعلم معـىن ،Bahaudin للشـيخ وفقـا واحـد للخـرباء وفقـا ميللتعلـ تعـاريف عدة وهناك

 توليــد الــتعلم حيــث. جيــدا تعلمالــ مــن ليــتمكن التالميــذ ملســاعدة عمليــة للشــيخ وفقــا

 مث .احليويـة أنشـطتها التلميـع تصـبح حـىت الطالبية، واألنشطة والدافع، االهتمام جهد

 األنشــطة بــني تفاعــل خللــق ومتعمــدة منهجيــة حمــاوالت هــو ميالتعلــ أن ســودجانا ذكــر

   ١٣.والتالميذ للمعلم التعليمية

 الفقـــرة ١ املـــادة سيســـديكناس يف ٢٠٠٣ لعـــام ٢٠ رقـــم للقـــانون وفقـــا بينمـــا

 بيئــــة يف يــــةميالتعل بــــاملوارد والتالميــــذ املعلــــم نيبــــ التفاعــــل عمليــــة هــــو ميالتعلــــأن  ٢٠

  ١٤.ميالتعل

 يعرض الذي علم هو أكفاين بن الدين مشس للشيخ وفقا نفسه اخلط تعريف

 مكتــوب شــيءكــل  أو كتابــة، لتكــون رمسهــا وطــرق ،موقفهــا مفــردة، أحــرف أشــكال

 جــاتاحتيا تغيــري مكتوبــة، تكــونأن  مــا ال حيتــاج حتديــد ،كتابــه كيفيــة الســطر، علــى

  ١٥ .تغيريها كيفية وحتديد اإلمالئي، التدقيق

 اخلــط ميتعلــ بــأن تفســريها ميكــن أنــه مث أعــاله، ةاملــذكور  اتالتعريفــ بعــض مــن

 بشـكل خـط كتابـة قواعـد دراسـة أجـل مـن التالميـذ ملسـاعدة مـن عمليـةهو  النسخى

 كتابـــــةال يف والصـــــل ،املوقـــــف فـــــردة،امل احلـــــروف بشـــــكل املتعلقـــــة القاعـــــدة صـــــحيح،

  .ومجيلة ،نظيفة جيدة، ة،منظيم

                                                
١٣ Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

٢٠١٤), cet. ٤, h.٣٢. 
١٤ http://www.seputarpengetahuan.com/٢٠١٥/٠٣/١٥-pengertian-pembelajaran-menurut-para-

ahli.html, di akses pada ٢٤ Februari ٢٠١٧ pukul ١٤.٤٢. 
١٥ Al-Qalqasyandi, Subh Al-A’sya, Jilid. III, (Kairo: Wazarah Ats-Tsaqafah wa Al-Irsyad Al-

Qaumi), h.٤-٣. 



 

 واجلمــــل الكلمــــات إىل الوصــــل مث ومــــن ،األحــــرف كتابــــة طــــرق معرفــــة بعــــد

 مـــع التقريـــر هـــذا كتابـــة طـــرق علـــى للتعـــرف التالميـــذ دعـــوة كـــذلك ميكـــن ،اهلجائيـــة

 جــزءا وأصــبح يــدرس كــان) الالتينيــة( قصــرية العربيــة الرســالة كتابــة. حساســة حــروف

 يف الســــتني اإلســــالمية الدينيــــة واملــــدارس البتدائيــــةا للمــــدارس الدراســــية املنــــاهج مــــن

 ،اخلـط لكتابـة خمتلـف خـط أسـلوب يف شـعبية املدرسـة يف الوقـت يكـن مل أن. املاضي

 يف ضـخمة ذلـك الـدرس وجـود فوائد لكن. وغريها ،والثلث الديواين،النسخي، و  مثل

  :مثل ،التالميذ شخصية بناء

 الصرب ممارسة  )أ 

 االجتهاد ممارسة  )ب 

  ١٦ظافةالن ممارسة  )ج 

. يتعلمـون الـذين لألفـراد هائلة فوائد له اخلط أن املفهوم ومن هذا، على وبناء

 هلـــا الـــيت واجليـــدة الرائعـــة الصـــفاتو  العـــادات تلـــك غـــرس علـــى املســـاعدة يف ســـيما ال

 النسـخي خـط ذلـك يف مبـا اخلـط دراسـة مـن والغـرض. البشرية احلياة قيمة يف مصلحة

  :يعين Sirojuddin وفقا

 مجيــع يف وسالســة واثقــة، بــدت اإلشــراف،: القــدرات مــن متنوعــة ةجمموعــ تشــمل  )أ 

 . األمور

 واالنضــــباط، والنظــــام، النظافــــة، مثــــل والعــــادات، الصــــفات أنــــواع مجيــــع تشــــكيل  )ب 

 .واملثابرة والصرب

                                                
١٦ D. Sirojuddin Ar, Belajar Kaligrafi Jilid ٢, (Jakarta: Darul Ulum Press, ٢٠١١), cet. ٦, h. iii. 



 

 ).خط النسخ( كتابة متارين يف ويةيدال واملهارات الكفاءة على احلصول  )ج 

 إحســــاس وتعميــــق جيــــد بشــــكل املهمــــة لتــــؤدي بالســــرور شــــعور علــــى احلصــــول  )د 

  ١٧ .املمارسة يف التقدم بعض حقق عندما الروح يف بالتأكيد

 القواعد لخط النسخي .٤

 وطـــرق املســـتخدمة القرطاســـية معرفـــة مـــن يبـــدأ خـــط كتابـــة يف اهلجائيـــة حـــرف إتقـــان

. دراسـتها سـيتم الـيت لتـدفقل الدماغيـة السكتة كل واجتاه طبيعة معرفة مث استخدامها،

 الـيت الكتابة على مثلةاألو  األحرف املتصلة تليها مفردة، أحرف لإدخا من كلال يبدأ

  ١٨ .ملمارسة تستخدم

 القرآن نص: مثل النصوص لكتابة يستخدم ألنه أمهية أكثر تدفقهو ال النسخي خط

. نقــاط ٥ حــوايل النســخي خــط يف احلــرف ارتفــاع قيــاس. يوميــا العربيــة واللغــة الكــرمي

  :خلط النسخي الكتابة قواعدهذه هي 

  

  

  

 )ك(، )ل(، )ا(كتابة   )أ 

 )ث(، )ت(، )ب(بة   )ب 

 )و(، )ق(، )ف(كتابة   )ج 

 )خ(، )ح(، )ج(كتابة   )د 

                                                
١٧ Fauzi Salim Afifi, Op.Cit.,h. ٢٠ 
١٨ D. Sirojuddin Ar, Keterampilan Menulis Kaligrafi, (Departemen RI, ٢٠٠١), h. ٥٣. 



 

 )غ(، )ع(كتابة   )ه 

 )ذ(، )د(كتابة   )و 

 )ز(، )ر(كتابة   )ز 

 )ش(، )س(كتابة   )ح 

 )ض(، )ص(كتابة   )ط 

 )ظ(، )ط(كتابة   )ي 

 )ن(، )م(كتابة   )ك 

 )ال(، )ه(كتابة   )ل 

 )ي(، )ء(كتابة   )م 

 مهارة الكتابة  .ب 

 تعريف مهارة الكتابة .١

 مــن بــدءاً  العقــل، حمتويـات عــن اإلفصــاح أو وصــفال علـى القــدرة هــي الكتابــةة مهـار 

 ١٩ .كاإلنشــــاء املعقـــدة، اجلوانـــب حــــىت الكلمـــات، كتابـــة مثــــل بســـيطة،ال اجلوانـــب

 ناحيـــة مـــن. اللغويـــة املهـــارات �ايـــة علــى الكتابـــة موضـــع وضـــع املنهجيـــونو  اللغــويني

 ميكــن لشــخص القياســية اللغــة. يــةالعرب للغــة بأكملــه الفــرع تنفيــذ هــي كتابــةال أخــرى

  ٢٠ .كتابته منطمن  ويتحدد رؤيتها

                                                
١٩ Acep Hermawan, Op.cit., h.١٥١. 
٢٠ Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada, ٢٠١٤), h. ١٠٥. 



 

 اجلانــب ومــن كتوبــة،امل االتصــالية يعــين مهــارة القــراءة كمهــارة الكتابــة،مهــارة 

 مهـارة أوًال، جانبـان؛ اهلـ الكتابـةمهارة  ،الكالم كمهارة اإلنتاجية، املهارة يه اآلخر

  ٢١ .بالكتابة واملشاعر ألفكارا توليد مهارة وثانيا، اإلمالء، ناتقوا احلروف تشكيل

 حيــاول أو حــاول شــخص يعــين قــد أعــاله، الكتابــة هــارةامل مفهــوم إىل اســتناداً 

 باملقابلــة حكمــا يكــون املطـاف �ايــة يف وســيتم الكلمـات، مــع أعــرب مث العقـل إدارة

 واملشــــاعر واملواقــــف، واألفكــــار، واخلــــربات، املعلومــــات نقــــلل املطبقــــة اللغــــة لقواعــــد

  .خرينلآل

 

 أنواع مهارة الكتابة .٢

  :هي فئات، ثالث إىل تقسيمها ميكن عموما العربية اللغة سدر  يف الكتابةمهارة 

 مهارة اإلمالء  )أ 

 الكلمـــات شـــكل يف موقـــفأو  طريقـــة علـــى تركـــز الـــيت كتابـــةال فئـــة اإلمـــالء هـــو

 بشـكل وقفهـااإلمالء هو كتابة األحروف مناسبا مب معروف حملمود وفقا. واجلمل

  .عىنامل أخطاء بوقوع لالحتفاظ كلمات يف صحيح

 العريب اخلط مهارة  )ب 

 الكلمــــات شـــكل يف احملــــرف علـــى التأكيـــد فقــــط لـــيسالكتابــــة الـــيت  هـــو اخلـــط

 يتم حىت الدرس غرض فإن وبالتايل. اجلمالية اجلوانب يتناول أيضا لكن واجلمل

 وفقـــا. واجلميلـــة الصـــحيحة العربيـــة واجلمـــل احلـــروف لكتابـــة البارعـــة التالميـــذ يف

                                                
٢١ Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang; Misykat, ٢٠١٢), 

cet.٥, h. ١٨١. 



 

 تبلــغ الـيت والثقافـة اإلعـالم وسـائل مـن واحـدة هـو العـريب اخلـط أن عفيفـي لسـامل

 املعلومـــات نقــل وهــي إال املعلومـــات، علــى للحصــول كوســـيلة. اجلماليــة قيمتهــا

 العـريب اخلـط اجلماليـة، قيمتهـا أن للثقافـة كفـرع. احلاضـر أو املاضي علمبال أيضا

 احلـــرب خـــالل مـــن القـــيم مجـــال عـــن تعبـــريالو  البشـــر يف املســـلمني تقـــدم نتـــاج هـــو

 ،الثلـث ،النسـخ الكـويف، :األصلي العريب اخلط من خمتلفة أمناط. وأكثر والطالء

  .، الرحياين، والرقعةجايل الديواين، الديواين ،ارسيالف

  

 

 مهارة اإلنشاء  )ج 

 شـكل يف العقـل موضـوع عـن التعبري إىل تتجه الكتابة فئة هي من مهارة اإلنشاء

 أو التصــــور شـــكل ولـــيس الكتابـــة، إىل جـــرا وهلـــم شـــاعراملو  لرســـائل،وا أفكـــار،

  ٢٢ .فقط اجلملة أو الكلمة حمرف،

 

 أهداف تعليم مهارة الكتابة .٣

 يف التواصــل ميكــن التالميــذ أن حيــث يعــين الكتابــة مهــارة تعلــم يهــدف عــام بشــكل

  ٢٣ .احلياة يف احلقيقية لالحتياجات سيما ال العربية، باللغة الكتابة

  :وتشمل عموما  الكتابة مهارة تعلم من هدافواأل نانوحلز  وفقا

 .واجلمل الكلمات اختيار يف عنايةال  )أ 

                                                
٢٢ Acep Hermawan, Op.cit., h.١٦٣-١٥١. 
٢٣ Ahmad Fuad Effendy, Op.Cit., h. ١٨٢. 



 

 ترتيــب قيمــة مجاليــا يبــدو حيــث اعرهمشــ وغرامــة عقوبتــه ترتيــبيف  لطيفــاليكــون   )ب 

 .الكلمات

  ٢٤ .صحيحة عقلية منوذج على الصحيح آراء على قادراً تعويد التالميذ ليكون   )ج 

 الرئيسـي األهـداف أن إىل اإلشـارة ميكـن فإنـه أعاله، ذكورةامل النظرية إىل استناداً 

ــــ الكتابــــة مهــــارة مــــن ــــذ يمكنل  اللغــــة باســــتخدام الكتابــــة يفهم أفكــــار  صــــب التالمي

 .العربية

 

 اخلط النسخىالخطوات لتعليم  .٤

 س،يدر تال غرض: هي العناصر، إىل االلتفات ينبغي اخلط النسخى ميالتعل إعداد يف

 ميالتعلـ تنفيـذ يف اخلطـوات يلـي وفيمـا. للتقـدمي الالحقـة راحلامل ،الوسائل واملوضوع،

  :D. Sirojuddin AR وفقا اخلط النسخى

 مقدمة  )أ 

 مضــــمون وشـــرح تحليــــلالو  قـــراءةال مث ،خبــــط النســـخ الســـبورة علــــى عبـــارة كتابـــة

 .الدرس موضوع حول لالهتمام ثريةامل حداثاأل أو قصةال ومضمون ،الفكر

 التوجه  )ب 

 إىل االنتبـــاه يوجـــه مث أجزائـــه، ووصـــف احلـــرف اختيـــارو  الـــدرس، موضـــوع يصـــور

 .للممارسة بعناية مالحظتهو  املقارنة الوسائل،

 مارسةامل  )ج 

                                                
٢٤ Zulhannan, Op.Cit., h. ١٠٥. 



 

يف  فهــمال لتعزيــز موجهــة كانــت الــيت القضــايا حــول الشــائعة األســئلة بعــض ينقـل

 التالميـــــذ عمـــــل ذلـــــك وبعـــــد. الـــــذاكرة يف احلفـــــظ الوقـــــت نفـــــس ويف وضـــــوع،امل

 األخطــــاء إىل التالميــــذ انتبــــاه جــــذب بينمــــا ينهمــــا،ب جــــوالت أثنــــاء التــــدريبات،

 .على السبورة الشائعة

 تصحيحال  )د 

 التصــحيح، بعــد. الصــحيحة واملهمــة التالميــذ كــل كتابــات بتصــحيح املعلــمقــام 

خـط  كتابـات حول أخرى مرة كتابةال بإعادة توجيه تقدميب يقوم املعلم والتالميذ

. الــدروس يغـادر أن قبـل التــايل سللـدر  املنزليـة الواجبــات هلـم تعطـي مث ،النسـخى

  ٢٥ .التايل الدرس يف الواجبات نتائج تصحيح يتم

 بـاخلربة املعرفـة حتقيـق مـدى علـى املعلـم مـن املسـتخدمة األساليب جناح يعتمد

 التالميــذ ليشــعر حمبــة تكــون أن ميكــن ذلــك إىل وباإلضــافة. التالميــذ اكتســبوها الــيت

ــــادوا الــــذين ــــولوق الصــــعوبات، مواجهــــة علــــى اعت  جاهــــدة تســــعى كمــــا املوضــــوع، ب

. عليـــه احلفــاظ علـــى قــادرا كــوني وأن العمـــل، لتصــور حماولـــة يف االخنــراط للنهــوض،

  :بينها فيما ،اخلط يف أيضا ميالتعل وسائل بعض يلزم ذلك إىل وباإلضافة

 السبورة  )أ 

 مــــن أجــــزاء لشـــرح امللونــــة، الطباشـــري مــــع األحيــــان بعـــض ويف للكتابــــة، ســـتخدمت

 .رفعها يتم اليت والكلمات احلروف وكتابة احلروف

 العريب لخطللرسم أو ل اللوحة  )ب 

                                                
٢٥ Fauzi Salim Afifi, Op.Cit., h. ٤٨. 



 

 العـــام الشـــكل أن وشـــرح اجلمــل، يف والكلمـــات ،الكلمـــات يف األحـــرف لتحديــد

 .اخلط من معني لنوع

 مثلة املطبوعةاأل  )ج 

 .تمارينالة التالميذ ملاد إىل عتوزّ 

 اخلط كتاب  )د 

  .أيديهم يف يالذ مثيل وتصبح للكتابة التعلم أو حملاكاة التالميذ على توزع

 

 املنشئ احلرف  )ه 

 مـــن مصــنوعة. اجلــدار أو اخلــاص، املؤقــت املخـــزن ،اخلاصــة علــى الســبورة علقــت

 عنـد وتصـدر خـاص صـندوق يف �ـا واالحتفـاظ البالسـتيك أو املعـدن أو اخلشب

  ٢٦ .دائماً  استخدامه

 الدراسات السابقة  .ج 

 ترقيـــة مهـــارة يف النســـخى اخلـــط ميتعلـــب واملتعلقـــة صـــلةتامل البحـــوث مـــن بعـــض يلـــي فيمـــا

  :التايل النحو على الكتابة

ـــالعنوان جملـــة ،يوســـف اهللا عبـــد مـــاكمور، الـــدكتور .١ اخلـــط النســـخى كتابـــة  مظـــاهر: ب

 القــرآن يف للخــط النسـخى األساسـية الكتابـات أنــواع دراسـة: الكــرمي للقـرآن يةأساسـ

 أنـواع نم واحد اخلط النسخى هو أن ثالبح هذا نتائج وتظهر. العثماين املصحف

 منـوذج علـى اخلـط النسـخى حيتـوي. العربيـة للغـة النصـي الربنـامج يف املوجـودة الكتابة

                                                
٢٦ Ibid., h. ٤٥ 



 

 علـى كبـريا اعتمـاداً  تعتمـد ولكنهـا الكتابـة، يف معقـدة ليست اليت الكتابة من بسيط

 املصــحف أو القياســي القــرآن كتابــة يف رمسيــا اســتخدامه يــتم حيــث الكتابــة، قواعــد

 .العثماين

 الفـن يف العـريب اخلـط مسـامهة: بـالعنوان جملـة ،٢٠٠٧ يف عبداهللا اج، احلبكر. حممد .٢

 شــيء العــريب هــو اخلــط فــن أن تبــني ثالبحــ هــذا نتــائج. يــةتارخي دراســة: اإلســالمي

 فــن. اإلسـالم ديــن يف سـيما ال شــعبال أو مـةاأل فـن يعكــس ألنـه وقيمــة، جـداً  مهـم

 ،املعاهـد سيما ال ،يرساملد احلي يف احلياة إىل والتقدمي تطوير إىل تاجحي العريب اخلط

 يف عليهـــا احلفـــاظ وميكــن نفســـها، اإلســـالمية الفنــون علـــى احلفـــاظ ميكــن أنـــه حيــث

 .املستقبل

 لــتعلم احلاجــة: بــالعنوان البحــث العلمــي ،٢٠١٤ عــام حبلــول مصــطفىديــدي  حبــث .٣

 .العربية باللغةلتدريب مهارة كتابة  العريب اخلط فن

 لرتقيــة مهــارة العربيـة اللغــة لفــن خـط الــتعلم ةأمهيـ أن تظهــر ثالبحـ هــذا نتـائج

يف  ثالبحــ هــذا مــع مصــطفى ديــدي بــه قــام الــذي لبحــثل وجــه االنســجام. كتابـةال

 اخلــــط نــــوع يف يكمــــن مصــــطفىحبــــث  مــــع االخــــتالفوجــــه  ولكــــن. تعلــــيم اخلــــط

 أعـاله إليـه املشار وأنه عام بشكل اخلط فن حنو تعليم مصطفىاستخدم . املستخدم

 نـوع علـى الباحثـة بحـثت البحـث هـذا يف بينما ،اخلط عن عامة حملةهذا البحث  يف

 ساســيةاأل واداملــ شــكل يف املقدمــة املــواد .يعــين خــط النســخي اخلــط عا نــو أ مــن واحــد

 ميكــن الــيت لحــروفل والتمييــز أ، احلــرف كتابــة كيفيــة ،اهلجــائي احلــرف إدخــال مثــل

 تقدمــة،امل يف بالفعــل معينــة واداملــ هــذا البحــث، كانــت يف. هــاإرفاق ميكــن وال تركيبهــا



 

ـــــز ،اهلجـــــائي احلـــــرف توصـــــيل مثـــــل ـــــة،ال يف وضـــــعي أن ميكـــــن يالـــــذ بـــــني التميي  بداي

الـيت  العربيـة اللغةمجل  لنسخ الواجبة التالميذ إعطاء مث. اجلملة آخر يف أو األوسط،

 .ميالتعل عملية عند تعليمها مت قد
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 تعريف الخط .٥

 .D رأي كمـا مجيلـة، تبـدول العربيـة احلروف كتابة كيفية يدرس الذي علمال هو اخلط

Sirojuddin AR بـــــــــــ مبســـطة املتحـــدة اململكـــة مـــن مشـــتق اخلـــط كلمـــة أن شـــرح كتابـــه يف 

“Calligraphy” هـي الالتينيــة، اللغـة مــن مـأخوذKallos   ومعــىن "مجيلـة" عــىنمب graph عــىن مب

 أعـرب الـيت فكـرةال  ٢٧ .اجلميلـة الكتابـة أو اخلـط كتابـةهـي   بأكملهـا الكلمـة معـىن. "الكتابـة"

 مــن مجيلــة قطعــة D. Sirojuddin AR حســب يعــين لــه هكتابــ يف D. Sirojuddin AR عنهــا

 املنظـور يف مجيلـة تبـدو كتاباتـه حـىت ،هاحتديـد مت اليت الكتابة لقواعد منتبهة تظل اليت الكتابة

  .البصر واسحب

 أن قـال D. Sirojuddin AR نقلـه أكفـاين الـدين مشـس للشـيخ وفقـا ذلـك علـى وعالوة

 اليت كتابة لتكون وصلها وطرق ،وموقفها مفردة، أحرف أشكال يعرض الذي علم هو اخلط

 تكــون ال الــيت احلــروف حتديــد ،كتابتهــا كيفيــة الســطر، علــى مكتــوب شــيء يعــين أو تتــألف،

 يــدل وهــذا ٢٨ .تغيريهــا كيفيــة وحتديــد ،ةتكونــامل اإلمالئــي التــدقيق جــاتاحتيا تغيــري مكتوبــة،

 بشـكل املتعلقـة القواعـد على الرتكيز من مزيدا أكفاين الدين مشس الشيخ اقرتحهاأن ما  على

 تكتـــب الــيت وحتديــد ،املكتوبــة الكتابــة طريقــة يف والرتتيــب والتخطــيط، ،خــط بكتابــة احلــرف

  .السطر حتت أو السطر فوق

: يلـي كمـا الفـن خـرباء أعربالذي  التفاهم بعض من اخلط فهم ينظر أن أيضا ميكن

 العمــارة فــن هــو اخلــط أن D. Sirojuddin AR عــن نقــال Yaqut AL-Musta’shimi حســب

 طريـق عـن خارجـاً  اجلمـال فـن مـن خـط أن يعـين وهـذا٢٩ .املـواد خـالل مـن ولدت اليت الروحية

  .للفنون كقيمة استخدامها ميكن اليت لكائناتا خالل أعرب مث الوسيلةك نيديو  الروحية

                                                
٢٧ D. Sirojuddin A.R, Seni Kaligrafi Islam, (Jakarta: AMZAH, ٢٠١٦), cet. ١, h.١. 
٢٨ Al-Qalqasyandi, Subh Al-A’sya, Jilid. III, (Kairo: Wazarah Ats-Tsaqafah wa Al-Irsyad Al-

Qaumi), h.٤-٣. 
٢٩ D. Sirojuddin A.R, Op.Cit., h.٣. 



 

 لسـان اليـد اخلـط يسـمي ،Sirojuddin AR أيضـا لهنق العباس بن  Ubaidullah وفقا مث

 عـن التعبـري يف الكتابـة أن  Ubaidullahوفقـا يعـين وهذا٣٠ .اليد يتحدث الكتابة ناحيةمن  ألن

  .اجلميلة اجلملة أشكال من متنوعة جمموعة يف اليد طريق

ـــالتعريف الباحثـــة متيـــل أعـــاله، ورد مـــا بشـــأن عنهـــا ةاملعربـــ اآلراء بعـــض مـــن  حســـب ب

 مفـــردة، أحـــرف أشـــكال يعـــرض الـــذي علـــم هـــو اخلـــط أن أكفـــاين بـــن الـــدين مشـــس الشـــيخ

 الســـطر، علـــى مكتـــوب شـــيء يعـــين أو تتـــألف، الـــيت كتابـــة لتكـــون وصـــلها وطـــرق ،وموقفهـــا

 اإلمالئــي التــدقيق احتياجــات تغيــري وبــة،مكت تكــون ال الــيت احلــروف حتديــد ،كتابتهــا كيفيــة

 كتابــة كيفيــةل علــم هــو اخلــط ألن .تغيريهــا لتكــون الكتابــة اجلميلــة كيفيــة وحتديــد ،ةتكونــامل

 القاعـــدة. مشــرتك معيــار أصــبحت الـــيت جامــد لقواعــد وفقــا صـــحيح بشــكل العربيــة احلــروف

 أو اخلــط رسدالــذي يــ شــخص بواســطة تطــاع أن جيــب الــيت والقواعــد احلجــم املقصــودة هــي

 معـرتف كحقيقـة باملعـايري تفي أن ميكن العريب اخلط كتابة ذلك على يرتتب ما حيث ملؤلف

 منســجمة التــزامن، يف اجلمــل قاعــدة تنظــيم هــذا مــع. احلــروف مــن وقطعــة أشــكال كتابــة �ــا

 .سليمة ومجيلة

 

 

 الخطأنواع  .٦

 يف املسـتخدم اخلط. العراق يف احلرية معركة يف اخلوض احلجاز منطقة من العريب اخلط

 ولــذلك الرســالة قبــل حممــد النــيب حيــاة وقــت يف احلجــاز إىل الــدخول. احلــريي تســمى املنطقــة

 املنــورة، املدينـة إىل التبــديل عنـد. مكـي يكــون االسـم هــذا مكـة إىل يصـل حــىت. حجـازي دعـا

. ويفالكــ امســه رضــي اهللا عنــه، زمــن عثمــان يف الكوفــة يف وجــوده أثنــاء. مــدين إىل االســم تغيــري

                                                
٣٠ Ibid., h.٣. 



 

 األراضــي أمســاء إعطـاء يــتم ولكـن أشــكال، مـن شــكالً  يـزال ال جوهرهــا يف املرحلـة، هــذه حـىت

  ٣١ .اخلط استخدام يتم حيث املناسبة

. األمنـاط مـن العديـد إىل املطـاف �ايـة يف اسـم ٤٠٠ مـن أكثـر تـدفق إىل تطـور اخلـط

. ســبعة هنــاك ليــوما وضــع الــذي الــنمط واالســم عديــدة وأجيــال طويلــة بفــرتة املــرور بعــد ولكــن

  :وهي إال الصرفة، العربية اللغة الكتابة فن إىل استناداً  التدفق وهذا االسم

 ط النسخىاخل  )ح 

 اخلط الثلث  )ط 

 اخلط الديواين  )ي 

 اخلط الديواين جلي  )ك 

 اخلط الفارسي )ل 

 اجلط الكويف  )م 

  ٣٢ .اخلط الرقعة  )ن 

  .الثامنة خط أنواع بإجياز تصف سوف يلي فيما

 النسخى اخلط  )ح 

 الشـكل عـن فصـل احلجـاز، مـن العربيـة للمنطقـة النهايـة يف مـرتوك النسـخى اخلـط

 مثاليــة يتزايــد الكتابــة أســلوب يســتخدم ذلــك علــى وعــالوة. النبــوة قبــل بــه القــدمي

 اخلـــط يســـمى مـــا هـــذا.  املســـلمني ســـيادة عصـــر يف واملراســـالت اإلدارة ملكاتـــب

 مــن قليــل عـدد وكــان جـوالت، مــن الكثـري مــع ليونـة النســخ نقـش ســبب النسـخى
                                                

٣١ Fauzi Salim Afifi, Cara Mengajar Kaligrafi (Pedoman Guru), (Jakarta: Darul Ulum Press, 
٢٠٠٩), h. ١. 

٣٢ D. Sirojuddin AR, Koleksi Karya Master Kaligrafi Islam, (Jakarta: Darul Ulum Press, 
٢٠٠٧), h. vi. 



 

 متنوعـــة جمموعــة يف للنســخ احلــروف تنتشــر اآلن. الكــويفيف  الزوايــاك حــادة ايــازو 

. الكمبيـــوتر رســـائل إىل ومتتـــد وا�ـــالت والصـــحف، الكتـــب، لطباعـــة النشـــر مـــن

 .خط النسخي من مثال التايل

 
 خط الثلث  )ط 

 حبجــم قطــع بيالتوكنيــا كــالم أو قلــم بتلمــيح مكتوبــة أل�ــا نظــراً  خــط الثلــث امســه

 هـذا ألن نظـراً  "العربيـة خـط" أنـه آخـرون ودعـا. القلـم خـدوش يف )لثالث( الثلث

. الكــويفاخلــط  بعــد املبلــغ بكثــري تنوعــاً  العــريب اخلــط التــدبيس مصــدر هــو الــنمط

 وسـائط مـن متنوعـة وجمموعـة اجلـدار زينـةل سـتخدمي واسع نطاق على الثلث خط

ــــه اإلعــــالم ــــرب ،لليون  حيــــث مــــن ءســــوا األخــــرى، باألمنــــاط مقارنــــة صــــعباأل وتعت

 .خط الثلث عن مثال التايل. بالوئام يطالب الذي الكتاب عمليةول األسلوب

 
 خط الديواين  )ي 

. العثمانيــة تركيـا ا�تمـع بواسـطة إنشـاؤها مت الـيت خـط منـط مـن هـو واحـد الـديواين

هـذا  وأصـبحت. منيـف إبـراهيم األحـرف هـو وتدابري أساليب أساسيةوضع  وكان



 

 حبلـول الفـاتح حممـد العثمـاين السـلطانب القسطنطينية نةاملدي فتح بعد شعبيةاخلط 

 احلكومـــة) الـــديوان( املفوضـــية، مكتـــب إىل نســـبة بالـــديواين نقلـــت، ه ٨٧٥ عـــام

. ا�تمــع أحنــاء مجيــع يف نتشــري اخلــط هــذا أن واحلكومــة الــنص فيهــا تســتخدم الــيت

 .الديواين خط عن مثال التايل

  
 

 
 خط الديواين جلي  )ك 

 العثمانيـة تركيـا ا�تمـع عاجلـةمب تبـذهلا اليت اخلط أمناط أحدهو  جايل الديواين خط

 الــــديواين خــــط لتطــــوير نتيجــــة الــــنمط هــــذا ويعتــــرب. باشــــا ســــيالن كبــــري الطــــاط

 ألن الواضـح املعين ،)واضح( "واضحة" عىنمب جايل) العادية( دياع أو "الديواين"

 نطــاق علــى دمتسـتخ أصــالً  جــايل الـديواين خــط .ذلــك يفجـد  اخلاصــة التفاصـيل

 تركيــا بســالطني البلــدان بــني واملراسـالت والشــهادة، النصــي الربنــامج لكتابــة واسـع

 .جايل الديواين خط مثال التايل. العثمانية



 

 
 اخلط الفارسي )ل 

 اإلسـالم على مضى وقت من إيران فارس، بالد ا�تمع اعتنق اإلسالم غزا عندما

ــــد  اســــتبدال اإلســــالمي، عــــريبال جمتمــــع مــــع الرابطــــة خــــالل مــــن. همكــــدين اجلدي

 ويف. ليـقتع خـط يـدعى مث أ�ـم  Pahleviكتابـات مع العريب اخلط اإليراين الشعب

 خصوصـــا. Syikasteh و Nasta’liq مثـــل خـــط أمنـــاط أيضـــا ولـــد الحقـــة، أوقـــات

 التــايل. فــارس بــالد مــن أصــله يف انظــر  الفارســي تســمى مــا وغالبــاً  ،األوىل كتــابتني

 ارسيالف خط عن مثال

 
 ط الكويفاخل  )م 

 يـأيت ألنـه الكـويف امسـه. العـريب للخـط ومصـدر العريب اخلط أقدم هو الكويفاخلط 

 يضـام وقـت يف. العربيـة اجلزيـرة شـبه أحنـاء مجيـع يف انتشـرت مث الكوفـة مدينـة مـن



 

 أيضـا. القرآن مصحف لنسخ يستخدم الذي الوحيد كتابةهو ك الكويفاخلط  أن

 وشــواهد والقصــور املســاجد جــدران علــى الكــرمي القــرآن آيــات كانــت  الكــويف مــع

 كوســيلة اخلاصــة علــى يقــف الــذي الفــن الكــويف تتحــول أن بعــد. مقــربة يف القبــور

 .الكويفاخلط  مثال التايل. للفنان العريب اخلط عن للتعبري

 
 اخلط الرقعة  )ن 

 حممــد ذكــر. العثمانيــة تركيــا جمتمــع هخلقــالــذي  األســاليب مــن واحــد اخلــط الرقعــة

 وكــان. بيــك ممتـاز املــدافع اخلـط الرقعــة أساســية وقواعــد مؤسسـي أن كــردي طـاهر

 حيـث املـوظفني، لكافـة اخلـط مجيـع توحـد املقالـة هـذه إنشـاء مـن األصـلي الغـرض

 تقـدموا الـذين مجيـع املعاشـرة مسـؤول يف خـط مـن واحـد منـط مـع فقـط تكتب أ�ا

 ٣٣ .الرقعة اخلط مثال التايل. احلكومة ملكاتب بطلبات

                                                
٣٣ Ibid., h. ٤٩٣ - ٤ 



 

 
 

خـــط  نـــوع ملناقشـــة الباحثـــة ســـرتكز مث أعـــاله، عنهـــا املعـــرب خـــط مـــن واعأنـــ عـــدة مـــن

  .التالية املناقشة يف التفصيل من مبزيد مناقشتهاستكون  النسخ خط وهذا. النسخ

 تعريف اخلط النسخى  )ج 

 منـــذ ولكـــن شـــهرة، أقـــل االســـتخداممـــن  األولكـــان يف  النســـخى شـــكلب كتابـــة

قـد ) ٣٣٨ ح ت( مقلـة ابـن أو لـةمق بـن احلسـن بن حممد الصدر على أبو الوزير

 القــرن يف اخلــط النســخى كتابــة يف احملــاوالت هــذه مثــل بــإجراء حمــدد بأســلوبّمت 

 حـىت الكـرمي القـرآن كتابـة يـتم حـىت البواب بابن زينقام مب مث الكتابة هذه. العاشر

 قــرن مــا إذا النســخي خــط يف مكتوبــة القــرآن مــن عديــد الوقــت ذلــك ومنــذ. اآلن

 هبعـدمـن الطلـط  كثريا وسعى شعبية الكتابة هذه وأصبحت. رىاألخ خط بالفن

 يـــتم ألنـــه املتحمســـني مـــن العديـــد أن كتابـــةال مـــن نوعـــا يصـــبح حـــىت إلســـالما يف

  ٣٤ .للقراءة ومتعة بسهولة كتابته

 فــن تطــوير يف تســاعده الــيت) القيــاس علـم( كاملــة هندســة يــتقن مقلــة ابـن

 كتـــب يف التفاصـــيل مـــن كثـــري مـــدهش هـــو كتاباتـــه مجـــال. العـــريب اخلـــط كتابـــة

 مقلـة ابـن. القـرآن لكتابـة الكويف خط ماستخد فقط أصًال، العرب. والفن التاريخ

                                                
٣٤ Dr. Makmur, Abdullah Yusof, Ph.D, “Manifestasi Khat Naskhi Sebagai Tulisan Asas Al-

Qur’an”, Jurnal Pendidikan, ٢٠١١, h. ٧. 



 

ــ  فــورا املســتفادة النســخي خــط شــعب وضــع طريــق عــن جديــد بــديل إعطــاءب أيتي

 الرسـام علـى االعتمـاديكـون  ذلـك بعـد الكتابـة هـذه. رمسهـا وسـهل مجاهلـا بسبب

  ٣٥ .الكرمي القرآن لكتابة

خــــــط  كتابـــــات إىل اســــــتناداً  أن يعـــــين وهـــــذا مســــــتمرة تـــــزال ال أن جيـــــب

. مسـلم كـل اقـرأ أن سـروري دواعي ومن مكتوب سهلة كتابة سيحتفظ النسخي

 بــال تطــوير ويلــزم اإلســالم، يف مهــم خــط مــن واحــد نــوع هــو ،خــط النســخي فــن

 .اآلن حىت للقرآن رمسية كتابات خط النسخ أصبح ألنه. كلل

 النصــي الربنــامج تعــين الــيت "ســخةن" كلمــة مــن ةمــأخوذ النســخي الكلمــة

 الصـــــيغة. والفارســـــية واهلنـــــد، واليونـــــان، النصــــوص، ترمجـــــة لنســـــخ يســـــتخدم ألنــــه

 خـــرباء وصــقل منــواً  أكثــر مث. وســـليمة مجــاال أكثــر بشــرة علـــى مقلــة بــابن الكمــال

 البـواب بـابن وحفـظ. القادمـة مستعصـم يـاقوت و البواب ابن يعين الفرتة يف اخلط

  ٣٦ .النسخي هذا مع صغريةاملصاحف ال تليها القرآن ابةكت مع

 مثـــل تبــدو الــيت األقـــواس علــى واضــحا يظهــر اخلــط النســـخى مــن احلــرف

 وتراجـــع الســـطر، علـــى املـــذكورة كـــان حروفهـــا معظـــم. دائـــري نصـــف أو األقـــواس

 والبـــاقي عمـــودي النســـخى خطابـــات بعـــض. الســـطر حـــدود يصـــدم أكثـــر بعـــض

  ٣٧ .دائري

 كتابـة بـه اخلاصـة اخلـط النسـخى أن معلومـا يكـون أن نميكـ أنه على بناء

 مـن متنوعـة جمموعـة يف اسـتخدامه ميكن الوقت هذا يف اخلط النسخى األسلوب،

                                                
٣٥ Kamil Al-Baba Pengantar D. Sirojuddin AR, DInamika KAligrafi Islam, (Jakarta: DARUL 

ULUM PRESS, ١٩٨٩), h. ٨٢. 
٣٦ Arsyad Sobby Kesuma dan Guntur Cahaya Kesuma, Op.Cit., h. ٢٧. 
٣٧ Fauzi Salim Afifi, Op.Cit., h. ١٣. 



 

 يف ذلـك يف مبـا اإلخباريـة، والنشـرات والصحف وا�الت الكتب، كطباعة النشر

  .الكرمي للقرآن مصحف كتابة
 

 مقلة بنال الصيغ  )د 

 كـان يف  احلالـة هـذه يف حـىت أنـه. ومقـدس عظـيم عمـل إتقـان يف جنحت مقلة ابن

 مــن شــكالً  مقلــة، البــن وفقــا. اإلســالمي التــاريخ أدب يف املعــروف املكــان أعلــى

 اخلمســة املعــايري لديــه كــان إذا صــحيح بشــكل تصــنيفها يــتم الــيت الكتابــة أشــكال

  :التالية

 مثل منها، جلزء وفقا كتساحاال  حرف كل على حتصل أن جيب ة،توفي )٦

 .االحننانو  وكيكيجوران ،األقواس

 ،قصرية طويلة، فرتة مثل اجلامع، جميعطى باحل أن ينبغي حرف كل إمتام، )٧

 .ومسيكة ،ورقيقة

 من معقول بشكل سطرال تتوافق أن ينبغي اكتساح كل يعين كمال،إ )٨

 .والتقويس التواء ظهره، على ،منتصب منط مثل اجلمال،

 حرب قلم من ملسة لديه يكون أن جيب اكتساح سطر كل يعين ،عبا إش )٩

 تبدو واحد مقطع حىت حيدث لن التباين وهكذا. انسجام شكل لرتكيب

 تعمل اليت املناطق يف عدا ما األخرى، األجزاء من جداً  مسيكة أو جداً  رقيقة

 .الواقع يف املطلوب هو باللمس



 

 متسك أو تعثرت، وال بسرعة، اليمني القلم وضع يعين اإلرسال، )١٠

 اليت اخلبيثة الكتابة يف تثري اليت اهتزاز وسط يف أسفل كسر أو مزعجة حىت

 .رمست

 علـى إصـالح أربـع يتطلـب مقلـة ابـن ،)حسن الوضـع( اجليد لتخطيط بالنسبة أما

  .التايل النحو

 .أخرى أحرف مع مفردة احلرف اتصال دقة هو رسيف،ت )٥

 يف األخــرى األشــكال مــع) مفــرد( وحــدة علــى حــرف كــل مــعجي الــيت تــأليف، )٦

 .مجيلة كنهال معقول، شكل

 االحنيــاز خــط تشــكيل يف الــبعض بعضــها مــع كلمــة بــني يــربط الــذي، ريسـطت )٧

 .املسطرة كقاعدة موقعها إىل

 الدماغيــة الســكتة وضــع أي ،)للجمــال الــرمح أو الســيف مثــل: يعــين( نســيلت )٨

 .اجلميلة لألحرف السطر املستطيل الدماغية والسكتة

 نظـــام مقلـــة ابـــن أرســـى الكتابـــة، يف تنشــأ أن ينبغـــي الـــيت للكيفيـــة احلجـــم إلظهــار

 كوحـدة دالتـون نقطـة إنشـاء. العـريب اخلـط كتابـة سـيادة أساس على وكامل واسع

 حيـدد بينمـا ، أخرى مرة الكتابة جمحل لنماذجل مصمم الحق وقت يف أنه .قياس

 أليــف، أضــالع، متــوازي أو دالتــون بارتــداء النقطــة حلجــم وفقــا واحلجــم النمــوذج

 الصـيغ مقلة ابن طرحها اليت الثالث النقاط هذه فمن. املعياريةو  القياسية والدوائر

  :يلي كما الصيغ هلذه الصورة ببساطة،٣٨ .احلرف لكل للقياس كأساس

  ١الصورة 

                                                
٣٨ D. Sirojuddin A.R, Seni Kaligrafi Islam, Op.Cit., h. ٨٥ – ٨٤. 



 

 اخلط النسخىتعليم  .٧

 الـتعلم معـىن ،Bahaudin للشـيخ وفقـا واحـد للخـرباء وفقـا ميللتعلـ تعـاريف عدة وهناك

 توليــد الــتعلم حيــث. جيــدا تعلمالــ مــن ليــتمكن التالميــذ ملســاعدة عمليــة للشــيخ وفقــا

 مث .احليويـة أنشـطتها التلميـع تصـبح حـىت الطالبية، واألنشطة والدافع، االهتمام جهد

 األنشــطة بــني تفاعــل خللــق ومتعمــدة منهجيــة حمــاوالت هــو ميالتعلــ أن ســودجانا ذكــر

   ٣٩.والتالميذ للمعلم التعليمية

 الفقـــرة ١ املـــادة سيســـديكناس يف ٢٠٠٣ لعـــام ٢٠ رقـــم للقـــانون وفقـــا بينمـــا

 بيئــــة يف يــــةميالتعل بــــاملوارد والتالميــــذ املعلــــم بــــني التفاعــــل عمليــــة هــــو ميالتعلــــأن  ٢٠

  ٤٠.ميالتعل

 يعرض الذي علم هو أكفاين بن الدين مشس للشيخ وفقا نفسه اخلط تعريف

 مكتــوب شــيءكــل  أو كتابــة، لتكــون رمسهــا وطــرق ،موقفهــا مفــردة، أحــرف أشــكال

 احتياجــات تغيــري مكتوبــة، تكــونأن  مــا ال حيتــاج حتديــد ،كتابــه كيفيــة ر،الســط علــى

  ٤١ .تغيريها كيفية وحتديد اإلمالئي، التدقيق

 طاخلــ ميتعلــ بــأن تفســريها ميكــن أنــه مث أعــاله، ةاملــذكور  اتالتعريفــ بعــض مــن

 بشـكل خـط كتابـة قواعـد دراسـة أجـل مـن التالميـذ ملسـاعدة مـن عمليـةهو  النسخى

                                                
٣٩ Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

٢٠١٤), cet. ٤, h.٣٢. 
٤٠ http://www.seputarpengetahuan.com/٢٠١٥/٠٣/١٥-pengertian-pembelajaran-menurut-para-

ahli.html, di akses pada ٢٤ Februari ٢٠١٧ pukul ١٤.٤٢. 
٤١ Al-Qalqasyandi, Subh Al-A’sya, Jilid. III, (Kairo: Wazarah Ats-Tsaqafah wa Al-Irsyad Al-

Qaumi), h.٤-٣. 



 

 كتابـــــةال يف والصـــــل ،املوقـــــف فـــــردة،امل احلـــــروف بشـــــكل املتعلقـــــة ةالقاعـــــد صـــــحيح،

  .ومجيلة ،نظيفة جيدة، ة،نظيمم

 واجلمــــل الكلمــــات إىل الوصــــل مث ومــــن ،األحــــرف كتابــــة طــــرق معرفــــة بعــــد

 مـــع التقريـــر هـــذا كتابـــة طـــرق علـــى للتعـــرف التالميـــذ دعـــوة كـــذلك ميكـــن ،اهلجائيـــة

 جــزءا وأصــبح يــدرس كــان) الالتينيــة( قصــرية العربيــة الرســالة كتابــة. حساســة حــروف

 يف الســــتني اإلســــالمية الدينيــــة واملــــدارس االبتدائيــــة للمــــدارس الدراســــية املنــــاهج مــــن

 ،اخلـط لكتابـة خمتلـف خـط أسـلوب يف شـعبية املدرسـة يف الوقـت يكـن مل أن. املاضي

 يف ضـخمة ذلـك الـدرس وجـود فوائد لكن. وغريها ،والثلث الديواين،النسخي، و  مثل

  :مثل ،التالميذ شخصية بناء

 الصرب ممارسة  )د 

 االجتهاد ممارسة  )ه 

  ٤٢النظافة ممارسة  )و 

. يتعلمـون الـذين لألفـراد هائلة فوائد له اخلط أن املفهوم ومن هذا، على وبناء

 هلـــا الـــيت واجليـــدة الرائعـــة الصـــفاتو  العـــادات تلـــك غـــرس علـــى املســـاعدة يف ســـيما ال

 النسـخي خـط ذلـك يف مبـا اخلـط سـةدرا مـن والغـرض. البشرية احلياة قيمة يف مصلحة

  :يعين Sirojuddin وفقا

  

                                                
٤٢ D. Sirojuddin Ar, Belajar Kaligrafi Jilid ٢, (Jakarta: Darul Ulum Press, ٢٠١١), cet. ٦, h. iii. 



 

 مجيــع يف وسالســة واثقــة، بــدت اإلشــراف،: القــدرات مــن متنوعــة جمموعــة تشــمل  )ه 

 . األمور

 واالنضــــباط، والنظــــام، النظافــــة، مثــــل والعــــادات، الصــــفات أنــــواع مجيــــع تشــــكيل  )و 

 .واملثابرة والصرب

 ).خط النسخ( كتابة ينمتار  يف ويةيدال واملهارات الكفاءة على احلصول  )ز 

 إحســــاس وتعميــــق جيــــد بشــــكل املهمــــة لتــــؤدي بالســــرور شــــعور علــــى احلصــــول  )ح 

  ٤٣ .املمارسة يف التقدم بعض حقق عندما الروح يف بالتأكيد

 القواعد لخط النسخي .٨

 وطـــرق املســـتخدمة القرطاســـية معرفـــة مـــن يبـــدأ خـــط كتابـــة يف اهلجائيـــة حـــرف إتقـــان

. دراسـتها سـيتم الـيت لتـدفقل الدماغيـة السكتة كل واجتاه طبيعة معرفة مث استخدامها،

 الـيت الكتابة على مثلةاألو  األحرف املتصلة تليها مفردة، أحرف إدخال من كلال يبدأ

  ٤٤ .ملمارسة تستخدم

 القرآن نص: مثل النصوص لكتابة يستخدم ألنه أمهية أكثر تدفقهو ال النسخي خط

. نقــاط ٥ حــوايل النســخي خــط يف رفاحلــ ارتفــاع قيــاس. يوميــا العربيــة واللغــة الكــرمي

  :خلط النسخي الكتابة قواعدهذه هي 

  

 )ك(، )ل(، )ا(كتابة  )ن 

  

                                                
٤٣ Fauzi Salim Afifi, Op.Cit.,h. ٢٠ 
٤٤ D. Sirojuddin Ar, Keterampilan Menulis Kaligrafi, (Departemen RI, ٢٠٠١), h. ٥٣. 



 

 )ث(، )ت(، )ب(كتابة   )س 

 )و(، )ق(، )ف(كتابة   )ع 

 )خ(، )ح(، )ج(كتابة )ف 

 )غ(، )ع(كتابة   )ص 

 )ذ(، )د(كتابة   )ق 

 )ز(، )ر(كتابة   )ر 

 )ش(، )س(كتابة   )ش 

 )ض(، )ص(كتابة   )ت 

 )ظ(، )ط(كتابة   )ث 

 )ن(، )م(كتابة   )خ 

 )ال(، )ه( كتابة  )ذ 

 )ي(، )ء(كتابة   )ض 

 مهارة الكتابة  .ه 

 تعريف مهارة الكتابة .٥

 مــن بــدءاً  العقــل، حمتويـات عــن اإلفصــاح أو وصــفال علـى القــدرة هــي الكتابــةمهـارة 

 ٤٥ .كاإلنشــــاء املعقـــدة، اجلوانـــب حــــىت الكلمـــات، كتابـــة مثــــل بســـيطة،ال اجلوانـــب

 ناحيـــة مـــن. اللغويـــة املهـــارات �ايـــة علــى الكتابـــة موضـــع وضـــع املنهجيـــونو  اللغــويني

                                                
٤٥ Acep Hermawan, Op.cit., h.١٥١. 



 

 ميكــن لشــخص القياســية اللغــة. العربيــة للغــة بأكملــه الفــرع تنفيــذ هــي كتابــةال أخــرى

  ٤٦ .كتابته منطمن  ويتحدد رؤيتها

 اجلانــب ومــن كتوبــة،امل االتصــالية يعــين مهــارة القــراءة كمهــارة الكتابــة،مهــارة 

 مهـارة أوًال، جانبـان؛ اهلـ الكتابـةمهارة  ،الكالم كمهارة اإلنتاجية، املهارة يه اآلخر

  ٤٧ .بالكتابة واملشاعر ألفكارا مهارة توليد وثانيا، اإلمالء، ناتقوا احلروف تشكيل

 حيــاول أو حــاول شــخص يعــين قــد أعــاله، الكتابــة هــارةامل مفهــوم إىل اســتناداً 

 باملقابلــة حكمــا يكــون املطـاف �ايــة يف وســيتم الكلمـات، مــع أعــرب مث العقـل إدارة

 واملشــــاعر واملواقــــف، واألفكــــار، واخلــــربات، املعلومــــات نقــــلل ملطبقــــةا اللغــــة لقواعــــد

  .لآلخرين

 

 أنواع مهارة الكتابة .٦

  :هي فئات، ثالث إىل تقسيمها ميكن عموما العربية اللغة سدر  يف الكتابةمهارة 

 مهارة اإلمالء  )د 

 الكلمـــات شـــكل يف موقـــفأو  طريقـــة علـــى تركـــز الـــيت كتابـــةال فئـــة اإلمـــالء هـــو

 بشـكل وقفهـااإلمالء هو كتابة األحروف مناسبا مب معروف حملمود وفقا. واجلمل

  .عىنامل أخطاء بوقوع لالحتفاظ كلمات يف صحيح

 العريب اخلط مهارة  )ه 

                                                
٤٦ Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada, ٢٠١٤), h. ١٠٥. 
٤٧ Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang; Misykat, ٢٠١٢), 

cet.٥, h. ١٨١. 



 

 الكلمــــات شـــكل يف احملــــرف علـــى التأكيـــد فقــــط لـــيسالكتابــــة الـــيت  هـــو اخلـــط

 يتم حىت الدرس غرض فإن وبالتايل. اجلمالية اجلوانب يتناول أيضا لكن واجلمل

 وفقـــا. واجلميلـــة الصـــحيحة العربيـــة واجلمـــل احلـــروف لكتابـــة البارعـــة لتالميـــذ يفا

 تبلــغ الـيت والثقافـة اإلعـالم وسـائل مـن واحـدة هـو العـريب اخلـط أن عفيفـي لسـامل

 املعلومـــات نقــل وهــي إال املعلومـــات، علــى للحصــول كوســـيلة. اجلماليــة قيمتهــا

 العـريب اخلـط اجلماليـة، قيمتهـا أن للثقافـة كفـرع. احلاضـر أو املاضي علمبال أيضا

 احلـــرب خـــالل مـــن القـــيم مجـــال عـــن التعبـــريو  البشـــر يف املســـلمني تقـــدم نتـــاج هـــو

 ،الثلـث ،النسـخ الكـويف، :األصلي العريب اخلط من خمتلفة أمناط. وأكثر والطالء

  .، الرحياين، والرقعةجايل الديواين، الديواين ،ارسيالف

 مهارة اإلنشاء  )و 

 شـكل يف العقـل موضـوع عـن التعبري إىل تتجه الكتابة فئة نهي م مهارة اإلنشاء

 أو التصــــور شـــكل ولـــيس الكتابـــة، إىل جـــرا وهلـــم شـــاعراملو  والرســـائل، أفكـــار،

  ٤٨ .فقط اجلملة أو الكلمة حمرف،

 أهداف تعليم مهارة الكتابة .٧

 يف التواصــل ميكــن التالميــذ أن حيــث يعــين الكتابــة مهــارة تعلــم يهــدف عــام بشــكل

  ٤٩ .احلياة يف احلقيقية لالحتياجات سيما ال العربية، للغةبا الكتابة

  :وتشمل عموما  الكتابة مهارة تعلم من هدافواأل نانزوحل وفقا

 .واجلمل الكلمات اختيار يف عنايةال  )د 

                                                
٤٨ Acep Hermawan, Op.cit., h.١٦٣-١٥١. 
٤٩ Ahmad Fuad Effendy, Op.Cit., h. ١٨٢. 



 

 ترتيــب قيمــة مجاليــا يبــدو حيــث اعرهمشــ وغرامــة عقوبتــه ترتيــبيف  لطيفــاليكــون   )ه 

 .الكلمات

  ٥٠ .صحيحة عقلية منوذج على الصحيح آراء على قادراً تعويد التالميذ ليكون   )و 

 الرئيسـي األهـداف أن إىل اإلشـارة ميكـن فإنـه أعاله، املذكورة النظرية إىل استناداً 

ــــ الكتابــــة مهــــارة مــــن ــــذ يمكنل  اللغــــة باســــتخدام الكتابــــة يفهم أفكــــار  صــــب التالمي

 .العربية

 

 اخلط النسخىالخطوات لتعليم  .٨

 س،يدر تال غرض: هي العناصر، إىل االلتفات ينبغي اخلط النسخى ميالتعل إعداد يف

 ميالتعلـ تنفيـذ يف اخلطـوات يلـي وفيمـا. للتقـدمي الالحقـة املراحل ،الوسائل واملوضوع،

  :D. Sirojuddin AR وفقا اخلط النسخى

 مقدمة  )ه 

 مضــــمون وشـــرح تحليــــلالو  قـــراءةال مث ،خبــــط النســـخ الســـبورة علــــى عبـــارة كتابـــة

 .الدرس موضوع حول لالهتمام ثريةامل حداثاأل أو قصةال ومضمون ،الفكر

 التوجه  )و 

 إىل االنتبـــاه يوجـــه مث أجزائـــه، ووصـــف احلـــرف واختيـــار الـــدرس، موضـــوع يصـــور

 .للممارسة بعناية مالحظتهو  املقارنة الوسائل،

 مارسةامل  )ز 

                                                
٥٠ Zulhannan, Op.Cit., h. ١٠٥. 



 

يف  فهــمال لتعزيــز موجهــة كانــت الــيت القضــايا حــول الشــائعة األســئلة بعــض ينقـل

 التالميـــــذ عمـــــل ذلـــــك وبعـــــد. الـــــذاكرة يف فـــــظاحل الوقـــــت نفـــــس ويف وضـــــوع،امل

 األخطــــاء إىل التالميــــذ انتبــــاه جــــذب بينمــــا بينهمــــا، جــــوالت أثنــــاء التــــدريبات،

 .على السبورة الشائعة

 تصحيحال  )ح 

 التصــحيح، بعــد. الصــحيحة واملهمــة التالميــذ كــل كتابــات بتصــحيح املعلــمقــام 

خـط  كتابـات حول أخرى مرة كتابةال بإعادة توجيه تقدميب يقوم املعلم والتالميذ

. الــدروس يغـادر أن قبـل التــايل للـدرس املنزليـة الواجبــات هلـم تعطـي مث ،النسـخى

  ٥١ .التايل الدرس يف الواجبات نتائج تصحيح يتم

 بـاخلربة املعرفـة حتقيـق مـدى علـى املعلـم مـن املسـتخدمة األساليب جناح يعتمد

 التالميــذ ليشــعر حمبــة كــونت أن ميكــن ذلــك إىل وباإلضــافة. التالميــذ اكتســبوها الــيت

ــــادوا الــــذين ــــول الصــــعوبات، مواجهــــة علــــى اعت  جاهــــدة تســــعى كمــــا املوضــــوع، وقب

. عليـــه احلفــاظ علـــى قــادرا كــوني وأن العمـــل، لتصــور حماولـــة يف االخنــراط للنهــوض،

  :بينها فيما ،اخلط يف أيضا ميالتعل وسائل بعض يلزم ذلك إىل وباإلضافة

 السبورة  )و 

 مــــن أجــــزاء لشـــرح امللونــــة، الطباشـــري مــــع األحيــــان بعـــض ويف للكتابــــة، ســـتخدمت

 .رفعها يتم اليت والكلمات احلروف وكتابة احلروف

 العريب لخطللرسم أو ل اللوحة  )ز 

                                                
٥١ Fauzi Salim Afifi, Op.Cit., h. ٤٨. 



 

 العـــام الشـــكل أن وشـــرح اجلمــل، يف والكلمـــات ،الكلمـــات يف األحـــرف لتحديــد

 .اخلط من معني لنوع

 مثلة املطبوعةاأل  )ح 

 .تمارينالة التالميذ ملاد إىل عتوزّ 

 اخلط كتاب  )ط 

  .أيديهم يف يالذ مثيل وتصبح للكتابة التعلم أو حملاكاة التالميذ على توزع

 

 املنشئ احلرف  )ي 

 مـــن مصــنوعة. اجلــدار أو اخلــاص، املؤقــت املخـــزن ،اخلاصــة علــى الســبورة علقــت

 عنـد وتصـدر خـاص صـندوق يف �ـا واالحتفـاظ البالسـتيك أو املعـدن أو اخلشب

  ٥٢ .دائماً  استخدامه

 

 ت السابقةالدراسا  .و 

 ترقيـــة مهـــارة يف اخلـــط النســـخى ميتعلـــب واملتعلقـــة صـــلةتامل البحـــوث مـــن بعـــض يلـــي فيمـــا

  :التايل النحو على الكتابة

ـــالعنوان جملـــة ،يوســـف اهللا عبـــد مـــاكمور، الـــدكتور .٤ اخلـــط النســـخى كتابـــة  مظـــاهر: ب

 القــرآن يف للخــط النسـخى األساسـية الكتابـات أنــواع دراسـة: الكــرمي للقـرآن يةأساسـ

 أنـواع من واحد اخلط النسخى هو أن ثالبح هذا نتائج وتظهر. العثماين ملصحفا

                                                
٥٢ Ibid., h. ٤٥ 



 

 منـوذج علـى اخلـط النسـخى حيتـوي. العربيـة للغـة النصـي الربنـامج يف املوجـودة الكتابة

 علـى كبـريا اعتمـاداً  تعتمـد ولكنهـا الكتابـة، يف معقـدة ليست اليت الكتابة من بسيط

 املصــحف أو القياســي القــرآن كتابــة يف مسيــار  اســتخدامه يــتم حيــث الكتابــة، قواعــد

 .العثماين

 الفـن يف العـريب اخلـط مسـامهة: بـالعنوان جملـة ،٢٠٠٧ يف عبداهللا ، احلاجبكر. حممد .٥

 شــيء العــريب هــو اخلــط فــن أن تبــني ثالبحــ هــذا نتــائج. يــةتارخي دراســة: اإلســالمي

 فــن. إلسـالما ديــن يف سـيما ال شــعبال أو مـةاأل فـن يعكــس ألنـه وقيمــة، جـداً  مهـم

 ،املعاهـد سيما ال ،يرساملد احلي يف احلياة إىل والتقدمي تطوير إىل تاجحي العريب اخلط

 يف عليهـــا احلفـــاظ وميكــن نفســـها، اإلســـالمية الفنــون علـــى احلفـــاظ ميكــن أنـــه حيــث

 .املستقبل

 لــتعلم احلاجــة: بــالعنوان البحــث العلمــي ،٢٠١٤ عــام حبلــول مصــطفىديــدي  حبــث .٦

 .العربية باللغةتدريب مهارة كتابة ل العريب اخلط فن

 لرتقيــة مهــارة العربيـة اللغــة لفــن خـط الــتعلم أمهيـة أن تظهــر ثالبحـ هــذا نتـائج

يف  ثالبحــ هــذا مــع مصــطفى ديــدي بــه قــام الــذي لبحــثل وجــه االنســجام. كتابـةال

 اخلــــط نــــوع يف يكمــــن مصــــطفىحبــــث  مــــع االخــــتالفوجــــه  ولكــــن. تعلــــيم اخلــــط

 أعـاله إليـه املشار وأنه عام بشكل اخلط فن و تعليمحن مصطفىاستخدم . املستخدم

 نـوع علـى الباحثـة بحـثت البحـث هـذا يف بينما ،اخلط عن عامة حملةهذا البحث  يف

 ساســيةاأل واداملــ شــكل يف املقدمــة املــواد .يعــين خــط النســخي اخلــط عا نــو أ مــن واحــد

 ميكــن الــيت لحــروفل والتمييــز أ، احلــرف كتابــة كيفيــة ،اهلجــائي احلــرف إدخــال مثــل



 

 تقدمــة،امل يف بالفعــل معينــة واداملــ هــذا البحــث، كانــت يف. هــاإرفاق ميكــن وال تركيبهــا

ـــــز ،اهلجـــــائي احلـــــرف توصـــــيل مثـــــل ـــــة،ال يف وضـــــعي أن ميكـــــن يالـــــذ بـــــني التميي  بداي

الـيت  العربيـة اللغةمجل  لنسخ الواجبة التالميذ إعطاء مث. اجلملة آخر يف أو األوسط،

 .ميالتعل يةعمل عند تعليمها مت قد

  

 
 



 

  لثاالباب الث
  منھجیة البحث

  

  نوع البحث  .أ 

 المملكة لغة في أو اإلجرائي للصف الدراسي البحث نوع ھو البحث العلمي ھذاإستخدمت الباحثة ل

 Nur Hidayahكما نقل  Stephen Kemmisو عند  . Class Room Action Research (CAR)المتحدة

 مشكالتلدراسة ال ھو شكل دراسة التقییم أو التحقیق الذي ینفذ يالبحث اإلجرائي للصف الدراسعلى أن 

لترقیة التنفیذات اإلجتماعیة أو  لبحث اإلجرائي للصف الدراسيواستخدمت الباحثة ا, والتعلیم أیضا االجتماعیة

  ٥٣. و أحوال التي تمكن بتنفیذ التربیة, مفھوم عن التنفیذات التربیة, التربیة

شكل دراسة التحقیق  أن البحث اإلجرائي للصف الدراسي ھو Haryonoقل كما ن McNiffوأما عند 

  ٥٤.لتطویر المناھج الدراسیةإستخدامھا  نتائج التي یمكنالذي قام بھ المعلم ب

وأما الھدف لھذا البحث العلمي ھو لتحسین أو لتطویر النظام الدراسي الموجود و لیحل المشاكل التي 

ومع ذلك، . ومن نتائج البحث أیضا تھدف لتعلمھا ویمكن الوصول إلیھا الناس. تعلمیواجھھا التالمیذ عند عملیة ال

حلھا بحث عن ثم , ھذا البحث اإلجرائي لیحل المشاكل الموجودة في الفصلبصفة عامة فإن الغرض الرئیسي من 

  .عن طریق اإلجراءات المتخذة

  موضوع البحث   .ب 

 البحث میدان .١

أصبح لثانویة اإلسالمیة الحكومیة األولى فرینج سیووا والبحث ھو في المدرسة ا كائنوأما 

 .المدرسة الثانویة اإلسالمیة الحكومیة األولى فرینج سیوواالتالمیذ الصف الثامن  موضوع البحث

  

                                                
٥٣ Nur Hidayah, Panduan Praktis Penyusunan dan Pelaporan PTK (Penelitian Tindakan 

Kelas), (Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya, ٢٠١٣),h. ٦.  
٥٤ Haryono, Bimbingan Teknik Menulis Penelitian Tindakan Kelas, (Yogyakarta: Amara 

Books, ٢٠١٥), h. ٢٣. 



 

 البحث  وقت .٢

  .في الفصل الدراسي األول ٢٠١٦سبتنبیر  ٢١-١٩وأن ھذا البحث یعقد  في 

  طریقة جمع البیانات. ج

ألن النتائج الجیدة . ع البیانات عند البحث محتاج باإلستخدام من بعض الطریقة فیھاوأما الطریقة جم

  : واستخدمت الباحثة طریقة جمع البیانات وھي كما یلیھ. تؤثر بأسالیب جمع البیانات

 طریقة المالحظة .١

ة طریقة المالحظة ھي عملیة معقدة، وھي العملیة التي تتكون من مجموعة من العملیات البیولوجی

السلوك البشري، إجراءات العمل،  عن مستخدمة عند البحث فیما یتعلق بیاناتالجمع ل تحلیل, والنفسیة

عملیة جمع البیانات في  ھاالمالحظة بأن و  ٥٥.جدا لیس كبیر مستجیبونوإذا كان ال  والظواھر الطبیعیة

  ٥٦.البحث أحوال ةأو المراقب ةالباحث بحثت الدراسة التي

 مراقبةبأن المالحظة ھي ال Ermalindaو  Paizaluddinكما نقل من  Deanو  Jamesو عند 

ثم إستنتج على جمیع , ت دون التالعب أو التحكماوقسلوك الشخص لبعض األإلى واالستماع  مشاھدةو ال

المالحظات  وتجري ٥٧.ھا في تفسیر مستوى التحلیلالبیانات المحصولة أو إستكمال الشروط إلستخدام

وفي ھذا البحث مالحظة عن التعلیم الخط العربي بقواعد  .كائن أو الحالة التي یتم دراستھااللتحدید حالة 

 ١في المدرسة الثانویة الحكومیة  الصف الثامن تالمیذلاكتابة وذلك لتحسین مھارات ال, الخط النسخي

  .فرینج شوو

  المقابلة   .٢

                                                
٥٥ Sugiyono, Metodelogi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Bandung : Alfabeta, ٢٠٠٧), h. ٢٠٣. 
٥٦ Haryono, Op. Cit., h. ٦٣. 
٥٧ Paizaluddin, Ermalinda, Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research), 

(Bandung: Alfabeta, ٢٠١٤), h. ١١٣. 



 

أن  James وعند   ٥٨.ا سابقاالمقابلة ھي دلیل على المعلومات أو المعلومات التي حصلت علیھ

مع غرض الحصول على المعلومات، باإلضافة إلى الحصول على عملیة إتصالیة األفعالیة  المقابلة ھي

   ٥٩.كاملة، وسیتم أیضا توفیر المعلومات الھامةالالصورة 

وسیلة لجمع البیانات عن طریق إجراء السؤال فمن اآلراء السابقة معروف أن المقابلة ھي 

  .معلومات عن دراسة یجري تنفیذھاالتحدثت مع الناس الذین یمكن أن توفر  والجواب

باستخدام  الباحثالحاجة التي ستعقد من  أن على Sugionoكما نقل من  Sutrisno Hadiوعند 

  :مقابلة على النحو التاليالأسالیب 

  .ھو الشخص األكثر درایة نفسھ) ستجیبونالم(أن موضوع . أ

   .ان موضوعات للباحثین صحیح وجدیر بالثقةلس أن ما جاء على .ب

  ٦٠.أن تفسیر موضوع األسئلة التي طرحھا الباحث ھو نفس ما ھو المقصود من قبل الباحثین. ج

  .اإلجرائيھناك ثالثة أنواع من المقابالت والتي یمكن استخدامھا في البحث 

  ةغیر منظم ةالمقابل. أ 

, البیاناتلجمع  مقابلة التي تم ترتیبھاالون أدلة حیث لم یستخدم الباحث ي المقابلة الحریة ھ

  ٦١.ھامقابلة التي یتم استخدامھا فقط في شكل الخطوط العریضة للقضایا التي یطلبالأدلة 

  ةغیر منظم ةالمخطط المقابلة.أ. ب

 واحد أو سؤالین ، ولكن بعد أن یعطي افتتاح المقابلھي  المقابلة المخططة غیر منظمة

 من بعض یطلب أیضاأن  قد لمقابلویجوز ل فراد العینة الختیار ما سیتم مناقشتھا،فرصة لأل المقابل

  ٦٢.توضیحالستكشاف أو سئلة إلاأل

                                                
٥٨ Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial, (Bandung: Alfabeta, ٢٠١٤), h. 

٢٩١. 
٥٩ Paizaluddin, Ermalinda, Op.Cit., h. ١٣٠. 
٦٠ Sugiyono, Op.Cit., h. ١٩٤. 
٦١ Ibid., h. ١٩٧. 
٦٢ Haryono, Op. Cit., h. ٦٨. 



 

  المقابلة المنظمة . ج

عن تقنیات جمع البیانات، وعندما یكون الباحث أو جامعي  ةمنظمالمقابلة الوقد استخدم 

لذلك، في إجراء ف. تم الحصول علیھاالمعلومات التي سی ات نعرف على وجھ الیقین حولالبیان

كل أسئلة مكتوبة كما تم إعداد بیانات إلى أداة البحث في شال يمعا، وقد وضعت جةالمقابل

جامعي كتبھا نفس األسئلة، و المستجیبینأعطیت كل  ةنظمالممع ھذه المقابلة و .ستجابة البدیلةاإل

  ٦٣.بیاناتال

 وھي المقابلةالتي یتعین دراستھا  ن الشاكلع بحثویستخدم أسلوب المقابلة لل, ومن ھذا البحث

  . المخططة غیر منظمة

 أجریت. الحریة في إجراء المقابلة من حیث اإلجابة على األسئلة المطروحة باحثةقدم التو
و مدرس لمادة أخرى في المدرسة الثانویة الحكومیة األولى  مدرس اللغة العربیة إلى الباحثة

  . لتالمیذمھارات الكتابة لدى ا رقیةھود المبذولة لتحول الجعن , فرینج سیووا
 ختباراإلطریقة   .٣

مجموعة من المحفزات الاالختبار عبارة عن  و .ثمن البیانات القیمة في مجال البحاالختبار ھو قیاس 
  ٦٤.جابات التي جعلت أرقام التسجیلاإلتعطى لشخص بقصد الحصول على 

مستوى اللى شخص أو بعض الناس لتكشف أسرار الدولة أو عدد من األسئلة المقدمة إ ھو االختبارو
  ٦٥.النفسي ناحیةالتنمیة في واحدة أو أكثر من 

للحصول على  تالمیذتعطى لل التي قیاسالأداة  ھو االختبار معروف أن, اآلراء السابقةواستنادا إلى 

  .سعر للشخصالقیمة أو الاإلجابات التي یمكن استخدامھا كأساس لتحدید 

ختبار اإلھو  بحثال ا، ونوع من االختبارات المستخدمة في ھذاإلجرائكأداة للبحث اإلختبار  ومع أن

وھذه   .٦٦ویمكن إستخدامھا لألفراد واإلجتماعیة .لكل من األسئلة واألجوبة في الكتابة ویقال ذلك ألن .كتابيال

الثامن أ المدرسة الثانویة اإلسالمیة الطریقة المستخدمة لمعرفة المھارات الكتابة العربیة لدى التالمیذ الصف 

  .الحكومیة فرینج سیووا

  الوثائق  .٤

                                                
٦٣ Sugiyono, Op.Cit., h. ١٩٤. 
٦٤ Paizaluddin, Ermalinda, Op.Cit., h. ١٣١. 
٦٥ Haryono, Op. Cit., h. ٥٦. 
٦٦ Haryono, Op. Cit., h. ٥٧. 



 

 المكتوبة المصدر البیانات غرافیة، والشرائح، واألشرطة والفیدیو لیست وال, صورالثائق في شكل الوو
 يفداة لوصف ما یحدث في الفصول األ ملكت ةالفصول الدراسیة بحیث الباحث أنشطة مالحظةفي  مساعدة المعلمل

  ٦٧. اإلجرائمن أجل البحث  وقت التعلم
یمكن  ووثیقة  تكون البیانات ألنھاكمصدر  القدیمة مستخدمةثائق الوو Lexy J. Moleongوعند 

  ٦٨. أیضا تفسیر، حتى التنبؤالدراسة ولاستخدامھا ل
ائق أو وثالمعلومات من خالل البیانات أو الوسیلة للحصول على فمن اآلراء السابقة طریقة الوثائق ھي 

البیانات التي تم الحصول علیھا من ھذه الوثائق و. وسریة في البحث أن تكون مرجعاب ةبیانات التي المھمال

  .نتائج االختبارمن  مثل التقییم ةوالمالحظ ةتعزیز البیانات من المقابللستكمال و المستخدمة إل

  طریقة تحلیل البیانات . د
تم إجراء و . عموما وصفیةالالنوعیة ب ھاتحلیلحث اإلجرائي، الحصول علیھا في الب البیانات التي تم

وقد تم تحلیل البیانات . البیانات الكمیة والبیانات النوعیة من تحلیل البیانات على كل من البیانات التي تم جمعھا،
  ٦٩. وعیة، والبیانات النوعیة بجعل األحكام الن)٪(ھي بعالماتو بسیطة،الطریقة الكمیة الالنوعیة باستخدام 

أن في تحلیل البیانات البحث اإلجرائ  Ermalindaو  Paizaluddinكما نقل من  Hopkinsوعند 
  ٧٠: عدة المراحل وھي

 فئة البیانات .١

االختبار  وھوتحلیل الإلى أربع فئات محددة لتسھیل تنظم  ةباحثالعلیھا  تالبیانات التي حصل

  ).المفاھیم والعملیات وتطبیق المفاھیم(والفھم 

 قیق البیاناتتح .٢

تقنیات التثلیث البھا ثم إجراء  اوموثوق اوصحیح اموضوعی التي حصلت البد بأن تكون البیانات

  :والتشبع ھو تنفیذ بعض اإلجراءات، مثل

 .متنوعة من الطرق للحصول على نفس البیاناتوباستخدام مجموعة . أ

 .مختلفة في الدراسةالنفس البیانات  من حفر. ب

 .مالھاكستد من ایات التي تم جمعھا للتأكإعادة البیان. ج

 .إجراء تحلیل ومعالجة البیانات التي تم جمعھا. د

  .مع األخذ بعین االعتبار رأي الخبراء. ه

                                                
٦٧ Ibid., h. ٧١. 
٦٨ Paizaluddin, Ermalinda, Op.Cit., h. ١٣٥. 
٦٩ Paizaluddin, Ermalinda, Op.Cit., h. ١٣٥. 
٧٠ Ibid., h.١٣٦. 



 

 تفسیر البیانات .٣

  .المتفق علیھا والتنظیم نظریةالتفسیرھا على أساس ب التي تم جمعھا البد البیاناتو

  اإلجراء  .٤

 من نتائج تحلیل البیاناتو .في تنظیم اإلجراء البعد تحدیثلة ستخدممالبیانات من التفسیر 

  :الخطوات التالیة مئویةالنسبة محسوب بالالكتابة لمھارات  ختباراال

 .تالمیذھا الخالصة قیمة التي حصل علی )١

 .حساب القیمة التراكمیة من كل جانب )٢

 .متوسط القیمة ال حساب )٣

 .حساب النسبة المئویة )٤

 :ة التالیةیتم احتساب نسبة بالمعادل

  NP = NK / R × ١٠٠٪ 

 :مالحظات

NP :نسبة القیمة 

R :المستجیبون 

NK :٧١.القیمة التراكمیة  

عامة الوھذه النتائج تقدم لمحة . بین نتائج الدورة األولى مع نتائج الدورة الثانیةمقارنة دورة النتائج كل و  
    .الخط النسخة مھارات الكتابة باستخدام زیادالنسبة العن 

 ٣دول الج

  ٧٢معیار تقییم المھارات الكتابة العربیة

  المعلومات  البیان  النسبة المئویة  الرقم
  كامل  جید جدا  ٪١٠٠-٪ ٩٠  ١
  كامل  جید  ٪٨٩-٪ ٧٠  ٢
  غیر كامل  مقبول  ٪٦٩-٪ ٥٠  ٣
  غیر كامل  ناقص  ٪٤٩≤  ٤

  

                                                
٧١ Haryono, Op. Cit., h. ١٢٥. 
٧٢ Suharsimi Arikunto, Suhardjono, Supardi, Penelitian Tindakan Kelas Edisi Revisi, (Jakarta: 

PT Bumi Aksara, ٢٠١٥), h. ١١٠. 



 

  
  إجرائیة البحث . ه

 Suharsimi Arikuntoمفرقة عند السابقة یقال أن البحث اإلجرائ بأقسامھا ال نظریةالمن بعض و
  :ھناك األمور الالزمة بتنفیذھا: نستطیع أن نخلص عموما كما یلي

 التخطیط .١

 تنفیذال .٢

 ةمالحظال .٣

  ٧٣التأمل .٤
 و Paizaluddinذي نقل من ال Suharsimi Arikuntoأما بالنسبة للنموذج وشرح لكل مرحلة وفقا     

Ermalinda ھي على النحو التالي.  

  ٢الصورة 
  ٧٤اإلجرائ لبحث العمليل دورةال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 التخطیط .١

التخطیط الجید  تنفیذب. PTK تنفیذللقیام المعلم قبل  األولىمرحلة الالتخطیط ھو النشاط الرئیسي في     

 .بشكل أكثر فعالیة النشاط على العمل معلى الصعوبات وتشجیع المعل حلیلسیكون من األسھل للت  PTK المعلم

                                                
٧٣ Paizaluddin, Ermalinda, Op.Cit., h. ١٣٣. 
٧٤ Suharsimi Arikunto, Suhardjono, Supardi, Op.Cit., h.١٤٤. 

? 

Pengamatan 

Pelaksanaan SIKLUS II Refleksi 

Perencanaan yang direvisi 
yang 

Pengamatan 

Refleksi SIKLUS I Pelaksanaan 

Perencanaan 



 

لغة المعاییر والمناقشة مع الزمالء لوضع الالتعاون و ةوالباحث یكون المعلمأن  كجزء من التخطیط، یجب

  .ةححیصالتصور في تصمیم إجراءات الو المتساویة

، مشكلة البحثمراحل التخطیط مراحل تحدید المشكالت، وتحلیل المشكالت، والوتشمل تنفذ في     

  .فرضیات العملالووضع العمل في شكل 

 التنفیذ  .٢

سیناریوھات العمل التصحیحیة التي یتم التنفیذ ط، فإن الخطوة التالیة ھي تخطیالقد تم إعداد كل  إذا كان    

نشطة ھذا األوقت تنفیذ ، في الحاضرالجدول ب وفقاویتبع أیضا األنشطة التي  .التخطیط لھا في الوضع الفعلي

  .العمل عن طریق المالحظة

 المالحظة .٣

نتائج ھذه و. اآلثار الناجمة عن اإلجراءات في الفصول الدراسیة لعرض وتوثیق یھدف ھذه المالحظة و    

في  .المالحظة ھي أساس للتفكیر بحیث المالحظات التي یجب أن تكون قادرة على معرفة الوضع الحقیقي

 ، والبیئة،اإلجرائیة، واآلثار المترتبة على اإلجرائیةھي عملیة  ةالباحث تألشیاء التي یجب أن الحظالمراقبة، وا

  .التي تنشأ المشاكلو

 خالل اإلجراءات من في المالحظة العامة ھي محاولة لتسجیل جمیع األحداث واألنشطة التي تجري    

في المراقبة المراقب ال تستخدم أوراق المالحظة، ولكن . یمكن المالحظات تكون مفتوحة ومغلقة .عند التصحیح

صعودا واستخدام ورقة المالحظة  بمراقالثیقة، تم تعیین والمراقبة العلى . بیضاء لتسجیلالفقط إلعداد ورقة 

  .لتسجیل لوحظ نشاط التعلم

یتم تفسیر نتائج المناقشة . فوائد إذا تم اتباع تنفیذھا من جانب ردود المناقشةالتوفر  فصولال ةوالمالحظ    

لتحدید  المحسنات راتیجیاتتشیر المناقشة إلى تطبیق األھداف ووضع است. معا عن طریق تدابیر التنفیذ والمراقبة

  .الخطة المقبلة

  التأمل . ٤



 

أداء  ، والتي سیتم استخدامھا لتحسینالباحثة قد نفذت التي ھي إجراء تنقیح الخطة لتأملا من نتائج    

أو التي لم  ھاأو ال یحدث، ما تم إنتاج/ حدث و ھو محاولة لتقییم ما  PTKفي  التأمل .القادم لقاءالمعلم في ال

   .بنجاح اإلجراءات التصحیحیة التي تم تنفیذھاتستكمل 

وبعبارة أخرى، . PTKخطوة أخرى في الجھود المبذولة لتحقیق ھدف الالنتائج لوضع  تلك وتستخدم    

مختلفة الھو دراسة النجاح أو الفشل في تحقیق الھدف المرحلي، وتحدید المتابعة من أجل تحقیق أھداف  التأملو

  .في حین أن آخرین

كالعزائم لتوضیح , إلحتیاج األوقات لنتائج التأمل, بتنفیذه دورة واحدة ، ال یمكن إجراء البحثكفلذل    

  ٧٥.الدورة القادمة و كیف إجراءھا كالصورة التالیة

تكرار جوالت من المراحل والدورة بعدھا دورة الثانیة الواحدة، والدورة الأكثر من  PTKعندما یكون     

بین الدورة األولى واآلخر غیر وبالتالي، . خطوةال كل دائماتحسین الخطوة   والثانیة ،األولى الدورةفي . السابقة

  .متساویة مھما كان بالخطوة المتساویة

. دورة، بما في ذلك التخطیط والتنفیذ والمراقبة والتأملالھناك أربع خطوات في كل  اإلجراءبحث الفي     

  .تعلیم الخط النسخ٪، باستخدام ٩٠ میذاتل ٣٠ف المراد تحقیقھا من أما بالنسبة لألھدا

 الدورة األولى .١

 : الخطة وتشتمل على )١

 .عند التنفیذالمواد باللغة العربیة  علميحوار مع مال .أ

 .تحدید المواد التي سیتم تدریسھا .ب

 .تحدید الطریقة التي ستستخدم .ج

 )RPP(خطة تنفیذ التعلم الإنشاء  .د

 .إعداد وسیلة للتعلم .٥

                                                
٧٥ Paizaluddin, Ermalinda, Op.Cit., h. ٣٧-٣٤. 



 

كتابة الحروف  :، وھييالنسخ الخطمثلة من القواعد التي تحتوي على مواد األتقدیم  .و

  .وترتیب الجلة المفیدة, والمفردات, الھجائیة

  جعل أداة المالحظة .ز

  تقییم التعلمالأداة  جعل .ح

 التنفیذ )٢

لخط وھذا التنفیذ ھو عملیة التعلیم باستخدام ا  ٧٦. مشروعالتنفیذ وھو تنفیذ أو تطبیق محتویات ال

  :وأما الخطوات التنفیذ كما یلي. النسخي

ي المواد العربیة علممع م ةأوال مناقش ثةالباح تالتي یجري اتخاذھا، كان قبل تنفیذ اإلجراءات .أ

  .تناقش المواد التي یمكن استخالصھا وكیف ینبغي تنفیذھاو

  .الخط النسخيمن خالل تطبیق التعلم " مھنةال"المواد التي تدرس ھي حول  .ب

  . عن المھنةالدرس   ةخط ةالباحث تبعد تعلم المواد التي یمكن تعلمھا، وكتب .ج

  .الخط النسخثم إعداد وسائل اإلعالم في شكل المواد التي یجري دراستھا من خالل تطبیق  .د

  .إعطاء المعلم نموذجا لكتابة الخط النسخي وفقا للقواعد التعلم الخط النسخي. ه

  .فیة كتابة الخط النسخي وفقا بما یعلم المعلمبمتابعة التالمیذ كی. و

  .إعطاء الفرصة من الدقائق على التالمیذ لكتابتھا ویدور المعلم حول التالمیذ مع التفتیش. ز

إذاكانت الخطیئة في الكتابة فالزم للمعلم بأن یرشد , أمر المعلم جمع الكتابة ثم إنتاجھا. ح

  .التالمیذ لفھمھم عن القواعد

  .لمعلم الفرصة للسؤال عن كیفیة الكتابة وفقا للقواعد الخط النسخيإعطاء ا. ط

 أوأیضا أن تأخذ المالحظة  ةاءات التي یجري اتخاذھا، الباحثفي حین أن تنفیذ اإلجر .ك

  ).مراقبةال(

  

  المالحظة. ٣

                                                
٧٦ Ibid.,h. ٣٦. 



 

 میذتالالتي وجھت المعلمین وال ة، والمالحظھا بتنفیذ اإلجراء معاتنفیذ المراقبة المرحلةھذه  في

، ةوقد تم الحصول على المالحظ. ورقة المراقبة علىدة تنمس يالنسخ الخطفي عملیة التعلم 

  .الرامیة في الدورة القادمة اإلجراءوتستخدم لتحسین عملیة التعلم لتنفیذ 

حتى یكون كتابة ، نقصان فھم قواعد الخط النسخيبالتدریس اللغة العربیة  المعلم الذي یقوم

ونقصان فھم التالمیذ عن المادة التي  .وكتابتھم غیر واضح, وءة على السبورةالتالمیذ غیر مقر

  .علم بھ المعلم ألن كتابتھ غیر واضح

  

  التأمل. ٤

معاییر وخطة العمل للدورة ال، وكذلك الباحثة ر ما فعلتاكرنشاط إلالفي ھذه المرحلة 

النقصان في  منزال موجودة في ھذه المرحلة من التخطیط والتنفیذ والمراقبة ال ت  ٧٧.المقبلة

  .مھارات الكتابةالالعربیة خاصة في  تعلیم اللغة

یمكن تحسین مھارات الكتابة  تالمیذبحیث ال يالنسخ الخط قواعد الكتابةاللتعلم حتى یحتاج إلى ا

  .في دروس اللغة العربیة

  الدورة الثانیة   .٢

ولكن في الدورة الثانیة تحسن من الدورة التخطیط لتنفیذ المرحلة الثانیة ھو مماثل لدورة األولى،     

 اإلجراء عندفي تنفیذ  قنصانال وجودذ المرحلة الثانیة المحدد بسبب ییتم تنف. األولى، وتختلف في األمور المادیة

  .ة األولىدورال

  

   

                                                
٧٧ Ibid.,h. ٣٧. 



 

 مناقشتهو  البحث نتائج

 

  الوصف للمدرسة  .أ 

 برينجسيو ١الحكومية  اإلسالمية المتوسطة المدرسةذاتية  .١

 برينجسيو ١ احلكومية اإلسالمية املتوسطة املدرسة:   املدرسة إسم  )أ 

 ١٢١١١٨١٠٠٠٠١:     الرقم اإلحصائي للمدرسة   )ب 

 المبونج اجلنويب:   الرقم األساسي للمدرسة الوطنية  )ج 

 :     العنوان  )د 

 اجلنوبية برينجسيو:     القرية )١

 برينجسيو:     املقاطعة )٢

 دينال لوزارة تابعة :  املبىن ملكية حالة  )ه 

 ١٩٧٨ مارس ٢٦ يف ١٩٧٨ لعام ١٦ رقم: التشغيل إذن  اريخالتالرقم و   )و 

 ٢٠١٣/ ١٢LPG/ RKO/BAP-SM/٠٧٩   :االعتماد قرار رسالة وتاريخالرقم   )ز 

 )٢٠١٣ ديسمرب ٢٤(

 أ :  االعتماد مستوى  )ح 

  ٢م ٤,٢٩٠:   متاما األرضوسع    )ط 

 ٢م ٣,٣١٣:     بناءوسع ال  )ي 

 الصف  ٢١ ٤:   احمللية/لبناءعدد ا  )ك 

 ساعة ١١٩٨/الصباح:   عدد احلصص/ التعلموقت  )ل 

 KKM األصل: درسةامل موعةجم حال  )م 

  الدينية املدارس ١٩: KKM أعضائها جمموع  )ن 



 

 صف ٢١: للتعلم جمموعات عدد  )س 

 .تلميذ ٩٠٤:، جمموع ٥٤٢، النساء ٣٦٢ الرجال: اإلمجايل التالميذ عدد  )ع 

 اجلامد: بناءال دولة  )ف 

 موجود: درسةامل غرفة رئيس  )ص 

  موجودة: غرفة املدرسني  )ق 

 موجودة :اإلداريني وظفنيامل غرفة  )ر 

 موجودة: صالة غرفة  )ش 

 موجودة :مكتبة  )ت 

  موجودة: واحلواسيب املختربات  )ث 

 روتني خزانة أمني. ٠- ٣٠-٠٠٠٠٤٢- ٠١- ٠٣٥٨: للمدرسة احلساب رقم  )خ 

 للمدرسة 

 ٣٢٥,٠٠٠-٠٠.٠١٥.٦٥٩.٦: NPWP  )ذ 

  mtsnpringsewu@gmail.com: للمدرسة اإللكرتوين الربيد  )ض 
  برينجسيو ١الحكومية  اإلسالمية المتوسطةمدرسة لل التأسيسي مختصر التاريخ .٢

  :يلي كما برينجسيو ١ احلكومية اإلسالمية املتوسطة للمدرسة تأسيس

  PGAهي  برينجسيو ١ احلكومية اإلسالمية املتوسطة للمدرسة ولاأل نالشأ يف   )أ 

 الدينية الشئون وزير رسالة القرار مع ١٩٦٨ عام يف أنشئت لرابعة،احلكومية ا

احلكومية   PGA املنظمة استعداداتحتكيم  حول ١٩٦٨ عام يف ٢٣٤ رقم

 .Arsan Jamal, BA السيد املدرسة رئيس. ١٩٨٦ أكتوبر ٢١ يف لرابعةا

 .M. Chudori, BA السيد املدرسة رئيس ١٩٧١يف العام   )ب 



 

 احلكومية اإلسالمية املتوسطة ملدرسةا احلكومية إىل  PGA من احلالة تغيري  )ج 

 ب ١٩٧٨ لعام ١٦ رقم املرسوم الدينية الشؤون وزيرلقرار لبرسالة ا ،برينجسيو

 .M. Chudori, BA السيد هو املدرسة رئيس منصب شغل الذي ١٩٧١ عام

 .Drs. Suwarno هو ملدرسةا رئيس منصب ١٩٧٨ عام يف  )د 

 .Drs. Wahid Rasjid  استبدال املدرسة رئيس منصب ١٩٨٣ عام يف  )ه 

 .Drs. H. M. Baijuri Rasyid  حمل املدرسة مدير منصب ١٩٨٦ عام يف  )و 

 .Dra. Lailaniة السيد حمل املدرسة مدير منصب ،١٩٩٦ عام يف  )ز 

 .Dra. Dahlena Ibrahim املدرسة مدير منصب ٢٠٠٣ عام يف  )ح 

 .Drs. Khaeruddin. AS السيد ملدرسةا رئيس منصب ٢٠٠٤ عام يف  )ط 

 ,Rijali السيد ملدرسةا رئيس منصب ٢١/٠٢/٢٠١٢ – ٢٠٠٦ عام يف  )ي 

S.Pd.I. 

 السيد ملدرسةا رئيس منصب ٠٥/٠٨/٢٠١٣ إىل . ٢١/٠٢/٢٠١٢ يف  )ك 
Hilman, S.Ag. M.Pd.I . 

 ,H. Nurhadi السيد حمل حيل ،٢٠١٤ ديسمرب ٣١ إىل ٠٥/٠٨/٢٠١٣ يف )ل 

S.Ag. M.Pd.I. 
 .ALMADI, S.Ag. M.Pd.I السيد حمل حيل اآلن إىل ٢٠١٤ ديسمرب ٣١ يف  )م 

 رقم الصحة طريقبرينجسيو  ١ احلكومية اإلسالمية املتوسطة ملدرسةا قعت

 ١٤.١٠إىل  ٠٧.١٥ا من الساعة صباح نفذت ميالتعل وأنشطة. برينجسيو ١٢٨

  ٧٨ .اإلندونيسي الغريب بتوقيت

  

 ١الحكومية  اإلسالمية المتوسطة لمدرسةل، واألهداف والرسالة ،الرؤية .٣

 برينجسيو

                                                
٧٨ Dokumentasi MTs Negeri ١ Pringsewu Tahun Pelajaran ٢٠١٦/٢٠١٧ 



 

  برينجسيو ١ احلكومية اإلسالمية املتوسطة للمدرسة الرؤية  )أ 

 ،كاملدرسة اجليدةبرينجسيو   ١ احلكومية اإلسالمية املتوسطة درسةملحتقيق ا

 املهرة لمجتمعاملرجوة ل ذكي،ال النبيلة، ى، واألخالقتوقبال التالميذ اعتماد

  .العوملة عصر يف املنافسة على القادرين

 برينجسيو ١ احلكومية اإلسالمية املتوسطة للمدرسة الرسالة  )ب 

 .واملوظفني املعلم مهنية حتسني )١

 .املدرسة يف املوجودة املكونات املوارد أداء حتسني على يعمل )٢

 .بالكفاءة وتتسم فعالة وإدارة والتعلم التعليم أنشطة حتسني )٣

 الدراسية املناهج ا�ال يف حتققت اليت التعلمونتائج  االنضباط، حتسني )٤

 .اإلضافية

 .التحتية والبنية التعليمية املرافق من املثلى االستفادة )٥

 .واإلسالمي اجليد واجل خلق )٦

 .وخارجياً  داخليا املنسجمة العالقات تعزيز )٧

 برينجسيو ١ احلكومية اإلسالمية املتوسطة للمدرسة األهداف  )ج 

 علوم،الو هلم اإلميان والتقوى  الذين العاملنيأو  واملوظفني املعلم والتالميذ جعل

 للشعب، يةبالوال االضطالع يف واملسؤولني املهرة األكادميي، التفوق جمال يف

  .والدولة ،والدين

  

  

  



 

 ١للمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية  المدرسينالبيانات ألحوال  .٤

 برينجسيو

  ٤الجدول 

برينجسيو ١المدرسون للمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 
٧٩  

No Nama Guru NIP L/P Mata Pelajaran 
١ Almadi, S.Ag. M.Pd.I ٠٠٢ ١ ١٩٩٩٠٣ ١٩٧٣٠٨٠٣ L Bahasa Arab 
٢ Drs. Syamsar ٠٠٢ ١ ١٩٩٤٠٣ ١٩٦٣٠٣٠٥ L Penjas 
٣ St. Nafiyah, M.Pd.I ٠٠٣ ٢ ١٩٩٨٠٣ ١٩٧٠٠٥٢٤ P Bahasa Arab 
٤ Siti Iskada,S.Pd. ٠٠٢ ٢ ١٩٩٤١٢ ١٩٧٠٠١٢٨ P B. Lampung 
٥ Ida Yani, M.Pd. ٠٠٢ ٢ ١٩٩٩٠٣ ١٩٧٢٠١١٧ P Sejarah 
٦ Hudrotun, S.Pd. ٠٠١ ٢ ١٩٩٠٠٣ ١٩٦٤١١١٥ P Akidah akhlak 
٧ Wahyuningsih, A.Md. ٠٠٣ ٢ ١٩٩٠٠٣ ١٩٦٥٠٧٠٥ P Fiqih 
٨ Tismanidar, S.Pd. ٠٠٣ ٢ ١٩٩١٠٣ ١٩٦٣٠٥١٢ P B. Indonesia 
٩ Margini, S.Pd. ٠٠٤ ٢ ١٩٩٢٠٣ ١٩٦٥٠٣٢٣ P BK 
١٠ Yeni Astuti, S.Pd.M.Si. ٠٠١ ٢ ٢٠٠٠١٢ ١٩٧٥٠١٠٢ P Fisika 
١١ Suratman, S.Pd. ٠٠١ ١ ١٩٩٢٠٣ ١٩٦٧٠٨٠٧ L BK 
١٢ Parid, S.Pd. ٠٠٤ ١ ١٩٩٣٠٣ ١٩٦٨٠٦١٠ L Bahasa Inggris 
١٣ M. In'ami, S.Ag. ٠٠٣ ١ ٢٠٠٠٠٣ ١٩٧٢١٠٣٠ L Al-Qur’an Hadits 
١٤ Tri Api Lastuti, S.Pd. ٠٠٢ ٢ ١٩٩٥١٢ ١٩٧١٠٤٠٥ P Matematika 
١٥ Purnaliah, S.Pd. ٠٠٣ ٢ ٢٠٠٠٠٣ ١٩٧٠٠٢١٢ P B. Indonesia 
١٦ Yusriyati, S.Pd. M.M ٠٠٢ ٢ ٢٠٠٣١٢ ١٩٦٦١١٢٨ P Bahasa Inggris 
١٧ Tukiman, S.Pd.I. ٠٠٨ ١ ١٩٩١٠٣ ١٩٦٣٠٣١٥ L Akidah akhlak 
١٨ Dra. Badariyah, M.Pd.I ٠٠٢ ٢ ١٩٨٩٠٣ ١٩٥٧٠٩٠٨ P Al-Qur’an Hadits 
١٩ Tartiana. S.Pd. ٠٠١ ٢ ٢٠٠٥٠١ ١٩٦٦٠٦١٠ P Matematika 
٢٠ Azhar, S.Pd. ٠٠٤ ١ ٢٠٠٥٠١ ١٩٦٧١٠٠٨ L Biologi 
٢١ Erita Tri Y. M.Pd.I ٠٠٣ ٢ ٢٠٠٣١٢ ١٩٧٥١٠٢٣ P Al-Qur’an Hadits 
٢٢ Yudi Permono, S.Pd ٠٠٦ ١ ٢٠٠٥٠١ ١٩٧١٠١٢٨ L Matematika 
٢٣ Uhan Rohimil, S.Pd ٠٠٤ ١ ٢٠٠٥٠١ ١٩٧٦١٢١٠ L B. Indonesia 
٢٤ Suryati, S.Pd ٠٠٦ ٢ ٢٠٠٥٠١ ١٩٧٠٠٥٢٧ P IPS 
٢٥ Tumiran, S.Pd. ٠٠٥ ١ ٢٠٠٥٠١ ١٩٧٦٠٣٢٨ L BK 
٢٦ Risa Susana,S.Pd. ٠٠٦ ٢ ٢٠٠٥٠١ ١٩٧٢١٠١١ P IPS 
٢٧ Nur Wahidah S, S.Pd. ٠٠٥ ٢ ٢٠٠٥٠١ ١٩٨٠٠٣٢٦ P Matematika 
٢٨ Linawati, S.Pd. ٠٠٦ ٢ ٢٠٠٥٠١ ١٩٧٠٠٢٠٥ P BK 
٢٩ Syarifah Umi Wardah, S.Ag ٠٠٥ ٢ ٢٠٠٥٠١ ١٩٧٤٠٩١٨ P Fiqih 
٣٠ Nur Hasanah,S.Pd.T. ٠١٢ ٢ ٢٠٠٦٠٤ ١٩٧٧٠٦٠٥ P Seni Budaya 
٣١ Yesi Novita, S.Pd. ٠١٧ ٢ ٢٠٠٧٠١ ١٩٧٠١١٠٢ P B. Indonesia 
٣٢ Dra. Sunarti ٠١٢ ٢ ٢٠٠٧٠١ ١٩٦٥١١٢١ P Fiqih 
٣٣ Esti Utami, S.Pd ٠١٣ ٢ ٢٠٠٧٠١ ١٩٧١١٠٢١ P Bahasa Inggris 
٣٤ Sri Kholifatun, S.Ag ٠٠٢ ٢ ٢٠٠٧١٠ ١٩٧٢٠٢١٩ P Bahasa Arab 
٣٥ Amronah, S.Pd ٠٤٥ ٢ ٢٠٠٧٠١ ١٩٦٨٠٧٠٥ P IPS 
٣٦ Leni Prihastuti, S.Pd ٠٠٥ ٢ ٢٠٠٧١٠ ١٩٧٩١١٠٢ P Seni Budaya 
٣٧ Chusnul Chotimah, S.Pd ٠٠٢ ٢ ٢٠٠٧١٠ ١٩٧٩١٢٢٩  P Matematika 
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٣٨ Khomsatun, S.Pd ٠٠٣ ٢ ٢٠٠٧١٠ ١٩٨١٠٦٠٩ P Biologi 
٣٩ Heny Nurhanifah, S.Pd ٠١٥ ٢ ٢٠٠٩٠١ ١٩٨١١١١١ P Biologi 
٤٠ Warsoyo, S.Pd ٠٢١ ١ ٢٠٠٩٠١ ١٩٨٣٠٤١٢ L Bahasa Inggris 
٤١ Eka Devi Safitri, S.Pd. ٠٠٢ ٢ ٢٠٠٥٠١ ١٩٨٣٠٧١٣ P Fisika 
٤٢ Nunik Lestari, S.Pd ٠١٢ ٢ ٢٠٠٩٠١ ١٩٨٢٠٤٢٦ P SKI 
٤٣ Mustopiah, S.Pd.I ٠٠١ ٢ ٢٠١٤١١ ١٩٧٠٠٨٢٠ P Akidah akhlak 

  

 نتائج البحث  .ب 

 لعملية اإلجراء الوصف .١

 املدرسة يف العربية اللغة معلم. الباحثة �ا قامت اليت املالحظة نتائج على وبناء

 وكان للخط القواعد كتابة يف يتعمق ال برينجسيو ١ احلكومية اإلسالمية املتوسطة

 عليمالت جرى الذي الوقت حبلول ثبت. واضحة غري الكتابة ألن للتالميذ، قابل غري

 غري العربية للغة نص كتابة طريق عن يعلم العربية للغة ومعلم التعليم، وأنشطة

 تقع عندما أنه حيث السطر، على احلرف كتب أنه" ر" حرف كتابة مثل واضح،

 كتب أنه" ق" حرف كتابة مثل". دال" كحرف أعجب مث السطر على" ر" احلرف

 كتابة أن تعين وهي. "ف" كحرف" ق" احلرفأن  حيث السطر، على احلرف

  . للتالميذ مفهومة وغري للقراءة قابلة وغري واضحة غري العربية اللغة معلم

 عائشة سييت باسم آخر الدرس معلمي أحد مع مقابلة نتائج تؤكده ما وهذا

 أن بالتفصيل تتناول أ�ا. برينجسيو ١ احلكومية اإلسالمية املتوسطة املدرسة يف

 متتثل اليت العربية احلروف كتابة كيفية تعلم ال العربية اللغة درس يعلم الذي املعلم

 يعر مل أنه كما السبورة، على واضحا يكتب مل العربية اللغة درس معلم. للقواعد

 بكتابة القيام جيب اليت األخرى دروس على تأثر حىت. العريب اخلط جلمال اهتماما



 

 وقت يف الدراسة يف التالميذ نتائج على كثريا هذا يؤثر سوف وبالطبع. العربية اللغة

  .العربية اللغة باستخدام التحريري االمتحان أو االختبار

 الذي التعليم أن ويبدو أعاله، املذكورة واملقابلةالحظة امل بيانات إىل استناداً 

  :أدناه اجلدول يف يتبني كما التالميذ، كتابة مهارة يف يؤثر باملعلم أجري

  ٥الجدول 

الكتابة لتالميذ الصف الثامن أ بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية  اختبار مهارة نتائج

  ٢٠١٦/٢٠١٧ الدراسية السنة برينجسيو ١الحكومية 

 البيان النتائج  معايير االكتمال األقل  أسماء التالميذ  الرقم

١  Anggun Qoniatul Amriyah غير كامل ٥٥ ٧٠ 
٢  Annisa Nurfadillah غير كامل ٥٨ ٧٠ 
٣  Annisa Septa Andhini غير كامل ٦٣ ٧٠ 
٤  Daudy Nafis Noorshiyam غير كامل ٦٨ ٧٠ 
٥  David Tri Pambudi غير كامل ٥٨ ٧٠ 
٦  Destri Anggita Feliza غير كامل ٥٦ ٧٠ 
٧  Dhimita Liani كامل ٧٠ ٧٠ 
٨  Ely Lupita Sari غير كامل ٥٣ ٧٠ 
٩  Fahrieza Yuliansyah Putra غير كامل ٥٩ ٧٠ 
١٠  Faqih Muzakky كامل ٧١ ٧٠ 
١١  Faris Anwar Dzaky غير كامل ٥٦ ٧٠ 
١٢  Fathiya Lu'lu' Uttamimah غير كامل ٦٠ ٧٠ 
١٣  Fernando Yudha Bastara غير كامل ٦٠ ٧٠ 
١٤  Fuad Fadillah غير كامل ٦٦ ٧٠ 
١٥  Ganeva Aryatama R. غير كامل ٥٩ ٧٠ 
١٦  Ghina Abbiyah غير كامل ٥٣ ٧٠ 
١٧  Gilar Cahyo Wibowo كامل ٧٣ ٧٠ 
١٨  Haykal Azriel Priatama غير كامل ٥٩ ٧٠ 



 

١٩  Husnul Khotimah غير كامل ٥٩ ٧٠ 
٢٠  Intan Kusumawardani كامل ٧١ ٧٠ 
٢١  Khoirunnisa غير كامل ٦٥ ٧٠ 
٢٢  Lia Muharoza غير كامل ٦٠ ٧٠ 
٢٣  M. Abdul Rouf Fansuri غير كامل ٥٦ ٧٠ 
٢٤  M. Ilham Baihaqi غير كامل ٥٣ ٧٠ 
٢٥  Nahda Naura Pasha غير كامل ٦٨ ٧٠ 
٢٦  Natasya Wanda Haliza كامل ٧٠ ٧٠ 
٢٧  Naufal Ibrahim غير كامل ٥٣ ٧٠ 
٢٨  Nidauzzakiyyatunnajah غير كامل ٥٦ ٧٠ 
٢٩  Raihan Rahadhiyan غير كامل ٥٥ ٧٠ 
٣٠  Salsabila غير كامل ٦٧ ٧٠ 

 

  :املعايري البن مقلة

 ٢٠:  توفية، أعلى النتيجة .١

 ٢٠:  امتام، أعلى النتيجة .٢

 ٢٠:  اكمال أعلى النتيجة .٣

 ٢٠:  اشباع أعلى النتيجة .٤

  ٢٠:  ارسال أعلى النتيجة .٥

  ٦الجدول 

الكتابة لتالميذ الصف الثامن أ بالمدرسة المتوسطة  اختبار مهارة مجموع نتائج

  ٢٠١٦/٢٠١٧ الدراسية السنة برينجسيو ١اإلسالمية الحكومية 

  النسبة المئوية  التردد  البيان  رقمال

  % ١٦،٧  ٥  كامل  ١



 

  % ٨٣،٣  ٢٥  غري كامل  ٢

  %١٠٠  ٢٨  جمموع

 الصف يف  تالميذ ٣٠ أن إىل اإلشارة ميكن فإنه أعاله اجلدول إىل استناداً 

 الكاملني غري التالميذ عدد بلغ بينما%) ١٦.٧( كاملون تالميذ ٥ فقط أ، الثامن

 منخفضة يزال ال للتالميذ الكتابة مهارة بأن بنيي وهذا%). ٨٣,٣( تلميذ ٢٥

 يف يالنسخ خط تعليم حول الباحثة ستقوم أعاله البحث خلفية إىل استناداً . جداً 

  .درس اللغة العربية

  الدورة األولى  .٢

 اإلجراء تخطيط  . أ

  :هو أوالً  عداداإل الباحثة تاجحت التعلم، عملية تنفيذ قبل

. ثبالبحـ قامسـي والصـف الـذي العربيـة اللغـة مـدرس مع الدراسة وقت حتديد )١

ــــذي أن علــــى تفــــقي الدامــــة واملــــدرس الباحثــــة مث  ثبالبحــــ قامســــي والصــــف ال

 .دقيقة ٤٠×  ٣ للدروس وقتوال أ، الثامن الصف

 حـول أي العربية اللغة يتعلمونما  حد إىل تكييف ويتم حبثها سيتم اليت املواد )٢

 ".ةاملهن

 هـــــذه وتســــتخدم). ممارســــة( ســــةهــــي طريقــــة املمار  ستســــتخدم الــــيت الطريقــــة )٣

 مطــــالبون هــــذه الطريقــــة التالميــــذ وجــــودب ،خــــط الكتابــــة يف للتعــــرف الطريقــــة

 .معينة عملية على العمل طريق عن للكتابة التعلم يف باالستمرار

 )RPP( تنفيذ التعليم خطة كتابة )٤

 .الشاشةو  السبورة هي ةاملستخدم اإلعالم وسائل )٥



 

 كتابـة: وهـي إال ،اخلـط النسـخى علـى ويحتتـ الـيت املـواد حـول قواعدال جعل  )٦

 .احلرف اهلجائي

 .املعلم مع لكتابةا مارسةمل الزمين اجلدولجعل   )٧

 .خط النسخ قواعد دراسة -

 .للقواعد وفقا اهلجائي رفاحل كتابة عملية -

  راقبةدليل امل جعل )٨

 الختبــار النمــوذج يف املســتخدمة التقيــيم أدوات. للــتعلم التقيــيم أدواتجعــل  )٩

 .اخلط النسخى خدامباست كتايب

 .الوثائق اسرتجاع )١٠

  

 تنفيذ اإلجراء  . ب

 اللقاء األول )١

ـــــــوم يف األول اللقـــــــاء اإلجـــــــراء تنفيـــــــذ ـــــــاير ١٦ االثنـــــــني ي  الســـــــاعة ٢٠١٧ ين

 وتـدرس. مارسـةامل طريقة باستخدام أ، الثامن الصف يف ،١٣.٣٠-١١.٣٠

اهلجـــائي  احلـــرف كتابــة" املوضـــوع مــع خـــط النســـخي بــالتعلم املتعلـــق اجلانــب

  .املهنة عناعدها وقو 

  

 املقدمة  ) أ



 

 أحـــــد يقودهـــــا معــــا، والـــــدعاء الســــالم مـــــع املفتــــوح التعلـــــيم بدايــــة يف

 مـع الـدرس التالميذ الفتتاح تدعو املعلم أن تعريف. عظيمة هيبة مع التالميذ

   .اْلَبْسَمَلةِ  بِِقرَاَءةِ  اْليَـْومِ  َدْرَسَنا نـَْفَتحُ  َهيَّا: البسملة لتحية عريب منوذج

 التحقــق طريــق عــن التعلــيم عمليــة لــدعم الصــف بتكييــف ميقــوم املعلــ

 تنظيـف التالميـذ مـن وطلب اجللوس، وموضع ومالبس، نظافة، احلضور، من

 عــن فضــال الصــلة، ذات املرجعيــة والكتــب املدرســية الكتــب وإعــداد الســبورة،

 علـــى واتفـــق. التعلـــيم أهـــداف وينقـــل واملعلـــم التالميـــذ حتيـــة. الالزمـــة األدوات

 وهي دراستها، يتعني اليت املواد تسليم يتم مث. قريبا ستنفذ اليت عليمالت أنشطة

  ).ظ-ط-ك-ل-ا(  منه يتكون كتابة أ، ل، ك ما: اهلجائي احلرف

 األنشطة األساسية  . ب

  املالحظة )١(

 عــن مثــال إعطــاء مث ومــن أوًال، استخالصــها ميكــن الــيت املــواد املــدرس

خــــــط  باســــــتخدام يــــــةوالعرب املفــــــردات احلــــــرف اهلجــــــائي مــــــن كتابــــــة كيفيــــــة

ــــد. يالنســــخ ــــال، ســــبيل علــــى وأمثلــــة تفســــريات املعلــــم مــــا يعطــــي عن  مث املث

 احلــرف اهلجــائي، لكتابــة املثــال علــى املالحظــات فرديــاً  يقــوم بتنفيــذ التالميــذ

 .التعلم حيدث عندما التالميذ الحظها اخلط كتابات من صورة هنا يتمثل

  ٤الصورة 

  المثال من كتابة خط النسخ

  والحرف الهجائي المنفرد) ظ-ط-ك-ل-ا(  منه يتكون ل، ك ماكتابة أ، 

 إلقاء السؤال



 

 بتــــوفري يقـــوم املعلـــم مث املـــدرس، يشــــرحه مـــا التالميـــذ الحـــظ أن بعـــد

 التالميـذ أن ضـمان مـع يفهم مل اليت األشياء – األمور لطرح للتالميذ الفرص

كيفيـة  عـن ميـذيسـأل التال مث. املعلم من املقدمة والتفسريات بالكتابة فهم قد

 ســأل أن بعــد أ؟ الــنقط يســاوي مــع حجــم هــل و ط، الكــاف حبــرف الكتابــة

 هـو كمـا والطـاء الكـاف احلـروف شـرح طريـق عـن بإجابة يقوم املعلم التالميذ

  :أدناه موضح

  

 التجريبة )٢(

 فاحلــر  لكتابـة التالميـذ حــاول ،للسـؤال الفرصـة التالميــذ إعطـاء يـتم أن بعـد

 ذلـــك وبعـــد. بدقــة املعلـــم مــن شـــرحها قــد الـــذين العربيــة املفـــرداتو  اهلجــائي

اخلـــط  باســـتخدام لكتابـــةا اولـــةحمل املهــامأو  التـــدريبات بعـــض التالميـــذ تعطــي

 .أعماهلا إلجناز للتالميذ دقائق املعلم يعطي مث.  النسخى

 الربط )٣(

 أثنـــاء للتالميـــذ العمـــل توجيـــهب بالواجـــب يقـــوم املعلـــم مـــا يقـــوم التالميـــذ عنـــد

 سـبيل علـى ،التالميـذ كتابـات يوجـه املعلـم أثنـاء. لهـمعم يف للـتحكم الـدور

 أن ينبغـي األساسي، السطر عرب متر ال أن وينبغي ،"أ" حرف لكتابة املثال،

 ننظــر أن ينبغــي ،ف حــرف كتابــة مث. الســطر مــن العلــوي اجلــزء يف أ يكــون

 .حلور ف سالرأ حفرة

 االتصال )٤(



 

 قـد الـيت الواجـب لكتابـة حماولـة يف املـتعلم يطلب مث العمل، من االنتهاء بعد

ينظرهــا املعلــم مث  إكماهلــا مت الـيت الواجــب مجــع مث. علــى السـبورة بــه القيـام مت

 تكمنبــ يقــوم املعلــم القصــور بالفعــلالتالميــذ  عــرفإذا  يف كــذلك التقيــيم،

 قواعــدلل مناســبة كتابــة التالميــذ يفهــم حــىت اإلحــاالت تعطــي القصــور أوجــه

 .خىاخلط النس باستخدام املهنة حول

 االختتام  . ت

 مث. سـلكيةو  دائمـاً  جتـري كانـت الـيت األنشـطة حنو والتأمل التقييم إجراء

 القواعـد تعلـم حـولاملدروسـة يعـين  املـواد فهـم علـى للتالميـذ احلافز توفري

 ،احلمدلــة قــائال الــتعلم أنشــطة املعلــم اختــتم ذلــك بعــد. للخــط النســخى

  .والسالم اجلعاء

  

 اللقاء الثاين  ) ب

 ٢٠١٧ ينـــاير ٢٠ االثنـــني يـــوم يف الثـــاين اللقـــاء لـــدورة األوىلاإلجـــراء ل تنفيـــذ

. مارسـةامل طريقـة باسـتخدام أ، الثامن الصف يف ،١٣.٣٠-١١.٣٠ الساعة

املفــردات  كتابــة" املوضــوع مــع خــط النســخي ميتعلــب املتعلــق اجلانــب وتــدرس

 – التَّـــاِجرٌ  – الطَِبْيـــبٌ  – الُشـــْرِطيٌّ  الطَّبَّـــاخُ  - الَالِعـــبُ  -املهنـــة"العربيـــة حنـــو 

  ."الَفالَّحٌ 

 املقدمة  - أ 



 

 أحــد يقودهــا معــا، وصــّليت حتيــات مــع املفتــوح التعلــيم الــتعلم البدايــة يف

 الــــدرس املتعلمــــني تــــدعو املعلمــــني تعريــــف. عظيمــــة هيبــــة مــــع الطــــالب

ــْومِ  َدْرَســَنا نـَْفــَتحُ  َهيَّــا: البســملة لتحيــة عــريب منــوذج مــع مفتوحــة  بِِقــرَاَءةِ  اْليَـ

   .اْلَبْسَمَلةِ 

 طريــــق عــــن ميالتعلــــ عمليــــة دعملــــ الصــــف تكييــــفب يقــــوم املعلــــم

 مـــن طلــبو  اجللـــوس، وموضــع ومالبـــس، نظافــة، احلضـــور، مــن التحقــق

 املرجعيـــة والكتـــب املدرســـية الكتـــب وإعـــداد الســـبورة، تنظيـــف التالميـــذ

 وينقـــل واملعلــم التالميــذ حتيــة. الالزمــة األدوات عــن فضــال الصــلة، ذات

 يـــتم مث. قريبـــا ســـتنفذ الـــيت ميالتعلـــ أنشـــطة لـــىع واتفـــق. ميالتعلـــ أهـــداف

املفــردات العربيــة  كتابــة" املوضــوع مــع دراســتها، يتعــني الــيت املــواد تســليم

ـــــبٌ  – الُشـــــْرِطيٌّ  الطَّبَّـــــاخُ  - الَالِعـــــبُ  -املهنـــــة"حنـــــو   – التَّـــــاِجرٌ  – الطَِبْي

  ."الَفالَّحٌ 

 األنشطة األساسية  -ب 

 املالحظة - ١

 إعطـــاء مث ومـــن أوًال، تخالصـــهااس ميكـــن الـــيت املـــواد املـــدرس شـــرح

ــــال  والعربيــــة املفــــردات اهلجــــائي مــــن فاحلــــر  كتابــــة كيفيــــة عــــن مث

 وأمثلـــة تفســريات املعلــم يعطـــيمــا  عنــد. خــط النســـخي باســتخدام

 علــى فرديــاً  املالحظــات تنفيــذيقــوم ب التالميــذ مث املثــال، ســبيل علــى



 

 طاخلـ كتابـات مـن صـورة هنـا يتمثـل احلـرف اهلجـائي، كتابـةل املثال

 .التعلم حيدث عندما التالميذ الحظها

  ٥الصورة 

  المثال من كتابة خط النسخ

  )ظ-ط-ك-ل-ا(  منه يتكون أ، ل، ك ما وصل حرف

 

 إلقاء السؤال - ٢

 تــوفريب يقــوم املعلــم مث ،املــدرس يشــرحه مــا التالميــذ الحــظ أن بعــد

 ضـمان مـع فهـمي مل الـيت األشـياء – األمـور لطرح للتالميذ الفرص

 مث. املعلـــم مــن املقدمـــة والتفســريات بالكتابـــة فهــم قـــد التالميــذ أن

 ســأل أن بعــد ؟و ط ك رفالوصــل حلــ كيــف عــن التالميــذ يســأل

 و ط ك فوصـل احلـر  شـرح طريـق عـن إجابةب يقوم املعلم التالميذ

  :أدناه موضح هو كما

  

 التجريبة - ٣

 التالميــــذ حــــاول ،للســــؤال الفرصــــة التالميــــذ إعطــــاء يــــتم أن بعــــد

 املعلــم شــرحها قــد الــذين العربيــة املفــرداتو  جــائياهل فاحلــر  لكتابــة

 اولـةحمل املهـامأو  التـدريبات بعض التالميذ تعطي ذلك وبعد. بدقة



 

 للتالميـذ دقـائق املعلم يعطي مث.  خط النسخي باستخدام لكتابةا

 .أعماهلا إلجناز

 الربط - ٤

 للتالميـذ العمـل توجيـهب بالواجب يقوم املعلم ما يقوم التالميذ عند

ـــــاء ـــــدور أثن ـــــتحكم ال ـــــاء. عملهـــــم يف لل ـــــم أثن ـــــات يوجـــــه املعل  كتاب

ل يف األول والوســـط  حـــرف لكتابـــة املثـــال، ســـبيل علـــى ،التالميـــذ

خـــري لـــيس لـــه ÷واألخـــري، و ل يف األول لـــه الرتويســـي وألمـــا يف ال

 .الرتويسي

 االتصال - ٥

ـــــة يف املـــــتعلم يطلـــــب مث العمـــــل، مـــــن االنتهـــــاء بعـــــد  لكتابـــــة حماول

 مت الـيت الواجب مجع مث. على السبورة به يامالق مت قد اليت الواجب

التالميـــذ  عـــرفإذا  يف كـــذلك التقيـــيم،ينظرهـــا املعلـــم مث  إكماهلـــا

 تعطـــــــي القصـــــــور أوجـــــــه تكمنبـــــــ يقـــــــوم املعلـــــــم القصـــــــور بالفعـــــــل

 املهنـة حـول قواعـدلل مناسـبة كتابـة التالميـذ يفهـم حـىت اإلحاالت

  .خط النسخي باستخدام

 

 االختتام  . ث

 مث. سـلكيةو  دائمـاً  جتـري كانـت الـيت األنشـطة حنو تأملوال التقييم إجراء

 القواعـد تعلـم حـولاملدروسـة يعـين  املـواد فهـم علـى للتالميـذ احلافز توفري



 

 ،احلمدلـــة قـــائال الــتعلم أنشـــطة املعلــم اختـــتم ذلـــك بعــد. خلــط النســـخي

  .والسالم اجلعاء

 نتــــائج علــــى الباحثــــة تحصــــل األول، الــــدورة يف اإلجــــراء تنفيــــذ بعــــد

  :التايل اجلدول يف املبينة تكون سوف اليت التالميذ كتابة مهارة باراخت

  ٧الجدول 

بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية  أ الكتابة لتالميذ الصف الثامن مهارة اختبار نتائج

  في الدورة األولى برينجسيو ١الحكومية 

  قبل الدورة  أسماء التالميذ  الرقم

 الدورة األولى

 البيان

  ٢لنتيجة ا  ١النتيجة 

١  Anggun Qoniatul Amriyah 
 كامل ٧١ ٦٩ ٥٥

٢  Annisa Nurfadillah 
 غير كامل ٦٤ ٦٣ ٥٨

٣  Annisa Septa Andhini 
 كامل ٧٢ ٧٠ ٦٣

٤  Daudy Nafis Noorshiyam 
 كامل ٧١ ٧٠ ٦٨

٥  David Tri Pambudi 
 كامل ٧٠ ٧٠ ٥٨

٦  Destri Anggita Feliza 
 غير كامل ٦٦ ٦٥ ٥٦

٧  Dhimita Liani 
 كامل ٧٥ ٧٣ ٧٠

٨  Ely Lupita Sari 
 غير كامل ٦٨ ٦٧ ٥٣

٩  Fahrieza Yuliansyah Putra 
 غير كامل ٦٩ ٦٦ ٥٩



 

١٠  Faqih Muzakky 
 كامل ٧٨ ٧٤ ٧١

١١  Faris Anwar Dzaky 
 غير كامل ٦٧ ٦٥ ٥٦

١٢  Fathiya Lu'lu' Uttamimah 
 كامل ٧٠ ٦٦ ٦٠

١٣  Fernando Yudha Bastara 
 غير كامل ٦٤ ٦٣ ٦٠

١٤  Fuad Fadillah 
 كامل ٧٤ ٧٢ ٦٦

١٥  
Ganeva Aryatama 
Ramadhan 

 غير كامل ٦٤ ٦٤ ٥٩

١٦  Ghina Abbiyah 
 كامل ٧٢ ٧٠ ٥٣

١٧  Gilar Cahyo Wibowo 
 كامل ٧٨ ٧٦ ٧٣

١٨  Haykal Azriel Priatama 
 غير كامل ٦٣ ٦٠ ٥٩

١٩  Husnul Khotimah 
 غير كامل ٦٠ ٦٠ ٥٩

٢٠  Intan Kusumawardani 
 كامل ٧٦ ٧٥ ٧١

٢١  Khoirunnisa 
 غير كامل ٦٧ ٦٩ ٦٥

٢٢  Lia Muharoza 
 غير كامل ٦٤ ٦٣ ٦٠

٢٣  M. Abdul Rouf Fansuri 
 غير كامل ٦٢ ٦٠ ٥٦

٢٤  M. Ilham Baihaqi 
 غير كامل ٦٥ ٦٤ ٥٣

٢٥  Nahda Naura Pasha 
 كامل ٧٠ ٧٠ ٦٨

٢٦  Natasya Wanda Haliza 
 كامل ٧٥ ٧٣ ٧٠

٢٧  Naufal Ibrahim 
 غير كامل ٦٩ ٦٨ ٥٣



 

٢٨  Nidauzzakiyyatunnajah 
 غير كامل ٦٨ ٦٥ ٥٦

٢٩  Raihan Rahadhiyan 
 غير كامل ٦٩ ٦٧ ٥٥

٣٠  Salsabila 
 كامل ٧٢ ٧٠ ٦٧

 

  الوثيقة لنتائج االختبار للدورة األوىل

  :املعايري البن مقلة

 ٢٠:  توفية، أعلى النتيجة .١

 ٢٠:  امتام، أعلى النتيجة .٢

 ٢٠:  أعلى النتيجة اكمال .٣

 ٢٠:  أعلى النتيجة اشباع .٤

  ٢٠:  أعلى النتيجة ارسال .٥

  ٨الجدول 

الكتابة لتالميذ الصف الثامن أ بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية  اختبار مهارة مجموع نتائج

  في الدورة األولى برينجسيو ١الحكومية 

  النسبة المئوية  العدد  البيان  الرقم

  %٤٦،٧  ١٤  كامل  ١

  %٥٣،٣  ١٦  غير كامل  ٢

  %١٠٠  ٣٠  مجموع

 المالحظة  . ج

 متكــن قــد. اإلجــراء ذلــك تنفيــذ مــع بــالتزامن اإلجــراء، جتــري املالحظــة تنفيــذ عنــد

 باملوقع الكاف، فحر  كتابة مثل جيد، بشكلاخلط   كتابةل العربية اللغة مدرس



 

. الصـحيحة األخـرى احلـروف مـع الوصـل يـةكيف مث الصحيح، الشكلو  الصحيح،

 حيـث صـحيح، شـكله مث أخـرى، مـرة السـطر رأس على يقع ال حرف الراء كتابة

  .حرف الدال تشبه ال أ�ا

يف  احلمـاس كـان  ،لـتعلم اخلـط كـان التالميـذ يف سـرور ،املالحظـة وقـت يف

 .عالية أيضا الكتابة لتعلم العاطفة مث أيضا، عاليةاخلط  دراسة

 التفكير  . ح

 يف عامــة نظــرة علــى احثــةت البلحصــ ،واملالحظــة تنفيــذوال تخطــيط،ال إىل اســتناداً 

يف  املالحظـة تنفيـذ نتـائج يـتم. األوىل دورةالـ يف خط النسـخي ميتعلل العام التنفيذ

 ذلـك يف مبـا التـدريس، عملية يف السجالت بعض هناك أن وأالحظ األوىل دورال

  :يلي ما

 القصور )١

 يفوكـــان  الكـــايف، القــدرعلـــى  التنفيــذ وقـــت يف اإلعــالم وســـائل إعــداد  - أ 

 مـدة لطـول نظراً  الوقت اقتطاع يتم التعلم عرض يف جراءاإل تنفيذ وقت

 أوالً اإلعـــداد  إىل حيتـــاج املقبـــل اللقـــاء يف حـــىت. اإلعـــالم وســـائل إعـــداد

 .التنفيذ عملية قبل

 يف بـــذلك .وضـــوحاً  أقـــل زال مـــا للتالميـــذ يف اخلـــط املعلـــم طريقـــة شـــرح  -ب 

ــــاج القــــادم اللقــــاء  املعلــــم طريقــــة شــــرح علــــى حتســــينات إدخــــال إىل حيت

 .جيدا املقدمة املواد التالميذ يفهم حىت ،للتالميذ



 

 مل ية وصـلهاوكيف احلرف شكل ولكن جيدة كتابة اخلط للمعلم كانت  -ج 

 يف اللقــــاء أخــــرى مــــرة إصــــالح يكــــون أن جيــــبو . للقواعــــد وفقــــايكــــن 

 .القادم

 تـويل الكـان التالميـذ  األحيـان بعـض يف حـىت ،يـةعال أقل املعلم صوت  - د 

 اللقـــــاء يف اإلصـــــالح يتطلـــــب كمـــــا مث. ميتعلـــــال عنـــــد للمـــــواد اهتمامـــــا

 فهـم ميكـن التالميـذ أن حيـث املـواد شـرح عنـد عـال صـوت مع الحقال

 .جيدا الدروس

 هـذا. التالميـذ علـى لتعلم اخلط النسـخى دوافع محاسة أقل كون املعلم  - ه 

 التالميــذ علــى دراســةلتكــون محاســة  املقبــل اللقــاء يف بــه القيــام يلــزم مــا

 .زائدة كتابةال

 باســـتخدام كتابــةال يف وسالســة دقيقـــة مــن أقــل زاليـــ التالميــذ ال كــون  -و 

 يكـــون عنـــدما يرشـــد أن إىل حباجـــة التالميـــذ أن ذلـــك. اخلـــط النســـخى

ــــذ كتابــــة ميكــــن حــــىت كتابــــةال يف طــــأاخل هنــــاك ــــدا التالمي اللقــــاء  يف جي

 .التايل

 املزايا )٢

 .وشكله احلرف كتابة من بدءاً  الكتابة، حسن على احلصول له املعلم  - أ 

 جيــــدة كانـــت املعلـــممـــن  املكتوبـــة احلـــروف وأشـــكال للحـــروف ملوقـــعا  -ب 

 .للمراقبة الوقت يف الباحثة عليها حصلت اليت األولية بالبيانات مقارنة

 .لتعلم اخلط روحهلم و  كون التالميذ متحمسا  -ج 

 .التجول طريقةب للتالميذ توجيهات إعطاء املعلم بدأ  - د 



 

 أن ميكـــن فإنـــه عليهـــا، احلصـــول مت الـــيت االنعكـــاس نتـــائج إىل اســـتناداً 

ــتعلم عمليــة علــى حتســينات إدخــال إىل احلاجــة أن معلومــا يكــون  الــدورة يف ال

 .الثانية
  

  الدورة الثانية  . خ

 اإلجراء تخطيط  )أ 

  :هو أوالً  عداداإل الباحثة تاجحت التعلم، عملية تنفيذ قبل

. ثبالبحـ قامسـي والصـف الـذي العربيـة اللغـة مـدرس مع الدراسة وقت حتديد )١

ــــذي أن علــــى تفــــقي الدامــــة واملــــدرس ثــــةالباح مث  ثبالبحــــ قامســــي والصــــف ال

 .دقيقة ٤٠×  ٣ للدروس وقتوال أ، الثامن الصف

 حـول أي العربية اللغة يتعلمونما  حد إىل تكييف ويتم حبثها سيتم اليت املواد )٢

 ".ةاملهن

 هـــــذه وتســــتخدم). ممارســــة( هــــي طريقــــة املمارســــة ستســــتخدم الــــيت الطريقــــة )٣

 مطــــالبون هــــذه الطريقــــة التالميــــذ وجــــودب ،خــــط الكتابــــة يف للتعــــرف الطريقــــة

 .معينة عملية على العمل طريق عن للكتابة التعلم يف باالستمرار

 )RPP( تنفيذ التعليم خطة كتابة )٤

 .الشاشةو  السبورة هي ةاملستخدم اإلعالم وسائل )٥

 كتابـة: وهـي إال ، اخلـط النسـخى على حتتوي اليت املواد حول قواعدال جعل  )٦

 .اهلجائي احلرف

 .املعلم مع لكتابةا مارسةمل الزمين اجلدولجعل   )٧

 .وصل الكلمة باخلط النسخى قواعد دراسة -

 .وصل الكلمة باخلط النسخى قواعد كتابة عملية -



 

  راقبةدليل امل صياغة )٨

 الختبــار النمــوذج يف املســتخدمة التقيــيم أدوات. للــتعلم التقيــيم أدواتجعــل  )٩

 .اخلط النسخى باستخدام كتايب

  .الوثائق ذأخ )١٠

 تنفيذ اإلجراء  )ب 

 اللقاء األول )١

 ٢٠١٧ ينـــاير ٢٣ االثنـــني يـــوم يف األول اللقـــاء اإلجـــراء ببـــدورة الثانيـــة تنفيـــذ

. مارسـةامل طريقـة باسـتخدام أ، الثامن الصف يف ،١٣.٣٠-١١.٣٠ الساعة

املفــردات  وصــل" املوضــوع مــع خــط النســخي بــالتعلم املتعلــق اجلانــب وتــدرس

  .املهنة عنخبط النسخ 

 املقدمة  - أ 

 التالميــذ أحـد يقودهـا معـا، والـدعاء الســالم مـع املفتـوح التعلـيم بدايـة يف

 مــع الــدرس التالميــذ الفتتــاح تــدعو املعلــم أن تعريــف. عظيمــة هيبــة مــع

   .اْلَبْسَمَلةِ  بِِقرَاَءةِ  اْليَـْومِ  َدْرَسَنا نـَْفَتحُ  َهيَّا: البسملة لتحية عريب منوذج

 طريــــق عــــن ميالتعلــــ عمليــــة مدعلــــ الصــــف تكييــــفب يقــــوم املعلــــم

 مـــن طلــبو  اجللـــوس، وموضــع ومالبـــس، نظافــة، احلضـــور، مــن التحقــق

 املرجعيـــة والكتـــب املدرســـية الكتـــب وإعـــداد الســـبورة، تنظيـــف التالميـــذ

 وينقـــل واملعلــم التالميــذ حتيــة. الالزمــة األدوات عــن فضــال الصــلة، ذات

 يـــتم مث. ريبـــاق ســـتنفذ الـــيت ميالتعلـــ أنشـــطة علـــى واتفـــق. ميالتعلـــ أهـــداف



 

 – ِاَىل  – اْلُمْسَتْشـــَفى – اَنْ  دراســـتها املفـــردات يتعـــني الـــيت املـــواد تســـليم

  .اْلُمْسَتْشَفى ِاَىل  َيْذَهبَ  اَنْ  الطَِّبْيبُ ، واجلملة الطَِّبْيب – َيْذَهبَ 

 األنشطة األساسية  -ب 

 املالحظة - ١

 عـــن مثـــال إعطـــاء مث ومـــن أوًال، ســيدرس الـــيت املـــواد شــرح املـــدرس

خـــط  باســـتخدام العربيـــة املفـــرداتو احلـــرف اهلجـــائي  ابـــةكت كيفيـــة

 املثـال، سـبيل على وأمثلة تفسريات املعلم ما يعطي عند. يالنسخ

 لكتابـــــة املثـــــال علـــــى املالحظـــــات فرديـــــاً  يقـــــوم بتنفيـــــذ التالميــــذ مث

ـــا يتمثـــل احلـــرف اهلجـــائي،  الحظهـــا اخلـــط كتابـــات مـــن صـــورة هن

 .التعلم حيدث عندما التالميذ

  ٦الصورة 

  لمثال من كتابة خط النسخا

  والجملة بخط النسخ المنفرد وصل

  

 إلقاء السؤال - ٢

 تــوفريب يقــوم املعلــم مث ،املــدرس يشــرحه مــا التالميــذ الحــظ أن بعــد

 التالميـذ أن ضـمان مع فهمي مل اليت األمور لطرح للتالميذ الفرص

 عـن التالميـذ يسأل مث. املعلم من املقدمة والشرح بالكتابة فهم قد

 سـأل أن بعد ؟ابة ص و ن املتصلة حبرف آخر يف اجلملةكت  كيف



 

 حـرف ص ون املتصـلة شـرح طريق عن إجابةب يقوم املعلم التالميذ

  :أدناه موضح هو كما

 التجريبة - ٣

قســم املعلــم البطاقــة  ،للســؤال الفرصــة التالميــذ إعطــاء يــتم أن بعــد

خـط  باسـتخدامالعشوئية مث األمر للتالميذ لرتتيب تلك البطاقات 

 .أعماهلا إلجناز للتالميذ دقائق املعلم يعطي مث.  سخيالن

 الربط - ٤

 للتالميـذ العمـل توجيـهب بالواجب يقوم املعلم ما يقوم التالميذ عند

ـــــاء ـــــدور أثن ـــــتحكم ال ـــــاء. عملهـــــم يف لل ـــــم أثن ـــــات يوجـــــه املعل  كتاب

حـــرف  ،"فــاء و بـــاء" حـــرف لكتابـــة املثــال، ســـبيل علـــى ،التالميــذ

ف و ب  حـــرف كتابـــة مث. لـــه الـــرأسالفــاء لـــه الـــرأس والبـــاء لــيس 

وحلـور الـذي يسـاوي حبـرف ف هـو ب  ،يساوي يف شكل اجلسـد

 .ت ث

 االتصال - ٥

ـــــة يف املـــــتعلم يطلـــــب مث العمـــــل، مـــــن االنتهـــــاء بعـــــد  لكتابـــــة حماول

 مت الـيت الواجب مجع مث. على السبورة به القيام مت قد اليت الواجب

التالميـــذ  عـــرفإذا  يف كـــذلك التقيـــيم،ينظرهـــا املعلـــم مث  إكماهلـــا

 حـىت اإلحـاالت تعطـي القصـور أوجـه تكمنبـ يقوم املعلم بالقصور



 

خـط  باسـتخدام املهنـة حـول قواعـدلل مناسـبة كتابـة التالميـذ يفهم

  .النسخي

 االختتام  . ج

 مث. سـلكيةو  دائمـاً  جتـري كانـت الـيت األنشـطة حنو والتأمل التقييم إجراء

 القواعـد تعلـم حـوليعـين  املدروسـة املـواد فهـم علـى للتالميـذ احلافز توفري

 ،احلمدلـــة قـــائال الــتعلم أنشـــطة املعلــم اختـــتم ذلـــك بعــد. خلــط النســـخي

  .والسالم اجلعاء

 اللقاء الثاين )٢

 ٢٠١٧ ينـــاير ٢٧ االثنـــني يـــوم يف الثـــاين اللقـــاء اإلجـــراء للـــدورة الثانيـــة تنفيـــذ

. مارسـةامل طريقـة باسـتخدام أ، الثامن الصف يف ،١٣.٣٠-١١.٣٠ الساعة

احملفــوزات  كتابــة" املوضــوع مــع خــط النســخي ميتعلــب املتعلــق جلانــبا وتــدرس

  :، واملادة هي"باستخدام خط النسخي

رُ    لِلنَّاسِ  أَنْـَفُعُهمْ  النَّاسِ  َخيـْ

رُ    ِكَتابٌ  الزََّمانِ  ِيف  َجِلْيسٍ  َخيـْ

 املقدمة  - أ 

 أحــد يقودهــا معــا، وصــّليت حتيــات مــع املفتــوح التعلــيم الــتعلم البدايــة يف

 الــــدرس املتعلمــــني تــــدعو املعلمــــني تعريــــف. عظيمــــة يبــــةه مــــع الطــــالب

ــْومِ  َدْرَســَنا نـَْفــَتحُ  َهيَّــا: البســملة لتحيــة عــريب منــوذج مــع مفتوحــة  بِِقــرَاَءةِ  اْليَـ

   .اْلَبْسَمَلةِ 



 

 طريــــق عــــن ميالتعلــــ عمليــــة دعملــــ الصــــف تكييــــفب يقــــوم املعلــــم

 مـــن طلــبو  اجللـــوس، وموضــع ومالبـــس، نظافــة، احلضـــور، مــن التحقــق

 املرجعيـــة والكتـــب املدرســـية الكتـــب وإعـــداد الســـبورة، تنظيـــف الميـــذالت

 وينقـــل واملعلــم التالميــذ حتيــة. الالزمــة األدوات عــن فضــال الصــلة، ذات

 يـــتم مث. قريبـــا ســـتنفذ الـــيت ميالتعلـــ أنشـــطة علـــى واتفـــق. ميالتعلـــ أهـــداف

احملفــــــوزات  كتابـــــة" املوضـــــوع مـــــع دراســــــتها، يتعـــــني الـــــيت املـــــواد تســـــليم

  ."خط النسخي باستخدام

 األنشطة األساسية  -ب 

 املالحظة - ١

 كيفيـة عـن مثـال إعطـاء مث ،تدريسـها ميكـن الـيت املـواد املدرس شرح

. خـط النسـخي باستخدام والعربية املفرداتاهلجائي و  فاحلر  كتابة

 التالميـذ مث املثـال، سـبيل علـى مثلـةاألو  الشـرح املعلـم يعطيما  عند

 يتمثــل املفــردات، كتابــةل املثــال علــى فرديــاً  املالحظــات تنفيــذيقــوم ب

ــــات مــــن صــــورة هنــــا ــــذ الحظهــــا اخلــــط كتاب ــــدما التالمي  حيــــدث عن

 .التعلم

  ٧الصورة 

  المثال من كتابة خط النسخ

 إلقاء السؤال - ٢



 

 تــوفريب يقــوم املعلــم مث ،املــدرس يشــرحه مــا التالميــذ الحــظ أن بعــد

 التالميـذ أن ضـمان مع فهمي مل اليت األمور لطرح للتالميذ الفرص

 التالميـذ يسـأل مث. املعلم من املقدمة والتفسريات بالكتابة فهم قد

يقــوم  التالميــذ ســأل أن بعــد ؟و ب ف رفالوصــل حلــ كيــف عــن

 هـــو كمـــا و ب ف فوصـــل احلـــر  شـــرح طريـــق عـــن إجابـــةب املعلـــم

  :أدناه موضح
  

 التجريبة - ٣

 التالميــــذ حــــاول ،للســــؤال الفرصــــة التالميــــذ إعطــــاء يــــتم أن بعــــد

. بدقـة املعلـم شـرحها قـد الـذين شكل احملفوظاتب املفردات لكتابة

 لكتابـــــةا اولـــــةحمل التـــــدريبات بعـــــض التالميـــــذ حـــــاول ذلـــــك وبعـــــد

 إلجنـاز للتالميـذ دقـائق املعلـم يعطـي مث.  خط النسخي باستخدام

 .أعماهلا

 الربط - ٤

 للتالميـذ العمـل توجيـهب بالواجب يقوم املعلم ما يقوم التالميذ عند

ــــاء. ملهــــمع يف فتــــيشللت التجــــول أثنــــاء ــــات يوجــــه املعلــــم أثن  كتاب

ح و خ  كــون اجلســم   حــرف وصــلل املثــال، ســبيل علــى ،التالميــذ

كنصف الدور ويقع حتـت السـطر األساسـي، وإذا كـان احلـرف يف 

وكتابة حـرف ع و غ يسـاوي كـذلك . وسط الكلمة فعلى السطر

 .ألن حذا احلرف يساوي حبرف حاء و خاء



 

 االتصال - ٥

ـــــة يف املـــــتعلم يطلـــــب مث العمـــــل، مـــــن االنتهـــــاء بعـــــد  لكتابـــــة حماول

 مت الـيت الواجب مجع مث. على السبورة به القيام مت قد اليت الواجب

التالميـــذ  عـــرفإذا  يف كـــذلك التقيـــيم،ينظرهـــا املعلـــم مث  إكماهلـــا

 تعطـــــــي القصـــــــور أوجـــــــه تكمنبـــــــ يقـــــــوم املعلـــــــم القصـــــــور بالفعـــــــل

 ملهنـةا حـول قواعـدلل مناسـبة كتابـة التالميـذ يفهـم حـىت اإلحاالت

  .خط النسخي باستخدام

 االختتام  - ج

 مث. سـلكيةو  دائمـاً  جتـري كانـت الـيت األنشـطة حنو والتأمل التقييم إجراء

 القواعـد تعلـم حـولاملدروسـة يعـين  املـواد فهـم علـى للتالميـذ احلافز توفري

 ،احلمدلـــة قـــائال الــتعلم أنشـــطة املعلــم اختـــتم ذلـــك بعــد. خلــط النســـخي

  .والسالم اجلعاء

 نتـــائج علـــى الباحثـــة تحصـــل ،الثانيـــة الـــدورة يف اإلجـــراء تنفيـــذ بعـــد

  :التايل اجلدول يف املبينة تكون سوف اليت التالميذ كتابة مهارة اختبار

  ٩الجدول 

بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية  أ الكتابة لتالميذ الصف الثامن مهارة اختبار نتائج

  في الدورة الثانية برينجسيو ١الحكومية 

  لتالميذأسماء ا  الرقم

قبل 

  الدورة

 الدورة الثانية الدورة األولى

 البيان

  ٢النتيجة   ١النتيجة   ١النتيجة   ١النتيجة 



 

١  Anggun Qoniatul A. ٧٨ ٧٥ ٦٩ ٦٩ ٥٥ 
 كامل

٢  Annisa Nurfadillah ٧٥ ٧٠ ٦٣ ٦٣ ٥٨ 
 كامل

٣  Annisa Septa Andhini ٨٢ ٨٠ ٧٠ ٧٠ ٦٣ 
 كامل

٤  Daudy Nafis N. ٧٥ ٧٤ ٧٠ ٧٠ ٦٨ 
 كامل

٥  David Tri Pambudi ٧٥ ٧٣ ٧٠ ٧٠ ٥٨ 
 كامل

٦  Destri Anggita Feliza ٦٩ ٦٦ ٦٥ ٦٥ ٥٦ 
 غير كامل

٧  Dhimita Liani ٩٠ ٨٥ ٧٣ ٧٣ ٧٠ 
 كامل

٨  Ely Lupita Sari ٧٣ ٧٠ ٦٧ ٦٧ ٥٣ 
 كامل

٩  Fahrieza Yuliansyah P. ٧٥ ٧٣ ٦٦ ٦٦ ٥٩ 
 كامل

١٠  Faqih Muzakky ٨٠ ٨٠ ٧٤ ٧٤ ٧١ 
 املك

١١  Faris Anwar Dzaky ٧٥ ٧٤ ٦٥ ٦٥ ٥٦ 
 كامل

١٢  Fathiya Lu'lu' U. ٧٥ ٧٣ ٦٦ ٦٦ ٦٠ 
 كامل

١٣  Fernando Yudha B. ٧٧ ٧٥ ٦٣ ٦٣ ٦٠ 
 كامل

١٤  Fuad Fadillah ٩٠ ٨٥ ٧٢ ٧٢ ٦٦ 
 كامل

١٥  Ganeva Aryatama R. ٦٩ ٦٦ ٦٤ ٦٤ ٥٩ 
 غير كامل

١٦  Ghina Abbiyah ٧٦ ٧٤ ٧٠ ٧٠ ٥٣ 
 كامل

١٧  Gilar Cahyo Wibowo ٨٠ ٨٠ ٧٦ ٧٦ ٧٣ 
 كامل

١٨  Haykal Azriel Priatama ٧٦ ٧١ ٦٠ ٦٠ ٥٩ 
 كامل

١٩  Husnul Khotimah ٧٤ ٧٠ ٦٠ ٦٠ ٥٩ 
 كامل

٢٠  Intan Kusumawardani ٨٥ ٨٠ ٧٥ ٧٥ ٧١ 
 كامل

٢١  Khoirunnisa ٧٥ ٧٠ ٦٩ ٦٩ ٦٥ 
 كامل



 

٢٢  Lia Muharoza ٧٤ ٧٢ ٦٣ ٦٣ ٦٠ 
 كامل

٢٣  M. Abdul Rouf Fansuri ٦٨ ٦٥ ٦٠ ٦٠ ٥٦ 
 غير كامل

٢٤  M. Ilham Baihaqi ٨٠ ٧٦ ٦٤ ٦٤ ٥٣ 
 كامل

٢٥  Nahda Naura Pasha ٨٠ ٧٥ ٧٠ ٧٠ ٦٨ 
 كامل

٢٦  Natasya Wanda Haliza ٩٠ ٨٨ ٧٣ ٧٣ ٧٠ 
 كامل

٢٧  Naufal Ibrahim ٨٠ ٧٦ ٦٨ ٦٨ ٥٣ 
 كامل

٢٨  Nidauzzakiyyatunnajah ٧٧ ٧٣ ٦٥ ٦٥ ٥٦ 
 كامل

٢٩  Raihan Rahadhiyan ٨٠ ٧٥ ٦٧ ٦٧ ٥٥ 
 كامل

٣٠  Salsabila ٧٨ ٧٥ ٧٠ ٧٠ ٦٧ 
 كامل

 

  الوثيقة لنتائج االختبار للدورة األوىل

  :املعايري البن مقلة

 ٢٠:  توفية، أعلى النتيجة .١

 ٢٠:  امتام، أعلى النتيجة .٢

 ٢٠:  اكمال أعلى النتيجة .٣

 ٢٠:  اشباع أعلى النتيجة .٤

  ٢٠:  ارسال أعلى النتيجة .٥

  ١٠الجدول 

بالمدرسة المتوسطة  أ الكتابة لتالميذ الصف الثامن مهارة اختبار نتائجمجموع 

  في الدورة الثانية برينجسيو ١اإلسالمية الحكومية 

  النسبة المئوية  العدد  البيان  الرقم



 

  %٩٠  ٢٧  كامل  ١

  %١٠  ٣  غير كامل  ٢

  %١٠٠  ٣٠  مجموع

 أ، الثامن الصف يف  تالميذ ٣٠من  أن إىل اإلشارة ميكن فإنه أعاله اجلدول إىل استناداً 

 تلميذ ٣ الكاملني غري التالميذ عدد بلغ بينما%) ٩٠( تلميذ ٢٧هم  كاملونال تالميذال

 قيمةويف  الثامن، الصف يف للتالميذ الكتابة مهارةهناك الرتقية يف  بأن يبني وهذا%). ١٠(

األوىل  دورةالو  الدورة قبل ما تابةكال ملهارة اختبار نتائج مع باملقارنة زيادةالتالميذ هناك ال

 املتوسطة باملدرسة أ الثامن الصف لرتقية مهارة كتابة تالميذ اخلط النسخى ميتعل حىت

  .الثانية الدورة يف االكتمال معيار إىل وصلت برينجسيو ١ احلكومية اإلسالمية

 المالحظة  )ج 

 متكــن قــد. اءاإلجــر  ذلــك تنفيــذ مــع بــالتزامن اإلجــراء، جتــري املالحظــة تنفيــذ عنــد

  الصــحيح، الشـكلو  وكـان بـاملوقع جيـد، بشــكلاخلـط  كتابـةل العربيـة اللغـة مـدرس

الصـــحيح مقارنـــة بالـــدورة  بـــاملوقع مث ،ســـهلة للقـــراءة مـــن التالميـــذ كتابـــةزكانـــت ال

  .قبلها

يف  احلمـاس كـان  ،لـتعلم اخلـط كـان التالميـذ يف سـرور ،املالحظـة وقـت يف

مقارنـــة بالـــدورة  أيضـــا عاليـــة الكتابـــة لـــتعلم طفـــةالعا مث أيضـــا، عاليـــةاخلـــط  دراســـة

 .قبلها

 التفكير  )د 



 

 يف عامــة نظــرة علــى ت الباحثــةلحصــ ،واملالحظــة تنفيــذوال تخطــيط،ال إىل اســتناداً 

يف  املالحظـة تنفيـذ نتـائج يـتم. الثانيـة دورةالـ يف خط النسـخي ميتعلل العام التنفيذ

  :يلي ما ذلك يف مبا الثانية دورال

 .ميالتعلعند عملية  للتالميذ املادة شرح على رةقاد املعلم كان )١

 .للقراءة وقابلة جيدة قد كانت خطه كتابة )٢

 . تسليمها يتم مبا التالميذ يفهم حىت وواضح عال بصوت كان صوته )٣

 .األوىل دورةمع ال باملقارنة حتسنقد  التالميذ تعلمل الدافع )٤

 يف دقيقالــ بالفعـل دأبــ قـد التالميـذ أنيبــني  املعلـم قـدمها الــيت الواجـات نتـائج )٥

 .اخلط النسخى باستخدام كتابةال

خــــط النســــخي للمعلــــم  كتابــــةمهــــارة   أن نفهــــم أن ميكــــن أعــــاله الشــــرح مــــن

 وفقـا املؤشـرات قـد واف خط النسخي للتالميـذ كتابة مهارة متوسط. ترتّقى والتالميذ

 إنـهف. وإتقـان ودقـة بنظافـة االهتمـام مـع كتابـة هـيخـط النسـخي  مـن الكتابـة لقواعـد

الباحثـة  حتتـاج الف ةالثاني دورةال احجن مع لذا،. ةحاجن الثانية الدورة أن استنتاج ميكن

  .القادمة الدورة إىل

 البيانات تحليل  .ج 

 إىل استناداً  عليها احلصول مت اليت البيانات تحليلب ستقوم الباحثة الرابع هذا الباب يف

 ١ احلكومية اإلسالمية املتوسطة درسةبامل والوثائق واالختبارات واملقابلة املالحظة نتائج

  .تها الباحثةقدم قد اليت احلقيقة واختبار إثبات بغرضبرينجسيو 

 املتوسطة باملدرسةلتالميذ الثف الثامن  الكتابة لرتقية مهارة اخلط النسخى ميتعل

 من الرغم على ناجحة، كانت الذي يقام بالدورتني برينجسيو ١ احلكومية اإلسالمية



 

 تعقد دورةال كل يف لكن نقص،ال يزال ال هناك التعليمية العملية هذه تنفيذ أن

 ةالباحث أحرز�ا اليت ثالبح نتائج التالية البيانات وستناقش. القادمة للدورة صالحاتاإل

  .الثانية لدورةإىل ا الدورة قبل ما وقت يف

 على حصل دورة،ال قبل الباحثة عليها تحصل اليت األولية البيانات إىل استناداً 

  :التايل باجلدول سيوضح الذي للتالميذ كتابةمهارة ال اختبار نتائج قيمة

  ١١الجدول 

الكتابة لتالميذ الصف الثامن أ بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية  اختبار مهارة نتائج

  ٢٠١٦/٢٠١٧ الدراسية السنة برينجسيو ١الحكومية 

ئجالنتا  معايير االكتمال األقل  أسماء التالميذ  الرقم  البيان 

١  Anggun Qoniatul Amriyah غير كامل ٥٥ ٧٠ 
٢  Annisa Nurfadillah غير كامل ٥٨ ٧٠ 
٣  Annisa Septa Andhini غير كامل ٦٣ ٧٠ 
٤  Daudy Nafis Noorshiyam غير كامل ٦٨ ٧٠ 
٥  David Tri Pambudi غير كامل ٥٨ ٧٠ 
٦  Destri Anggita Feliza غير كامل ٥٦ ٧٠ 
٧  Dhimita Liani كامل ٧٠ ٧٠ 
٨  Ely Lupita Sari غير كامل ٥٣ ٧٠ 
٩  Fahrieza Yuliansyah Putra غير كامل ٥٩ ٧٠ 
١٠  Faqih Muzakky كامل ٧١ ٧٠ 
١١  Faris Anwar Dzaky غير كامل ٥٦ ٧٠ 
١٢  Fathiya Lu'lu' Uttamimah غير كامل ٦٠ ٧٠ 
١٣  Fernando Yudha Bastara غير كامل ٦٠ ٧٠ 
١٤  Fuad Fadillah غير كامل ٦٦ ٧٠ 
١٥  Ganeva Aryatama R. غير كامل ٥٩ ٧٠ 
١٦  Ghina Abbiyah غير كامل ٥٣ ٧٠ 



 

١٧  Gilar Cahyo Wibowo كامل ٧٣ ٧٠ 
١٨  Haykal Azriel Priatama غير كامل ٥٩ ٧٠ 
١٩  Husnul Khotimah غير كامل ٥٩ ٧٠ 
٢٠  Intan Kusumawardani كامل ٧١ ٧٠ 
٢١  Khoirunnisa غير كامل ٦٥ ٧٠ 
٢٢  Lia Muharoza غير كامل ٦٠ ٧٠ 
٢٣  M. Abdul Rouf Fansuri غير كامل ٥٦ ٧٠ 
٢٤  M. Ilham Baihaqi غير كامل ٥٣ ٧٠ 
٢٥  Nahda Naura Pasha غير كامل ٦٨ ٧٠ 
٢٦  Natasya Wanda Haliza كامل ٧٠ ٧٠ 
٢٧  Naufal Ibrahim غير كامل ٥٣ ٧٠ 
٢٨  Nidauzzakiyyatunnajah غير كامل ٥٦ ٧٠ 
٢٩  Raihan Rahadhiyan غير كامل ٥٥ ٧٠ 
٣٠  Salsabila غير كامل ٦٧ ٧٠ 

  :املعايري البن مقلة

 ٢٠:  توفية، أعلى النتيجة .١

 ٢٠:  امتام، أعلى النتيجة .٢

 ٢٠:  اكمال أعلى النتيجة .٣

 ٢٠:  اشباع أعلى النتيجة .٤

  ٢٠:  ارسال أعلى النتيجة .٥

  ١٢الجدول 

الكتابة لتالميذ الصف الثامن أ بالمدرسة المتوسطة  اختبار مهارة مجموع نتائج

  ٢٠١٦/٢٠١٧ الدراسية السنة برينجسيو ١اإلسالمية الحكومية 

  النسبة المئوية  العدد  البيان  الرقم

  % ١٦،٧  ٥  كامل  ١

  % ٨٣،٣  ٢٥  غري كامل  ٢



 

  %١٠٠  ٣٠  جمموع

  

 ٥ فقـط أ، الثـامن الصف يف  تالميذ ٣٠ أن إىل اإلشارة ميكن فإنه أعاله اجلدول إىل استناداً 

%). ٨٣,٣( تلميــذ ٢٥ الكــاملني غــري التالميــذ عـدد بلــغ بينمــا%) ١٦.٧( كــاملون تالميـذ

 تحاولـــ احلالـــة، هـــذه يف مث. جـــداً  منخفضـــة يــزال ال للتالميـــذ الكتابـــة مهـــارة بـــأن يبـــني وهــذا

 التاليـــة ناقشســـت ،الـــدورتني يف تـــتم الـــيت العربيـــة باللغـــة خـــط النســـخي ميتعلـــ لتطبيـــق الباحثـــة

 .اخلط النسخى ميتعل بتنفيذ األوىل دورةال يف بياناتال

 

  

 نتائج اإلجراء في الدورة األولى .١

لرتقيـــة  اخلـــط النســـخى ميتعلـــ .الـــدورة األوىل يف الباحثـــة اأجر�ـــ الـــيت املالحظـــات مـــن

 قيــــد هـــو الـــذي ميالتعلــــ مـــن منطـــاً  أظهــــرت طريقـــة املمارســـة اســــتخدام مهـــارة الكتابـــة

 املــواد التالميــذ فهــمي مل كــل التعلــيم يف. أقصــى كحــد لــيس ولكــن بالفعــل، التشــغيل

 اكتبهـ الكتابـة الـيت نتـائج مـن ويتضـح ، اخلـط النسـخى كتابـة حـول املعلم قدمها اليت

 حــــول اخلــــط النســــخى ميتعلــــ يف النجــــاح وجــــود غــــري مــــن دالئــــل يظهــــر مث. التالميــــذ

 التالميـــذ بعـــض هنـــاك زاليـــ ال ألن. تقـــاناإلو  دقـــةالو  نظافـــةالو  القاعـــدة أمـــا وانـــباجل

  .ميالتعل عملية حيدث الذي الوقت حبلول املشبعة ويشعر اخلطري ليس من الذين

هـذه  يف لرتقية مهارة كتابة التالميذ خط النسخي ميتعل حنو التالميذ استجابة

 خالصـــة بالبيانـــات هـــذه تعـــزز وســـوف. الكـــايف املعـــايرييف  دخلـــت قـــداألوىل  دورةالـــ

  :التايل اجلدول يف التالميذ كتابةمهارة   اختبار نتائج

  ١٣الجدول 



 

الكتابة لتالميذ الصف الثامن أ بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية  اختبار مهارة مجموع نتائج

  في الدورة األولى برينجسيو ١الحكومية 

  النسبة المئوية  العدد  البيان  الرقم

  %٤٦،٧  ١٤  كامل  ١

  %٥٣،٣  ١٦  غير كامل  ٢

  %١٠٠  ٣٠  مجموع

  

 يف  تالميــــذ ٣٠مــــن  أن إىل اإلشــــارة ميكــــن فإنــــه أعــــاله اجلــــدول إىل اداً اســــتن

 التالميـذ عـدد بلـغ بينما%) ٤٦.٧( تلميذ ١٤هم  كاملون تالميذ أ، الثامن الصف

 يـزال ال للتالميـذ الكتابـة مهـارة بـأن يبني وهذا%). ٥٣,٣( تلميذ ١٦ الكاملني غري

 .ا فيحتاج إىل أداء الدورة الثانيةمالتعليم يف الدورة األوىل مل يكن ناجح منخفضة

 نتائج اإلجراء في الدورة الثانية .٢

ــ  مــن العمــل ويركــز ،جــاء للــدورة األوىلاإل متابعــة هــي ةالثانيــ دورةإجرائيــة الصــف يف ال

لرتقيــة  ميالتعلــ أهــداف أن حيــث ميالتعلــ عمليــة يف نشــاطا أكثــر التالميــذ جعــل أجــل

 نتــائج بــدأت. جيــدا ميالتعلــ أمنــاطجــرى قــد . يتحقــق أن ميكــن التالميــذ كتابــة مهــارة

 قواعـــد هنـــاك يـــزال ال أن مـــن الـــرغم علـــى الكتابـــة يف والســـلس فوضـــا التالميـــذ كتابـــة

 دورةالـ يف كتابـةال مهـارة اختبار نتائج ولكن. تطبيقها يتم خط النسخي اليت مل كتابة

 هنــا. انيــةالث الــدورة يف االختبــار مطلــوب هأنــ حيــث كبــرية،ال لــيس هنــاك الرتقيــة األوىل

  :الثانية الدورة يف للتالميذ كتابةال مهارة اختبار نتائجل البيانات خالصة هو

  ١٤الجدول 

بالمدرسة المتوسطة  أ الكتابة لتالميذ الصف الثامن مهارة اختبار نتائجمجموع 

  في الدورة الثانية برينجسيو ١اإلسالمية الحكومية 



 

  النسبة المئوية  العدد  البيان  الرقم

  %٩٠  ٢٧  كامل  ١

  %١٠  ٣  غير كامل  ٢

  %١٠٠  ٣٠  مجموع

  

 يف  تالميــــذ ٣٠مــــن  أن إىل اإلشــــارة ميكــــن فإنــــه أعــــاله اجلــــدول إىل اســــتناداً 

 التالميـذ عـدد بلـغ بينمـا%) ٩٠( تلميـذ ٢٧هم  كاملونال تالميذال أ، الثامن الصف

 الكتابــــة مهــــارةهنــــاك الرتقيــــة يف  بــــأن يبــــني وهــــذا%). ١٠( تلميــــذ ٣ الكــــاملني غــــري

 اختبـار نتـائج مـع باملقارنـة زيـادةالتالميـذ هنـاك ال قيمـةويف  الثامن، الصف يف للتالميذ

لرتقيـــة مهـــارة   خـــط النســـخي ميتعلـــ حـــىتاألوىل  دورةالـــو  الـــدورة قبـــل مـــا كتابـــةال ملهـــارة

 برينجســـيو ١ احلكوميــة اإلســالمية املتوســـطة باملدرســة أ الثــامن الصـــف كتابــة تالميــذ

  .الثانية الدورة يف الاالكتم معيار إىل وصلت

 المناقشة  .د 

 الباحثة هأجرت الذي ثالبح إجراء نتائج وتفسري وصفال حول املناقشة تتضمن هذه

 .ST. Nafiyah, M.Pdأ السيدة  الثامنللصف  العربيةاللغة  معلم مع الباحثة بني بالتعاون

  .بالبحث املتعلقة رو ماأل وهو املناقشة تشملها اليت واألشياء

الباحثة  ميكن أعاله موضح هو كما والثانية األوىل الدورة يف اإلجراء نتائجنظرا ل

  :التايل اجلدول يف دورةال كل نتائج الصةخب أن تقوم

  ١٥الجدول 



 

بالمدرسة المتوسطة  أ الكتابة لتالميذ الصف الثامن مهارة اختبار نتائجالتغيير ل

  ٢٠١٦/٢٠١٧السنة الدراسية  برينجسيو ١اإلسالمية الحكومية 

  مهارة الكتابة  الرقم

  قبل الدورة
 الدورة الثانية الدورة األولى

  العدد

النسبة 

  المئوية

  العدد

النسبة 

  المئوية

  العدد

النسبة 

  المئوية

% ١٦,٧ ٥  كامل  ١  ٤٦,٧ ١٤ %  ٩٠ ٢٧ %  

% ٨٣,٣ ٢٥  غير كامل  ٢  ٥٣,٣ ١٦ %  ١٠ ٣ %  

% ١٠٠ ٣٠  % ١٠٠  ٣٠ مجموع  ١٠٠ ٣٠ %  

  

 يف  تالميذ ٣٠من  أن إىل أن نستنتج ميكن أعاله الصةخلا ولجد إىل استناداً 

%) ١٦،٧( تالميذ ٥هم  كاملونال تالميذال ،يف املرحلة قبل الدورة أ الثامن الصف

 مهارة بأن يبني وهذا. %)٨٣،٣( تلميذ ٢٥ الكاملني غري التالميذ عدد بلغ بينما

 الباحثة تحاول لذا. جداً  منخفضا يزال ال دورةال قبل ما مرحلة يف التالميذ كتابة

  .الدورتني يف تتم اليت العربية اللغةيف درس  خط النسخي ميتعل تطبيق

 الصف يف  تالميذ ٣٠من  أن إىل اإلشارة ميكن فإنه أعاله اجلدول إىل استناداً 

 غري التالميذ عدد بلغ بينما%) ٤٦.٧( تلميذ ١٤هم  كاملون تالميذ أ، الثامن

 يزال ال للتالميذ الكتابة مهارة بأن يبني وهذا. )% ٥٣,٣( تلميذ ١٦ الكاملني

  .مالتعليم يف الدورة األوىل مل يكن ناجحا فيحتاج إىل أداء الدورة الثانية منخفضة

 الصف يف  تالميذ ٣٠من  أن إىل اإلشارة ميكن فإنه أعاله اجلدول إىل استناداً 

 غري التالميذ دعد بلغ بينما%) ٩٠( تلميذ ٢٧هم  كاملونال تالميذال أ، الثامن



 

 يف للتالميذ الكتابة مهارةهناك الرتقية يف  بأن يبني وهذا%). ١٠( تلميذ ٣ الكاملني

 ما كتابةال ملهارة اختبار نتائج مع باملقارنة زيادةالتالميذ هناك ال قيمةويف  الثامن، الصف

 ترقية واضحا أن رىن أن ميكن أعاله والتوضيح اجلدول من .األوىل دورةالو  الدورة قبل

  :التايل البياين الرسم يف التالميذ كتابةمهارة   االختبار قيمة نتائج

  ٨الصورة 

  ترقية اختبار تالميذ الصف الثامن أ بالمدرسة المتوسطة نتائج  الرسم البياني

  ٢٠١٦/٢٠١٧السنة الدراسية  برينجسيو ١اإلسالمية الحكومية 

  

 

 
  

 نتـــائج قيمـــة تغـــريات مالحظـــة كـــنمي أعـــاله ورد مـــا البيـــاين الرســـم إىل اســـتناداً 

 مــا قبــل بيانــاتال علــىالباحثــة  تلحصــ دورة،الــ قبــل مــا يف أن كتابــةال مهــارة اختبــار

ــــ تنفيــــذ ــــذ ٣٠مــــن  كــــان خــــط النســــخي ميتعل ــــامن الصــــف يف  تالمي ــــذال أ، الث  تالمي



 

 تلميذ ٢٥ الكاملني غري التالميذ عدد بلغ بينما%) ١٦،٧( تالميذ ٥هم  كاملونال

 يــزال ال دورةالــ قبــل مــا مرحلــة يف التالميــذ كتابــة مهــارة بــأن يبــني ذاوهــ. %)٨٣،٣(

 خـط النسـخي يف ميتعلـ استخدام إىلاملعلم  تاجحي احلالة هذه يف حىت. جداً  منخفضا

  .العربية اللغةدرس 

 يـــــتم الـــــيت البيانــــات ،األوىل دورةالـــــ يفخــــط النســـــخي  ميتعلـــــب القيـــــام بعــــد مثٍ 

 تلميــذ ١٤هـم  كـاملون تالميـذ أ، الثـامن الصـف يف  تالميـذ ٣٠مـن  عليهـا احلصـول

 وهـــذا%). ٥٣,٣( تلميـــذ ١٦ الكـــاملني غـــري التالميـــذ عـــدد بلـــغ بينمـــا%) ٤٦.٧(

 يمكنفـ ،املرجـو اهلـدف يبلغ مل ألنه نظراً  ولكن للتالميذ الكتابة مهارةترتّقى  بأن يبني

 األوىل دورةالـــ يف خـــط النســـخي ميتعلـــف. الـــدورة األوىل مل تكـــن ناجحـــة أن يقـــال أن

  .الثانية الدورة يف أخرى مرة اإلجراء تاجحي

 يـــــتم الــــيت البيانـــــاتو  ،الثانيــــة دورةالــــ يف أخـــــرى مــــرة بـــــاإلجراء القيــــام بعــــد مث

 تالميـذال أ، الثـامن الصـف يف  تالميـذ ٣٠مـن  أن إىل الثانية الدورة يف عليها احلصول

 تلميــذ ٣ املنيالكــ غــري التالميــذ عــدد بلــغ بينمــا%) ٩٠( تلميــذ ٢٧هــم  كــاملونال

 الثــامن، الصــف يف للتالميــذ الكتابــة مهــارةهنــاك الرتقيــة يف  بــأن يبــني وهــذا%). ١٠(

 الـدورة قبـل مـا كتابـةال ملهـارة اختبـار نتـائج مع باملقارنة زيادةالتالميذ هناك ال قيمةويف 

 أ الثــامن الصــف لرتقيــة مهــارة كتابــة تالميــذ خــط النســخي ميتعلــ حــىتاألوىل  دورةالــو 

 يف االكتمــال معيــار إىل وصــلت برينجســيو ١ احلكوميــة اإلســالمية املتوســطة رســةباملد

 .الثانية الدورة

 هتأعد الذي الوقت حبلول ألن بالرتقية القول ميكن كتابةال مهارة اختبار نتائج يف الرتقية

. %١٦.٧ إىل يصل ما فقطالتالميذ الكاملون  األولية، البيانات يف تلما حص الباحثة

 القيام مث والثانية األوىل الدورة يف خط النسخي ميتعل تطبيقب تقوم البحثةوبعد أن 



 

 بقدر التالميذ الكاملون ةالباحث من عليها احلصول مت اليت البيانات كتوبة،امل ختباراتاالب

 مث. %٧٣.٣ حنو الكاملني للتالميذ املئوية النسبة عدد يف الرتقية أن على يدل هذا. %٩٠

 اللغة درس يف املطبق خط النسخي ميتعلب أن ستنتاجاال ميكن البيانات هذه إىل استناداً 

أن  وميكن برينجسيو، ١باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  أ الثامن الصف يف العربية

مهارة نتائج يرّقي  



 

  رابعالباب ال

 مناقشتهو  البحث نتائج

 

  الوصف للمدرسة  .ه 

 برينجسيو ١ الحكومية اإلسالمية المتوسطة المدرسةذاتية  .٥

 برينجسيو ١ احلكومية اإلسالمية املتوسطة املدرسة:   إسم املدرسة  )غ 

 ١٢١١١٨١٠٠٠٠١:     الرقم اإلحصائي للمدرسة   )ظ 

 المبونج اجلنويب:   الرقم األساسي للمدرسة الوطنية  )أ أ 

 :     العنوان  )ب ب 

 اجلنوبية برينجسيو:     القرية )٣

 برينجسيو:     املقاطعة )٤

 دينلا لوزارة تابعة :  املبىن ملكية حالة  )ج ج 

 ١٩٧٨ مارس ٢٦ يف ١٩٧٨ لعام ١٦ رقم: التشغيل إذن  التاريخالرقم و   )د د 

 ١٢LPG/ RKO/BAP-SM/٠٧٩   :االعتماد قرار رسالة وتاريخالرقم   )ه ه 

 )٢٠١٣ ديسمرب ٢٤( ٢٠١٣/

 أ :  االعتماد مستوى  )و و 

  ٢م ٤,٢٩٠:   متاما األرضوسع    )ز ز 

 ٢م ٣,٣١٣:     بناءوسع ال  )ح ح 

 الصف  ٢١ ٤:   احمللية/لبناءعدد ا  )ط ط 

 ساعة ١١٩٨/الصباح:   عدد احلصص/ تعلمالوقت   )ي ي 

 KKM األصل: درسةامل موعةجم حال  )ك ك 



 

  الدينية املدارس ١٩: KKM أعضائها جمموع  )ل ل 

 صف ٢١: للتعلم جمموعات عدد  )م م 

 .تلميذ ٩٠٤:، جمموع ٥٤٢، النساء ٣٦٢ الرجال: اإلمجايل التالميذ عدد  )ن ن 

 اجلامد: بناءال دولة  )س س 

 موجود: درسةامل غرفة رئيس  )ع ع 

  وجودةم: غرفة املدرسني  )ف ف 

 موجودة :اإلداريني املوظفني غرفة  )ص ص 

 موجودة: صالة غرفة  )ق ق 

 موجودة :مكتبة  )ر ر 

  موجودة: واحلواسيب املختربات  )ش ش 

 خزانة أمني. ٠-٣٠-٠٠٠٠٤٢- ٠١- ٠٣٥٨: للمدرسة احلساب رقم  )ت ت 

 للمدرسة  روتني

 ٣٢٥,٠٠٠-٠٠.٠١٥.٦٥٩.٦: NPWP  )ث ث 

  mtsnpringsewu@gmail.com: للمدرسة اإللكرتوين الربيد  )خ خ 
  برينجسيو ١الحكومية  اإلسالمية المتوسطةلمدرسة ل التأسيسي ريخمختصر التا .٦

  :يلي كما برينجسيو ١ احلكومية اإلسالمية املتوسطة للمدرسة تأسيس

  PGAهي  برينجسيو ١ احلكومية اإلسالمية املتوسطة للمدرسة ولاأل نالشأ يف   )ن 

 الدينية الشئون وزير رسالة القرار مع ١٩٦٨ عام يف أنشئت لرابعة،احلكومية ا

احلكومية   PGA املنظمة استعداداتحتكيم  حول ١٩٦٨ عام يف ٢٣٤ رقم

 .Arsan Jamal, BA السيد املدرسة رئيس. ١٩٨٦ أكتوبر ٢١ يف لرابعةا

 .M. Chudori, BA السيد املدرسة رئيس ١٩٧١يف العام   )س 



 

 احلكومية اإلسالمية املتوسطة ملدرسةا احلكومية إىل  PGA من احلالة تغيري  )ع 

 ب ١٩٧٨ لعام ١٦ رقم املرسوم الدينية الشؤون وزيربرسالة القرار ل ،نجسيوبري

 .M. Chudori, BA السيد هو املدرسة رئيس منصب شغل الذي ١٩٧١ عام

 .Drs. Suwarno هو ملدرسةا رئيس منصب ١٩٧٨ عام يف  )ف 

 .Drs. Wahid Rasjid  استبدال املدرسة رئيس منصب ١٩٨٣ عام يف  )ص 

 .Drs. H. M. Baijuri Rasyid  حمل املدرسة مدير منصب ١٩٨٦ عام يف  )ق 

 .Dra. Lailaniة السيد حمل املدرسة مدير منصب ،١٩٩٦ عام يف  )ر 

 .Dra. Dahlena Ibrahim املدرسة مدير منصب ٢٠٠٣ عام يف  )ش 

 .Drs. Khaeruddin. AS السيد ملدرسةا رئيس منصب ٢٠٠٤ عام يف  )ت 

 ,Rijali السيد ملدرسةا رئيس منصب ٢١/٠٢/٢٠١٢ – ٢٠٠٦ عام يف  )ث 

S.Pd.I. 

 السيد ملدرسةا رئيس منصب ٠٥/٠٨/٢٠١٣ إىل . ٢١/٠٢/٢٠١٢ يف  )خ 
Hilman, S.Ag. M.Pd.I . 

 ,H. Nurhadi السيد حمل حيل ،٢٠١٤ ديسمرب ٣١ إىل ٠٥/٠٨/٢٠١٣ يف  )ذ 

S.Ag. M.Pd.I. 
 .ALMADI, S.Ag السيد حمل حيل اآلن إىل ٢٠١٤ ديسمرب ٣١ يف  )ض 

M.Pd.I. 
 رقم الصحة طريقبرينجسيو  ١ احلكومية ميةاإلسال املتوسطة ملدرسةا قعت

 ١٤.١٠إىل  ٠٧.١٥ا من الساعة صباح نفذت ميالتعل وأنشطة. برينجسيو ١٢٨

  ٨٠ .اإلندونيسي الغريب بتوقيت
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 ١الحكومية  اإلسالمية المتوسطة لمدرسةل، واألهداف والرسالة ،الرؤية .٧

 برينجسيو

  ينجسيوبر  ١ احلكومية اإلسالمية املتوسطة للمدرسة الرؤية  )د 

 ،كاملدرسة اجليدةبرينجسيو   ١ احلكومية اإلسالمية املتوسطة ملدرسةحتقيق ا

 املهرة لمجتمعاملرجوة ل ذكي،ال النبيلة، ى، واألخالقتوقبال التالميذ اعتماد

  .العوملة عصر يف املنافسة على القادرين

 برينجسيو ١ احلكومية اإلسالمية املتوسطة للمدرسة الرسالة  )ه 

 .واملوظفني ملعلما مهنية حتسني )٨

 .املدرسة يف املوجودة املكونات املوارد أداء حتسني على يعمل )٩

 .بالكفاءة وتتسم فعالة وإدارة والتعلم التعليم أنشطة حتسني )١٠

 املناهج ا�ال يف حتققت اليت التعلمونتائج  االنضباط، حتسني )١١

 .اإلضافية الدراسية

 .التحتية والبنية التعليمية املرافق من املثلى االستفادة )١٢

 .واإلسالمي اجليد اجلو خلق )١٣

 .وخارجياً  داخليا املنسجمة العالقات تعزيز )١٤

 برينجسيو ١ احلكومية اإلسالمية املتوسطة للمدرسة األهداف  )و 

 علوم،الو هلم اإلميان والتقوى  الذين العاملنيأو  واملوظفني املعلم والتالميذ جعل

 للشعب، بالوالية االضطالع يف واملسؤولني املهرة األكادميي، التفوق جمال يف

  .والدولة ،والدين

  



 

  

  

  

  

  

 

 ١للمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية  المدرسينالبيانات ألحوال  .٨

 برينجسيو

  ٤الجدول 

برينجسيو ١المدرسون للمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 
٨١  

No Nama Guru NIP L/P Mata Pelajaran 
١ Almadi, S.Ag. M.Pd.I ٠٠٢ ١ ١٩٩٩٠٣ ١٩٧٣٠٨٠٣ L Bahasa Arab 
٢ Drs. Syamsar ٠٠٢ ١ ١٩٩٤٠٣ ١٩٦٣٠٣٠٥ L Penjas 
٣ St. Nafiyah, M.Pd.I ٠٠٣ ٢ ١٩٩٨٠٣ ١٩٧٠٠٥٢٤ P Bahasa Arab 
٤ Siti Iskada,S.Pd. ٠٠٢ ٢ ١٩٩٤١٢ ١٩٧٠٠١٢٨ P B. Lampung 
٥ Ida Yani, M.Pd. ٠٠٢ ٢ ١٩٩٩٠٣ ١٩٧٢٠١١٧ P Sejarah 
٦ Hudrotun, S.Pd. ٠٠١ ٢ ١٩٩٠٠٣ ١٩٦٤١١١٥ P Akidah akhlak 
٧ Wahyuningsih, A.Md. ٠٠٣ ٢ ١٩٩٠٠٣ ١٩٦٥٠٧٠٥ P Fiqih 
٨ Tismanidar, S.Pd. ٠٠٣ ٢ ١٩٩١٠٣ ١٩٦٣٠٥١٢ P B. Indonesia 
٩ Margini, S.Pd. ٠٠٤ ٢ ١٩٩٢٠٣ ١٩٦٥٠٣٢٣ P BK 
١٠ Yeni Astuti, S.Pd.M.Si. ٠٠١ ٢ ٢٠٠٠١٢ ١٩٧٥٠١٠٢ P Fisika 
١١ Suratman, S.Pd. ٠٠١ ١ ١٩٩٢٠٣ ١٩٦٧٠٨٠٧ L BK 
١٢ Parid, S.Pd. ٠٠٤ ١ ١٩٩٣٠٣ ١٩٦٨٠٦١٠ L Bahasa Inggris 
١٣ M. In'ami, S.Ag. ٠٠٣ ١ ٢٠٠٠٠٣ ١٩٧٢١٠٣٠ L Al-Qur’an Hadits 
١٤ Tri Api Lastuti, S.Pd. ٠٠٢ ٢ ١٩٩٥١٢ ١٩٧١٠٤٠٥ P Matematika 
١٥ Purnaliah, S.Pd. ٠٠٣ ٢ ٢٠٠٠٠٣ ١٩٧٠٠٢١٢ P B. Indonesia 
١٦ Yusriyati, S.Pd. M.M ٠٠٢ ٢ ٢٠٠٣١٢ ١٩٦٦١١٢٨ P Bahasa Inggris 
١٧ Tukiman, S.Pd.I. ٠٠٨ ١ ١٩٩١٠٣ ١٩٦٣٠٣١٥ L Akidah akhlak 
١٨ Dra. Badariyah, M.Pd.I ٠٠٢ ٢ ١٩٨٩٠٣ ١٩٥٧٠٩٠٨ P Al-Qur’an Hadits 
١٩ Tartiana. S.Pd. ٠٠١ ٢ ٢٠٠٥٠١ ١٩٦٦٠٦١٠ P Matematika 
٢٠ Azhar, S.Pd. ٠٠٤ ١ ٢٠٠٥٠١ ١٩٦٧١٠٠٨ L Biologi 
٢١ Erita Tri Y. M.Pd.I ٠٠٣ ٢ ٢٠٠٣١٢ ١٩٧٥١٠٢٣ P Al-Qur’an Hadits 
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٢٢ Yudi Permono, S.Pd ٠٠٦ ١ ٢٠٠٥٠١ ١٩٧١٠١٢٨ L Matematika 
٢٣ Uhan Rohimil, S.Pd ٠٠٤ ١ ٢٠٠٥٠١ ١٩٧٦١٢١٠ L B. Indonesia 
٢٤ Suryati, S.Pd ٠٠٦ ٢ ٢٠٠٥٠١ ١٩٧٠٠٥٢٧ P IPS 
٢٥ Tumiran, S.Pd. ٠٠٥ ١ ٢٠٠٥٠١ ١٩٧٦٠٣٢٨ L BK 
٢٦ Risa Susana,S.Pd. ٠٠٦ ٢ ٢٠٠٥٠١ ١٩٧٢١٠١١ P IPS 
٢٧ Nur Wahidah S, S.Pd. ٠٠٥ ٢ ٢٠٠٥٠١ ١٩٨٠٠٣٢٦ P Matematika 
٢٨ Linawati, S.Pd. ٠٠٦ ٢ ٢٠٠٥٠١ ١٩٧٠٠٢٠٥ P BK 
٢٩ Syarifah Umi Wardah, S.Ag ٠٠٥ ٢ ٢٠٠٥٠١ ١٩٧٤٠٩١٨ P Fiqih 
٣٠ Nur Hasanah,S.Pd.T. ٠١٢ ٢ ٢٠٠٦٠٤ ١٩٧٧٠٦٠٥ P Seni Budaya 
٣١ Yesi Novita, S.Pd. ٠١٧ ٢ ٢٠٠٧٠١ ١٩٧٠١١٠٢ P B. Indonesia 
٣٢ Dra. Sunarti ٠١٢ ٢ ٢٠٠٧٠١ ١٩٦٥١١٢١ P Fiqih 
٣٣ Esti Utami, S.Pd ٠١٣ ٢ ٢٠٠٧٠١ ١٩٧١١٠٢١ P Bahasa Inggris 
٣٤ Sri Kholifatun, S.Ag ٠٠٢ ٢ ٢٠٠٧١٠ ١٩٧٢٠٢١٩ P Bahasa Arab 
٣٥ Amronah, S.Pd ٠٤٥ ٢ ٢٠٠٧٠١ ١٩٦٨٠٧٠٥ P IPS 
٣٦ Leni Prihastuti, S.Pd ٠٠٥ ٢ ٢٠٠٧١٠ ١٩٧٩١١٠٢ P Seni Budaya 
٣٧ Chusnul Chotimah, S.Pd ٠٠٢ ٢ ٢٠٠٧١٠ ١٩٧٩١٢٢٩  P Matematika 
٣٨ Khomsatun, S.Pd ٠٠٣ ٢ ٢٠٠٧١٠ ١٩٨١٠٦٠٩ P Biologi 
٣٩ Heny Nurhanifah, S.Pd ٠١٥ ٢ ٢٠٠٩٠١ ١٩٨١١١١١ P Biologi 
٤٠ Warsoyo, S.Pd ٠٢١ ١ ٢٠٠٩٠١ ١٩٨٣٠٤١٢ L Bahasa Inggris 
٤١ Eka Devi Safitri, S.Pd. ٠٠٢ ٢ ٢٠٠٥٠١ ١٩٨٣٠٧١٣ P Fisika 
٤٢ Nunik Lestari, S.Pd ٠١٢ ٢ ٢٠٠٩٠١ ١٩٨٢٠٤٢٦ P SKI 
٤٣ Mustopiah, S.Pd.I ٠٠١ ٢ ٢٠١٤١١ ١٩٧٠٠٨٢٠ P Akidah akhlak 

  

 نتائج البحث  .و 

 لعملية اإلجراء الوصف .٣

 املدرسة يف العربية اللغة معلم. الباحثة �ا قامت اليت املالحظة نتائج على وبناء

 وكان لخطل القواعد كتابة يف يتعمق ال برينجسيو ١ احلكومية اإلسالمية املتوسطة

 التعليم جرى الذي الوقت حبلول ثبت. واضحة غري الكتابة ألن للتالميذ، قابل غري

 غري العربية للغة نص كتابة طريق عن يعلم العربية للغة ومعلم التعليم، وأنشطة

 تقع عندما أنه حيث السطر، على احلرف كتب أنه" ر" حرف كتابة مثل واضح،

 كتب أنه" ق" حرف كتابة مثل". دال" فكحر  أعجب مث السطر على" ر" احلرف

 كتابة أن تعين وهي. "ف" كحرف" ق" احلرفأن  حيث السطر، على احلرف

  . للتالميذ مفهومة وغري للقراءة قابلة وغري واضحة غري العربية اللغة معلم



 

 عائشة سييت باسم آخر الدرس معلمي أحد مع مقابلة نتائج تؤكده ما وهذا

 أن بالتفصيل تتناول أ�ا. برينجسيو ١ احلكومية سالميةاإل املتوسطة املدرسة يف

 متتثل اليت العربية احلروف كتابة كيفية تعلم ال العربية اللغة درس يعلم الذي املعلم

 يعر مل أنه كما السبورة، على واضحا يكتب مل العربية اللغة درس معلم. للقواعد

 بكتابة القيام جيب اليت خرىاأل دروس على تأثر حىت. العريب اخلط جلمال اهتماما

 وقت يف الدراسة يف التالميذ نتائج على كثريا هذا يؤثر سوف وبالطبع. العربية اللغة

  .العربية اللغة باستخدام التحريري االمتحان أو االختبار

 الذي التعليم أن ويبدو أعاله، املذكورة واملقابلةالحظة امل بيانات إىل استناداً 

  :أدناه اجلدول يف يتبني كما التالميذ، كتابة مهارة يف يؤثر باملعلم أجري

  ٥الجدول 

الكتابة لتالميذ الصف الثامن أ بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية  اختبار مهارة نتائج

  ٢٠١٦/٢٠١٧ الدراسية السنة برينجسيو ١الحكومية 

 البيان النتائج  معايير االكتمال األقل  أسماء التالميذ  الرقم

١  Anggun Qoniatul Amriyah غير كامل ٥٥ ٧٠ 
٢  Annisa Nurfadillah غير كامل ٥٨ ٧٠ 
٣  Annisa Septa Andhini غير كامل ٦٣ ٧٠ 
٤  Daudy Nafis Noorshiyam غير كامل ٦٨ ٧٠ 
٥  David Tri Pambudi غير كامل ٥٨ ٧٠ 
٦  Destri Anggita Feliza غير كامل ٥٦ ٧٠ 
٧  Dhimita Liani كامل ٧٠ ٧٠ 
٨  Ely Lupita Sari غير كامل ٥٣ ٧٠ 
٩  Fahrieza Yuliansyah Putra غير كامل ٥٩ ٧٠ 
١٠  Faqih Muzakky كامل ٧١ ٧٠ 



 

١١  Faris Anwar Dzaky غير كامل ٥٦ ٧٠ 
١٢  Fathiya Lu'lu' Uttamimah غير كامل ٦٠ ٧٠ 
١٣  Fernando Yudha Bastara غير كامل ٦٠ ٧٠ 
١٤  Fuad Fadillah غير كامل ٦٦ ٧٠ 
١٥  Ganeva Aryatama R. غير كامل ٥٩ ٧٠ 
١٦  Ghina Abbiyah غير كامل ٥٣ ٧٠ 
١٧  Gilar Cahyo Wibowo كامل ٧٣ ٧٠ 
١٨  Haykal Azriel Priatama غير كامل ٥٩ ٧٠ 
١٩  Husnul Khotimah غير كامل ٥٩ ٧٠ 
٢٠  Intan Kusumawardani كامل ٧١ ٧٠ 
٢١  Khoirunnisa غير كامل ٦٥ ٧٠ 
٢٢  Lia Muharoza غير كامل ٦٠ ٧٠ 
٢٣  M. Abdul Rouf Fansuri غير كامل ٥٦ ٧٠ 
٢٤  M. Ilham Baihaqi غير كامل ٥٣ ٧٠ 
٢٥  Nahda Naura Pasha غير كامل ٦٨ ٧٠ 
٢٦  Natasya Wanda Haliza كامل ٧٠ ٧٠ 
٢٧  Naufal Ibrahim غير كامل ٥٣ ٧٠ 
٢٨  Nidauzzakiyyatunnajah غير كامل ٥٦ ٧٠ 
٢٩  Raihan Rahadhiyan غير كامل ٥٥ ٧٠ 
٣٠  Salsabila غير كامل ٦٧ ٧٠ 

 

  :املعايري البن مقلة

 ٢٠:  توفية، أعلى النتيجة .٦

 ٢٠:  امتام، أعلى النتيجة .٧

 ٢٠:  اكمال أعلى النتيجة .٨

 ٢٠:  اشباع أعلى النتيجة .٩



 

  ٢٠:  ارسال أعلى النتيجة .١٠

  ٦الجدول 

ن أ بالمدرسة المتوسطة الكتابة لتالميذ الصف الثام اختبار مهارة مجموع نتائج

  ٢٠١٦/٢٠١٧ الدراسية السنة برينجسيو ١اإلسالمية الحكومية 

  النسبة المئوية  التردد  البيان  الرقم

  % ١٦،٧  ٥  كامل  ١

  % ٨٣،٣  ٢٥  غري كامل  ٢

  %١٠٠  ٢٨  جمموع

  

 الصف يف  تالميذ ٣٠ أن إىل اإلشارة ميكن فإنه أعاله اجلدول إىل استناداً 

 الكاملني غري التالميذ عدد بلغ بينما%) ١٦.٧( كاملون ميذتال ٥ فقط أ، الثامن

 منخفضة يزال ال للتالميذ الكتابة مهارة بأن يبني وهذا%). ٨٣,٣( تلميذ ٢٥

 يف يالنسخ خط تعليم حول الباحثة ستقوم أعاله البحث خلفية إىل استناداً . جداً 

  .درس اللغة العربية

  الدورة األولى  .٤

 اإلجراء تخطيط  . د

  :هو أوالً  عداداإل الباحثة تاجحت التعلم، عملية ذتنفي قبل

 قامســي والصــف الــذي العربيــة اللغــة مــدرس مــع الدراســة وقــت حتديــد )١١

 قامســــي والصـــف الـــذي أن علـــى تفـــقي الدامـــة واملـــدرس الباحثـــة مث. ثبالبحـــ

 .دقيقة ٤٠×  ٣ للدروس وقتوال أ، الثامن الصف ثبالبح



 

 العربيـة اللغـة يتعلمـونمـا  حـد إىل تكييـف ويـتم حبثهـا سـيتم اليت املواد )١٢

 ".ةاملهن حول أي

 وتســـتخدم). ممارســـة( هـــي طريقـــة املمارســـة ستســـتخدم الـــيت الطريقـــة )١٣

 مطـالبون هـذه الطريقـة التالميـذ وجـودب ،خـط الكتابـة يف للتعرف الطريقة هذه

 .معينة عملية على العمل طريق عن للكتابة التعلم يف باالستمرار

 )RPP( تنفيذ التعليم خطة كتابة )١٤

 .الشاشةو  السبورة هي ةاملستخدم اإلعالم وسائل )١٥

: وهي إال ،اخلط النسخى على حتتوي اليت املواد حول قواعدال جعل  )١٦

 .احلرف اهلجائي كتابة

 .املعلم مع لكتابةا مارسةمل الزمين اجلدولجعل   )١٧

 .خط النسخ قواعد دراسة -

 .للقواعد وفقا اهلجائي رفاحل كتابة عملية -

  راقبةدليل امل جعل )١٨

 النمـــوذج يف املســـتخدمة التقيـــيم أدوات. للـــتعلم التقيـــيم أدواتجعـــل  )١٩

 .اخلط النسخى باستخدام كتايب الختبار

 .الوثائق اسرتجاع )٢٠

  

 تنفيذ اإلجراء  . ذ

 اللقاء األول )٢

ـــــــوم يف األول اللقـــــــاء اإلجـــــــراء تنفيـــــــذ ـــــــاير ١٦ االثنـــــــني ي  الســـــــاعة ٢٠١٧ ين

 وتـدرس. ارسـةمامل طريقة باستخدام أ، الثامن الصف يف ،١٣.٣٠-١١.٣٠



 

اهلجـــائي  احلـــرف كتابــة" املوضـــوع مــع خـــط النســـخي بــالتعلم املتعلـــق اجلانــب

  .املهنة عنوقواعدها 

  

 املقدمة  ) ت

 أحـــــد يقودهـــــا معــــا، والـــــدعاء الســــالم مـــــع املفتــــوح التعلـــــيم بدايــــة يف

 مـع الـدرس التالميذ الفتتاح تدعو املعلم أن تعريف. عظيمة هيبة مع التالميذ

   .اْلَبْسَمَلةِ  بِِقرَاَءةِ  اْليَـْومِ  َدْرَسَنا نـَْفَتحُ  َهيَّا: سملةالب لتحية عريب منوذج

 التحقــق طريــق عــن التعلــيم عمليــة لــدعم الصــف بتكييــف يقــوم املعلــم

 تنظيـف التالميـذ مـن وطلب اجللوس، وموضع ومالبس، نظافة، احلضور، من

 عــن فضــال الصــلة، ذات املرجعيــة والكتــب املدرســية الكتــب وإعــداد الســبورة،

 علـــى واتفـــق. التعلـــيم أهـــداف وينقـــل واملعلـــم التالميـــذ حتيـــة. الالزمـــة األدوات

 وهي دراستها، يتعني اليت املواد تسليم يتم مث. قريبا ستنفذ اليت التعليم أنشطة

  ).ظ-ط-ك-ل-ا(  منه يتكون كتابة أ، ل، ك ما: اهلجائي احلرف

 األنشطة األساسية  . ت

  املالحظة )٥(

 عــن مثــال إعطــاء مث ومــن أوًال، تخالصــهااس ميكــن الــيت املــواد املــدرس

خــــــط  باســــــتخدام والعربيــــــة املفــــــردات احلــــــرف اهلجــــــائي مــــــن كتابــــــة كيفيــــــة

ــــد. يالنســــخ ــــال، ســــبيل علــــى وأمثلــــة تفســــريات املعلــــم مــــا يعطــــي عن  مث املث

 احلــرف اهلجــائي، لكتابــة املثــال علــى املالحظــات فرديــاً  يقــوم بتنفيــذ التالميــذ

 .التعلم حيدث عندما التالميذ الحظها طاخل كتابات من صورة هنا يتمثل



 

  ٤الصورة 

  المثال من كتابة خط النسخ

  والحرف الهجائي المنفرد) ظ-ط-ك-ل-ا(  منه يتكون كتابة أ، ل، ك ما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

 

 إلقاء السؤال )٦(

 بتــــوفري يقـــوم املعلـــم مث املـــدرس، يشــــرحه مـــا التالميـــذ الحـــظ أن بعـــد

 التالميـذ أن ضـمان مـع يفهم مل اليت األشياء – األمور لطرح ميذللتال الفرص

كيفيـة  عـن يسـأل التالميـذ مث. املعلم من املقدمة والتفسريات بالكتابة فهم قد

 ســأل أن بعــد أ؟ الــنقط يســاوي مــع حجــم هــل و ط، الكــاف حبــرف الكتابــة

 هـو كمـا والطـاء الكـاف احلـروف شـرح طريـق عـن بإجابة يقوم املعلم التالميذ

  :أدناه موضح

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

 

 التجريبة )٧(

 فاحلــر  لكتابـة التالميـذ حــاول ،للسـؤال الفرصـة التالميــذ إعطـاء يـتم أن بعـد

 ذلـــك وبعـــد. بدقــة املعلـــم مــن شـــرحها قــد الـــذين العربيــة املفـــرداتو  اهلجــائي

اخلـــط  باســـتخدام لكتابـــةا اولـــةحمل املهــامأو  التـــدريبات بعـــض التالميـــذ تعطــي

 .أعماهلا إلجناز للتالميذ دقائق علمامل يعطي مث.  النسخى

 الربط )٨(

 أثنـــاء للتالميـــذ العمـــل توجيـــهب بالواجـــب يقـــوم املعلـــم مـــا يقـــوم التالميـــذ عنـــد

 سـبيل علـى ،التالميـذ كتابـات يوجـه املعلـم أثنـاء. عملهـم يف للـتحكم الـدور

 أن ينبغـي األساسي، السطر عرب متر ال أن وينبغي ،"أ" حرف لكتابة املثال،

 ننظــر أن ينبغــي ،ف حــرف كتابــة مث. الســطر مــن العلــوي اجلــزء يف أ يكــون

 .حلور ف سالرأ حفرة

 االتصال )٩(

 قـد الـيت الواجـب لكتابـة حماولـة يف املـتعلم يطلب مث العمل، من االنتهاء بعد

ينظرهــا املعلــم مث  إكماهلــا مت الـيت الواجــب مجــع مث. علــى السـبورة بــه القيـام مت

 تكمنبــ يقــوم املعلــم القصــور بالفعــليــذ التالم عــرفإذا  يف كــذلك التقيــيم،



 

 قواعــدلل مناســبة كتابــة التالميــذ يفهــم حــىت اإلحــاالت تعطــي القصــور أوجــه

 .اخلط النسخى باستخدام املهنة حول

 االختتام  . ر

 مث. سـلكيةو  دائمـاً  جتـري كانـت الـيت األنشـطة حنو والتأمل التقييم إجراء

 القواعـد تعلـم حـولعـين املدروسـة ي املـواد فهـم علـى للتالميـذ احلافز توفري

 ،احلمدلــة قــائال الــتعلم أنشــطة املعلــم اختــتم ذلــك بعــد. للخــط النســخى

  .والسالم اجلعاء

  

 اللقاء الثاين  ) ث

 ٢٠١٧ ينـــاير ٢٠ االثنـــني يـــوم يف الثـــاين اللقـــاء اإلجـــراء للـــدورة األوىل تنفيـــذ

. مارسـةامل طريقـة باسـتخدام أ، الثامن الصف يف ،١٣.٣٠-١١.٣٠ الساعة

املفــردات  كتابــة" املوضــوع مــع خــط النســخي ميتعلــب املتعلــق انــباجل وتــدرس

 – التَّـــاِجرٌ  – الطَِبْيـــبٌ  – الُشـــْرِطيٌّ  الطَّبَّـــاخُ  - الَالِعـــبُ  -املهنـــة"العربيـــة حنـــو 

  ."الَفالَّحٌ 

 املقدمة  -ج 

 أحــد يقودهــا معــا، وصــّليت حتيــات مــع املفتــوح التعلــيم الــتعلم البدايــة يف

 الــــدرس املتعلمــــني تــــدعو املعلمــــني تعريــــف. عظيمــــة هيبــــة مــــع الطــــالب

ــْومِ  َدْرَســَنا نـَْفــَتحُ  َهيَّــا: البســملة لتحيــة عــريب منــوذج مــع مفتوحــة  بِِقــرَاَءةِ  اْليَـ

   .اْلَبْسَمَلةِ 



 

 طريــــق عــــن ميالتعلــــ عمليــــة دعملــــ الصــــف تكييــــفب يقــــوم املعلــــم

 مـــن طلــبو  اجللـــوس، وموضــع ومالبـــس، نظافــة، احلضـــور، مــن التحقــق

 املرجعيـــة والكتـــب املدرســـية الكتـــب وإعـــداد ورة،الســـب تنظيـــف التالميـــذ

 وينقـــل واملعلــم التالميــذ حتيــة. الالزمــة األدوات عــن فضــال الصــلة، ذات

 يـــتم مث. قريبـــا ســـتنفذ الـــيت ميالتعلـــ أنشـــطة علـــى واتفـــق. ميالتعلـــ أهـــداف

املفــردات العربيــة  كتابــة" املوضــوع مــع دراســتها، يتعــني الــيت املــواد تســليم

ـــــبٌ  – الُشـــــْرِطيٌّ  الطَّبَّـــــاخُ  - ِعـــــبُ الَال  -املهنـــــة"حنـــــو   – التَّـــــاِجرٌ  – الطَِبْي

  ."الَفالَّحٌ 

 األنشطة األساسية  - د 

 املالحظة - ٦

 إعطـــاء مث ومـــن أوًال، استخالصـــها ميكـــن الـــيت املـــواد املـــدرس شـــرح

ــــال  والعربيــــة املفــــردات اهلجــــائي مــــن فاحلــــر  كتابــــة كيفيــــة عــــن مث

 وأمثلـــة اتتفســري  املعلــم يعطـــيمــا  عنــد. خــط النســـخي باســتخدام

 علــى فرديــاً  املالحظــات تنفيــذيقــوم ب التالميــذ مث املثــال، ســبيل علــى

 اخلـط كتابـات مـن صـورة هنـا يتمثـل احلـرف اهلجـائي، كتابـةل املثال

 .التعلم حيدث عندما التالميذ الحظها

  ٥الصورة 

  المثال من كتابة خط النسخ

  )ظ-ط-ك-ل-ا(  منه يتكون أ، ل، ك ما وصل حرف



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 إلقاء السؤال - ٧

 تــوفريب يقــوم املعلــم مث ،املــدرس يشــرحه مــا التالميــذ الحــظ أن بعــد

 ضـمان مـع فهـمي مل الـيت األشـياء – األمـور لطرح للتالميذ الفرص

 مث. املعلـــم مــن املقدمـــة والتفســريات بالكتابـــة فهــم قـــد التالميــذ أن

 ســأل أن بعــد ؟و ط ك رفالوصــل حلــ كيــف عــن التالميــذ يســأل



 

 و ط ك فوصـل احلـر  شـرح طريـق عـن إجابةب يقوم املعلم التالميذ

  :أدناه موضح هو كما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 التجريبة - ٨

 التالميــــذ حــــاول ،للســــؤال الفرصــــة التالميــــذ إعطــــاء يــــتم أن بعــــد

 املعلــم شــرحها قــد الــذين العربيــة املفــرداتو  اهلجــائي فاحلــر  لكتابــة

 اولـةحمل املهـامأو  التـدريبات بعض التالميذ تعطي ذلك وبعد. بدقة

 للتالميـذ دقـائق املعلم يعطي مث.  خط النسخي باستخدام لكتابةا

 .أعماهلا إلجناز

 الربط - ٩

 للتالميـذ العمـل توجيـهب بالواجب يقوم املعلم ما يقوم التالميذ عند

ـــــاء ـــــدور أثن ـــــتحكم ال ـــــاء. عملهـــــم يف لل ـــــم أثن ـــــات يوجـــــه املعل  كتاب

ل يف األول والوســـط  حـــرف ابـــةلكت املثـــال، ســـبيل علـــى ،التالميـــذ

خـــري لـــيس لـــه ÷واألخـــري، و ل يف األول لـــه الرتويســـي وألمـــا يف ال

 .الرتويسي

 االتصال -١٠

ـــــة يف املـــــتعلم يطلـــــب مث العمـــــل، مـــــن االنتهـــــاء بعـــــد  لكتابـــــة حماول

 مت الـيت الواجب مجع مث. على السبورة به القيام مت قد اليت الواجب

التالميـــذ  عـــرفإذا  يف لككـــذ التقيـــيم،ينظرهـــا املعلـــم مث  إكماهلـــا

 تعطـــــــي القصـــــــور أوجـــــــه تكمنبـــــــ يقـــــــوم املعلـــــــم القصـــــــور بالفعـــــــل



 

 املهنـة حـول قواعـدلل مناسـبة كتابـة التالميـذ يفهـم حـىت اإلحاالت

  .خط النسخي باستخدام

 

 االختتام  . ز

 مث. سـلكيةو  دائمـاً  جتـري كانـت الـيت األنشـطة حنو والتأمل التقييم إجراء

 القواعـد تعلـم حـولاملدروسـة يعـين  املـواد مفهـ علـى للتالميـذ احلافز توفري

 ،احلمدلـــة قـــائال الــتعلم أنشـــطة املعلــم اختـــتم ذلـــك بعــد. خلــط النســـخي

  .والسالم اجلعاء

 نتــــائج علــــى الباحثــــة تحصــــل األول، الــــدورة يف اإلجــــراء تنفيــــذ بعــــد

  :التايل اجلدول يف املبينة تكون سوف اليت التالميذ كتابة مهارة اختبار

  

  

  ٧الجدول 

بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية  أ الكتابة لتالميذ الصف الثامن مهارة اختبار ائجنت

  في الدورة األولى برينجسيو ١الحكومية 

  قبل الدورة  أسماء التالميذ  الرقم

 الدورة األولى

 البيان

  ٢النتيجة   ١النتيجة 

١  Anggun Qoniatul Amriyah 
 كامل ٧١ ٦٩ ٥٥

٢  Annisa Nurfadillah 
 غير كامل ٦٤ ٦٣ ٥٨



 

٣  Annisa Septa Andhini 
 كامل ٧٢ ٧٠ ٦٣

٤  Daudy Nafis Noorshiyam 
 كامل ٧١ ٧٠ ٦٨

٥  David Tri Pambudi 
 كامل ٧٠ ٧٠ ٥٨

٦  Destri Anggita Feliza 
 غير كامل ٦٦ ٦٥ ٥٦

٧  Dhimita Liani 
 كامل ٧٥ ٧٣ ٧٠

٨  Ely Lupita Sari 
 غير كامل ٦٨ ٦٧ ٥٣

٩  Fahrieza Yuliansyah Putra 
 غير كامل ٦٩ ٦٦ ٥٩

١٠  Faqih Muzakky 
 كامل ٧٨ ٧٤ ٧١

١١  Faris Anwar Dzaky 
 غير كامل ٦٧ ٦٥ ٥٦

١٢  Fathiya Lu'lu' Uttamimah 
 كامل ٧٠ ٦٦ ٦٠

١٣  Fernando Yudha Bastara 
 غير كامل ٦٤ ٦٣ ٦٠

١٤  Fuad Fadillah 
 كامل ٧٤ ٧٢ ٦٦

١٥  
Ganeva Aryatama 
Ramadhan 

 غير كامل ٦٤ ٦٤ ٥٩

١٦  Ghina Abbiyah 
 كامل ٧٢ ٧٠ ٥٣

١٧  Gilar Cahyo Wibowo 
 كامل ٧٨ ٧٦ ٧٣

١٨  Haykal Azriel Priatama 
 غير كامل ٦٣ ٦٠ ٥٩

١٩  Husnul Khotimah 
 غير كامل ٦٠ ٦٠ ٥٩

٢٠  Intan Kusumawardani 
 كامل ٧٦ ٧٥ ٧١



 

٢١  Khoirunnisa 
 غير كامل ٦٧ ٦٩ ٦٥

٢٢  Lia Muharoza 
 غير كامل ٦٤ ٦٣ ٦٠

٢٣  M. Abdul Rouf Fansuri 
 غير كامل ٦٢ ٦٠ ٥٦

٢٤  M. Ilham Baihaqi 
 غير كامل ٦٥ ٦٤ ٥٣

٢٥  Nahda Naura Pasha 
 كامل ٧٠ ٧٠ ٦٨

٢٦  Natasya Wanda Haliza 
 كامل ٧٥ ٧٣ ٧٠

٢٧  Naufal Ibrahim 
 غير كامل ٦٩ ٦٨ ٥٣

٢٨  Nidauzzakiyyatunnajah 
 غير كامل ٦٨ ٦٥ ٥٦

٢٩  Raihan Rahadhiyan 
 غير كامل ٦٩ ٦٧ ٥٥

٣٠  Salsabila 
 كامل ٧٢ ٧٠ ٦٧

 

  الوثيقة لنتائج االختبار للدورة األوىل

  :املعايري البن مقلة

 ٢٠:  توفية، أعلى النتيجة .٦

 ٢٠:  امتام، أعلى النتيجة .٧

 ٢٠:  أعلى النتيجة اكمال .٨

 ٢٠:  أعلى النتيجة اشباع .٩

  ٢٠:  أعلى النتيجة ارسال .١٠

  ٨الجدول 



 

الكتابة لتالميذ الصف الثامن أ بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية  اختبار مهارة وع نتائجمجم

  في الدورة األولى برينجسيو ١الحكومية 

  النسبة المئوية  العدد  البيان  الرقم

  %٤٦،٧  ١٤  كامل  ١

  %٥٣،٣  ١٦  غير كامل  ٢

  %١٠٠  ٣٠  مجموع

 المالحظة  . س

 متكــن قــد. اإلجــراء ذلــك تنفيــذ مــع بــالتزامن اإلجــراء، جتــري املالحظــة تنفيــذ عنــد

 باملوقع الكاف، فحر  كتابة مثل جيد، بشكلاخلط   كتابةل العربية اللغة مدرس

. الصـحيحة األخـرى احلـروف مـع الوصـل يـةكيف مث الصحيح، الشكلو  الصحيح،

 حيـث صـحيح، شـكله مث أخـرى، مـرة السـطر رأس على يقع حرف الراء ال كتابة

  .حرف الدال تشبه ال أ�ا

يف  احلمـاس كـان  ،لـتعلم اخلـط كـان التالميـذ يف سـرور ،املالحظـة وقـت يف

 .عالية أيضا الكتابة لتعلم العاطفة مث أيضا، عاليةاخلط  دراسة

 التفكير  . ش

 يف عامــة نظــرة علــى ت الباحثــةلحصــ ،واملالحظــة تنفيــذوال تخطــيط،ال إىل اســتناداً 

يف  املالحظـة تنفيـذ تـائجن يـتم. األوىل دورةالـ يف خط النسـخي ميتعلل العام التنفيذ

 ذلـك يف مبـا التـدريس، عملية يف السجالت بعض هناك أن وأالحظ األوىل دورال

  :يلي ما

 القصور )٣



 

 يفوكـــان  الكـــايف، القــدرعلـــى  التنفيــذ وقـــت يف اإلعــالم وســـائل إعــداد  -ز 

 مـدة لطـول نظراً  الوقت اقتطاع يتم التعلم عرض يف اإلجراء تنفيذ وقت

 أوالً اإلعـــداد  إىل حيتـــاج املقبـــل اللقـــاء يف حـــىت. اإلعـــالم وســـائل إعـــداد

 .التنفيذ عملية قبل

 يف بـــذلك .وضـــوحاً  أقـــل زال مـــا للتالميـــذ يف اخلـــط املعلـــم طريقـــة شـــرح  -ح 

ــــاج القــــادم اللقــــاء  املعلــــم طريقــــة شــــرح علــــى حتســــينات إدخــــال إىل حيت

 .جيدا املقدمة املواد التالميذ يفهم حىت ،للتالميذ

 مل ية وصـلهاوكيف احلرف شكل ولكن ةجيد كتابة اخلط للمعلم كانت  - ط 

 يف اللقــــاء أخــــرى مــــرة إصــــالح يكــــون أن جيــــبو . للقواعــــد وفقــــايكــــن 

 .القادم

 تـويل الكـان التالميـذ  األحيـان بعـض يف حـىت ،يـةعال أقل املعلم صوت  -ي 

 اللقـــــاء يف اإلصـــــالح يتطلـــــب كمـــــا مث. ميالتعلـــــ عنـــــد للمـــــواد اهتمامـــــا

 فهـم ميكـن التالميـذ نأ حيـث املـواد شـرح عنـد عـال صـوت مع الحقال

 .جيدا الدروس

 هـذا. التالميـذ علـى لتعلم اخلط النسـخى دوافع محاسة أقل كون املعلم  -ك 

 التالميــذ علــى دراســةلتكــون محاســة  املقبــل اللقــاء يف بــه القيــام يلــزم مــا

 .زائدة كتابةال

 باســـتخدام كتابــةال يف وسالســة دقيقـــة مــن أقــل زاليـــ كــون التالميــذ ال  -ل 

 يكـــون عنـــدما يرشـــد أن إىل حباجـــة التالميـــذ نأ ذلـــك. اخلـــط النســـخى

ــــذ كتابــــة ميكــــن حــــىت كتابــــةال يف طــــأاخل هنــــاك ــــدا التالمي اللقــــاء  يف جي

 .التايل

 املزايا )٤



 

 .وشكله احلرف كتابة من بدءاً  الكتابة، حسن على احلصول له املعلم  - ه 

 جيــــدة كانـــت املعلـــممـــن  املكتوبـــة احلـــروف وأشـــكال للحـــروف املوقـــع  -و 

 .للمراقبة الوقت يف الباحثة عليها حصلت اليت وليةاأل بالبيانات مقارنة

 .لتعلم اخلط روحهلم و  كون التالميذ متحمسا  -ز 

 .التجول طريقةب للتالميذ توجيهات إعطاء املعلم بدأ  -ح 

 أن ميكـــن فإنـــه عليهـــا، احلصـــول مت الـــيت االنعكـــاس نتـــائج إىل اســـتناداً 

ــتعل عمليــة علــى حتســينات إدخــال إىل احلاجــة أن معلومــا يكــون  الــدورة يف مال

 .الثانية

  

  الدورة الثانية  . ص

 اإلجراء تخطيط  )ه 

  :هو أوالً  عداداإل الباحثة تاجحت التعلم، عملية تنفيذ قبل

 قامســي والصــف الــذي العربيــة اللغــة مــدرس مــع الدراســة وقــت حتديــد )١١

 قامســــي والصـــف الـــذي أن علـــى تفـــقي الدامـــة واملـــدرس الباحثـــة مث. ثبالبحـــ

 .دقيقة ٤٠×  ٣ للدروس وقتوال أ، الثامن الصف ثبالبح

 العربيـة اللغـة يتعلمـونمـا  حـد إىل تكييـف ويـتم حبثهـا سـيتم اليت املواد )١٢

 ".ةاملهن حول أي

 وتســـتخدم). ممارســـة( هـــي طريقـــة املمارســـة ستســـتخدم الـــيت الطريقـــة )١٣

 مطـالبون هـذه الطريقـة التالميـذ وجـودب ،خـط الكتابـة يف للتعرف الطريقة هذه

 .معينة عملية على العمل طريق عن ةللكتاب التعلم يف باالستمرار

 )RPP( تنفيذ التعليم خطة كتابة )١٤



 

 .الشاشةو  السبورة هي ةاملستخدم اإلعالم وسائل )١٥

 إال ، اخلـــط النســـخى علـــى حتتـــوي الـــيت املـــواد حـــول قواعـــدال جعـــل  )١٦

 .احلرف اهلجائي كتابة: وهي

 .املعلم مع لكتابةا مارسةمل الزمين اجلدولجعل   )١٧

 .مة باخلط النسخىوصل الكل قواعد دراسة -

 .وصل الكلمة باخلط النسخى قواعد كتابة عملية -

  راقبةدليل امل صياغة )١٨

 النمـــوذج يف املســـتخدمة التقيـــيم أدوات. للـــتعلم التقيـــيم أدواتجعـــل  )١٩

 .اخلط النسخى باستخدام كتايب الختبار

  .الوثائق أخذ )٢٠

 تنفيذ اإلجراء  )و 

 اللقاء األول )٣

 ٢٠١٧ ينـــاير ٢٣ االثنـــني يـــوم يف ولاأل اللقـــاء اإلجـــراء ببـــدورة الثانيـــة تنفيـــذ

. مارسـةامل طريقـة باسـتخدام أ، الثامن الصف يف ،١٣.٣٠-١١.٣٠ الساعة

املفــردات  وصــل" املوضــوع مــع خــط النســخي بــالتعلم املتعلــق اجلانــب وتــدرس

  .املهنة عنخبط النسخ 

 املقدمة  -ج 

 التالميــذ أحـد يقودهـا معـا، والـدعاء الســالم مـع املفتـوح التعلـيم بدايـة يف

 مــع الــدرس التالميــذ الفتتــاح تــدعو املعلــم أن تعريــف. عظيمــة هيبــة مــع

   .اْلَبْسَمَلةِ  بِِقرَاَءةِ  اْليَـْومِ  َدْرَسَنا نـَْفَتحُ  َهيَّا: البسملة لتحية عريب منوذج



 

 طريــــق عــــن ميالتعلــــ عمليــــة دعملــــ الصــــف تكييــــفب يقــــوم املعلــــم

 مـــن طلــبو  اجللـــوس، وموضــع ومالبـــس، نظافــة، احلضـــور، مــن التحقــق

 املرجعيـــة والكتـــب املدرســـية الكتـــب وإعـــداد الســـبورة، تنظيـــف التالميـــذ

 وينقـــل واملعلــم التالميــذ حتيــة. الالزمــة األدوات عــن فضــال الصــلة، ذات

 يـــتم مث. قريبـــا ســـتنفذ الـــيت ميالتعلـــ أنشـــطة علـــى واتفـــق. ميالتعلـــ أهـــداف

 – ِاَىل  – اْلُمْسَتْشـــَفى – اَنْ  دراســـتها املفـــردات يتعـــني الـــيت املـــواد تســـليم

  .اْلُمْسَتْشَفى ِاَىل  َيْذَهبَ  اَنْ  الطَِّبْيبُ ، واجلملة الطَِّبْيب – َيْذَهبَ 

 األنشطة األساسية  - د 

 املالحظة - ٦

 عـــن مثـــال إعطـــاء مث ومـــن أوًال، ســيدرس الـــيت املـــواد شــرح املـــدرس

خـــط  باســـتخدام العربيـــة املفـــرداتو احلـــرف اهلجـــائي  كتابـــة كيفيـــة

 املثـال، سـبيل على وأمثلة فسرياتت املعلم ما يعطي عند. يالنسخ

 لكتابـــــة املثـــــال علـــــى املالحظـــــات فرديـــــاً  يقـــــوم بتنفيـــــذ التالميــــذ مث

ـــا يتمثـــل احلـــرف اهلجـــائي،  الحظهـــا اخلـــط كتابـــات مـــن صـــورة هن

 .التعلم حيدث عندما التالميذ

  ٦الصورة 

  المثال من كتابة خط النسخ

  والجملة بخط النسخ المنفرد وصل

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 قاء السؤالإل - ٧

 تــوفريب يقــوم املعلــم مث ،املــدرس يشــرحه مــا التالميــذ الحــظ أن بعــد

 التالميـذ أن ضـمان مع فهمي مل اليت األمور لطرح للتالميذ الفرص

 عـن التالميـذ يسأل مث. املعلم من املقدمة والشرح بالكتابة فهم قد

 سـأل أن بعد ؟كتابة ص و ن املتصلة حبرف آخر يف اجلملة  كيف

 حـرف ص ون املتصـلة شـرح طريق عن إجابةب يقوم املعلم التالميذ

  :أدناه موضح هو كما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

 

 التجريبة - ٨

قســم املعلــم البطاقــة  ،للســؤال الفرصــة التالميــذ إعطــاء يــتم أن بعــد

خـط  باسـتخدامالعشوئية مث األمر للتالميذ لرتتيب تلك البطاقات 

 .أعماهلا زإلجنا للتالميذ دقائق املعلم يعطي مث.  النسخي

 الربط - ٩

 للتالميـذ العمـل توجيـهب بالواجب يقوم املعلم ما يقوم التالميذ عند

ـــــاء ـــــدور أثن ـــــتحكم ال ـــــاء. عملهـــــم يف لل ـــــم أثن ـــــات يوجـــــه املعل  كتاب

حـــرف  ،"فــاء و بـــاء" حـــرف لكتابـــة املثــال، ســـبيل علـــى ،التالميــذ

ف و ب  حـــرف كتابـــة مث. الفــاء لـــه الـــرأس والبـــاء لــيس لـــه الـــرأس

وحلـور الـذي يسـاوي حبـرف ف هـو ب  ،اجلسـد يساوي يف شكل

 .ت ث

 االتصال -١٠

ـــــة يف املـــــتعلم يطلـــــب مث العمـــــل، مـــــن االنتهـــــاء بعـــــد  لكتابـــــة حماول

 مت الـيت الواجب مجع مث. على السبورة به القيام مت قد اليت الواجب

التالميـــذ  عـــرفإذا  يف كـــذلك التقيـــيم،ينظرهـــا املعلـــم مث  إكماهلـــا



 

 حـىت اإلحـاالت تعطـي القصـور جـهأو  تكمنبـ يقوم املعلم بالقصور

خـط  باسـتخدام املهنـة حـول قواعـدلل مناسـبة كتابـة التالميـذ يفهم

  .النسخي

  

  

  

 

 االختتام  . ح

 مث. سـلكيةو  دائمـاً  جتـري كانـت الـيت األنشـطة حنو والتأمل التقييم إجراء

 القواعـد تعلـم حـولاملدروسـة يعـين  املـواد فهـم علـى للتالميـذ احلافز توفري

 ،احلمدلـــة قـــائال الــتعلم أنشـــطة املعلــم اختـــتم ذلـــك دبعــ. خلــط النســـخي

  .والسالم اجلعاء

 اللقاء الثاين )٤

 ٢٠١٧ ينـــاير ٢٧ االثنـــني يـــوم يف الثـــاين اللقـــاء اإلجـــراء للـــدورة الثانيـــة تنفيـــذ

. مارسـةامل طريقـة باسـتخدام أ، الثامن الصف يف ،١٣.٣٠-١١.٣٠ الساعة

احملفــوزات  كتابــة" وضــوعامل مــع خــط النســخي ميتعلــب املتعلــق اجلانــب وتــدرس

  :، واملادة هي"باستخدام خط النسخي

رُ    لِلنَّاسِ  أَنْـَفُعُهمْ  النَّاسِ  َخيـْ

رُ    ِكَتابٌ  الزََّمانِ  ِيف  َجِلْيسٍ  َخيـْ



 

 املقدمة  -ج 

 أحــد يقودهــا معــا، وصــّليت حتيــات مــع املفتــوح التعلــيم الــتعلم البدايــة يف

 الــــدرس مــــنياملتعل تــــدعو املعلمــــني تعريــــف. عظيمــــة هيبــــة مــــع الطــــالب

ــْومِ  َدْرَســَنا نـَْفــَتحُ  َهيَّــا: البســملة لتحيــة عــريب منــوذج مــع مفتوحــة  بِِقــرَاَءةِ  اْليَـ

   .اْلَبْسَمَلةِ 

 طريــــق عــــن ميالتعلــــ عمليــــة دعملــــ الصــــف تكييــــفب يقــــوم املعلــــم

 مـــن طلــبو  اجللـــوس، وموضــع ومالبـــس، نظافــة، احلضـــور، مــن التحقــق

 املرجعيـــة والكتـــب درســـيةامل الكتـــب وإعـــداد الســـبورة، تنظيـــف التالميـــذ

 وينقـــل واملعلــم التالميــذ حتيــة. الالزمــة األدوات عــن فضــال الصــلة، ذات

 يـــتم مث. قريبـــا ســـتنفذ الـــيت ميالتعلـــ أنشـــطة علـــى واتفـــق. ميالتعلـــ أهـــداف

احملفــــــوزات  كتابـــــة" املوضـــــوع مـــــع دراســــــتها، يتعـــــني الـــــيت املـــــواد تســـــليم

  ."باستخدام خط النسخي

 األنشطة األساسية  - د 

 ةاملالحظ - ٦

 كيفيـة عـن مثـال إعطـاء مث ،تدريسـها ميكـن الـيت املـواد املدرس شرح

. خـط النسـخي باستخدام والعربية املفرداتاهلجائي و  فاحلر  كتابة

 التالميـذ مث املثـال، سـبيل علـى مثلـةاألو  الشـرح املعلـم يعطيما  عند

 يتمثــل املفــردات، كتابــةل املثــال علــى فرديــاً  املالحظــات تنفيــذيقــوم ب



 

ــــات مــــن صــــورة هنــــا ــــذ الحظهــــا اخلــــط كتاب ــــدما التالمي  حيــــدث عن

 .التعلم

  ٧الصورة 

  المثال من كتابة خط النسخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 إلقاء السؤال - ٧

 تــوفريب يقــوم املعلــم مث ،املــدرس يشــرحه مــا التالميــذ الحــظ أن بعــد

 التالميـذ أن ضـمان مع فهمي مل اليت األمور لطرح للتالميذ الفرص

 التالميـذ يسـأل مث. املعلم من املقدمة والتفسريات بالكتابة مفه قد

يقــوم  التالميــذ ســأل أن بعــد ؟و ب ف رفالوصــل حلــ كيــف عــن

 هـــو كمـــا و ب ف فوصـــل احلـــر  شـــرح طريـــق عـــن إجابـــةب املعلـــم

  :أدناه موضح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

 

 التجريبة - ٨

 التالميــــذ حــــاول ،للســــؤال الفرصــــة التالميــــذ إعطــــاء يــــتم أن بعــــد

. بدقـة املعلـم شـرحها قـد الـذين بشكل احملفوظات املفردات لكتابة

 لكتابـــــةا اولـــــةحمل التـــــدريبات بعـــــض التالميـــــذ حـــــاول ذلـــــك وبعـــــد

 إلجنـاز للتالميـذ دقـائق املعلـم يعطـي مث.  خط النسخي باستخدام

 .أعماهلا

 الربط - ٩

 للتالميـذ العمـل توجيـهب بالواجب يقوم املعلم ما يقوم التالميذ عند

ــــاء. عملهــــم يف فتــــيشتلل التجــــول أثنــــاء ــــات يوجــــه املعلــــم أثن  كتاب

ح و خ  كــون اجلســم   حــرف وصــلل املثــال، ســبيل علــى ،التالميــذ

كنصف الدور ويقع حتـت السـطر األساسـي، وإذا كـان احلـرف يف 

وكتابة حـرف ع و غ يسـاوي كـذلك . وسط الكلمة فعلى السطر

 .ألن حذا احلرف يساوي حبرف حاء و خاء

 االتصال -١٠



 

ـــــة يف املـــــتعلم يطلـــــب مث العمـــــل، نمـــــ االنتهـــــاء بعـــــد  لكتابـــــة حماول

 مت الـيت الواجب مجع مث. على السبورة به القيام مت قد اليت الواجب

التالميـــذ  عـــرفإذا  يف كـــذلك التقيـــيم،ينظرهـــا املعلـــم مث  إكماهلـــا

 تعطـــــــي القصـــــــور أوجـــــــه تكمنبـــــــ يقـــــــوم املعلـــــــم القصـــــــور بالفعـــــــل

 املهنـة حـول واعـدقلل مناسـبة كتابـة التالميـذ يفهـم حـىت اإلحاالت

  .خط النسخي باستخدام

  

 

 االختتام  - ح

 مث. سـلكيةو  دائمـاً  جتـري كانـت الـيت األنشـطة حنو والتأمل التقييم إجراء

 القواعـد تعلـم حـولاملدروسـة يعـين  املـواد فهـم علـى للتالميـذ احلافز توفري

 ،احلمدلـــة قـــائال الــتعلم أنشـــطة املعلــم اختـــتم ذلـــك بعــد. خلــط النســـخي

  .موالسال اجلعاء

 نتـــائج علـــى الباحثـــة تحصـــل ،الثانيـــة الـــدورة يف اإلجـــراء تنفيـــذ بعـــد

  :التايل اجلدول يف املبينة تكون سوف اليت التالميذ كتابة مهارة اختبار

  ٩الجدول 

بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية  أ الكتابة لتالميذ الصف الثامن مهارة اختبار نتائج

  في الدورة الثانية برينجسيو ١الحكومية 

قبل   أسماء التالميذ  لرقما
 البيان الدورة الثانية الدورة األولى



 

  ٢النتيجة   ١النتيجة   ١النتيجة   ١النتيجة   الدورة

١  Anggun Qoniatul A. ٧٨ ٧٥ ٦٩ ٦٩ ٥٥ 
 كامل

٢  Annisa Nurfadillah ٧٥ ٧٠ ٦٣ ٦٣ ٥٨ 
 كامل

٣  Annisa Septa Andhini ٨٢ ٨٠ ٧٠ ٧٠ ٦٣ 
 كامل

٤  Daudy Nafis N. ٧٥ ٧٤ ٧٠ ٧٠ ٦٨ 
 كامل

٥  David Tri Pambudi ٧٥ ٧٣ ٧٠ ٧٠ ٥٨ 
 كامل

٦  Destri Anggita Feliza ٦٩ ٦٦ ٦٥ ٦٥ ٥٦ 
 غير كامل

٧  Dhimita Liani ٩٠ ٨٥ ٧٣ ٧٣ ٧٠ 
 كامل

٨  Ely Lupita Sari ٧٣ ٧٠ ٦٧ ٦٧ ٥٣ 
 كامل

٩  Fahrieza Yuliansyah P. ٧٥ ٧٣ ٦٦ ٦٦ ٥٩ 
 كامل

١٠  Faqih Muzakky ٨٠ ٨٠ ٧٤ ٧٤ ٧١ 
 كامل

١١  Faris Anwar Dzaky ٧٥ ٧٤ ٦٥ ٦٥ ٥٦ 
 كامل

١٢  Fathiya Lu'lu' U. ٧٥ ٧٣ ٦٦ ٦٦ ٦٠ 
 كامل

١٣  Fernando Yudha B. ٧٧ ٧٥ ٦٣ ٦٣ ٦٠ 
 كامل

١٤  Fuad Fadillah ٩٠ ٨٥ ٧٢ ٧٢ ٦٦ 
 كامل

١٥  Ganeva Aryatama R. ٦٩ ٦٦ ٦٤ ٦٤ ٥٩ 
 غير كامل

١٦  Ghina Abbiyah ٧٦ ٧٤ ٧٠ ٧٠ ٥٣ 
 كامل

١٧  Gilar Cahyo Wibowo ٨٠ ٨٠ ٧٦ ٧٦ ٧٣ 
 كامل

١٨  Haykal Azriel Priatama ٧٦ ٧١ ٦٠ ٦٠ ٥٩ 
 كامل

١٩  Husnul Khotimah ٧٤ ٧٠ ٦٠ ٦٠ ٥٩ 
 كامل



 

٢٠  Intan Kusumawardani ٨٥ ٨٠ ٧٥ ٧٥ ٧١ 
 كامل

٢١  Khoirunnisa ٧٥ ٧٠ ٦٩ ٦٩ ٦٥ 
 كامل

٢٢  Lia Muharoza ٧٤ ٧٢ ٦٣ ٦٣ ٦٠ 
 كامل

٢٣  M. Abdul Rouf Fansuri ٦٨ ٦٥ ٦٠ ٦٠ ٥٦ 
 غير كامل

٢٤  M. Ilham Baihaqi ٨٠ ٧٦ ٦٤ ٦٤ ٥٣ 
 كامل

٢٥  Nahda Naura Pasha ٨٠ ٧٥ ٧٠ ٧٠ ٦٨ 
 كامل

٢٦  Natasya Wanda Haliza ٩٠ ٨٨ ٧٣ ٧٣ ٧٠ 
 كامل

٢٧  Naufal Ibrahim ٨٠ ٧٦ ٦٨ ٦٨ ٥٣ 
 كامل

٢٨  Nidauzzakiyyatunnajah ٧٧ ٧٣ ٦٥ ٦٥ ٥٦ 
 كامل

٢٩  Raihan Rahadhiyan ٨٠ ٧٥ ٦٧ ٦٧ ٥٥ 
 كامل

٣٠  Salsabila ٧٨ ٧٥ ٧٠ ٧٠ ٦٧ 
 كامل

 

  الوثيقة لنتائج االختبار للدورة األوىل

  :املعايري البن مقلة

 ٢٠:  توفية، أعلى النتيجة .٦

 ٢٠:  امتام، أعلى النتيجة .٧

 ٢٠:  اكمال أعلى النتيجة .٨

 ٢٠:  اشباع أعلى النتيجة .٩

  ٢٠:  ارسال أعلى النتيجة .١٠

  ١٠الجدول 



 

بالمدرسة المتوسطة  أ الكتابة لتالميذ الصف الثامن مهارة اختبار نتائجمجموع 

  في الدورة الثانية برينجسيو ١اإلسالمية الحكومية 

  النسبة المئوية  العدد  البيان  الرقم

  %٩٠  ٢٧  كامل  ١

  %١٠  ٣  غير كامل  ٢

  %١٠٠  ٣٠  مجموع

 أ، الثامن الصف يف  تالميذ ٣٠من  أن إىل شارةاإل ميكن فإنه أعاله اجلدول إىل استناداً 

 تلميذ ٣ الكاملني غري التالميذ عدد بلغ بينما%) ٩٠( تلميذ ٢٧هم  كاملونال تالميذال

 قيمةويف  الثامن، الصف يف للتالميذ الكتابة مهارةهناك الرتقية يف  بأن يبني وهذا%). ١٠(

األوىل  دورةالو  الدورة قبل ما كتابةال ملهارة راختبا نتائج مع باملقارنة زيادةالتالميذ هناك ال

 املتوسطة باملدرسة أ الثامن الصف لرتقية مهارة كتابة تالميذ اخلط النسخى ميتعل حىت

  .الثانية الدورة يف االكتمال معيار إىل وصلت برينجسيو ١ احلكومية اإلسالمية

 المالحظة  )ز 

 متكــن قــد. اإلجــراء ذلــك يــذتنف مــع بــالتزامن اإلجــراء، جتــري املالحظــة تنفيــذ عنــد

  الصــحيح، الشـكلو  وكـان بـاملوقع جيـد، بشــكلاخلـط  كتابـةل العربيـة اللغـة مـدرس

الصـــحيح مقارنـــة بالـــدورة  بـــاملوقع مث ،ســـهلة للقـــراءة مـــن التالميـــذ كتابـــةزكانـــت ال

  .قبلها

يف  احلمـاس كـان  ،لـتعلم اخلـط كـان التالميـذ يف سـرور ،املالحظـة وقـت يف

مقارنـــة بالـــدورة  أيضـــا عاليـــة الكتابـــة لـــتعلم العاطفـــة مث يضـــا،أ عاليـــةاخلـــط  دراســـة

 .قبلها



 

 التفكير  )ح 

 يف عامــة نظــرة علــى ت الباحثــةلحصــ ،واملالحظــة تنفيــذوال تخطــيط،ال إىل اســتناداً 

يف  املالحظـة تنفيـذ نتـائج يـتم. الثانيـة دورةالـ يف خط النسـخي ميتعلل العام التنفيذ

  :يلي ما ذلك يف مبا الثانية دورال

 .ميالتعلعند عملية  للتالميذ املادة شرح على قادرة املعلم نكا )٦

 .للقراءة وقابلة جيدة قد كانت خطه كتابة )٧

 . تسليمها يتم مبا التالميذ يفهم حىت وواضح عال بصوت كان صوته )٨

 .األوىل دورةمع ال باملقارنة حتسنقد  التالميذ تعلمل الدافع )٩

 بالفعـــل بـــدأ قـــد لتالميـــذا أنيبـــني  املعلـــم قـــدمها الـــيت الواجـــات نتـــائج )١٠

 .اخلط النسخى باستخدام كتابةال يف دقيقال

خــــط النســــخي للمعلــــم  كتابــــةمهــــارة   أن نفهــــم أن ميكــــن أعــــاله الشــــرح مــــن

 وفقـا املؤشـرات قـد واف خط النسخي للتالميـذ كتابة مهارة متوسط. ترتّقى والتالميذ

 فإنـه. وإتقـان قـةود بنظافـة االهتمـام مـع كتابـة هـيخـط النسـخي  مـن الكتابـة لقواعـد

الباحثـة  حتتـاج الف ةالثاني دورةال احجن مع لذا،. ةحاجن الثانية الدورة أن استنتاج ميكن

  .القادمة الدورة إىل

 البيانات تحليل  .ز 

 إىل استناداً  عليها احلصول مت اليت البيانات تحليلب ستقوم الباحثة الرابع هذا الباب يف

 ١ احلكومية اإلسالمية املتوسطة باملدرسة والوثائق واالختبارات واملقابلة املالحظة نتائج

  .تها الباحثةقدم قد اليت احلقيقة واختبار إثبات بغرضبرينجسيو 



 

 املتوسطة باملدرسةلتالميذ الثف الثامن  الكتابة لرتقية مهارة اخلط النسخى ميتعل

 من الرغم على ناجحة، كانت الذي يقام بالدورتني برينجسيو ١ احلكومية اإلسالمية

 تعقد دورةال كل يف لكن نقص،ال يزال ال هناك التعليمية العملية هذه تنفيذ أن

 ةالباحث أحرز�ا اليت ثالبح نتائج التالية البيانات وستناقش. القادمة للدورة صالحاتاإل

  .الثانية لدورةإىل ا الدورة قبل ما وقت يف

 على حصل دورة،ال قبل الباحثة عليها تحصل اليت األولية البيانات إىل استناداً 

  :التايل باجلدول سيوضح الذي للتالميذ كتابةمهارة ال اختبار نتائج قيمة

  ١١الجدول 

الكتابة لتالميذ الصف الثامن أ بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية  اختبار مهارة نتائج

  ٢٠١٦/٢٠١٧ الدراسية السنة برينجسيو ١الحكومية 

 البيان النتائج  األقل معايير االكتمال  أسماء التالميذ  الرقم

١  Anggun Qoniatul Amriyah غير كامل ٥٥ ٧٠ 
٢  Annisa Nurfadillah غير كامل ٥٨ ٧٠ 
٣  Annisa Septa Andhini غير كامل ٦٣ ٧٠ 
٤  Daudy Nafis Noorshiyam غير كامل ٦٨ ٧٠ 
٥  David Tri Pambudi غير كامل ٥٨ ٧٠ 
٦  Destri Anggita Feliza غير كامل ٥٦ ٧٠ 
٧  Dhimita Liani كامل ٧٠ ٧٠ 
٨  Ely Lupita Sari غير كامل ٥٣ ٧٠ 
٩  Fahrieza Yuliansyah Putra غير كامل ٥٩ ٧٠ 
١٠  Faqih Muzakky كامل ٧١ ٧٠ 
١١  Faris Anwar Dzaky غير كامل ٥٦ ٧٠ 
١٢  Fathiya Lu'lu' Uttamimah غير كامل ٦٠ ٧٠ 
١٣  Fernando Yudha Bastara ملغير كا ٦٠ ٧٠ 



 

١٤  Fuad Fadillah غير كامل ٦٦ ٧٠ 
١٥  Ganeva Aryatama R. غير كامل ٥٩ ٧٠ 
١٦  Ghina Abbiyah غير كامل ٥٣ ٧٠ 
١٧  Gilar Cahyo Wibowo كامل ٧٣ ٧٠ 
١٨  Haykal Azriel Priatama غير كامل ٥٩ ٧٠ 
١٩  Husnul Khotimah غير كامل ٥٩ ٧٠ 
٢٠  Intan Kusumawardani كامل ٧١ ٧٠ 
٢١  Khoirunnisa غير كامل ٦٥ ٧٠ 
٢٢  Lia Muharoza غير كامل ٦٠ ٧٠ 
٢٣  M. Abdul Rouf Fansuri غير كامل ٥٦ ٧٠ 
٢٤  M. Ilham Baihaqi غير كامل ٥٣ ٧٠ 
٢٥  Nahda Naura Pasha غير كامل ٦٨ ٧٠ 
٢٦  Natasya Wanda Haliza كامل ٧٠ ٧٠ 
٢٧  Naufal Ibrahim غير كامل ٥٣ ٧٠ 
٢٨  Nidauzzakiyyatunnajah غير كامل ٥٦ ٧٠ 
٢٩  Raihan Rahadhiyan غير كامل ٥٥ ٧٠ 
٣٠  Salsabila غير كامل ٦٧ ٧٠ 

  :املعايري البن مقلة

 ٢٠:  توفية، أعلى النتيجة .٦

 ٢٠:  امتام، أعلى النتيجة .٧

 ٢٠:  اكمال أعلى النتيجة .٨

 ٢٠:  اشباع أعلى النتيجة .٩

  ٢٠:  ارسال أعلى النتيجة .١٠

  ١٢الجدول 

الكتابة لتالميذ الصف الثامن أ بالمدرسة المتوسطة  ختبار مهارةا مجموع نتائج

  ٢٠١٦/٢٠١٧ الدراسية السنة برينجسيو ١اإلسالمية الحكومية 



 

  النسبة المئوية  العدد  البيان  الرقم

  % ١٦،٧  ٥  كامل  ١

  % ٨٣،٣  ٢٥  غري كامل  ٢

  %١٠٠  ٣٠  جمموع

  

 ٥ فقـط أ، الثـامن الصف يف  تالميذ ٣٠ أن إىل اإلشارة ميكن فإنه أعاله اجلدول إىل استناداً 

%). ٨٣,٣( تلميــذ ٢٥ الكــاملني غــري التالميــذ عـدد بلــغ بينمــا%) ١٦.٧( كــاملون تالميـذ

 تحاولـــ احلالـــة، هـــذه يف مث. جـــداً  منخفضـــة يــزال ال للتالميـــذ الكتابـــة مهـــارة بـــأن يبـــني وهــذا

 التاليـــة ناقشســـت ،تنيالـــدور  يف تـــتم الـــيت العربيـــة باللغـــة خـــط النســـخي ميتعلـــ لتطبيـــق الباحثـــة

  .اخلط النسخى ميتعل بتنفيذ األوىل دورةال يف بياناتال

 نتائج اإلجراء في الدورة األولى .٣

لرتقيـــة  اخلـــط النســـخى ميتعلـــ .الـــدورة األوىل يف الباحثـــة اأجر�ـــ الـــيت املالحظـــات مـــن

 قيــــد هـــو الـــذي ميالتعلــــ مـــن منطـــاً  أظهــــرت طريقـــة املمارســـة اســــتخدام مهـــارة الكتابـــة

 املــواد التالميــذ فهــمي مل كــل التعلــيم يف. أقصــى كحــد لــيس ولكــن بالفعــل، يلالتشــغ

 اكتبهـ الكتابـة الـيت نتـائج مـن ويتضـح ، اخلـط النسـخى كتابـة حـول املعلم قدمها اليت

 حــــول اخلــــط النســــخى ميتعلــــ يف النجــــاح وجــــود غــــري مــــن دالئــــل يظهــــر مث. التالميــــذ

 التالميـــذ بعـــض هنـــاك يـــزال ال ألن. تقـــاناإلو  دقـــةالو  نظافـــةالو  القاعـــدة أمـــا وانـــباجل

  .ميالتعل عملية حيدث الذي الوقت حبلول املشبعة ويشعر اخلطري ليس من الذين

هـذه  يف لرتقية مهارة كتابة التالميذ خط النسخي ميتعل حنو التالميذ استجابة

 خالصـــة بالبيانـــات هـــذه تعـــزز وســـوف. الكـــايف املعـــايرييف  دخلـــت قـــداألوىل  دورةالـــ

  :التايل اجلدول يف التالميذ كتابةمهارة   باراخت نتائج



 

  ١٣الجدول 

الكتابة لتالميذ الصف الثامن أ بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية  اختبار مهارة مجموع نتائج

  في الدورة األولى برينجسيو ١الحكومية 

  النسبة المئوية  العدد  البيان  الرقم

  %٤٦،٧  ١٤  كامل  ١

  %٥٣،٣  ١٦  غير كامل  ٢

  %١٠٠  ٣٠  مجموع

  

 يف  تالميــــذ ٣٠مــــن  أن إىل اإلشــــارة ميكــــن فإنــــه أعــــاله اجلــــدول إىل اســــتناداً 

 التالميـذ عـدد بلـغ بينما%) ٤٦.٧( تلميذ ١٤هم  كاملون تالميذ أ، الثامن الصف

 يـزال ال للتالميـذ الكتابـة مهـارة بـأن يبني وهذا%). ٥٣,٣( تلميذ ١٦ الكاملني غري

 . يكن ناجحا فيحتاج إىل أداء الدورة الثانيةمالتعليم يف الدورة األوىل مل منخفضة

 نتائج اإلجراء في الدورة الثانية .٤

ــ  مــن العمــل ويركــز ،جــاء للــدورة األوىلاإل متابعــة هــي ةالثانيــ دورةإجرائيــة الصــف يف ال

لرتقيــة  ميالتعلــ أهــداف أن حيــث ميالتعلــ عمليــة يف نشــاطا أكثــر التالميــذ جعــل أجــل

 نتــائج بــدأت. جيــدا ميالتعلــ أمنــاطقــد جــرى . يتحقــق أن ميكــن التالميــذ كتابــة مهــارة

 قواعـــد هنـــاك يـــزال ال أن مـــن الـــرغم علـــى الكتابـــة يف والســـلس فوضـــا التالميـــذ كتابـــة

 دورةالـ يف كتابـةال مهـارة اختبار نتائج ولكن. تطبيقها يتم خط النسخي اليت مل كتابة

 هنــا. الثانيــة الــدورة يف االختبــار مطلــوب هأنــ حيــث كبــرية،ال لــيس هنــاك الرتقيــة األوىل

  :الثانية الدورة يف للتالميذ كتابةال مهارة اختبار نتائجل البيانات خالصة هو

  ١٤الجدول 



 

بالمدرسة المتوسطة  أ الكتابة لتالميذ الصف الثامن مهارة اختبار نتائجمجموع 

  في الدورة الثانية برينجسيو ١اإلسالمية الحكومية 

  يةالنسبة المئو   العدد  البيان  الرقم

  %٩٠  ٢٧  كامل  ١

  %١٠  ٣  غير كامل  ٢

  %١٠٠  ٣٠  مجموع

  

 يف  تالميــــذ ٣٠مــــن  أن إىل اإلشــــارة ميكــــن فإنــــه أعــــاله اجلــــدول إىل اســــتناداً 

 التالميـذ عـدد بلـغ بينمـا%) ٩٠( تلميـذ ٢٧هم  كاملونال تالميذال أ، الثامن الصف

 الكتابــــة رةمهــــاهنــــاك الرتقيــــة يف  بــــأن يبــــني وهــــذا%). ١٠( تلميــــذ ٣ الكــــاملني غــــري

 اختبـار نتـائج مـع باملقارنـة زيـادةالتالميـذ هنـاك ال قيمـةويف  الثامن، الصف يف للتالميذ

لرتقيـــة مهـــارة   خـــط النســـخي ميتعلـــ حـــىتاألوىل  دورةالـــو  الـــدورة قبـــل مـــا كتابـــةال ملهـــارة

 برينجســـيو ١ احلكوميــة اإلســالمية املتوســـطة باملدرســة أ الثــامن الصـــف كتابــة تالميــذ

  .الثانية الدورة يف االكتمال يارمع إىل وصلت

 المناقشة  .ح 

 الباحثة هأجرت الذي ثالبح إجراء نتائج وتفسري وصفال حول املناقشة تتضمن هذه

 .ST. Nafiyah, M.Pdأ السيدة  الثامنللصف  العربيةاللغة  معلم مع الباحثة بني بالتعاون

  .بالبحث املتعلقة رو ماأل وهو املناقشة تشملها اليت واألشياء

الباحثة  ميكن أعاله موضح هو كما والثانية األوىل الدورة يف اإلجراء نتائجظرا لن

  :التايل اجلدول يف دورةال كل نتائج الصةخب أن تقوم



 

  

  ١٥الجدول 

بالمدرسة المتوسطة  أ الكتابة لتالميذ الصف الثامن مهارة اختبار نتائجالتغيير ل

  ٢٠١٦/٢٠١٧ السنة الدراسية برينجسيو ١اإلسالمية الحكومية 

  مهارة الكتابة  الرقم

  قبل الدورة
 الدورة الثانية الدورة األولى

  العدد

النسبة 

  المئوية

  العدد

النسبة 

  المئوية

  العدد

النسبة 

  المئوية

% ١٦,٧ ٥  كامل  ١  ٤٦,٧ ١٤ %  ٩٠ ٢٧ %  

% ٨٣,٣ ٢٥  غير كامل  ٢  ٥٣,٣ ١٦ %  ١٠ ٣ %  

% ١٠٠ ٣٠  % ١٠٠  ٣٠ مجموع  ١٠٠ ٣٠ %  

  

 يف  تالميذ ٣٠من  أن إىل أن نستنتج ميكن أعاله خلالصةا ولجد إىل استناداً 

%) ١٦،٧( تالميذ ٥هم  كاملونال تالميذال ،يف املرحلة قبل الدورة أ الثامن الصف

 مهارة بأن يبني وهذا. %)٨٣،٣( تلميذ ٢٥ الكاملني غري التالميذ عدد بلغ بينما

 الباحثة تحاول لذا. جداً  منخفضا يزال ال دورةال قبل ما مرحلة يف التالميذ كتابة

  .الدورتني يف تتم اليت العربية اللغةيف درس  خط النسخي ميتعل تطبيق

 الصف يف  تالميذ ٣٠من  أن إىل اإلشارة ميكن فإنه أعاله اجلدول إىل استناداً 

 غري التالميذ عدد بلغ بينما%) ٤٦.٧( تلميذ ١٤هم  كاملون تالميذ أ، الثامن

 يزال ال للتالميذ الكتابة مهارة بأن يبني وهذا). % ٥٣,٣( يذتلم ١٦ الكاملني

  .مالتعليم يف الدورة األوىل مل يكن ناجحا فيحتاج إىل أداء الدورة الثانية منخفضة



 

 الصف يف  تالميذ ٣٠من  أن إىل اإلشارة ميكن فإنه أعاله اجلدول إىل استناداً 

 غري التالميذ عدد بلغ ينماب%) ٩٠( تلميذ ٢٧هم  كاملونال تالميذال أ، الثامن

 يف للتالميذ الكتابة مهارةهناك الرتقية يف  بأن يبني وهذا%). ١٠( تلميذ ٣ الكاملني

 ما كتابةال ملهارة اختبار نتائج مع باملقارنة زيادةالتالميذ هناك ال قيمةويف  الثامن، الصف

 ترقية واضحا أن ىر ن أن ميكن أعاله والتوضيح اجلدول من .األوىل دورةالو  الدورة قبل

  :التايل البياين الرسم يف التالميذ كتابةمهارة   االختبار قيمة نتائج

  ٨الصورة 

  ترقية اختبار تالميذ الصف الثامن أ بالمدرسة المتوسطة نتائج  الرسم البياني

  ٢٠١٦/٢٠١٧السنة الدراسية  برينجسيو ١اإلسالمية الحكومية 

  

 

 
  



 

 نتـــائج قيمـــة تغـــريات مالحظـــة ميكـــن أعـــاله ورد مـــا البيـــاين الرســـم إىل اســـتناداً 

 مــا قبــل بيانــاتال علــىالباحثــة  تلحصــ دورة،الــ قبــل مــا يف أن كتابــةال مهــارة اختبــار

ــــ تنفيــــذ ــــذ ٣٠مــــن  كــــان خــــط النســــخي ميتعل ــــامن الصــــف يف  تالمي ــــذال أ، الث  تالمي

 تلميذ ٢٥ الكاملني غري التالميذ عدد بلغ بينما%) ١٦،٧( تالميذ ٥هم  كاملونال

 يــزال ال دورةالــ قبــل مــا مرحلــة يف التالميــذ كتابــة مهــارة بــأن يبــني وهــذا. %)٨٣،٣(

 خـط النسـخي يف ميتعلـ استخدام إىلاملعلم  تاجحي احلالة هذه يف حىت. جداً  منخفضا

  .العربية اللغةدرس 

 يـــــتم الـــــيت البيانــــات ،األوىل دورةالـــــ يفخــــط النســـــخي  ميتعلـــــب القيـــــام بعــــد مثٍ 

 تلميــذ ١٤هـم  كـاملون تالميـذ أ، الثـامن الصـف يف  تالميـذ ٣٠مـن  عليهـا احلصـول

 وهـــذا%). ٥٣,٣( تلميـــذ ١٦ الكـــاملني غـــري التالميـــذ عـــدد بلـــغ بينمـــا%) ٤٦.٧(

 يمكنفـ ،املرجـو اهلـدف يبلغ مل ألنه نظراً  ولكن للتالميذ الكتابة مهارةترتّقى  بأن يبني

 األوىل دورةالـــ يف يخـــط النســـخ ميتعلـــف. الـــدورة األوىل مل تكـــن ناجحـــة أن يقـــال أن

  .الثانية الدورة يف أخرى مرة اإلجراء تاجحي

 يـــــتم الــــيت البيانـــــاتو  ،الثانيــــة دورةالــــ يف أخـــــرى مــــرة بـــــاإلجراء القيــــام بعــــد مث

 تالميـذال أ، الثـامن الصـف يف  تالميـذ ٣٠مـن  أن إىل الثانية الدورة يف عليها احلصول

 تلميــذ ٣ الكــاملني غــري ميــذالتال عــدد بلــغ بينمــا%) ٩٠( تلميــذ ٢٧هــم  كــاملونال

 الثــامن، الصــف يف للتالميــذ الكتابــة مهــارةهنــاك الرتقيــة يف  بــأن يبــني وهــذا%). ١٠(

 الـدورة قبـل مـا كتابـةال ملهـارة اختبـار نتـائج مع باملقارنة زيادةالتالميذ هناك ال قيمةويف 

 أ امنالثــ الصــف لرتقيــة مهــارة كتابــة تالميــذ خــط النســخي ميتعلــ حــىتاألوىل  دورةالــو 

 يف االكتمــال معيــار إىل وصــلت برينجســيو ١ احلكوميــة اإلســالمية املتوســطة باملدرســة

 .الثانية الدورة



 

 الوقــت حبلــول ألن بالرتقيــة القــول ميكــن كتابــةال مهــارة اختبــار نتــائج يف الرتقيـة

 يصل ما فقطالتالميذ الكاملون  األولية، البيانات يف تلما حص الباحثة هتأعد الذي

 األوىل الـــدورة يف خـــط النســـخي ميتعلـــ تطبيـــقب وبعـــد أن تقـــوم البحثـــة. %١٦.٧ إىل

 ةالباحثــ مــن عليهــا احلصــول مت الــيت البيانــات كتوبــة،امل ختبــاراتاالب القيــام مث والثانيــة

 املئويـــة النســـبة عـــدد يف الرتقيـــة أن علـــى يـــدل هـــذا. %٩٠ بقـــدر التالميـــذ الكـــاملون

 أن ســـتنتاجاال ميكــن البيانــات هــذه إىل اً اســتناد مث. %٧٣.٣ حنــو الكــاملني للتالميــذ

باملدرســـــة  أ الثــــامن الصـــــف يف العربيــــة اللغـــــة درس يف املطبــــق خــــط النســـــخي ميتعلــــب

ــــة  ــــي وميكــــن برينجســــيو، ١املتوســــطة اإلســــالمية احلكومي ــــائج أن يرّق  كتابــــة مهــــارة نت

 .التالميذ

 

 

  الباب الخامس

  اإلختتام

  اإلستنتاج واإلقتراحات

 اإلستنتاج  . أ

 تطبيق خالل أن من نستنتج أن وميكن البيانات، وحتليل البحث نتائج إىلإستنادا 

الصف  تالميذ لدى العربية اللغة كتابة مهارة ترقي أن تعليم اخلط النسخي ميكن طريقة

  ٢٠١٦/٢٠١٧ الدراسي الثامن املدرسة الثانوية احلكومية األوىل فرينج سيووا العام

 أن ومعروف. ختبار مهارات الكتابة للتالميذإ نتائج من احلال هلذا التحقيق وميكن

 التالميذ ٥من التالميذ الكاملة  الباحث عليها احلصول مت اليت للدورة السابقة البيانات يف

وبعد تطبيق تعليم اخلط النسخي يف الدورة  ).٪٨٣.٣( تلميذا ٢٥ وغري الكاملة) ٪١٦.٧(



 

 ١٦ وأما غري الكاملة) ٪٤٦.٧(تلميذا  ١٤األوىل تزداد جمموعة التالميذ الكاملة هي 

 تلميذا ٢٧وبعد الدورة الثانية تزداد جمموعة التالميذ الكاملة وهي  ).٪٥٣.٣( تلميذا

وهذا دليل على أن مهارة كتابة تالميذ الصف  ).٪١٠( تلميذا ٣ وغري الكاملة يف ،)٪٩٠(

 ).٪٧٣.٣( لنسبةا عدد يف زيادة الثامن أ تزداد من قبل نتائج اإلختبار مهارة الكتابة مع
  

 اإلقتراحات  . ب

 بعض الباحثة قدمت البحث، وإستنتاجات نتائج إىل اإلهتمام خالل من

  .التالميذ لدى الكتابة مهارات لتحسني االقرتاحات

 للمعلم. ١

 .العربية اللغة اخلط النسخي يف املادة إىل تياجحاإل الزم. أ

ء الفرصة للتالميذ ينبغي للمعلم إعطا, وبعد إنتهاء التعليم اخلط لنسخي. ب

 .لتطبيقها يف كتابة اللغة العربية وفقا للقواعد و املادة اللغة العبية

 مهارات حتسني من لتمكينهم إىل للتالميذ الدافع توفر أن أيضا الزم للمعلم. ج

  .الكتابة

  للتالميذ . ٢

  كتابة حول املعلم شرح إىل يلزمهم التالميذ االنتباه البحث، هذا إستنادا إىل .أ 

 فهم إذا  يتعليم اخلط النسخ سيتم تنفيذ. املستخدمة يخلط النسخا

 .و ميكن ترقية مهارات كتابة التالميذ يتعليم اخلط النسخ التالميذ

البد جلميع التالميذ النشاط إىل ممارسة , وعندما تعليم اخلط النسخي   .ب 

 . الكتابة و ميكنهم فهم اخلط النسخي عميقا وجيدا



 

 من لغريها الكتابة على القدرة لديهم الذين ميذللتال يكون أن وينبغي   .ج 

  .ذلك والعكس ،اغريه إىل قدرا�ا تشرتك أن ميكن التالميذ
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  ةينيّ الدّ شؤون وزارة 

  ونجمبة الة الحكوميّ نتان اإلسالميّ جامعة رادين إب والتعليم ةربيّ ة التّ يّ كلّ 

  ٧٠٣٢٨٩) ٠٧٢١: (ول اندرو سورامتني سوكارامي بندار المبونج، رقم احلاتف شارع لتك: العنوان 

  بطاقة الموافقة

 اإلسالمية املتوسطة باملدرسة الثامن الصف تالميذ كتابة مهارة لرتقية النسخ خط تعليم  :  موضوع البحث

  ٢٠١٦/٢٠١٧ الدراسية السنة برينجسيو ١ احلكومية

  اتيويفر  يوليانيت ريتنو  :  إسم الباحثة

  ١٣١١٠٢٠٠٠١  :  رقم التسجيل

  قسم تعليم الّلغة العربّية  :  القسم

ة
ّ
  كّلّية الّرتبّية والتعليم جبامعة رادين انتان اإلسالمّية احلكومّية المفونج  :  الكّلي

  التاريخ  البيان  النمرة
  اإلمضاء

  ۲املشرف   ١املشرفة 

      ٢٠١٦-١٠-٢٦  تقدمي البحث  .١

      ٢٠١٦-١١-١٥  موافقة البحث  .۲

      ٢٠١٦-١١-٢٥  تقدمي الباب األّول والثانية  .٣

      ٢٠١٦-١٢-١٤  موافقة الباب األّول والثانية  .٤

      ٢٠١٧-٠٢-٢٠  تقدمي الباب الثالث،الرابع،اخلامس  .٥

      ٢٠١٧-٠٣-٠٧  موافقة الباب الثالث والرابع واخلامس  .٦

      ٢٠١٧-٠٣-٢٨  موافقة الباب األّول إىل اخلامس  .٧

  المشرف الثانى           المشرف األول      

  

  الدكتور غونتور جاهايا كيسوما، الماجستير      الماجستير وان جمال الدين،األستاذ الدكتورة 



 

Lampiran A.١  
FOTO-FOTO SAAT PENELITIAN DI MTs NEGERI ١ PRINGSEWU 

  

 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

 

 
 



 

 
 



 

Lampiran B.١ 

KERANGKA OBSERVASI 

 

١. Keadaan MTs Negeri ١ Pringsewu 

٢. Kondisi sarana dan prasarana di MTs Negeri ١ Pringsewu 

٣. Alokasi waktu 

٤. Persiapan media dalam pembelajaran bahasa arab 

٥. Keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran bahasa arab 

٦. Keterampilan guru bahasa Arab dalam menerapkan pembelajaran Khath Naskhi 

٧. Pemilihan dan variasi metode yang digunakan dalam pembelajaran Khath 

Naskhi 

٨. Kendala pembelajaran bahasa arab pada kemahiran menulis (maharah al-

kitabah) dengan menggunakan pembelajaran Khath Naskhi 

 

 



 

Lampiran B.٣ 

Lembar Pengamatan Pembelajaran Khath Naskhi 

 

Nama Sekolah  : MTs Negeri ١ Pringsewu 
Nama Guru  : ST. Nafiyah, M.Pd 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi   : Menulis (الكتابة) tentang Profesi ( المھنة) 

No Aspek Yang Diamati Ya Tidak 
٣ ٢ ١ 

Cukup Baik Sangat 
Baik 

١ Keterangan mengucapkan 
salam 

     

٢ Kemampuoan membaca do’a      

٣ Kemampuan mengondisikan 
peserta didik 

     

٤ Kemampuan menjelaskan 
materi yang lalu 

     

٥ Menyampaikan tujuan 
pembelajaran 

     

٦ Ketepatan waktu      

٧ Keterangan menyajikan materi      

٨ Penguasaan materi pelajaran      

٩ Penggunaan metode dan teknik 
pembelajaran 

     

١
٠ 

Penguasaan kelas      

١
١ 

Memberikan nasehat sederhana      

١
٢ 

Kemampuan menyimpulkan 
pelajaran 

     

١
٣ 

Kemampuan memilih alat 
evaluasi yang tepat 

     

١ Menutup dengan salam dan      



 

٤ do’a 
 

Pringsewu,            ٢٠١٧ 
Pengamat, 

 

 

ST. Nafiyah, M.Pd 
NIP.١٩٧٠٠٥٢٤ 



 

Lampiran B.٤ 
LEMBAR OBSERVASI PENELITI DAN GURU 

 
Nama Sekolah  : MTs Negeri ١ Pringsewu 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII A / II 
Materi   : Menulis (الكتابة) tentang Profesi ( املهنة) 

No Aspek Yang Diamati 
٤ ٣ ٢ ١ 

Tidak 
Baik 

Cukup 
Baik Baik Sangat 

Baik 
١ Persiapan media dalam 

pembelajaran Khath Naskhi 
    

٢ Memotivasi minat belajar 
Khath Naskhi pada peserta 
didik 

    

٣ Peserta didik termotivasi dan 
benar-benar mengikuti 
pembelajaran 

    

٤ Membimbing peserta didik 
dalam mengerjakan tugas atau 
latihan 

    

٥ Kejelasan dalam menjelaskan 
materi 

    

٦ Semangat belajar peserta didik 
pada pembelajaran Khath 
Naskhi  

    

٧ Peserta didik mengikuti 
pembelajaran dengan aktif 

    

 

Pringsewu,            ٢٠١٧ 

Observer 

 



 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Tahun Pelajaran ٢٠١٦/٢٠١٧ 
 

Nama Sekolah  : MTs Negeri ١ Pringsewu 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VIII A / Dua (Genap) 

Alokasi Waktu : ٢ kali pertemuan @ ٣ x ٤٠ Menit 

Materi   : Menulis (الكتابة) tentang Profesi ( المھنة)  

١. Menulis huruf Hijaiyah dan kosakata Arab (Mufradat) tentang 

 .المھنة
٢. Menyusun kosakata acak menjadi sebuah kalimat sederhana 

tentang المھنة.  

 

A. Kompetensi Inti  

KI. ١ : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI. ٢ : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

KI. ٣ : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI.٤ : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) 



 

dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar dan 

mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di madrasah dan sumber 

lain yang sama dalam sudut pandang / teori. 

B. Standar Kompetensi 

٤. Menulis (Kitabah) 

Mengungkapkan pikiran, perasaan, pengalaman dan informasi melalui kegiatan 

menulis tentang المھنة. 

C. Kompetensi Dasar 

٤.١ Menulis huruf Hijaiyah dan kosakata Arab (Mufradat) tentang المھنة. 

٤.٢ Menyusun kalimat sederhana tentang المھنة 
 

D. Indikator 

٤.١.١ Merangkai huruf Hijaiyah dan kosakata Arab (Mufradat) tentang المھنة 

Huruf Hijaiyah:  Mengolah huruf Alif, Lam, Kaf dan semua yang 

terbentuk darinya. (  ظ –ط  –ك  –ل  –ا  ) 

Kosakata Arab (Mufradat):    ُالطَ بِ یْ بٌ  – الُشرْ طِ يٌّ  - الَال ِعبُ  - الطَّ بَّ اخ – 
  الفَ الَّ حٌ  – التَّ اجِ رٌ 

٤.١.٢ Melengkapi kalimat bahasa Arab dengan kosakata yang tepat. 

ُح  .١  النَّبَاتَات َو اْلَمَواد الِغَداِئیَّة. . . . . . الفَالَّ
 ُكَرةَ القََدمِ . . . . . . یَْلَعُب   .٢
 نِي اْلَمَداِرس َو الشََّواِرعیَبْ . . . . . .   .٣
 یَْكنُُس  -یَْزَرُع                 - الطَّبِْیب                -
 الَالِعب  -اْلُمھَْنِدس              -



 

٤.٢.١ Merangkai kosakata acak menjadi sebuah kalimat sempurna dengan 
menekankan pada penyambungan huruf (  ظ –ط  –ك  –ل  –ا  ) tentang 
 .المھنة
Kosakata acak :    ْالطَّبِْیبُ  – یَْذھَبَ  – اِلَى – اْلُمْستَْشفَى – اَن  

Kalimat sempurna :    الطَّبِْیُب اَْن یَْذھََب اِلَى اْلُمْستَْشفَى 
 
E. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar dan menkomunikasikan tentang 

topik المھنة  peserta didik dapat : 

١. Merangkai huruf Hijaiyah dan kosakata Arab (Mufradat) tentang المھنة 
٢. Melengkapi kalimat dengan kosakata yang benar. 

٣. Menyusun kata-kata acak menjadi kalimat sempurna. 

F. Materi Pembelajaran 

١. Huruf Hijaiyah 

 

 

 

 

 

٢. Kosakata Arab (Mufradat) 

 

 

 

 

 

 



 

 
٣. Kosakata acak  

 
٤. Kalimat Sempurna 

G. Metode Pembelajaran 

Al-Thariqah Al-Intiqaiyyah yaitu metode khusus yang digunakan instruktur 

dengan cara mengadopsi dari seluruh metode lain yang dianggap layak untuk 

diterapkan. Metode tersebut diantaranya Cooperative Learning dan Drill (latihan).  

H. Media dan Sumber Pembelajaran 

Media yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah Papan Tulis, Laptop, 

dan LCD. 

Sumber Pembelajaran yang digunakan adalah buku paket pelajaran Bahasa Arab 

kelas VIII. 

 

I. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

a) Pertemuan Pertama 

No Kegiatan Waktu 

١. Kegiatan Pendahuluan 
a. Membuka pembelajaran dengan salam dan berdo’a 

bersama yang dipimpin oleh salah seorang peserta didik 
dengan penuh khidmat. 

b. Guru membiasakan mengajak peserta didik membuka 
pelajaran dengan bahasa Arab berupa ucapan basmalah: 

  .بِقَِراَءِة اْلَبْسَملَةِ اْلَیْوِم  َدْرَسَنا حُ َھیَّا َنْفتَ 

c. Guru mengondisikan kelas agar kondusif untuk 
mendukung proses pembelajaran dengan cara memeriksa 
kehadiran, kerapihan, pakaian, posisi tempat duduk,  dan 

١٠ Menit 



 

meminta peserta didik membersihkan papan tulis, 
menyiapkan buku pelajaran dan buku referensi yang 
relevan serta alat tulis yang diperlukan. 

d. Guru menyapa peserta didik dan menyampaikan tujuan 
pembelajaran. 

e. Menuliskan/menanyakan topik materi yang akan 
dipelajari. 

f. Menyepakati kegiatan pembelajaran yang akan segera 
dilaksanakan. 

٢. Kegiatan Inti 
a. Mengamati 

١) Guru memberikan contoh cara menulis huruf hijaiyah 
dan kosakata Arab (Mufradat) dengan Khath Naskhi.  

٢) Peserta didik secara individu melakukan pengamatan 
terhadap contoh penulisan huruf hijaiyah dan 
kosakata Arab (Mufradat) yang dicontohkan. 

٣) Peserta didik menyalin penulisan huruf hijaiyah dan 
kosakata Arab (Mufradat) sesuai dengan yang 
dicontohkan. 

٤) Guru membimbing sambil berkeliling untuk melihat 
dan menilai tulisan peserta didik.  

b. Menanya 
١) Guru memberikan kesempatan pada peseta didik 

untuk bertanya tentang cara penulisan hijaiyah dan 
kosakata Arab (Mufradat) dengan menggunakan 
Khath Naskhi. 

٢) Memastikan bahwa peserta didik telah memahami 
tulisan dan penjelasan yang disampaikan oleh guru. 

٣) Menanyakan apakah peserta didik benar-benar 
memahami materi yang telah diberikan dengan baik. 
Contoh “Apakah sudah faham dengan penulisan yang 
telah dicontohkan ?” 

c. Eksperimen/explore 
١) Peserta didik mencoba menulis huruf Hijaiyah dan 

kosakata Arab (Mufradat) yang telah dicontohkan 
oleh guru dengan tepat. 

٢) Peserta didik mencoba mengerjakan latihan / tugas 
yang diberikan oleh guru dengan baik. 

٣) Guru memberikan waktu beberapa menit kepada 
peserta didik untuk menulis, sedangkan guru 
berkeliling sambil membimbing peserta didik. 

١٠٠ Menit 

٣. Penutup 
a. Melakukan penilaian dan refleksi terhadap kegiatan yang 

sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. 

١٠ enit 



 

b. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 

c. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 
pembelajaran remedi, program pengayaan, dan 
memberikan tugas kepada peserta didik. 

d. Memberikan motivasi kepada peserta didik agar lebih 
memahami materi yang dipelajari. 

e. Menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan 
hamdalah, berdoa dan salam. 

b) Pertemuan Kedua 

No Kegiatan Waktu 

١. Kegiatan Pendahuluan 
a. Membuka pembelajaran dengan salam dan berdo’a bersama 

yang dipimpin oleh salah seorang peserta didik dengan penuh 
khidmat. 

b. Guru membiasakan mengajak peserta didik membuka 
pelajaran dengan bahasa Arab berupa ucapan basmalah: 

  .بِقَِراَءِة اْلَبْسَملَةِ اْلَیْوِم  َدْرَسَنا حُ َھیَّا َنْفتَ 

c. Guru mengondisikan kelas agar kondusif untuk mendukung 
proses pembelajaran dengan cara memeriksa kehadiran, 
kerapihan, pakaian, posisi tempat duduk,  dan meminta peserta 
didik membersihkan papan tulis, menyiapkan buku pelajaran 
dan buku referensi yang relevan serta alat tulis yang 
diperlukan. 

d. Guru menyapa peserta didik dan menyampaikan tujuan 
pembelajaran. 

e. Menuliskan/menanyakan topik materi yang akan dipelajari. 
f. Menyepakati kegiatan pembelajaran yang akan segera 

dilaksanakan. 

١٠ Menit 

٢. Kegiatan Inti 
a. Eksperimen/explore 

١) Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. 
٢) Guru membagikan soal / kartu yang berisi kata-kata acak. 
٣) Peserta didik mencoba mengerjakan latihan / tugas yang 

diberikan oleh guru dengan baik. 
٤) Guru membimbing pekerjaan peserta didik sambil 

berkeliling untuk melihat pekerjaan peserta didik. 
b. Asosiasi  

١) Guru membimbing peserta didik dalam menyelesaikan 
tugasnya. 

٢) Peserta didik menulis kalimat yang telah mereka susun 

١٠٠ 

Menit 



 

dengan menggunakan Khath Naskhi secara individu. 
٣) Pendidik memberikan waktu beberapa menit kepada 

peserta didik untuk menulis, sedangkan pendidik 
berkeliling sambil membimbing peserta didik dalam 
menyelesaikan tugasnya secara berkelompok. 

c. Komunikasi 
١) Peserta didik diminta untuk menuliskan tugas yang telah 

dikerjakan di papan tulis. 
٢) Guru meminta peserta didik untuk mengumpulkan hasil 

tulisan yang kemudian diberikan penilaian, serta apabila 
terdapat kesalahan maka guru memberikan arahan agar 
peserta didik memahami materi yang telah diajarkan. 

٣. Penutup 
a. Melakukan penilaian dan refleksi terhadap kegiatan yang 

sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. 
b. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran. 
c. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 

pembelajaran remedi, program pengayaan, dan memberikan 
tugas kepada peserta didik. 

d. Memberikan motivasi kepada peserta didik agar lebih 
memahami materi yang dipelajari. 

e. Menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan 
hamdalah, berdoa dan salam. 

١٠ Menit 

 

J. Penilaian Hasil Belajar 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Teknik Bentuk 
Soal 

Instrumen / Soal Aspek 
kognitif / 
afektif / 

psikomotorik 
٤.١.١ Merangkai 
huruf Hijaiyah 
dan kosakata 
Arab (Mufradat) 
tentang المھنة 

Tes tertulis 
dengan 
menerapkan 
penulisan 
Khath 
Naskhi 

Uraian Tulislah ulang 
kosakata berikut ini 
dengan 
menggunakan Khath 
Naskhi 

  

 -  الطَّبَّاخُ  -  الَالِعبُ  
 -  الطَبِْیبٌ  - الُشْرِطيٌّ 

   التَّاِجرٌ 

C٢ 
(Memahami) 

٤.١.٢ Tes tertulis Uraian Lengkapilah C٣ 



 

Melengkapi 
kalimat bahasa 
Arab dengan 
kosakata yang 
tepat 

dengan 
menerapkan 
penulisan 
Khath 
Naskhi 

kalimat berikut 
dengan kosakata 
yang tepat 
 

ُح  النَّبَاتَات . . . الفَالَّ
  .َواْلَمَواد الِغَدائِیَّة

یَْزَرُع     -الطَّبِْیب      -
  یَْكنُسُ  -

(Menerapkan) 

٤.٢.١ Merangkai 
kosakata acak 
menjadi sebuah 
kalimat 
sempurna 
dengan 
menekankan 
pada 
penyambungan 
huruf (  ك  –ل  –ا

ظ –ط  –  ) tentang 
 .المھنة

Tes tertulis 
dengan 
menerapkan 
penulisan 
Khath 
Naskhi 

Uraian Susunlah kosakata 
acak berikut ini 
menjadi kalimat 
yang sempurna ! 

 –اِلَى  –اْلُمْستَْشفَى  –اَْن 
  الطَّبِْیبُ  - یَْذھََب 

C٤ 
(Menganalisis) 

Kriteria Penilaian 

No Aspek Yang Dinilai Skor Penilaian 
١ Taufiyah (tepat) ٢٠ 
٢ Itmam (tuntas) ٢٠ 
٣ Ikmal (sempurna) ٢٠ 
٤ Isyba’ (padat) ٢٠ 
٥ Irsal (lancar) ٢٠ 

Jumlah ١٠٠ 
Pringsewu,           ٢٠١٧ 

 

Guru Mata Pelajaran     Peneliti 
 
 
ST. Nafiyah, M.Pd.     Retno Yulianti Pratiwi 
NIP.٠٠٣ ٢ ١٩٩٨٠٣ ١٩٧٠٠٥٢٤    NPM. ١٣١١٠٢٠٠٠١ 
 

Mengetahui, 
Kepala MTs Negeri ١ Pringsewu 

 
 

Almadi, S.Ag, M.Pd. I 



 

Lampiran B. ٦ 
Soal Tes Khath Naskhi Siklus I 

Kelas VIII A MTs Negeri ١ Pringsewu 
 

Tulislah Kembali Khath Naskhi berikut ini ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran B. ٧ 

Soal Tes Khath Naskhi Siklus II 
Kelas VIII A MTs Negeri ١ Pringsewu 

 
Susunlah dan Tulis Kembali Khath Naskhi berikut ini ! 
 
 
 
 



 



١٤٧ 
 

Lampiran C.١ 
Hasil Tes Kemahiran Menulis / Kitabah Peserta Didik 

Kelas VIII A MTs Negeri ١ Pringsewu Tahun Ajaran ٢٠١٦/٢٠١٧ 

No Nama KKM 
١ 

 توفیة
(Tepat) 

٢ 
  اتمام

(Tuntas) 

٣ 
كمالا  

(Sempurna) 

٤ 
 إشباع

(Padat) 

٥ 
لإرسا  

(Lancar) 

Jumlah 
Nilai 

١ Anggun Qoniatul Amriyah ٥٥ ١٠ ١٥ ١٠ ١٠ ١٠ ٧٠ 
٢ Annisa Nurfadillah ٥٨ ١٠ ١٠ ١٣ ١٠ ١٥ ٧٠ 
٣ Annisa Septa Andhini ٦٣ ١٠ ١٥ ١٠ ١٣ ١٥ ٧٠ 
٤ Daudy Nafis Noorshiyam ٦٨ ١٣ ١٠ ١٥ ١٥ ١٥ ٧٠ 
٥ David Tri Pambudi ٥٨ ١٣ ١٠ ١٥ ١٠ ١٠ ٧٠ 
٦ Destri Anggita Feliza ٥٦ ١٠ ١٣ ١٣ ١٠ ١٠ ٧٠ 
٧ Dhimita Liani ٧٠ ١٥ ١٠ ١٥ ١٥ ١٥ ٧٠ 
٨ Ely Lupita Sari ٥٣ ١٠ ١٣ ١٠ ١٠ ١٠ ٧٠ 
٩ Fahrieza Yuliansyah Putra ٥٩ ١٣ ١٣ ١٠ ١٠ ١٣ ٧٠ 
١٠ Faqih Muzakky ٧١ ١٥ ١٤ ١٣ ١٥ ١٤ ٧٠ 
١١ Faris Anwar Dzaky ٥٦ ١٣ ١٠ ١٣ ١٠ ١٠ ٧٠ 
١٢ Fathiya Lu'lu' Uttamimah ٦٠ ١٥ ١٥ ١٠ ١٠ ١٠ ٧٠ 
١٣ Fernando Yudha Bastara ٦٠ ١٤ ١٣ ١٣ ١٠ ١٠ ٧٠ 
١٤ Fuad Fadillah ٦٦ ١٠ ١٣ ١٣ ١٥ ١٥ ٧٠ 
١٥ Ganeva Aryatama Ramadhan ٥٩ ١٣ ١٣ ١٠ ١٠ ١٣ ٧٠ 
١٦ Ghina Abbiyah ٥٣ ١٠ ١٠ ١٠ ١٣ ١٠ ٧٠ 
١٧ Gilar Cahyo Wibowo ٧٣ ١٥ ١٥ ١٣ ١٥ ١٥ ٧٠ 
١٨ Haykal Azriel Priatama ٥٩ ١٣ ١٣ ١٠ ١٣ ١٠ ٧٠ 
١٩ Husnul Khotimah ٥٩ ١٣ ١٠ ١٣ ١٠ ١٣ ٧٠ 
٢٠ Intan Kusumawardani ٧١ ١٤ ١٥ ١٤ ١٤ ١٤ ٧٠ 
٢١ Khoirunnisa ٦٥ ١٠ ١٢ ١٣ ١٥ ١٥ ٧٠ 
No Nama KKM ٥ ٤ ٣ ٢ ١ Jumlah 



١٤٨ 
 

 توفیة
(Tepat) 

  اتمام
(Tuntas) 

كمالا  
(Sempurna) 

 إشباع
(Padat) 

 إرسال
(Lancar) 

Nilai 

٢٢ Lia Muharoza ٦٠ ١٣ ١٣ ١٤ ١٠ ١٠ ٧٠ 
٢٣ M. Abdul Rouf Fansuri ٥٦ ١٠ ١٠ ١٣ ١٠ ١٣ ٧٠ 
٢٤ M. Ilham Baihaqi ٥٣ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٣ ٧٠ 
٢٥ Nahda Naura Pasha ٦٨ ١٣ ١٥ ١٥ ١٥ ١٠ ٧٠ 
٢٦ Natasya Wanda Haliza ٧٠ ١٥ ١٥ ١٠ ١٥ ١٥ ٧٠ 
٢٧ Naufal Ibrahim ٥٣ ١٣ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٧٠ 
٢٨ Nidauzzakiyyatunnajah ٥٦ ١٣ ١٠ ١٠ ١٣ ١٠ ٧٠ 
٢٩ Raihan Rahadhiyan ٥٥ ١٠ ١٠ ١٥ ١٠ ١٠ ٧٠ 
٣٠ Salsabila ٦٧ ١٠ ١٥ ١٥ ١٣ ١٤ ٧٠ 

Kriteria Penilaian : 
١. Tepat (maksimal nilai ٢٠) 
٢. Tuntas (maksimal nilai ٢٠) 
٣. Sempurna (maksimal nilai ٢٠) 
٤. Padat (maksimal nilai ٢٠) 
٥. Lancar (maksimal nilai ٢٠) 

Pringsewu, ٢١ September ٢٠١٦ 
Peneliti, 
 
 
Retno Yulianti Pratiwi 
NPM. ١٣١١٠٢٠٠٠١ 



١٤٩ 
 

Lampiran C.٢ 
Hasil Tes Kemahiran Menulis / Kitabah Peserta Didik 
Kelas VIII A MTs Negeri ١ Pringsewu Pada Siklus I 

No Nama Siswa KKM 
١ 

 توفیة
(Tepat) 

٢ 

 اتمام 
(Tuntas) 

٣ 

 اكمال
(Sempurna) 

٤ 

 إشباع
(Padat) 

٥ 

 إرسال
(Lancar) 

Jumlah 
Nilai 

١ Anggun Qoniatul Amriyah ٧١ ١٣ ١٤ ١٤ ١٥ ١٥ ٧٠ 
٢ Annisa Nurfadillah ٦٤ ١١ ١٢ ١٣ ١٣ ١٥ ٧٠ 
٣ Annisa Septa Andhini ٧٢ ١٤ ١٥ ١٣ ١٥ ١٥ ٧٠ 
٤ Daudy Nafis Noorshiyam ٧١ ١٣ ١٣ ١٥ ١٥ ١٥ ٧٠ 
٥ David Tri Pambudi ٧٠ ١٣ ١٤ ١٤ ١٤ ١٥ ٧٠ 
٦ Destri Anggita Feliza ٦٦ ١٤ ١٢ ١٣ ١٤ ١٣ ٧٠ 
٧ Dhimita Liani ٧٥ ١٦ ١٣ ١٥ ١٦ ١٥ ٧٠ 
٨ Ely Lupita Sari ٦٧ ١٣ ١٣ ١٢ ١٥ ١٤ ٧٠ 
٩ Fahrieza Yuliansyah Putra ٦٩ ١٤ ١٣ ١٤ ١٥ ١٣ ٧٠ 
١٠ Faqih Muzakky ٧٨ ١٦ ١٦ ١٥ ١٥ ١٦ ٧٠ 
١١ Faris Anwar Dzaky ٦٧ ١٣ ١٤ ١٣ ١٣ ١٤ ٧٠ 
١٢ Fathiya Lu'lu' Uttamimah ٧٠ ١٥ ١٥ ١٣ ١٢ ١٥ ٧٠ 
١٣ Fernando Yudha Bastara ٦٤ ١٤ ١٢ ١٣ ١٢ ١٣ ٧٠ 
١٤ Fuad Fadillah ٧٤ ١٥ ١٤ ١٥ ١٤ ١٥ ٧٠ 
١٥ Ganeva Aryatama Ramadhan ٦٤ ١٢ ١٤ ١١ ١٣ ١٤ ٧٠ 
١٦ Ghina Abbiyah ٧٢ ١٤ ١٥ ١٤ ١٤ ١٥ ٧٠ 
١٧ Gilar Cahyo Wibowo ٧٨ ١٦ ١٤ ١٧ ١٥ ١٦ ٧٠ 
١٨ Haykal Azriel Priatama ٦٣ ١٣ ١٢ ١٣ ١٣ ١٢ ٧٠ 
١٩ Husnul Khotimah ٦٠ ١٣ ١١ ١٢ ١١ ١٣ ٧٠ 
٢٠ Intan Kusumawardani ٧٦ ١٦ ١٤ ١٥ ١٦ ١٥ ٧٠ 



١٥٠ 
 

٢١ Khoirunnisa ٦٧ ١٤ ١٤ ١٣ ١٣ ١٣ ٧٠ 

No Nama Siswa KKM 
١ 

 توفیة
(Tepat) 

٢ 

 اتمام 
(Tuntas) 

٣ 

 اكمال
(Sempurna) 

٤ 

 إشباع
(Padat) 

٥ 

 إرسال
(Lancar) 

Jumlah 
Nilai 

٢٢ Lia Muharoza ٦٤ ١٣ ١٢ ١٤ ١٢ ١٣ ٧٠ 
٢٣ M. Abdul Rouf Fansuri ٦٢ ١٣ ١٢ ١٣ ١١ ١٣ ٧٠ 
٢٤ M. Ilham Baihaqi ٦٥ ١٤ ١٤ ١٠ ١٣ ١٤ ٧٠ 
٢٥ Nahda Naura Pasha ٧٠ ١٣ ١٥ ١٤ ١٤ ١٣ ٧٠ 
٢٦ Natasya Wanda Haliza ٧٥ ١٥ ١٦ ١٥ ١٤ ١٥ ٧٠ 
٢٧ Naufal Ibrahim ٦٩ ١٤ ١٣ ١٣ ١٥ ١٤ ٧٠ 
٢٨ Nidauzzakiyyatunnajah ٦٨ ١٣ ١٤ ١٣ ١٣ ١٥ ٧٠ 
٢٩ Raihan Rahadhiyan ٦٩ ١٤ ١٤ ١٥ ١٣ ١٣ ٧٠ 
٣٠ Salsabila ٧٢ ١٥ ١٥ ١٤ ١٣ ١٥ ٧٠ 

Kriteria Penilaian : 
١. Tepat (maksimal nilai ٢٠) 
٢. Tuntas (maksimal nilai ٢٠) 
٣. Sempurna (maksimal nilai ٢٠) 
٤. Padat (maksimal nilai ٢٠) 
٥. Lancar (maksimal nilai ٢٠) 

Pringsewu, ٢٠ Januari ٢٠١٧ 
Peneliti, 
 
Retno Yulianti Pratiwi 
NPM. ١٣١١٠٢٠٠٠١ 



١٥١ 
 

Lampiran C.٣ 
Hasil Tes Kemahiran Menulis / Kitabah Peserta Didik 
Kelas VIII A MTs Negeri ١ Pringsewu Pada Siklus II 

No Nama Siswa KKM 
١ 

 توفیة
(Tepat) 

٢ 

 اتمام 
(Tuntas) 

٣ 

 اكمال
(Sempurna) 

٤ 

 إشباع
(Padat) 

٥ 

 إرسال
(Lancar) 

Jumlah 
Nilai 

١ Anggun Qoniatul Amriyah ٧٨ ١٦ ١٦ ١٥ ١٥ ١٦ ٧٠ 
٢ Annisa Nurfadillah ٧٥ ١٥ ١٤ ١٥ ١٥ ١٦ ٧٠ 
٣ Annisa Septa Andhini ٨٢ ١٧ ١٥ ١٧ ١٦ ١٧ ٧٠ 
٤ Daudy Nafis Noorshiyam ٧٥ ١٦ ١٣ ١٥ ١٦ ١٥ ٧٠ 
٥ David Tri Pambudi ٧٥ ١٥ ١٥ ١٦ ١٤ ١٥ ٧٠ 
٦ Destri Anggita Feliza ٦٩ ١٥ ١٣ ١٤ ١٣ ١٤ ٧٠ 
٧ Dhimita Liani ٩٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٨ ١٨ ٧٠ 
٨ Ely Lupita Sari ٧٣ ١٥ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ٧٠ 
٩ Fahrieza Yuliansyah Putra ٧٥ ١٦ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ٧٠ 
١٠ Faqih Muzakky ٨٠ ١٧ ١٦ ١٥ ١٦ ١٦ ٧٠ 
١١ Faris Anwar Dzaky ٧٥ ١٦ ١٥ ١٥ ١٤ ١٥ ٧٠ 
١٢ Fathiya Lu'lu' Uttamimah ٧٥ ١٥ ١٦ ١٤ ١٤ ١٦ ٧٠ 
١٣ Fernando Yudha Bastara ٧٧ ١٦ ١٥ ١٣ ١٦ ١٥ ٧٠ 
١٤ Fuad Fadillah ٩٠ ١٩ ١٧ ١٨ ١٨ ١٨ ٧٠ 
١٥ Ganeva Aryatama Ramadhan ٦٩ ١٣ ١٤ ١٣ ١٥ ١٤ ٧٠ 
١٦ Ghina Abbiyah ٧٦ ١٦ ١٥ ١٥ ١٤ ١٦ ٧٠ 
١٧ Gilar Cahyo Wibowo ٨٠ ١٦ ١٤ ١٧ ١٧ ١٦ ٧٠ 
١٨ Haykal Azriel Priatama ٧٦ ١٥ ١٤ ١٥ ١٦ ١٦ ٧٠ 
١٩ Husnul Khotimah ٧٤ ١٦ ١٥ ١٤ ١٤ ١٥ ٧٠ 
٢٠ Intan Kusumawardani ٨٥ ١٧ ١٦ ١٨ ١٧ ١٧ ٧٠ 
٢١ Khoirunnisa ٧٥ ١٦ ١٥ ١٥ ١٤ ١٥ ٧٠ 



١٥٢ 
 

No Nama Siswa KKM 
١ 

 توفیة
(Tepat) 

٢ 

 اتمام 
(Tuntas) 

٣ 

 اكمال
(Sempurna) 

٤ 

 إشباع
(Padat) 

٥ 

 إرسال
(Lancar) 

Jumlah 
Nilai 

٢٢ Lia Muharoza ٧٤ ١٥ ١٤ ١٥ ١٤ ١٦ ٧٠ 
٢٣ M. Abdul Rouf Fansuri ٦٨ ١٤ ١٤ ١٣ ١٤ ١٣ ٧٠ 
٢٤ M. Ilham Baihaqi ٨٠ ١٧ ١٥ ١٥ ١٦ ١٧ ٧٠ 
٢٥ Nahda Naura Pasha ٨٠ ١٦ ١٧ ١٥ ١٦ ١٦ ٧٠ 
٢٦ Natasya Wanda Haliza ٩٠ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ٧٠ 
٢٧ Naufal Ibrahim ٨٠ ١٧ ١٥ ١٥ ١٦ ١٧ ٧٠ 
٢٨ Nidauzzakiyyatunnajah ٧٧ ١٦ ١٦ ١٤ ١٥ ١٦ ٧٠ 
٢٩ Raihan Rahadhiyan ٨٠ ١٧ ١٥ ١٦ ١٦ ١٦ ٧٠ 
٣٠ Salsabila ٧٨ ١٦ ١٦ ١٥ ١٥ ١٦ ٧٠ 

Kriteria Penilaian : 
١. Tepat (maksimal nilai ٢٠) 
٢. Tuntas (maksimal nilai ٢٠) 
٣. Sempurna (maksimal nilai ٢٠) 
٤. Padat (maksimal nilai ٢٠) 
٥. Lancar (maksimal nilai ٢٠) 

Pringsewu, ٢٧ Januari ٢٠١٧ 
Peneliti, 
 
Retno Yulianti Pratiwi 
NPM. ١٣١١٠٢٠٠٠١ 

 


