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 إستهالل

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 إِنَّا أنْ زَْلَنا قُ ْرآنًا َعَرِبّ لََّعّلُكْم تَ ْعِقُلْون

 (ٕ)يوسف: 

 العلم بال عمل كاالشجر بال مثر

 )احملفوظات(

 من جد وجدا

 )حمفوظات(

 

 

 

 

 

 



 ب
 

 إهداء

 و والدتي إلى والدي

ت يف نفسو مبادئ الصدق والوفاء وعرف لقيت على يديو الكرميتُت أولأاألول الذي "ادلعلم 
 تقدمة إجالل واحًتام"وية ونفاء الضمَت السمحة الطيبة وسالمة الط

 لى أستاذي الذي أدين لهم بالكثيرإ

 "تقدير و إجالال"

 بن واالبنةإلى من هم عندي في مقام اال

 م العلمي""مودة و تقديرا ورغبة يف التقد

 

 ن لم يؤمنوا بأن النحو العربي لم ينضج ولم يحترق والذي إلى الذي يؤمنون

 هم على وجد األمة وبقائها إلى الذين يحرصون على اللغة العربية حرص

 سهم في خدمة اإلنسانرسل حضارة أسمهت وت

 

 

 



 ج
 

 وتقدير شكر

وال، والثبات سألو جزيل النالباحث على فضلو ادلتول، وياحلمد هلل على كل حال، وتشكره 
صلي وأسلم على خَت الصابرين الشاكرين، وعلى آلو وأصحابو الغر ادليامُت، احلال وادلال، وييف 

 والتابعُت ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد: 

باإلنتهاء من إعداد ىذا البحث، فلو سبحانو أذلج باحلمد  وقد من اهلل على الكاتب
بعد محد اهلل  –ك وعظيم عطائك ويشرفٍت امنع والثناء، فلك احلمد يارِب حىت ترضى، على جزيل

تقدم باالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين ذلم فضل يف خروج ىذا البحث إىل حيز أن  –تعاىل 
 الوجود ومل يبخل أحدىم بشئ طلبت، ومل يكن جيدوىم إال العمل اجلاد ادلخلص. ومنهم: 

 لنجسا.بالمية احلكومية اإلس اجلامعة الدكتور احلاج ذوالقرنُت، مدير مساحة 

اإلسالمية احلكومية  للجامعةبصري إبراىيم ادلاجستَت، نائب ادلدير األول الدكتور   مساحة
 لنجسا.ب

اإلسالمية  امعة اجلكلية الًتبية وعلم التدريس بادلاجستَت، عميد  أمحد فوزي مساحة 
 احلكومية لنجسا.

تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية وعلم مساحة األستاذ حممد فضلي ادلاجستَت، رئيس قسم 
 لنجسا.باإلسالمية احلكومية اجلامعة  التدريس ب



 د
 

ما ووجو خطواتو يف  دلشرف األول الذي أفاد الباحث علادلاجستَت، اأمحد فوزي  مساحة 
البحث حىت اإلنتهاء منو، فلو من اللغة خَت اجلداء  ل إعداد ىذا البحث منذ بداية فكرتوكل مراح

 لباحث عظيم الشكر والتقدير.ومن ا

ا فقد وتقديرى ا، فحقا يعجز لساين شكرىةالثاني ةادلاجستَت، ادلشرف فوجي أستويت مساحة
ىذا البحث أكرب تضق صدره يوما عن  عون والتشجيع طوال فًتة إعدادحث كل الاللب عطيأ

مساعد الباحث وتوجيهو، وكان لتفضلو مبناقشة ىذا البحث أكرب األثر يف نفس البحث فلو مٍت 
 خالص الشكر والتقدير ومن اهلل عظيم الثواب واجلزاء.

 و ولسائر أصدقائو اليت قد شجوهعضاء أسراتألسائر  رقدم أخلص الشكوال ينسى أن أ
 مساعد نافع عسى اهلل أن جيزيهم خَتا.تشجيعا وساعده 

عاملُت يف مكتبة يف شكر شكرا كثَتا لكل يف ىذه الفرصة الثامنة أن يوال يقيم الباحث 
الكتب إلمتام ىذه ه يف احلصول على ادلراجع و و اإلسالمية احلكومية لنجسا الذين ساعداجلامعة 

الباحث الشكر إىل الدعاء كل ادلسلمُت وادلسلمات. وأخَت تسأل اهلل يف كل حال  قدم. ويالرسالة
وبو نستعُت. "ربنا اتنا يف الدنيا حسنا ويف األخرة حسنة وقنا عذاب النار" وال حول وال قوة إال 

 باهلل العلي العظيم. صدق اهلل العظيم.

 

    ٕٛٔٓمريس  ٛلنجسا  

 الباحث 



 ه
 

 إقرار الطلبة

 أنا ادلوقع أدناه، وبياين كاالين: 

 : حسُت مزوار  اإلسم الكامل 

 ٖٖٕٕٗٓٔٓٓٔ:   رقم القيد

 Gp. Padang Langgis, Kecamatan. Seruway, Kabupaten. Aceh:   عنوان

Tamiang 

بقسم تعليم اللغة العربية بكلية  S,Pdبأن البحث الذي حضرتو لتوفَت شرط لنيل درجة  أقرر
 :مية احلكومية بلنجسا تحت عنوان اإلسال امعةاجلالًتبية وعلم التديس 

حضرهتا وكتبتها  Mtsn 2 Seruwayـ آثار تعليم الخط في كتابة الكلمات العربية ب
تأليفها وتبُت بنفسي وما زاورهتا من إبداع غَتي أو تأليف اآلخر. وإذا ادعى أحد استقباال أهنا من 

أهنا فعال ليست من حبثي فأنا أتحمل ادلسؤولية على ذلك، ولن تكون ادلسؤولية على ادلشرف أو 
على قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية وعلم التدريس جامعة زوية تشوت كاال اإلسالمية 

 د على ذلك.احلكومية بلنجسا. وحررت ىذا اإلقرار بناء على رغبٍت اخلاصة وال جيَتين أح

 

 ٕٛٔٓ مريس ٛلنجسا، 

 رحسُت مزوا

 ٖٖٕٕٗٓٔٓٓٔ:  رقم القيد



 و
 

 

 مستخلص البحث
الدكتور أمحد فوزي ادلشرف األول : . ةربيآثار تعليم الخط في كتابة الكلمات العم، ٕٛٔٓ، حسين مزوار

 ، ادلاجستَت.اجستَت، وادلشرف الثاين: فوجي أستويتادل ،
 
 

 اخلط يف كتابة الكلمات العربية آثار تعليمالكلمة األساسية: 
 

الذي علم بادلدرسة الثانوية اإلسالمية  ةخلفية ىذا البحث ىي أن اخلط ىو أحد الدروس اإلضافيإن  
احلكومية سرواي أتشيح تاميع بدأ من الصف األول إىل الصف الثالث. جبانب تعليم قاعدة الكتابة جلمالية 
والطالب يتمرون بو منذ الصغار ألن يستطيع أن يكتب احلروف العربية جيدا وصحيحا حىت ال ينبعت فيو 

تفسَت.ويرجي من درس اخلط أن يعطى إسهامات إجيابية لدرس اللغة العربية األخطاء يف القراءة وادلعٌت وال
خاصة يف جانب مهارة الكتابة لدى الطالب . ولذالك من اإلحتياج لقيام بدراسة عن آثار تعليم اخلط يف  

يع.  واما كتابة الكلمات العربية للطلبة الصف الثاين يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سرواي أتشيح تام
.  كيف تعليم اخلط يف ادلدرسة ٔالغرض ىذا البحث  للتعرف ادلشكالت  الذي يوجد يف ىذا البحث وىو:

.  كيف آثار تعليم اخلط يف ٖ. كيف قدرة الطلبة يف تعليم اخلط العربية.ٕالثانوية اإلسالمية احلكومية سرواي.
 حلكومية سرواي.كتابة الكلمات العربية يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ا

 والوثائق.وادلقابلة  ، وأما أدوات البيانات وىي ادلالحظةوصفيوىذا البحث حبث كيفي 

سن ، وقدرة الطلبة يف ىذه ادلدرسة  يف تعليم تعليم اخلط يف ىذه ادلدرسة يطَت باحلىو أن و بحث وأمانتائج ال
مادة الطلبة لديهم نتيجة جيداجدا،  ٘ٔأن اإلمتحان   ىذا احلال يدل علي نتيجةأحسناجدا ويف اخلط العربية

يف كتابة الكلمات  اخلط ويدافعهم أن يفرحوا ويفهموا الطالب للتعليم اخلط من كلو حسناجدا وللمعادلُت
 .العربية باخلَت أو احلسن
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 البحث باللغة اإلندونسيةتخلص صم

Husein Muzwar, 2018 M. Dampak Pembelajaran Kaligrafi Dalam Menulis Kalimat-

Kalimat Arab. Pembimbing 1: Dr.Ahmad Fauzi, MA. Pembimbing 2: Fuji Astuti, M.Pd 

 

Kata Kunci:Dampak Pembelajaran Kaligrafi Dalam Menulis Kalimat-Kalimat Arab’ 

 

Latar Belakang Penelitian ini adalah bahwa kaligrafi (khat) merupakan salah satu pelajaran muatan 

lokal yang telah diajarkan di Mtsn 2 Seruway Aceh Tamiang sejak dari kelas 1 hingga kelas 3. 

Selain mengajarkan kaidah menulis indah juga melatih anak sejak dini agar dapat menulis huruf-

huruf Arab dengan baik dan benar sehingga tidak menimbulkan bacaan,arti dan tafsiran yang salah. 

Mata pelajaran Kaligrafi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pelajaran 

bahasa Arab khususnya dalam aspek kemahiran menulis siswa.Oleh karena itu perlu diadakan 

penelitian terkait pentingnya pembelajaran seni kaligrafi dalam melatih dan memotivasi kemahiran 

menulis bahasa Arab siswa kelas 2 di Mtsn 2 Seruway Aceh Tamiang.adapun penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui  beberapa tujuan yang terdapat didalam pembahasan ini  yaitu: 1. 

Untuk mengetahui pelaksanaan  pembelajaran kaligrafi di Mtsn 2 Seruway. untuk mengetahui  

kemampuan siswa dalam pelajaran kaligrafi Arab.3 . untuk mengetahui  dampak pembelajaran 

kaligrafi Arab dalam menulis kalimat Arab di Mtsn2 Seruway. 

Penilitian ini merupakan penelitian kualitatif  Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan 

observasi, wawancara dan dokumentasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran kaligrafi di Mtsn ini berjalan dengan sangat baik 

dan kemampuan siswa  di Mtsn ini dalam pembelajaran kaligrafi sangatlah bagus hal ini terbukti 

dari hasil nilai ujian siswa terdapat 15 siswa yang mendapatkan predikat nilai sangatlah bagus 

sekali.dan pembelajaran kaligrafi secara keseluruhan berdampak positif  sekali bagi siswa mereka 

bisa lebih semangat dan bisa lebih mengkreatifitaskan tulian mereka lewat pembelajaran kaligrafi 

arab dengan baik dan benar.    
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 الفصل األول
 اإلطار العام

  مقدمة  -أ 

لتواصل مع مرحلة الطفولة إىل مرحلة البلوغ لدورا ىاما يف احلياة، من  للغةاإف
وعلى مدرسي ادلواد. وعبارة أخرى،  االلغة. وقد أدرؾ ىذه احلقيقة بشكل ادلعلمُت عام

لغوية جيدة ذا كاف شخص ما لديو كفاءات لغوية جيدا. إاإف الطالب لديهم كفاءة ف
 ومن ادلتوقع على التواصل بشكل جيد وسالسة إما شفويا أو كتابيا.

أساس يف األساس يهدؼ كل تعلم اللغة ادلتعلمُت أو الطالب لديهم مهارة لغوية.        
ىل حتسُت تعلم اللغة العربية توجو إ فإفتعلم اللغة ىو التعلم على التواصل. وبالتايل، 

 بااللغة العربية حتدثا و كتابة.لتواصل مهارات الطلبة ل

وافقة للمادة طريقة التعليم ادلمنو أف خيتار  العرابية مطلوبا ةمعلم اللغ كافلك،ولذ 
ما  عتمادا علىم اللغة العربية تعليما صحيحا. وإتعلي على وحالة الطلبة لًتقية قدراهتم

  Seruwayتوجد يف ليتا دارسإحدى ادلىي  سرواى ق من البياف، فإف ادلدرسة الثانويةسب

ىي إحدى مواد الدراسة فيالتعليم اللغة العرابية، يف إجرائات عملية  اخلطو 
العربية  ليكوف الطلبة فامهُت غة العربية قامت ادلعلم بعملية نظرية و فعلية. وىذالالتعليم ال

اخلط أما غرض درس .كتابةو  ف بسماعهم فحسب ويرجى أف يفهموىا قراءةولو كا حىت
 تعليم اخلط على طرؽ و فامهُت الصحيح وكتابة  ،لكتابةمهارة ا طلبة قادرين علىل العج

 .بيةالعربية لكتابة الكلمات العر 

اليت يتعلم فيها الطلبة  (seruway) درسة  الثانوية اسإسالمية احلكومية سروايادلو 
غَت ذالك. رغم أف الطلبة يتعلموف و  ة،واخلط. لفقدلتنوعة، منها علم اسالمية ااسإالعلـو 
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كتابة  العربية يف    اخلطتطبيق علىدرس اللغة العربية لكنهم يواجهوف ادلشكالت 
 .الكلمات العربية

كتابة العربية يف   تعليم اخلطثار آبحث عن يأف  الباحثيريدجل ىذا من أ
يف كتابة.  الذى للطالبتعليم اخلط العربية  آثارادلدرسة  هباذه لتعرفوا الكلمات العربية

خلط يف كتابة " آثارتعليم ا :ادلوضوع  على البحث الباحث اف يبحث ولذالك أخذ
 درسة الثانوية اسإسالمية احلكومية سرواي " .الكلمات العربية مب

 :البحثأسئلة  –ب 

 يلي: فيمااألسئلة البحث  الباحثصنع يمتهيد البحث، ن شرح م

 الثانوية اسإسالمية احلكومية سرواي.م اخلط العربيةيف ادلدرسة يعل كيف -1
 تعليم اخلط العربية .الطلبة يف يقدر كيف  -2
العربيةيف ادلدرسة الثانوية اسإسالمية تعليم اخلط يف كتابة الكلمات كيف يؤثر  -3

 احلكومية سرواي.

 : ف البحثاهدأ –ج 
تعليم اخلط العربية لكتابة الكلمات  ثار آأىداؼ البحث ىذا من  أما

 يلي:فيما ، العربية

 ط العربية يف ادلدرسة الثانوية اسإسالمية احلكومية سرواي.اخل تعليمالتعرؼ على  -1
 العربية.  تعليم اخلط على التعرؼ على قدرة الطلبة -2
ثانوية ادلدرسة ال تعليم اخلط يف كتابة الكلمات العربية ىفآثار التعرؼ على   -3

 اسإسالمية احلكومية سرواي.
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 : أهمية البحث – د
 يهتم  و ،اخلطلتعليمف يكوف ماىرا عند اأاخلط علم معلى ىيرجث، البح ىذااحملاضر  -1

 .الكتابةيف  ماىر ا، كي يكونو كيف يعلم جيدا. ويدافع الطلبة
 ىي تدريبة يفط اخلدرس  ينفع على الطلبة،أف ،ذا البحث:هب الطلبة -2

 يف كتابة الصحيح او احلسن. لكي يكونوا ماىر.همبتالكتامهارة
ثار آعن  توفر عمكوف تأف  الباحثينفع على ومن ىذا البحث أيضا : الباحث -3

 كوف تعليما جيدا.ي،لكي الكلمات العربية لطلبة تعليم اخلط  يف كتابة
 

 : حدود البحث – و
 يلي : البحث فيما ما حدودأ

تابة الكلمات يف آثار تعليم اخلط يف ك حث العنواف: حتديد الباحدود ادلوضوع -1
 Mtsn 2 Seruway ػالعرببة ب

  Mtsn 2 Seruwayػبالثاين  كانية : يف الفصلحدود ادل -2
 ـ. 2112/ 2112ري ىذ البحث يف العاـ الدراسي  جي:  زمافحدود ال -3

 

 : تحديد المصطلحات – ز
 :ثارآ – 1

أثور مبعٌت ما بقي من رسم الشيء، وعلم : آثار  –آثار مجع من أثر  إف الكلمة
 1متاثيل و زلظلت ونقود شاكل.القـو من البنية و ىو معرفة بقايا 

                                                             
 351( .ص.2112، الطبعة الثالثة وأربعوف. بَتوت :) دار ادلشرؽ واألعالـ ، ادلنجد يف اللغةكـر البستاىن، 1
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 من ادلدة اخلط العريب للطالب بحث ، ىو لتعرفوا آثارال من ىذآثار  ومقصود 
 لتكوف ماىرا يف كتابة الكلمات العربية باحلسن.

 :تعليم -2

تعليما علمة الصيغة وغَتىا مجلة تعلمها علم  -يعلم -تعليم لغة مصدر من علم
إيصاؿ العلم أو دلعرفة إىل ذىن التالميذ بطريقة وإصطالحا عالقة أمارة يعرفها.

منظمة.الغرض األساس الذي يرمي إليو التعليم ىو إيصاؿ العلم أو ادلعرفة إىل 
أذىانالتالميذ كي يكونوا مستعدين على القياـ بوطائفهم ىف احلقوؽ والوجبات 

 2.رلتعاهتم

 :اخلط  -3

اف  ،واصطالحاعٌت "كاتبا" كلىوس مبعٌت "مجيل" وغراىف مب  اجنبيةىو لغة اخلط 
،وحاصل من اسإنساف يف كتابا او حاصال. اقل ىو علم اخلط ىو عمل شيء، حيصل ع

لكتابة اجلميلة.( وقاؿ ىو شيخ اخلط الذى يوجد إىل كتابا مجيال ) اخلط اجلميل / ا
" ارشد القصد" باب " ىسر العلـو " الذى خذء ىو  يف كتابو  دين األخفٍتمشش ال

دين : "وىو علم تتعرؼ منو صور احلروؼ ادلفردة ، وأوضاعها ، وكيفية  ال ديدين سراج
تركيبها خطا ، أو ما يكتب منها يف السطور ، وكيف سبيلو اف يكتب، وما ال يكتب، 

صود اخلط يف ىذ البحث ولذالك ىذ ادلق 3مايبدؿ منها يف احلجاء ومباذا يبدؿ.وإبداؿ 
ادلدة مولوؽ الذى يتعلم يف ادلدرسة الثانوية  ىى إحدى مواد الدراسة ادلدة اخلط،

 شية  تاميع.تاسإسالمية احلكومية سرواي ا

 

 

                                                             
 351(.ص.2112،الثالثة وأربعوف. بَتوت ) دار ادلشرؽ الطبعة ادلنجد يف اللغة واألعالـ ،اىن، كـر البست2

3 Didin Sirajudin, Seni Kaligrafi Islam (Jakarta:Pustaka Panjimas,1985)h.1 
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 :كتابة -4

اذلجاء.  :صور فيو اللفظ حبرؼ كتابا وكتابة.كتابة  -بكتب -كتابة أصلو كتب
أداء منظم وزلكم يعرب بو اسإنساف عن وإصطالحا فَتى عليانا أف الكتابة ىي : " 

أفكاره ومشاعرة احملبوسة من نفسو، وتكوف دليال على وجهة نظره،وسببا يف حكم الناس 
وحصيلة العقل اسإنسانىبخالؼ  من ىذ التعريف نفهم أف الكتابة ىي النتيجة4عليو".

ثقيف العقل. اسإستماع والقراءة، حيث إهنا نوافذة من نوافذ ادلعرفة وأداة من ادوات ت
ويؤكد ىذ ادلعٌت يونس وآخروف، حيث قالوا : "إذا كانت القراءةإحدى نوافذ ادلعرفة، 

تثقيف اليت يقف هبا اسإنساف على نتائج الفكر البشري، فإف  وأدوات من أىم أدوات ال
كتابة تعترب ىف الواقع سلفرة العقل اسإنساىن، بل إهنا أعظم ما أنتجو العقل. وقد ذكر 

 5نًتوبولوجي أف اسإنساف حُت اخًتع الكتابة بدأ تارخيو احلقيقي. علماء األ

 

 

 

                                                             
 221(،ص. 2112الطبعة األوىل، )ماليزيا: مركزالبحوث ماليزبا، ها، الربامج التعليمية للغة العربية اساليبها وطرؽ تدريس أمحد حسن مسساعة،  4

 311(.ص. 2112، لثة وأربعوف.بَتوت:) دار ادلشرؽالطبعة الثاادلنجد يف اللغة واألعالـ، ، البستاىن كـر   5
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 الثالث الفصل

 منهجية البحث

 :مدخل البحث ومنهجيته -أ

 الكيفي ادلدخل البحث ىذا يف الباحث  Kualitatif)يستعمل

Approach)  الوصفي ادلنهج ويستعمل(Discrption Method) .باستعمال
ىذاالبحثللتعريفوتفسريعنآثارالتعليماخلطيفكتابةالكلماتالعربية.

ىي الكيفية ادلعلوماتوالدراسة على حتصل اليت البحث منهجية
ىورأي ىذا واألعمالادلالحظة، أوشفهية كلماتمكتوبة بشكل الوصفية

1(.Bogdan dan Gubaوغوبا)بوغدان بو وتاBogdan)غدانمثوصف يلور(
(Taylor( مولييونج يف )Moleong الذي( البحث ىو الوصفي ادلنهج بأن

ع الوصفيةحصل البيانات منلى ادلنظوقة أو ادلكتوبة الكلمات بشكل
2.والشؤونادللحوظةاألشخاص

خيطمنادلظاىر.لبحثىوالبحثالكيفيالذياوالشكلمنىذا
 البحث، اسالباحثويفىذ مقارنة وصفية تعبريفناخلطالعريبوالًتاجية

كفاءةالكتابةيف مبدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكوميةالفصلالثاينالكتيبلًتقية
 البحث ىذا حيصل وبذلك تايع. اتشيو واإلختباراتسرواي ادلعلومات

                                                             
1Uhar suharsaputra, Metodologi Penelitian Kuantitatif,kualitatif, dan tindakan, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1999) h.181.  
2Muhammad, Metode Penelitian Bahasa,,(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008)h.30 . 



 
34 

 

إىلوصفيةما.األسئلة.وجنسىذاالبحثىوالبحثالوصفيالذييوجو
3إىلادلكانبتقييمادلفيد.يفىذاالبحثالكيفيحيضرالباحثو

 :مصادر البيانات - ب

:البحثفيمايلياذلذالبياناتأمامصادر

انويةاإلسالميةمدرسةالثللاينفصلالثيفالدةاخلطامدرسم-ا
اتشيوتاميع.سروايبـاحلكومية

العربيةيفالفصلالثايناممدرس-ب اللغة للدة الثانويةمدرسة
تشيوتاميع.سروايابـاإلسالميةالكومية

الثاين-ج الفصل يف الثاللالطالب مدرسة اإلسالميةنوية
سرواياتشيوتاميع.بـاحلكومية

 :دوات البحثأ - ج

إلجابة ادلعلوماتالالزمة هبا اليتجتمع الوسيلة أدواتالبحثىي

أسئلةالبحث.وجتتمعادلعلوماتبواحدةأوأكثرمناألدواتالتالية:





                                                             
3Muhammad Lamsuri, Samsul Hadi Muthorifin, Metode Riser Evaluas 2001 Laksban 

Grafika. Yogyakarta) h.9 
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 :المالحظة -1

مرقبةوملحوظةنظاماخاصايفظاىرةمنظورةعلىإنادلالحظة

إنادلالحظةأدةمنأدواتالبحثجتمعهباادلعلومات4البحث.ىدف

باالنتباه هتتم فهي البحث، أسئلة عن اإلجابة الباحثمن دتكن الىت

ورصد متابعتو حنوسلوكفرديأومجاعيمعنيبقصد وادلوجو ادلقصود

تغرياتو.

ادلالحظة غريتنقسم وادلالحظة ادلباشرة ادلالحظة إىلقسمني:

قوممبالحظةالسلوكالباحثادلالحظةادلباشرةحيثيفاستعلمل5شرة.ادلبا

دلعنيمنخاللاتصاذلامباشرةأواالشياءاليتتدرسها.

 :المقابلة -2

منأد أدة يإنادلقابلة منموجهة وىيحمادثة هباواتالبحث، قوم

الباحثمعشخصأخرأوأشخاصآخرين،ىدفهاإستشارةأنواعمعينةمن

التوجيو يف هبا لالستعانة أو علمي حبث يف الستغالذلا ادلعلومات

6والتشخيص.

                                                             
4Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007) h. 158 
5Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab…, h. 118 
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 ادلتنقسم النصفةقابلة وادلقابلة اإلنكابية ادلقابلة أقسم: ثالثة إىل

البحفاستعمل7وادلقابلةغرياإلنكابية. اإلنكبيةألنالباحثذلاذا ثادلقابلة

بإالباحثي مبقابلة قوم قبلأنيستعداداألسئلة ولكلادلكتوبة قومبادلقابلة.

حتصيل على للباحث سهال يكون لكي متساوية بأسئلة يقدم مستجب

البياناتالصرحية.

 :الوثائق -3

التوثيقىوملحوظةاحلوادثادلاضية.التوثيقيوجدمبكتوبةوصورةأو

قامتالباحثببحثالتوثيقاتادلهمةالىتفيهابياناتتتعلقمبسائل8غريىا.

 يةلدفًتنتائجمادةعلماخلطالبحثوبياناتإضاف

كلمةوثيقةمبعٌتاألشياءادلكتوبة.نظامال الوثائقىيوثائقتأيتمن
األ والوثائقالباحثتفتشعن الكتبواجملالتواجلرائد مثل ادلكتوبة شياء

يستعملالباحث9لنظاموادلذكوراتاليوميةوماإيلذلك.اإلجتماعواضروحم
وتارخيها ادلدرسة أحوال إىلالبياناتوادلعلوماتعن األدواتللوصول ىذه

 والطالبىيىذهادلدرسة.ومجلةادلعلمني

                                                                                                                                                           
الكتاباألول،)الرياض،مكتبةالعبيكان،ادلدخلإىلالبحثيفالعلومالسلوكية،صاحلابنمحدالعساف،6

388ه(،ص.1449
7Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.319 
8Ibid, h.329 
9Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta:Rineka Cipta,2006),h. 131 
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 :أسلوب جمع البيانات - د
فيمايلي:اوالبحثاذلاذسلوبمجعالبياناتوأماأ
 :ادلالحظة -أ

تعليماخلطادلباشرةبأسلوبمجعالبياناتبادلالحظةىو
سروايبالغرضنويةاإلسالميةاحلكوميةالعربيةيفادلدرسةالثا بـ

للطالبالتأثريمنتعليماخلطللطالبخصوصابتساءلعن
 سرواي.بـيفادلدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكومية

:ادلقابلة -ب

 ىوإن  األحدادلقابلة البياناتطريقة السؤالجلمع بطريقة
الذيباللسانواجلواب اجلواباراد منللغرضمهارة حاصل األحد
14واحلسن.باجليدأاجلوابمنالسؤالالعاقل

 ادلقابلة يوجدوىذه وادلدرسجارت العريب، اخلط ادلدرس إىل
منالطالبيفالفصلالثاين.واألحداللغةالعربية،

:الوثائق-د

طريقةالالبياناتعلىىوبحثلوبالوثائقللأسوادلرادب
ةالنظري الوثائق  إىل ادلعني.ادلوجودة ادلكان الباحثيف يطلب
ادل واجملالتعن والنسخة والرسالة الرؤية منها: والكتابتغريات

ذلك. وغري 11والوسائل الطريقة ىذه منويف البيانات جلمع

                                                             
10S.Nasution, Metode Research (Jakarta:Bumi Akasar,2008) h.115 
11Arikunto,Suharismi, Prosedur Suatu Pendekatan Praktek.(PT.Rineka Cipta, 2002). H. 108 
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،إىلاحلالادلدرسة،واإلطارالعامقياموكمثل:البياناتادلدرسة
ادلدرسوالطالب البياناتوغريذلكالذيواحلال يعطيجلمع

الباجث.

 :أسلوب تحليل البيانات  -و

األسلوبيفحت  ليلالبياناتاليتتنالبالكيفيأيادلنهجيستعملىذا
ادلتفرقة الكلمات من البيانات لنيلبتصوير أو لصنائف البيانات من احملصولة

   12.وقصدالذلكليعرفشيئاوكيفوكماوغريىاتصارخاإل

  ما ابعد النتائج، من البيانات الباحث أسلوبنيستخدممجع الباحث
الكيفيوأسلوبالوصفيأسلوبلالبيانات:وتحليل

إىلآخرورأينسوتيونأنحتليلالبياناتجيريمنذإجرءاتيفادليدان
التحليالتحنيجرتالكيفي،ختصيصكتابةالبحث.لكنيفالبحثعملية

اخلالصةع البياناتوإنشاء البحثومجع يفنفسملية حىتيسهلعلىفهمو
 13خصاآلخر.الباحثاوش

حتليل  ىوطريقة الفرقة لدىالباحثيفىذه حتليلالبياناتادلستخدمة
(.رأيمايلزوىابرمانأنحتليلMiles & Hubermanوىابرمان)البياناتمنمايلز

اليتتتكونمنثالثفع التحليلية إلىاتحتدثيفالبياناتالكيفيىوالعملية

                                                             
12

Joko Subagyo, Metode Penelitian, Dalam Teori dan Praktek (Penerbit Rineka Cipta. Jakarta) H.104 
13

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan, Kuantitatif ,Kualitatif, dan R&D). (Bandung: 
Alfabeta,2010) H.335 
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البيانات وجتهيز البيانات ختفيض فهي الوقت، حتقيقنفس أو واستنباط
خطواتحتليلالبياناتبنموذجمايلزموىابرمانىي:14البيانات.

 :ختفيضالبيانات -أ
التبسيط، الًتكيز، االختيار، عملية إىل البيانات ختفيض يشري
ادليدان يف حتدث اليت اخلام" "البيانات وحتويل التجريد،

مكتوبة. مب15ادلالحظات واختيارختفيضالبيانات تلخيص، عٌت
ادلهمة األشياء على والًتكيز األساسية، عناألشياء والبحث

 16ادلواضعوأمناطهاوتركاألشياءغريالضرورية.

 :مراحل تنفيذ الدراسة  -ز

الفصل األول : يتكون العام واسئلةاإلطار ادلقدمة، : من وأىدافالبحث،
لحات.وحدودالبحث،وحتديدادلصطالبحث،وأمهيةالبحث،

الفصل الثاني: : من النظرييتكون اخلطاإلطار تعليم تعريفومباحثوأ. ،
اخلط ،تعليم العريب، اخلط وتطوير تاريخ العريب، اخلط اخلطأنواع تعليم طرق

،ادلرحلةاألساسية،،ب.مهارةالكتابة،ادلرحلةالتمهيديةالعريب،أىدافالبحث
دلراحلتعليماخلط.ومناذجتطبيقية

                                                             
14Andi Prastowo,Metode Penelitian Kualitatif (Dalam Perspektif Rancangan Penelitian).(Jogjakrta: 

Ar-Ruzz Media, 2011). H.241 
15Emzir. Metodologi Penelitian Kualitatif Analsis Data. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), H.129 
16Ibid H.338 
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مصادر،منهجيةالبحثيتكونمن:مدخلالبحثومنهجيتوالفصل الثالث :
،مراحلالبيانات،أدواتالبحث،أسلوبمجعالبيانات،أسلوبحتليلالبيانات

تنفيذالبيانات.

وحتليلالفصل الرابع :  البيانات عرضا : من يتكون ادلدرسةها احلالة
سرواي اإلسالمية ادلدرسالثانوية واحلال الطالب،و، واحلال وقائمة،

.ادلنظمة

اإلقًتاحات.،يتكونمن:النتائجاخلادتةالفصل الخامس :
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 لانى الفصال

 اإلطنر النظرى

 تعليم الخط ومبنحاه  - أ

 وىي:حبث  طالب،  هبذا اؼب -

 :تعليم اػبطتعريف  -ا

و ٌت جصبي"ج وررا ي دبعٌتجكلتحبلج أىو طن بغة بنت ىو كلىوس دباػبط إن  

 جاكسر صبي"ج  ىو طلىر كلت،ج او كلو وىو جكلت، صبي". وصبيع طن اؼبعٌت  جاكسراج 

وعلى ذبك  2وطلىر طن اإلنسلن يكت، صبي" ويسمى كلغرفَت.1.صبي" او كلت، صبي"

علق" وحلص" طن اإلنسلن  ي كتلب  عم" شيء  وبص" علم اػبط رأي فيفهم ان اؼبرء

اعبميلة (  بكتلبة ا \ط اعبمي"أي ) اػب ابذى يوجد إىل كتلب صبي" طاو حلص". اػب

 بقصدج بلب ج ىسر ابعلومج ابذى أخذاشيخ مشس ابدين األخفٌت ىف كتلبو جارشد ا وقلل

علم تتعرف طنو صور اغبروف اؼبفردةج  وأضلعهل  وكيفية  ديدين سراج ابدين : جإنوطن

                                                             
1  Syaharudin, Kaligrafi Al-Qur’an Dan Metodologi Pengajaranya (Jakarta:PT Hidakarya 

Agung 2001) h.5 
2  Oloan Situmorang, Seni Rupa Islam; Pertumbuhan dan 

perkembanganya(Bandung;Angkasa, 1993) h.67 
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 بكت،  كت، طنهل  ي ابساور  وكيف سحبيلو أن يكت،  وطلو طل يتركيحبهل خال  أ

  ي اغبجلء ودبلذا يحبدل. ليحبدل طنووإبدال ط

تأتى كلمة خط بإدرلم ابالء بلدالبة على  واطل رأى آخر طن تعريف اػبط ىو 

   يبكن حصرىل بلبعودة إىل طل تنلقلتو اؼبعلجم ابعربية.طعلىن عديدة

قة اؼبستايلة  ي ابشيء  اباري أن )اػبط طلىو إالجلء  ي بسلن عرب :  

ابكتلبة وكبوىل فبل كت،  واػبط:   وخط ابقلم كمل أن طلىو إالابتساَت  وابتخايط إن

 3ىبط(.

وأطل أسلس ابحبالرة أورد  ي طدخ" خاط خط ابكتلبة: خباهن   وكتلب ـباوط  

واختط بنفسو دارا إذا ضرب ؽبل حدودا بلعلم أهنل بو  واػباط طن اػبط كلبنقاة طن 

اػبط أى اباريق  ط  وخط وجهو واختط: إذا اطتدشعر غبيتو على جلنحبيو وأبزم اػبطابنق

 4وىف األرض خاوط طن كأل وشرك أى طرائق  صبع شراك.

نستخلص فبل سحبق أن اؼبصالح اػبط ورد بلدالبة على ابتساَت واغبد وابفص"  

 808وابرسم أو نقط توضح طدبوال ىف نية اؼبتعلم  وىو طل يذى، إبيو إبن خلدون )ت 

                                                             
 .139\4ابن طنظور . خاط  -بسلن ابعرب 3
 . 256\1ابرـبشري. خاط  -أسلس ابحبالرة 4
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فهو ابدابة على طل  ي ابنفس  ه( أن ) اػبط رسوم وأشكلل حرفية تدل على ابكلملت 

 5ثلين رتحبة عن ابدالبة ابلغوية(.

وابتعحبَت عن اؼبعلنيحبواساة  ف طع طل ذى، إبيو اعبلحظ بقوبو أنووينفق ىذا ابتعري 

فلػبط أو ابكتلبة  إذن أحد أنواع ابدالبة ابلسلنية  وظيفتو تسجي"  اغبروف اؼبكتوبة....

 6ابكالم واحمللفظة عليو بوقليتو طن ابنسيلن(.

وهبل يًتجم عن   7فلبكتلبة طن خواص اإلنسلن ابيت يتميز هبل عن اغبيوان  

األفكلر  ونقلهل إىل أطل كن بعيدة  وإىل جن، ذبك  فهي ضرب طن ضروب ابفنون 

 .ابتشكيلة

ىو ابوجو ابثلين بلفظ )ابصوت(  وىو أبقى طنو وأكثر  وىكذا فلبكتلبة أي اػبط 

وضوحل ىف اإلستمرار طع ابزطلن واؼبكلن وقد أد اػبط دورا كحبَتا  ي نق" خربات األوائ" 

 وتراثهم وحلفظ على طصلدر ابتشريع طن ابتثريف وابتشويو.

 

 

                                                             
 ابن خلدون. -اؼبقدطة5
 . 80-79\1 كتلب اغبيوان6
 . 52 \2 اؼبقدطة7
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 : تنريخ وتطوير الخط العربي - ب

  طصافى أو ابقنقشندي ابن حيلن ابتوحيدىطث"  ابحبلحثُتاختلف كثَت طن  

أي  ي أص" اػبط ابعريب إال أن أكثرىم يرجح أنو طن أصول سريلنية رور درطلن ورَتىم

أي أن أصلو ىو ابكتلبة  آراطية طنثدرة عن طريق األنحبلط وىم طن ابقحبلئ" ابعربية

ائن صلحل وحران وأم ابنحباية  ويرجع ابحبلحثون ذبك إىل ابنقوش اؼبكتشفة طن طد

 8(   فبل يعضد أن اػبط ابعريب نشأ  ي مشلل  اعبزيرة ابعربية1.)شك" اعبملل

 

 ( : نقش حران )أعلى( نقش أم اعبملل )أسف"(1شك")(1 1ر اابصو )

إىل اػبط اؼبسنط اغبمَتي   يعوديري ابن خلدون  ي طقدطتو إن اػبط ابعريب  

 9اغبَتة وطنهل إىل قريش )نسحبة بقحبيلة بٍت ضبَت( أي أنو نشأ  ي ابيمن وطنهل انتق" إىل

قبد أن بعض ابتشلبو  ي بعض  ودبقلرنة اػباوط ابقديبة اعبنوبية وابشملبية بلجزيرة ابعربية

                                                             
 .  1  ؾبلة علمل ابفكر ج ابقدًنابكتلب سيد فرج راشد   8
 (. 418  ص: )اؼبقدطةابن خلدون   9
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اغبروف  فلبكتلية ابيت ظهرت  ي اعبزيرة ابعربية وأطلق عليهل خط اعبزم )اؼبنقوط 

 واؼبشك"( كلنت وبيدة تفلع" طوي" عرب رحالت ابتجلر ابعرب بُت ابشملل واعبنوب. 

كلن اػبط اؼبسند اغبمَتي أكثر صالبة )خليل طن اغبركة ابدائرية واؼبرونة( طن  

اؼبسند وبدأت ابكتلبة بلػبط ابنحباي ألنو  ة بلػبطاػبط ابنحباي  بذبك تراجعت ابكتلب

أكثر نعوطة )كثَت اغبركة ابدائرية واؼبرونة( وأسه" استخداطل واستفلد طنو عرب شحبو 

 .10وبعده  ي تاوير كتلبلهتم بذبك تاور اػبط ابعريباعبزيرة ابعربية قحب" اإلسالم 

اطتلز ابذي  وظهر اػبط ابكو ي )نس، إىل طدينة ابكوفة ابيت ظهر فيهل( 

بلمسلت زوايل اعبزم وابوضوح أكثر وبُت 

اغبروف مث تاور بيظهر خط ابنسخ  ي عهد 

حروفو بٌت أطية وابذي يبتلز بلستقلطة بعض 

واستدارة ابحبعض اآلخر وبتدرج ابقلم طن 

حي  ابسمك وىذه تعترب دالئ" 

  (2صبلبية.)شك"

(: اػبط 2شك" )(   2 1ابصوار ()

 ابكو ي ابقدًن

                                                             
 بيىوت. 90  ابعددؾبلة ابوحدة(  1992  )عحبقرية اػبط ابعريب علي ؿبمد أطُت  10
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قاحبة احملرر عهد بٍت أطية ظهر بعض اػبالطُت طنهم خشنلم وخلبد اؽبيلج و  و ي 

ابذين جودوا  ي كتلبة ابنسخ ابقدًن فظهرت أربعة خاوط ىي اعبلي" ورَتىم طنل

واباوطلر وابثل  وابنصف  ويعتقد أن قاية احملرر ىو أول طن أبدع  ي تاوير اػبط 

ض اغبروف بتفلدي ابلثن ابذي شلع أضيقت ابنقلط إىل بع.  ي ذبك ابعهد  11ابعريب

بُت ابنلس  ةكلن ذبك علي يد أيب األسود ابدؤىل استنلدا 

 ( 3ابًتقيشلت ابقديبة )أي ابتنقيط(. )شك"إىل بعض 

 

 

 

 

( شك"  1 3ابصوار(

ترقشلت وتنقيط ( : 3)

 ابكتلبة ابقديبم

                                                             
 بيحبيل. 11  ابعدد ؾبلة ابوحدة (   1975 )اػباوط ابعربيةعغيف هبنسي   11
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 ( : خط ابثل  كمثري4( شك" )  1 4)ابصوار 

 

 األول انتقلت جودة اػبط ابعريب طن ابشلم إىل ابعراقو ي ابعهد ابعحبلسي  

وأصحبثت بغداد طركزا طهمل بتاوير اػبط ابعريب  وبعد سقوط ابدوبة ابعحبلسية انتق"  

اغبضلرة ابعربية إىل ابقلىرة  فأجلد اػبالطون  ي طصر وأضلفوا ربسينلت كثَتة  طركز 

 .12فصلر اػبط علي أيديهم  ي طستوى علل طن اعبودة وابدقة

                                                             
 ( بغداد.333ص: ) طصدر اػبط ابعريب ( 1968نلجي زين ابدين  )12
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ابعثملنية اىتم اػبالطون األتراك بلغبرف ابعريب وطوره حىت بلغ  و ي فًتة اػبالقة 

طكلتة علبية طن ابتجويد وابتاور خلصة توظيف اػبط  ي أشكلل ىندسية أو على 

 (4)شك"أشكلل طن اباحبيعة بتكوين ابلوحة اػباية.

ابتجويد وابتثسُت وجعلت  مث ظهرت طدرسة جديدة بلبغة األنبية رَتت طفلىيم 

بلثروف  طذاقل فنيل بو صورة بصرية طوضوعية وىي اؼبدرسة ابفلرسية وابيت اىتمت فقط 

 (5. )شك"13دبل يسمي بلػبط ابفلرسي اؼبنسوب إبيهل

 

 

 

 ( : خط فلرسي )عمر درطة(5( شك" ) 1 5)ابصوار 

يعترب ابفن اإلسالطي  ابفن ابوحيد ابذي ازبذ طن اػبط ابعريب عنصرا زخرفيل  

طهمل  ويرجع ذبك إيل طل أصدره اػبلفلء األطويُت طن أواطر صلرطة جعلت ابكتلبة على 

اباراز اي ابنسخ وابورق أطر ضروريل  بذبك تاور اػبالبعريب بسرعة وازبذ أشكلال 

طن بسلطة نشأة ىذ اػبط وبداية ة على ابررم زخرفية طتنوعة  وأظبلء فنية طتعدد

                                                             
 . 4ابعدد ؾبلة علمل ابفكر   (  1983ؿبمود حلمي  ) 13
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. وبع" اقدم اػباوط ابعربية ىي تلك ابيت تفلعلت كمل ذكرنل  ي جزيرة ابعرب 14تكوينة

انتشر طن مشلؽبل إيل جنوهبل  حيت ظهر اػبط ابعريب ابقدًن ابذي وجد قحب" اإلسالم  مث 

و حيت صلرت بو بعده وأخذ  ي ابتاور بوضوح حروفو  وابتنوع بلختالف رسم حروف

أظبلء عديدة وأصحبح يالق علحبو أظبلء اؼبدن  كلؼبكي واؼبدين وابشلطي وابكو ي ورربىل. 

رَت أن ىنلبك تاورا آخر سلىم  ي تنوع اػباوط وىو ابتنويع اغبلص" طن تغيَت حجم 

  وطن ىذه ابقلم ونوعو ونوع ابورق واؼبلدة اؼبكتوب عليهل

راػباوط:اباوطلر ـبتصراباوطلر  ابثل . 15   خفيف ابثل   ابرقلع  احملقق وابغحبل

 (6)شك"

  

 

 

 ( : مبلذج بلخوط أعاله6شك" )( 1 6)ابصوابر)

                                                             
 (. 144دار صلدر   بَتوت ص: ) 3ج ابرسلئ" (  1957أخوان ابصفل  ) 14
 (.144  ص )3ج صحبح األعشي  ابقلقشندي   15
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وقد قلم ابوزير ابن طقلة وطعو أخوه أبو عحبيدة بوضع ىندسة بلثروف ابعربية   

ل ابن عحبدابسالم ابذي قلم بتنقيح حي  كلنت تسود خاوط بينة رَت كوفية  وجلء بعدنب

وطور  ي رظبهل وصلرت بعد ذبك قواعد وأسس خط ابثل  على طريقة بعض اغبروف 

 16ابن طقلة ثلبتة وواضثة

بقد كلن اػبط ابعريب وسيلة بلعلم  مث أصحبح طظهرا طن طظلىر اعبملل  وطلزال  

ينمو ويتنوع ويتعدد حيت بوبغ  ي أسلبي، ابتثويرات اعبريئو فلعتربوه نوعل وقد بلغت 

ثحبتت أخَتا على ستة أنواع أسلسية ىي: ابكو ي وابنسخ وابثل  األنواع كبو شبلنُت نوعل 

 . 17وابرقعة  وابديواين وابفلرسي

وىذا يعاي  األحيلن إن اغبروف ابعربية سبتلز بأهنل تكت، طتصلة  ي أرل، 

بلثروف إطكلنية تشكيلية كحبَتة دون أن ىبرج عن اؽبيك" األسلسي ؽبل طن حي  

حقهل  ويبكن أن تالحظ إن طريقة ابوصي" بُت اغبروف تراصف اغبروف وتراكحبهل وتال

يواين ابكو ي وابنسخ وابثل  وابدزبتلف طن نوع اآلخر طن أنواع اػبط ابعريب  كمل  ي 

طن ىذه اػباوط  ة ك" خط ي كتلبوابفلريسي  وىذ اإلختالف نلتج عن األسس اؼبتحبعة 

  ( 8.)شك" ابزايل واػباوط اؼبستقيمة سل ئحبة  ي أنواع ابكو يحي  قبد 

                                                             
 (.465  457ص: )بدائع اػبط ابعريب   نلجي زين ابدين   16
   بَتوت.  9ؾبلة ابوحدة  ابعدد عحبقرية اػبط ابعريب  (  1992على ؿبمد أطُت  ) 17
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 خط كو ي )ابزوايل واػباوط اؼبستقيمة(( :7( شك" ) 1 7)ابصوار 

 

 :الخط العربيأىواع  -ج

أنواع ىي اؼبستخدطة بكثرة طن أربعة عشر قرنل ظهر أربعة نوعل طن اػبط  سحبعة  

ابنحباي  طل بُت اػباوط األكلديبكية. وهبمع علملء ابعربية أن أص" اػبط أخذ طن اػبط

نية اغبجلزية  أطل رب طدرستُت أوؽبل ابكوفية وابثلتاور اػبط عاؼبأخوذ طن اػبط اآلراطي مث 

وسهوبة  يبتلز اغبجلزي بليونتو  ابيحبلس طع ابقسوة  بينملإىل  ابكو ي فكلن يبي"اػبط 

  ي عهد اػبلفلء ابراشدين  وكلن   وقد بدأ ابتدوين ابقرآينكتلبة إبلن ابدعوة اإلسالطية

يلهتل وال يكن بو عالطلت بحبدايلت ابسور وهنلطنقط ورَت طهجي  ومل ىذا اػبط  رَت 

فمر دبراح" عدة كوضع ابنقلط على ا اػبط ابكريبة  وكلن البد أن يتاور ىذ أرقم بأليلت

اػبط وتشعحبت حباية مث تاور اغبروف أوال ووضع ابتشكي" اػبفيف واؼبصالثلت ابض
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ألقالم ج ابذي استخرج اابعصر األطوي وأوؽبمج قاحبة احملررخالطي  أنواعو بعدىل على يد

األرض ابعربية  وقد  كت، ابنلس علىاألربعة واشتق بعضهل طن بعض  وكلن  ي عصره أ

ابتزيينلت وابذى،  ي اآليلت ابقرآنية  طن خالل ابزخرفة وإدخلل بدأيدخ" طن ابتدوين 

األطثلل  ي  طضربقلةج ابوزير اؼبعروف ابذي كلن خاو ابعحبلسي ظهر ج ابن ط و ي ابعصر

ابفن  بأبعلد ىندسية حىت وص" ىذملل  فجود اػبط ووضع طوازبن اغبروف ابحبهلء واعب

حىت ابعصر ابعثملين على يد واستمر تاور اػبط ووضع ابقواعد بو  إىل طرتحبة ال تضلىي 

 ية اغبالطُت ابعثملنيُت. على هنجة بقطصافى ابراقم ابذي سلر 

 

 وطن أبرز أنواع اػباوط: 

وضع قواعد ابوزير ابن طقلة  وأطلق عليو ابنسخ بكثرة ط ابنسخ:اػب -1

ألنو يسلعد ابكلت، على ابسَت بقلمو استعملبو  ي نسخ ابكت، 

بسرعة أكثر طن رَته  مث كتحبت بو اؼبصلحف قي ابعصور ابوصاى 

 .وإظهلر صبلؽبل وروعتوح اغبروف اإلسالطية  واطتلز بإيضل 
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 الخط النسخ: ( 1،8)الصوار 

 

 وىو طن أجود اػباوط شكال وطنظرا وتنسيقل : اػبط ابكو ي -2

وصبلبو ان  فيو طتشلهبة  وزاد طن حالوتو وتنظيمل  فأشك" اغبروف 

ن ابثلين اؽبجري  مث ابتكر تزين بلبتنقيط  وقد بدأت كتلبتو طن ابقر 

اإليراين وىو نوع طن اػبط ابكو ي ابعحبلسي اإليرانيون اػبط ابكو ي 

  مث ظهر اػبط ابكو ي اؼبزىر وفيو تزدان تظهر فيو اؼبدات أكثر وضوحل

تعملل ىذا ابنوع خلرف ابتوريق  وشلع اسدبراوح لبيلية تشحبو ز اغبروف 

  ي إيىران  ي عهد ابسالجقة  و ي طصر  ي ابعهد ابفلطمي.
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 ابكوف اػبط:  ( 1 9)ابصوار  

ظبي ابذي يستخدم  ي كتلب ابدواوين  ىو اػبط ابر اػبط ابديواين:  -3

نتشر ابسلالنية  ي اػبالفة ابعثملنية  مث انوكلن سرا طن أسرار ابقصور 

تلبة طذاى، كثَتة  ويبتلز بأنو يكت، على سار بعد ذبك  وتوجد  ي ك

 واحد وبو طرونة  ي كتلبة صبع حروفة.

 
 اػبط ابديواين(  : 2 1)ابصوار

وىو طن يبتلز ىذا ابنوع بأنو يكت، بسرعة وسهوبة  اػبط ابرقعة:  -4

يت تكت،  ي طعظم ابدول ابعربية  واؼبالحظ فيو أن اؼبعتلدة اب اػباوط

 اموسة عدا ابفلء وابقلف ابوساية.طصبيع حروفة 
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 اػبط ابرقعة( 2 2)ابصوار 

بو  ابيت ؽبل طلبع خلص يتميز يعد طن أصب" اػباوطاػبط ابفلرسي:  -5

تنثدر  ي اذبله إذ يتميز بلبرشلقة  ي حروفة فتحبدو وكأهنل عن رَته  

يد طن صبلبو اػباوط ابلينة واؼبدورة فيو  ألهنل أطوع  ي ابرسم واحد  وتز 

بدقة وانلقة وحسن توزيع  وقد يعمد طرونة السيمل إذا رظبت  وأكثر

بلإلفلدة  ابزخرفة بلوصول إىل ابقوة  ي ابتعحبَتاػبالط  ي استعملبو إىل 

فقد يربط ابفنلن بُت  شلقة ابرسم ن ر طن ابتقويسلت وابدوائر  فضال ع

 بيف إطلر أوخاوط حروف ابكلمة ابواحدة وابكلمتُت بيص" إىل تأ

 هر فيهل عحبقريتو  ي اػبيلل واإلبداعطنثنية وطلتفة يظ -6



 
 

21 
 

 

 اػبط ابفلرسي: (2 3)ابصوار    

بة وإتقلنل  وأصعحبهل كتلطن أروع اػباوط طنظرا وصبلال اػبط ابثل :  -7

  إذ تتعدد أشكلل طعظم اغبروف فيو  يبتلز عن رَته بكثرة اؼبرونة

  ويامس بأشكلل ـبتلفة كتلبة صبلة واحدة عدة طراتبذبك يبكن  

أحيلنل شك" اؼبيم بلتجمي"  ويق" استعملل ىذا ابنوع  ي كتلبة 

عبم" بصعوبة  اآليلت واعلى ابعنلوين وبعض تصر اؼبصلحف  ويق

وقتل وألنو يأخذ و  كتلبت

 طويال  ي ابكتلبة.

 

 اػبط ابثل : (2 4)ابصوار 
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 اػبط ابديواين جليل: ( 2 5)ابصوار 

يتاور طن اػبط جليل ىو  اػبط ابديواناػبط ابديواين جلىل:  -1

اس. يسمى خط ضبليوين أو خط طقدابديواين. خط ابديواين جليل 

ينظر كثَتة إىل حىت بلػبط ابديواين  إذا كثَتة بونل وىذا خط بو  

 .تو ودبل إىل قرآءتوشكال

 

 :طرق تعليم الخط العربي -د

دبختلف طستويلهتل   سبر عملية تعليم اػبط ابعريب دبرحلتُت ىي قضلء فبلرسة ابلغة 

وابوصول إىل تدوين االستملع إىل طهلرة ابتعرف على اؼبكتوب واؼبقروء تنمية طهلرةطن 

 اؼبدروسة.ابلغة 
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هبلس إىل  وبلط اؼبتعلم  ي ىذه اباريقة ابعنلية ابتلطة  حبي أوال: اباريقة ابتمهيدية: 

. يسلعده على تلوين األشكلل ورسم اػباوطكمل   جلنحبو اؼبعلم بَتيو طريقة إطسلك ابقلم 

طة أطلطة  فيثقق  ي هنلية األطر كفلية َت طنفردا ؿبلكلة ابنملذج اؼبرسو حىت يتعود ىذا األخ

بحبلوغ اؼبستوى ربريك ابقلم واعبلوس ابصثيح  وىو طليؤى" اؼبتعلم ابتثكم وابقدرة على 

 ابثلين طن ابتعلم وررم ابصعوبلت ابيت تعًتض ابعملية ابتعليمية.

ىذه اباريقة جوىر ابتعليم ورليتو وفيهل : تعكس طريقة ابتعلملت األسلسيةثلنيل: 

  مث ينتق" تدرهبهل إىل اؼبتعلم على اغبروف دبختلف أشكلؽبل ووضعيلىل ابكتلبية يتعرف

اػباية وفق  مث صب"  وعليو يتم ابًتكيز  ي ىذه اباريقة على كتلبة األشكلل نق" كلملت

 اجملموعلت اؼبتشلهبة.

 وتوزع ابوضيعلت تسهيال بلخط وابتمكن طن إدراكهل عند اغبلجة إبيهل.

 طبس ىي: ليم اػبط  ي ىذه اباريقة إىل ؾبلالت ع تعوقد مت توزي

 اؽبدف ابتعليمي اغبروف اؼبدة ابزطنية اجمللل

 شهر كلط" 1

 حرف ك" أسحبوع

كتلبة اغبروف  ي ـبتلف  م.ب.د.ت

 ابوضعيلت بداية
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ووسال وهنلية  وينق" كلملت 

 تتضمنهل

شهر كلط" دبعدل  2

حرفُت  ي 

 األسحبوع

 ر.ض.ع.ه

 س.ز.ط.ل.ن.ج

اؼبتعلم طن كتلبة اغبروف سبكن 

  ي ـبتلف

ابضعيلت ونق" كلملت 

 تتضمنهل.

شهر كلط"   3

 حرفلن  ي أسحبوع

 ش.ص.ء.ح.ف

 ك.ق.و

يكت، اغبرف  ي وضعيلتو 

لط" طع صب" اؼبختلفة ويتع

 تتضمنو

شهر كلط"  4

 حرفلن  ي أسحبوع 

غ.خ.ث.ذ.ي.ط.كلملت 

 وصب"

يكت، اغبرفُت  ي وضعيلتو 

صب" اؼبختلفة طع نق" 

 تتضمنهل.

مت تعلمو خال طراحة علطة ؼبل  كلملت وصب" شهر كلط" 5

 وإطالء
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 يبر تعليم اػبط ابعربية باريقة ىي:: طرق تعليمو

سندا ية اؼبتعلم  اناالقل طن نشلط ابقراءة ابيت تكون . طرق اإلعداد: وىي طرحلة هت 1

تنلوبو  أي االناالق طن بلكتلبة  وذبك بلستخراج صب" أو عحبلرات نتضمن اغبرف اؼبقرر 

 ختيلر اعبم" وربديد نوعهل ورباهل بلبصورة.ابك" إىل اعبزء  وذبك بل

يربط بُت ؼبلذا ىذا ابربط بلبصورة؟ ألن ابصورة ترسخ  ي ذىن اؼبتعلم  فهو ىهنل  

اريقة يتعلق عن اؼبناوق  واؼبتعلم  ي ىذه اب اؼبناوق)ابقراءة( وابصورة اؼبلثلة أطلطو اؼبعربة

اعبملة  مث يستخرج اغبرف مث ينفرد اؼبعلم بلبكلمة احملورية طن خالل  -بلبصورة  ي إطلر 

 كبو: 18اؼبالوب تعليمو

 علمة قدام ابحبلب.: اؼب1اعبملة رقم  

 : ىذا علم بلد. 2اعبملة رقم  

يسرد اؼبعلم اعبملة األوىل  اباريقة دبل قحبلهل  حبي  . طرق بنلء ابتعليم: ترنحبط ىذه  2

 بتجزئنهل إىل عنلصرىل األسلسية.ويقوم 

 )ابحبلب(. -)قدام( -طلىي ىذه ابعنلصر؟ ىي: )اؼبعلم( 

                                                             
 . 31ص:  نص ابقراءة ابسنة األوىل طن ابتعليم االبتدائ ابسند ابًتبوي:  18
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ىل وابوقوف على مل ىذه ابتجزئة؟ وىذا بتمكُت اؼبتعلم طن حصر عنلصر  

لملت وابتمييز بُت ابشحبو واإلختالف  مث وضع ك" عنصر  ي أشكلؽبل  وؼبقلرنة بُت ابك

لهتل فيهل ـبلرج اغبروف وصف إطلر خلص  وابغرض طن ىذا كلو إبراز اعبوان، ابصوتية

روف اؼبقصودة  وىي ىهنل  لمة احملورية اؼبتضمنة بلثاؼبميزة  وبعدىل يلجأ إىل اسخراج ابك

هبمل تتضمنلن حرفُت شفويُت يسه" ابناق و)قدام(  ونبل كلمتلن  ة(مكلمتلن: )اؼبعل

أطلم اؼبتعلمُت  وكذبك على  19ل يبكن رسم ذبك  ي اؽبواءورظبهمل وسال وطرفل كم

بوي وسبنت ابصلة بُت   وربط ابرسم بلبناق. إن ؾبهودات كهذه تعزز ابفع" ابًت األبواح

 مية  وىو طل يبكن ىؤالء طن االستيعلب ابتلم بتعلم اػبط بسهوبة ويسر.اؼبعلم وطتعل

ج على طريقة استثملر اؼبعلرف دبثلكلة ابنموذ  . طريقة استثملر اؼبكتسحبلت: ىذه 3 

لكي اؼبتعلمون ابكراريس ابيت تتضمن مبلذج بوضعيلت اغبرف اؼبرسوم على ابسحبورة  وب

صَت كحبَتة  ويشك" ذبك  ي تتثول تدرهبيل إىل أن تابنملذج اؼبرسوطة  فتحبدو صغَتة مث 

 .20لهنم طن حي  ابحبعد وابشك" واغبجمأذى

                                                             
 . 1982860د.م.ج. ص: دبي" ابعلم  ي تعليم ابتعحبَت وابكتلبة سنة أوىل   ينظر: 19
 . 60  ص: اؼبرجع نفسو  20
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ووبرص على ؿبلكلة و ي ىذه اباريقة يتوخى اؼبعلم اغبذر عند كتلبة ابنموذج   

ابسلمية  اؼبتعلمُت بو  ويتأكد طن سالطة اػباوط ابفردية  ويشجع أصثلب اػباوط

 ص"  ي ابكتلبلت.طنواؽبم  كمل ينحبو على اػبل" اغبلهبدف سَت بقية اؼبتعلمُت على 

ىم إىل نسخ كلملت وحىت مُت  انتق" وإيلطلىباو اؼبتعل وإذاتأكد اؼبعلم سالطة 

 ة نفسهل.صب" بلباريق

 .تقنيلت ابنجلح بلعملية ابحبيداروجيةوىذه اباريقة اؼبتحبعة  ي تعليم اػبط ىي  

 :الخط العربي المندة هدافأ   -ه

يعترب اػبط ابعريب ابعملد ابذي حفظ ابقرآن ابكرًن كتلبًة  طنذ عصر ابرسول  - أ

صلى اهلل عليو وسلم وحىت ابعصر اغبليل  كمل أنّو بع، دورًا كحبَتاً  ي حفظ 

ابسنة ابنحبوية ابشريفة طنذ ابقرن ابثلب  عشر وحىت عصر اباحبلعة  بلإلضلفة 

 إىل علوم ابدين اإلسالطي اؼبختلفة. 

فس ابقلرئ طشلعر االرتيلح ابنفسي عند قراءة ابنص اؼبكتوب يحبع   ي ن - ب

خبط صبي"  وواضح. يعترب اػبط ابعريب طن ابفنون اعبميلة ابيت تتمّيز بقدرهتل 

 على تربية ابذوق  وشثذ اؼبواى،  ورىلفة اغبس. 
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يعترب اػبط ؾبلاًل طهمًل بتعليم طالب ابعلم بعض ابقيم األخالقية  واؼبث"   - ج

بقرآن ابكرًن  وابسنة ابنحبوية ابشريفة  وابًتاث ابعريب كلبشعر  ابواردة  ي ا

 وابنثر. 

يكتس، اؼبتعّلم ابعديد طن اؼبهلرات طن أنّبهل ابًتتي،  وابتنظيم  ودقة  - د

اؼبالحظة  وابتمعُت  واؼبوازنة  وطراعلة ابنس،  واؼبوازنة  ويريب على ابصرب  

 وذبك بكثرة اؼبران  وابدربة. 

عتزاز وابفخر بلبقيم اإلسالطية ابعريقة. ينّمي ابثروة ابلغوية يعّزز طشلعر اال - و

 .بدى اؼبتعلمُت

 مهنرة الكتنبة - ت

وذج  أو يسلعد حيلن إىل إعلدة كتلبة ابنميضار اؼبعلم  ي كثَت طن األ

طهمة صعحبة تتال، اغبضور لك ابقلم ورسم اغبروف  وىي اؼبتعلم على إطس

قلدرين   ىذا إذا شعر ابعلم أن طعظم اؼبتعلمُت رَت وابتصلق اؼبعلم بلبتعليم

بلمعلم أن يربط نشلط اػبط على ابتثكم  ي طهلرة ابكتلبة  كمل يبكن 

تدري، على تشكي" أخرى ؽبل عالقة بو كلألشكلل وابرسم  وذبك بل بأنشاة

 جوء إىل ابقص.اغبروف بلبعجُت أو ابل
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على تذوق  اػباوط ابضعيفة  وذبك بتعويد اؼبتعلمُت وينصح بتقوًن

تعلق على  ابتقوًن يقدم اؼبعلم مبلذج خاية اػباوط اعبملية  وبتدعيم عملية

ىل هبل عند اغبلجة أو يشَت إبيهل طن حُت إجدران اػباوط اعبملية يستشهد 

 آخر.

تلبة ُت  ي ؾبلل ابكثحبت اؼبحبلريلت اػباية بُت اؼبتعلمو ي عملية ابتقوًن أ

اؼبتفوقُت  ي   ي ربسُت اػباوط  كمل يحبقى االعتملد على اؼبتعلمُتجدواىل 

وبتذى بو   هم وأدائهم وجعلهم مبوذجلحسن اػبط طفيدا  ي تدعحبم نشلط

يتحبلرى اؼبتعلمون بكتلبتهل أحيلنل إىل إعداد ؾبلة اغبلئط  فيهل  رسادوتلجأ اؼب

طن  ابنشلط  ي ربسُت اػبط.  مي"  وقد تأكدت فعلبية ىذا ابنوعبلػبط اعب

اؼبخاوطة  ويعد ابتدرج  ي  ي طدارسل ىو ريلب ابكراريس طل يالحظ ابيوم 

ابالىر اعبزائري ىو َته فتثل على اؼبتعلمُت  فهذا هنذ ابشيخ ابتعليم وتيس

يفيد واألخذ وإعالئو بحبلب ابعلم دون ابتعمق دبل ال تيسَت تعليم اػبط 

 21اؼبركحبلت.بلبتدرج طن ابحبصلئر إىل 

                                                             
21

 .  51، ص:  452، دمشق،الموقف األدبي، العدد يةالتراث المغابي من المكتبة الظاهر
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ح" تعليم اػبط على طراح" أسلسية مبلذ تاحبيقية بتعليم اػبط: تتوزع طرا

 22على ثالثُت وحدة تعليمية وفق طراح" ىي ربتوي

 مهيديةاؼبرحلة ابت - أ

 ي كتلبة ريشة  وذبك حُت هبد اؼبتعلم نفسو حراوتسمى ىذه اؼبرحلة بلػب

تستغرق شهرا  بلبقلم  و  ورطوزا تعُت على اإلطسلك طليريد  فَتظبو أشكلال

يتهيأ أثنلءىل اؼبتعلم بال ندطلج وحدات تعليمية   كلطال  تقدم فيو أربع

وابية  وهتدف اؼب  ويبلرس خالؽبل اػبط سبهيدا بلمرحلة يط اؼبدارسي ي احمل

 اؼبرحلة:ىذه 

 تعويد اؼبتعلم طسك ابقلم. -1

 ينة طن اعبلوس ابصثيح وتعويده عليو.وسبك -2

 وينهل.اػباوط وأشكلل ىندسية وتلوتدريحبو على رسم  -3

ين بتنويع ابتعليم  وىي وسيلة أثحبتت ويلجأ اؼبعلم إىل نشلط ابرسم وابتلو  -4

وىذا االنتقلل طن  طن أج" ؼبرور إىل ابكتلبة  تستثمر ابلع، قبلعتهل

يحبعد ابشعور  دبختلف األشكللطرحلة تلوين ابفراغ إىل رسم اػباوط 

جتلون  اؼبتعلم طن رسم اػباوط   ففي األسحبوع األول: بلؼبل"  ويبكن
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 . 12ص: دليل المعلم في اللغة العربية،
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األسحبوعُت ابثلين وابثلب : جيدرب على رسم  األشكلل اؽبندسيةج و ي

و ي األسحبوع ابرابع: جيدرب على رسم األشكلل  23طتنوعةج خاوط

 ندسيةج.اؽب

 رحلة األسلسيةاؼب - ب

)كتلبة اغبروف( بع، اؼبرح" ابسلبقة دورىل  ي سبكُت اؼبتعلم 

ابتموقع  ي جلسة   طسك ابقلم  و حمللط بلبرعلية ابتلطة طن ابتثكم ا

 لبُت ابقراءة بوصفهل نشلط اوج اؼبتعلمصثيثة  ففي ىذه اؼبرحلة يز 

  إذنبل وجهلن بعملة على فهم ابرطوز وطريقة ابناق هبل وابكتلبة يدرب

 ال يبلرس نشلط ابقراءة دبعزل عن ابكتلبة  ب" وج، اال واحدة فلؼبتعلم

 ستنلد عليهل بتثقيق طقلصد ابلغة.

 وطن ىنل كلنت ابكتلبة أسلس ابقراءة وعمال طكمال ؽبل.  

 وىي: ية ؼبراح" تعليم اػبط: تأخذ مبلذج بلكتلبةمبلذج تاحبيق - ث

   ابثلء(.ابتلء حروف اغبوض:)ابحبلء  -1

وضعيلت  فهي تكت،  ي أول  وضعيلهتل: ؽبذه اغبروف ثالث -2

 آخرىل طتصلة وطنفصلة.اهل و ي ابكلمة طتصلة و ي وس
                                                             

23
 . 5/291صفحةلسان العرب،،  505الصحاح الجوهري،صفحة  
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طن  : تتجو طن ابيمُت إىل ابيسلر بتشكي" اغبوض وابنزولاالذبلىلت -3

 .ابسار ابثلين ابرقيق أو أق" طنو بقلي" ربت ابسار ابغليظ

وتلونلهتل  أن وىكذا نالحظ طن خالل ابعرض ألشكلل اغبروف 

يحبقى " بعدد كحبَت طن ابصور  وبكنو اغبروف  ي ابقلم ابواحد علط

ابواحد قيمة بالرة اػبط  بلفظ ابواحد  وىنل تتجلي  ي اغبرفحلطال 

 ابعريب. 
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 الخامس الفصل

 نتائج البحث والمقترحات والتوصيات

 نتائج البحث: - أ
يف الباب ادلاضي  بالبحث الباحثذي قد قام الالبحث  وأما من نتيجة

 فهي:
 

 سرواي جيريخط العربية يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية م تعلإن  -1
ط العر ي يتعلم ادلدرسو بالرريةة ادلباررة، ىو باحلسن، يف ىذه ادلدرسة ادلدة اخل

ادلدة  طرق كاتبا يف احلروف الواحد ويف احلروف آخر حىت الرلبة يسهل لفهمتتعلم 
 ط العر ي باجليد او احلسن.اخل

 
اإلسالمية يف تعليم اخلط يف ادلدرسة الثانوية جيد جدا قدرة الرلبة إن  -2

    الرلبة 11 النتيجة الرلبة الذي جيد جدا دل على ان كل  ذا ذل ودليلاحلكومية 
 الرالب على تةدير جيد جدا. ال أن نتيجةمن ىذا احلو 

 
 يفرحون ويفهمون وىمجدا  جيدادلدرسة بخلط للرلبة آثار تعليم ا إن -3

 .الكلمات العربية مدافعة حسنة يف كتابة ويدافعهم اخلطعملية 
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 :اإلقتراحات - ب

 ه:يةًتح ما يلييف ىذا ادلبحث يريد الباحث أن 

خصات إضافية لتعليم اخلط العر ي  أن يزيدوا دراسةعن ال على ادلسؤولني -1
 .مهارة الرالب يف اخلط العر ي لكي تدل

كتابة   علةىم  قدرةتكون لكي  ورجعافعا اد يعري الرلبة أن لمدرسجيوز ل -2
 .كل وقت مرتفعةتعليم اخلط  بررق الكلمات العربية 

 مادة اخلط العر ي. يهتمواعلى ادلنصو ي الدراسة أن  -3

 

 التوصيات:    -ج

ةدم التوصيات سن بالباحث أن ي، حيوقبل إنتهاء من كتابة ىذه الرسالة  
 فع وىي كمايلى:تو نافعة يةدمها ولعلها يعود إىل مجع الةارئني ادلنااليت رأ

 رريةة ادلناسبة وادلتنوعة يف تدريسينبغى للمدرس اخلط العر ي أن يستعمل ال -1
ادلادة أعراه ادلدرس  اخلط العربية كي ينجح فيها، ويسر الرلبة ليفهم

 خصوصا ىف الكتابة الكلمات العربية.
وإذا رئيس  رئيس ادلدرسة أن يزيد الوسائل التعليمية واإلضاحية،ينبغى ل -2

حيسن لتربيق بيئة اللغوية ويتعود رلد لتةدم اللغة العربية يف ادلدرسة  ادلدرسة
حىت يزيد اذلمة الرلبة لتعلم اللغة العربية، الرلبة باللغة العربية كل يوم، 

 يف الكتابة. واآلخر أيضا يسهل الرلبة
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عالراب لفصلا  

بيانات وتحليلها ومناقشتهاعرض ال  

 درسة الثانوية اإلسالمسة الحكومية سروايلمحة عن م - أ

 تاريخ نشأة ادلدرسة الثانوية اإلسالمية سرواي  -ا

ؤساسات ادلسرواي ىي إحدى بـ نوية اإلسالمية احلكومية ادلدرسة الثاإن 
تقع يف الشارع مسجد يف حمافظة أتشيو وىي ادلوجودة  اإلسالميةت ءااذليرتبويةال

لتحفيظ  ؤادالف جانب مدرسة )Pekan Seruwayسرواي )بـ قرية فكان الفؤاد، 
مرتا مرابعا. أما منهج  9529 حبيث يتسع حرمهاسرواي أتشيح متيانج.بـ  القرآن

غراض % العمومية بأ 25و  % للعلوم اإلسالمية 25 لمعهد بتفصيللتدريس ال
 وتقدم بأخالق اإلسالمي. ادلتفوقاإلجناز 

 فيما يلي:و ما أىداف الرتبية هبذه ادلدرسة وأ

 ؤررييقيم الدراسي وإشراف العملي وادل -1
 إىل الطلبة تشجيع مهة التعلم ادلكثف -5
 لكي تستخدم يف اجملتمع يفتح آرار ورغبة الطلبة -9
 واستطاعة يف تطبيقها تعود الطلبة بأخالق الديين -4
 بطريقة يورط كل أعضاء ادلدرسةتطبيق اإلشرتاك  -2
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الشئوون  م حتت أشراف وزارة 1984 وأنشأ ىذه ادلدرسة يف السنة
أو بعبارة  تتعلم فيها الطالب اليت  وىي  ادلدرسة سيةينالدينية اجلمهورية اإلندو 

 1مدارس الثانوية األخرى.الثانوية ك ىي مكان الرتبية أخرى إهنا
 
 

 :أحوال المدرسين والموظفين -1

سرواي  وميةكمن أحوال ادلدرسني يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احل وأما
 تى:وذلك كما نريد اجلدول اآلقسمة أىل يرف ى التعليم واإلدارة وإمن

  1ل الجدو 

 بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية سرواي أحوال المدرسين والموظفين

 مكانة إجازة أسماء رقم
 ادلدرسةرئيس  الليسانس راضية 1
 مدرس الليسانس زينب 5
 مدرس الليسانس نورمال 9
 مدرس  الليسانس رمال 4
 مدرس (9دبلوم ) عليم الدين 2
 مدرس الليسانس جوت حنيفة 6

                                                             
 ورائق ادلدرسة الثانوية اإلسالمية سرواي عن التاريخ ادلدرسة. 1
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 مدرس الليسانس رومسيات 7
 مدرس الليسانس خدجية 8
 مدرس الليسانس حيينأيدارو  9
 مدرس الليسانس ريكياين 15
 رئيس اإلدارة الليسانس شفرجال خالد 11
 إدارة الليسانس عليم الدين 15
 إدارة مدرسة العالية رومسيتا 19
 مدرس الليسانس سيت سارح 14
 مدرس الليسانس خريان 12
 مدرس الليسانس سيقول 16
 مدرس الليسانس ريا ألسندي 17
 مدرس الليسانس أجوس جاين ى 18
 مدرس الليسانس حندرينشة أزىارى 19
 مأمور مدرسة العالية حرمنتو 55
 مدرس الليسانس أمي عمرة 51
 مدرس الليسانس نيال كسوماوايت 55
 مدرس الليسانس جونيدا 59
 مدرس الليسانس سيت حليجة 54
 مدرس الليسانس فطيمة زورا 52
 مدرس الليسانس روكية 56
 مدرس الليسانس دوي سوسالوات 57
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 مدرس الليسانس ألف ىادى مسودا 58
 مدرس الليسانس لطيفة 59
 مدرس الليسانس إفزا 95
 مأمور مدرسة العالية شريفة كماال ساري 91
 حارس الليل مدرسة الثانوية كرد 95
 حارس الليل الليسانس سنيت 99

 

 سرواي اآلن ىو األستادة راضية بـوكان ناظر ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
ا من يعلم ادلواد يف ، منهمدرسا 99ه ادلدرسة عدد ىم إىل يف ىذس.أج. وإن ادلدرسني 

 االسالمية ومنهم من يعلم ادلواد يف علوم االجتماعية.علوم الدين 

مدرسا،وسرتاتا ساتو  D-III(1) ( 9مدرسا، دبلوم) 9متخرج من مدرسة العالية 
(SI )58 5مدرس اللغة العربية مدرسان رمال مدرسا. وأما 

 :ةأحوال الطلب -2

ان الطلبة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سرواي  احوال وأما
، كما نرى يف اجلدول عدد  الطالب يف ىذه ادلدرسة عدد الطالبات من  ةكثري و 

  :التاىل

 

                                                             
 ورائق ادلدرسة الثانوية اإلسالمية سرواي عن األحوال ادلدرسني ادلدرسة.2
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 2الجدول 

 درسة الثانوية اإلسالمية الحكومية سروايبمالب أحوال الط

 المجموع عدد الطالبات عدد الطالب الصف الرقم
1 1 28 67 152 
5 5 92 111 556 
9 9 64 75 194 

 462 548 517 اجملموع 
 

طلبة،  152طالبا مكونا من الصف األول  462عدد الطالب يف ىذه مدرسة إىل و 
 9ة.طلب 194طلبة، والصف الثالث  556والصف الثاين 

 

لترقية غرض الوسائل المباني والوسائل الدافعة أحوال  -3
 التربية والتعليم

سرواي  بـ يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  وسائلالحوال واما أ
 يف اجلدول التاىل:كما نرى 

 

                                                             
 ورائق ادلدرسة الثانوية اإلسالمية سرواي عن األحوال الطلبة ادلدرسة.3
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 3ل الجدو 
 اإلسالمية الحكومية سروايأحوال الوسائل بالمدرسة الثانوية 

 الجملة نوع من الوسائل والتصاالت الرقم
 15 غرفة التعليم 1
 1 ادلدرسة غرفة ناظر 5
 1 ديوان ادلدرسة 9
 1 اإلدارة 4
 - عمل الطبعيادل 2
 1 صلىادل 6
 - ادلكتبة 7
 - معمل اللغة 8
 - معمل الكمبوتر 9
 1 ميدان الرياضة 15

 529 سياكر ال 11
 15 اتخزان 15
 4 الكتب وفرف 19
 19 ات سبور  14
 9 اإلدارة اتوتر يكمب 12
 7 الطلبة اتوتر يكمب 16
 1 ىيكل اإلنسان 17
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 958 اجملموع 
 

توجد ألن فيها ال ،  لعملية التعليميةلأن وسائل التعليمية غري كافية  إىل لاجلدو دل 
 ى.ادلعمل اللغوى وادلعمل الكمبيوتر 

 :وتحليلها ومناقشتها عرض البيانات   -ب

ئل البحث ادلستخدم جلمع البيانات يف منهج البحث  أن وساكما ذكر الباحث  
ىي مبوضوع ىذا البحث البيانات ادلتعلقة ، فوجد الباحث وادلقابلة والورائقالحظة ىي ادل

وأما البيانات اليت .  Mtsn 2  seruwayـب آرار تعليم اخلط يف كتابة الكلمات العربية
 فيما يلي: و الباحث وحتليلها سيعرضها 

 :ةالبيانات عن المالحظعرض  -1
سالمية يف ادلدرسة الثانوية اإل عن ادلالحظة البيانات  الباحث يبحث 

دلالحظة ادلدرس  9 فرباير -5518 ىف التاريخيف اليوم األول سرواي. بـ احلكومية 
ادلباشرة الطريقة   . فيستعمل ادلدرس ط العربيةالتدريس التعليم اخل ةقيعند الطر 

يفرحوا  ملطالب اهنوينظر الباحث ا دة اخلط العريباادليسهل للطالب لفهم ح ى 
الحظة ادلدرس عندا مب قام الباحث ينالثاويف اليوم .تعليم اخلط عند 

بسرعة لبة الطيكون ح ى  يداتعليما جةبدة للطلام ادليف تعليتعليم اخلط ةجييسرتاتا
 يوما من ادلدرس يتعلم دة اخلط العربية الذي امضوع امو ادلوضوع من فهم 

عند بالوسائل ادلدرس  الحظالباحث فإن الثالث ويف اليوم اخلط. تعليمادلباشرة
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وسائل مدرس اخلط يستعمل ورأي الباحث أن لعربية ادلباشرة، تعليم اخلط ا
احلروف  بطريقة كتابة دةاتلك ادل لفهم الطلبة لكي يسهلاخلط 4تعليم السبورة ل

الحظة الباحث مبفإن ويف اليوم الرابع . عليهم اآلخر كتابة جديدةمن احلروف 
 عندبسرعة فرحا سريعا يكونوان أ تعليم ادلباشرةالطلبة عند  الطلبة بنظر إليهم

ادة من م ذلم دا الن ادلدرس يعطيتعليم اخلط يف الفصل، ىم يفرحون جعملية
فإن الباحث  ويف اليوم اخلامس .فهم ادلادة ح ى يسهل ذلمإعطاء جيدة وادم

يفرحون فرحا  مأهن حبيثاخلط  عند عملية للتعرف إليهمالطلبة أيضا  ظالح
تعليم اخلط عطي ادلدرس اليهم عند  يعليهم اليتجلواب من األسئلة با  شديدا
يفرحون  لطلبة أن حيسنوا ح ى ل ادلدرس هاعلماليت ين  ادلدة ، أليف الفصل العربية

 دة اخلط العربية.ابادل
 

 :قابلةبيانات عن المعرض ال  -ب
وأقام بادلقابلة الشخصية مع  ميدان البحث يف حبث الباحث ان بعد  
 اإلجابة فيمايلي: األسئلة و و و ووجد ادلدرس، 

بـ سالمية احلكومية اإلدلدرسة الثانوية ايف  قدرة الطلبةتكون كيف أسئلة:   -1
 ؟سرواي يف كتابة الكلمات العربية.

                                                             
 ورائق ادلدرسة الثانوية اإلسالمية سرواي عن ادلقابلة 4
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مبدرسة الثانوية اإلسالمية  قدرة الطلبة يف كتابة الكلمات العربيةن : أاإلجابة
أن يكتب كتابة  على ادلستوى البسيط ، منهم من يستطيع ،سروايبـ 

 .أن يكتبها الكلمات العربية ومنهم من مل يستطيع
 

 دة اخلط؟ايف تعليم ادلسرتاجتية  إطريقة و ماىيأسئلة:  -5
ادلباشرة  بـ سرواي  ط يف ادلدرسة الثانويةيف تعليم اخلتعملةوإن ادلساإلجابة: 

دة ، وأما سرتاجتىةادلستعملة ىي حرف من كتابة افهم ادللكي يسهل للطلبة
 اذلجائية. احلروف بكتابةاآلخر حرف صد احلروف 

 

ىو للمهارة يف كتابة مدرس ولو موجودا الطلبة الذى لل أي عملأسئلة:  -9
 ؟قليل من يريد للتعلم ادلدة اخلط العربيةوبل ىو الكلمات العربية 

دلاىرة يف إرارة الطلبة ا ما حماولة ادلدرس دوافع لطالب يثري ادلدرساإلجابة: 
 .يف اخلط العريب وىم راغبون عنو

 
تعليم اخلط للطلبة يف كتابة الكلمات  يف عند الطلبةأسئلة: وما مشكلة  -4

 ؟العربية
 ط.فهم ادلدرس طرق تعليم اخل منها قلة اإلجابة: 
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 اخلط العربية؟ يف تعليم ادلادةآرار للطلبة  تؤرركيف أسئلة:   -2
كتابة   العربية لغةآرار تعليم اخلط العريب يؤرر الطلبة يف كتابة الاإلجابة: 

 جديدة فيما بعد.
 

 ذلذاهيةشادلقابلة ال الطريقة  بجمع البيانات ذلاذه الطريقة أيخالصة القول
ن ادلدرس اللغة م "آرار تعليم اخلط يف كتابة الكلمات العربية " ادلوضوع 

غري العربية تكون جوبة أن كتابة العربية قبل أن تعلم الطلبة اخلط األالعربية 
 تعلمو. جيدة، وبرزت قدرهتم فيها جيدة بعد

 عرض البيانات عن الوثائق  -ج

اخلط العريب الطلبة يف كتابة بالورائق، حصل صا الصائب البيانات بآرار مادة  
 .نتيجة ادلتعلم اليومية واإلمتحانات الكلمات العربية عن صديق

 

 فيمايلي: يف الفصل الثامن والنتيجة اليومية  -1

  4ل الجدو 

 في الفصل الثامن النتيجة اليومية في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية سرواي

 النتيجة اسماء الطلبة الرقم 
 7 و-ا 1
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 7 ا-ا 5
 8 ن-ا 9
 8 س-ا 4
 9 و-ش 2
 9 س-د 6
 9 د 7
 9 ش-د 8
 9 ش-د 9
 8 ف -ا 15
 8 ح -ف 11
 8 ا -ف 15
 7 ف -ف 19
 7 ع-ه 14
 8 ا-ا 12
 9 ز -ا 16
 8 ه -ج 17
 7 ك -كا 18
 7 ر-ل 19
 8 د -م 55
 7 ر -م 51
 8 ا -م 55
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 9 ر-م 59
 9 ف -م 54
 8 ن -ن 52
 8 ش -ن 56
 7 ط -ن 57
 8 ز -ر 58
 7 ر 59
 9 ف -ر 95
 9 س 91
 8 م -س 95
 8 م -ت 99
 7 ر -ف 94

 

 لك حاصل من نتيجة اليومية يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سروايولذ
حاصل كثري من نتيجة الطلبة حسنا وجيدا جدا وممتازا من ووجد من كلو نتيحة الطلبة  

 العريب للطلبة. من تعليم اخلط
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 والنتيجة اإلمتحان يف الفصل الثامن فيما يلي: -5
 

 5ل الجدو 

 ينصف السنة في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية سرواي فالنتيجة اإلمتحان 
 الفصل الثامن 

 البيان النتيجة اسماء الطلبة الرقم 
 ممتاز 95 و-أ 1
 جيد جدا 85 ا -ا 2
 جيد جدا 85 م -ا 3
 ممتاز 95 س -ا 4
 ممتاز 95 و -ش 5
 جيد 75 س -د 6
 جيد جدا 85 د 7
 جيد  75 ش -د 8
 ممتاز 95 ش-د 9

 جيد حدا 85 ف -ا 10
 جيد جدا 85 ح -ف 11
 ممتاز 95 ر -ف 12
 جيد جدا 85 ر -ف 13
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 ممتاز 95 ف -ف 14
 جيد جدا 85 ع -ح 15
 ممتاز 95 ا -ا 16
 جيد جدا 85 ز-ا 17
 جيد 75 ه -ج 18
 جيد 75 ك -كا 19
 جيدجدل 85 ر-ل 20
 ممتاز 95 د -م 21
 ممتاز 95 ر -م 22
 ممتاز 95 ا -م 23
 جيد جدا 85 ر-م 24
 جيد جدا 85 ف -م 25
 جيد 75 ن -ن 26
 ممتاز 95 ش -ن 27
 جيد جدا 85 ط-ن 28
 ممتاز 95 ز -ر 29
 جيد جدا 85 ر 30
 جيد 75 ف -ر 31
 جيد جدا 85 س 32
 ممتاز 95 م -س 33
 جيد جدا 85 ن -ت 94
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ىن لدي الباحث  طريقة الورائقذلذه الطريقة ىي مجع البيانات  نتيجةىذه ىي  
نصف والنتيجة اإلمتحان بآرار تعليم اخلط العربية كأشكال النتيجة اليومية البيانات 

نتيجة بانتائج كل من الالسنة للطلبة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سرواي 
 .يف كتابة الكلمات العربيةتأرريا سلبيا لبةيأرر للطان العريب الطلبة لينظر ىو ادلدة اخلط 

      ل البيانات ومناقشتهاتحلي  -ج
ادوات البحث ذلذا البحث لكل من حتليل البيانات  وأما نتيجة 

 بحث  واألسئلةمن ىذا ال البياناتتحليل أسئلةبمن كل  باإلجابةفومناقشتها
 ىي:

بـ العريب يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية اخلط  كيف يعلم    -1
 ي:البياناهت حتليل ؟ ومنسرواي 

يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سرواي  العريب طأن تعليم اخل -5
يف و يف احلروف الواحد  ادلباشرةطريقة ادلدرسة بيسري سريا جيدا،هبذه 

، فهما جيدا دة اخلط امفهم يف  الطلبة يسهل ح ىاحلروف آخر 
 مذلة من النتيجو للطلبة ا سلبياري رأللطلبة ح ى تبالتعليم اخلط  ولذالك
، ويف ىذا احلال يف كتابة الكلمات العربية  جدا من كلو جيدا الطلبة
يف كتابة الكلمات الطلبةحبيث جدا  ياالسلباري ادلدة اخلط تأرفإن 

 العربية.
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 البيانات فيما يلي: ومن؟ تعلم اخلط العريب علىكيف يقدر الطلبة     -9
 

انوية اإلسالمية احلكومية يف ادلدرسة الث م اخلطأن قدرة الطلبة يف تعل -
يف كتابة الكلمات العربية،  وكثري منهم يستطيعونسرواي جيدا جدا،

بقدرة الطلبة أن ويف ىذا احلال فإن الباحث خلص جلمع البيانات 
اخلط منهم من يستطيع تعليمو، ودليل على ىذا قدرة  ىم يف تعلم 

بعد أن قام الباحث   أن النتيجة اليومية والنتيجة اإلمتحان
يف ىذه ادلدرسة نتيجة الطلبة يدل على  بادلالحظة،وادلقابلة، والورائق

 وتقديرىم جيدا جدا وىم بحيث شهم 19ممتاز وىم  قديرىمأن ت
 .شهم 6جيد وىم طالبا حبيث وتقديرىم   12

يف ادلدرسة للطالب يف كتابة الكلمات العربية م اخلط يؤرر تعلكيف    -4
 المية احلكومية سرواي، ومنتحليل ىذه البيانات مايلي:الثانوية اإلس

 
وية اإلسالمية احلكومية للطلبة ذلذه ادلدرسة الثانم اخلط أن آرار تعل -

ىي أن رغبة الطالب يف كتابة   يف كتابة الكلمات العربية  سرراي
، وصارا كتابتهم كتابة مجيلة. ويف ىذا الكلمات العربية رغبة جيدة

يفرحون  لى أن من مالحظة الباحث أن الطالبعاحلال يدل 
مع ادلدرسة أن  فرحاجدا لتعلم اخلط العربية ولذلك أيضا بادلقابلة

تعليم  قالطلبة ىم يستطيعون يف كتابة الكلمات العربية عند الطر 
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للورائق ، ولذلك ايضا كما قام الباحث اخلط العربية باخلرب او حسن
النتيحة اإلمتحان ماال طالع أن الطلبة نالوا من النتيجة اليومية ومن 

، ومن النتيجة يدل على أن النتيجة على نصف السنة الطلبة أيضا
أن مادة اخلط العريب أن حسنا جدا، ويف ىذا احلال يدل على  الطلبة

يكون يفرحون جدا يف كتابة  يؤرر تأرريا سلبيا جدا للطلبة ح ى
 .الكلمات العريب

، من حتليل جدا  ، ومن كلو يدل على جيدومناقشتها حبيث لك من حتليل البياناتولذ
 باحث.البيانات الذي جلمع ال


