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 االستهالل
 

 ٱلَرِحيمِِ ٱلَرۡحٰمنِِ ٱّلَلِِ بِۡسمِِ

ُۥ َمۡخَرٗجا َويَۡرُزۡلًُ ِمۡه َحۡيُث ََل يَۡحتَِسُةُۚ  َ يَۡجَعم نًَّ  َوَمه يَتَِّك ٱَّللَّ

هُِغ أَۡمِرِيۚۦُ  َ تََٰ ِ فَهَُى َحۡسثًُُۥ ُۚ إِنَّ ٱَّللَّ ۡم َعهَى ٱَّللَّ  َوَمه يَتََىكَّ

ُ نُِكمِّ َشۡيٖء لَۡذٗرا   لَۡذ َجَعَم ٱَّللَّ

(2-3:  طالق)ان  

 

ُ  يَُكهِّفُ  ََل    َما َوَعهَۡيهَا َكَسثَۡت  َما نَهَا ُوۡسَعهَاُۚ  إَِلَّ  وَۡفًسا ٱَّللَّ

 ٱۡكتََسثَۡت  

(282)انثمرج :   

 
 صدقِهللاِالعظيم

 

أمير انمؤمىيه عمر ته انخطاب رضي هللا عىً :لال   

اْنَعَرتِيَِّح فَئِوَّهَا ُجْسٌء ِمْه ِدْيىُِكْم " تََعهُِّم انهَُّغحُ  ُصْىا َعهَى" إِْحرِ   



 

 و

 اإلهداء
 أهدي هذه الرسالة إليكم

، األن حىت صغريا الذين ربياين أسنيدر املكرمة وأمي إندرا بودميان املكرم يبأ إىل
 اهلل ىلعلعلمتاين علوما كثريا عندما كنت يف املهد حىت أن أكون يف اللهد، و 

خدماتكما، خرة، ال أستطيع يف سداد واآل والدنيا الدين سالمة يفوأبقامها  حفظهما
 هذه هادية مين يا أمي وأيب وأنا أحبكما حبا كبريا.

 ىريفردنور عصرى واألخي الصغري رمحة  ةن واألخيت الكبري اوإىل أخي كبري سوفرم
 حىت األن.الذين قد يساعدوين ويدوافعين 

 النافعة بالعلوم علموين الذين اإلسالمية احلكومية، نريياالر  جامعة يف أساتذيت وإىل
 .اجلنة أحسن وجل عز اهلل دخلهم خرةالدنيا واآل يف

 الفصل يف توالطالبا اجلديد النور جبل معهد يف وألساتذة األساتيذ مجيع وإىل
هلذه  تالبيانا لنيل مساعدكم على جزيال شكرا أقول .املتووسطة للمرحلة ولاأل

 .الرسالة

اهلل  جزاكم احلكومية، اإلسالمية الرانريي جامعة يف وأصدقائي زمالئي مجيع وإىل
  خريا
 .اجلزء وبأحسن

 

 

 نور املستيك
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 والتقدير شكر
ۡحم   ِ ٱلره ِحيمِ بِۡسِم ٱَّلله  ِن ٱلره

احلمدهلل الذي خلق اإلنسان وعلمو البيان والصالة والسالم على سيد األنام 
 حممد وعلى آلو وأصحابو ذوى الكرام.

ها ىذه الرسالة اليت تقدم لكلية الرتبية تمن كتاب وبعد، فقد مث الباحثة بإذن اهلل
وتأىيل ادلعلمني جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيو للحصول على 

استخدام خط ". وقد اختارت الباحثة ادلوضوع (S.Pd)الشهادة اجلامعة األوىل 
 Aceh Barat.النور اجلديد  لجب النسخ لرتقية مهارة الكتابة عند الطالبات مبعهد

Daya "دراسة جتريبية" 

األستاذ تقدم الباحثة بالشكر العميق للمشرفني الكرميني مها رصة فويف ىذه ال
قدم الباحثة ذلما . تادلاجستري فضيلة ةواألستاذ، مسلم ادلاجستري اريخبالدكتور 

بالشكر اجلزيل بأهنما قد أنفقا أوقاهتما لإلشراف على ىذه الرسالة من أوذلا إىل 
 هنايتها، عسى أن يباركهما اهلل وجيزيهما خري اجلزاء.

تقدم الباحثة بالشكر دلدير اجلامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية وعميد كلية و 
ع األساتذة وموظفي يالرتبية وتأىيل ادلعلمني ورئيس قسم تعليم اللغة العربية وجلم

 يف كتابة ىذه الرسالة.مكتبة اجلامعة الذين قد ساعدوىا بإعارة الكتب احملتاجة 

قدم الباحثة بالدعاء اخلالص لوالدي الكرميني وشكرا عميقا واتراما عظيما وت
لوالديها احملبوبني اللذين ربياىا تربية ربياىا تربية حسنة وىذباىا هتذيبا نافعا منذ 
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صغارىا إىل أن جنح يف التعلم بكلية الرتبية وتأىيل ادلعلمني جبامعة الرانريي 
 ية احلكومية، وذلما الدعاء اللهم اغفرذلما وارمحهما وعافهما.اإلسالم

قدم بالشكر لزمالئها يف قسم تعليم اللغة العربية دلرحلة وال تنسى الباحثة أن ت
بعض أفكارىم النافعة ودفعوىا إىل إمتام كتابة الذين قد ساعدوىا بتقدمي  5102

 اء يف الدنيا واآلخرة.ىذه الرسالة. أدعو اهلل تعاىل أن جيزيهم بأحسن اجلز 

وأخريا، ترجو الباحثة أن تكون ىذه الرسالة نافعة لنفسها خاصة وللقارئني 
 عامة. آمني.
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 005252051:    رقم القيد
استخدام خط النسخ "فهي الرسالة هذه يف البحث املوضوع إن  

 Aceh النور اجلديد لجب هارة الكتابة عند الطالبات مبعهدلرتقية م

Barat Daya." اليت  العربية اللغة تعليم يف الطالبات مشكلة وأما
لصعب يف متييز ا هي:و  ،بأسباب متنوعةالعربية  يف كتابة خاصة

ل عجتمما العربية وسيئة الكتابة  ،هاتوصيل احلروفو  العربية احلروف
ث هو البح هلذا هدافاأل وأما .قراءهتا وفهمها يف وبةصعالالذي 

استخدام خط النسخ يف تعليم اللغة العربية لرتقية  التعرف على
الطالبات يف  التعرف على استجابةو  .مهارة الكتابة عند الطالبات

. النسخ لرتقية مهارة الكتابة ستخدام خطباتعليم اللغة العربية 
 فهي ة يف هذا البحثالباحث تستخدمها اليت البحث الطريقة كانت
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بشكل تصميم اجملموعة  التمهيدية بتصميمات التجرييب منهج
-one group pre-test postالوحدة مع اختبار القبلي والبعدي )

test .(design  القبلي مجع البيانات قامت الباحثة باختبار و
لبة الط مجيع هو وأما اجملتمع يف هذا البحث والبعدي واإلستبانة.

 Aceh Barat Daya  داجلدي النور جبل مبعهد يف الفصل األول
والعينة اليت أخذهتا الباحثة فهي  .طالبا 18 معدده يبلغ

الطالبات. وأما  22األول "د" وعددهن  الفصلالطالبات يف 
يكون فعاال  النسخ استخدام خطإن نتائج يف هذا البحث هو 

 -نتيجة )تلرتقية مهارة الكتابة عند الطالبات على الدليل أن 
 >22،47 <2،57 اجلدول( -)ت احلساب( أكرب من

لرتقية مهارة الكتابة هلا إستجابة  النسخ استخدام خط. و 2،10
 %98اإلاجيابة اإلاجيابية  أن الطالبات على الدليل مناجيابية اإل
  %.7>  %98: بالنسبة% 7اإلاجيابة السلبية و 
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ABSTRAK 

 

Judul Skripsi  : Penggunaan  khat  naskhi   untuk      

meningkatkan  keterampilan  menulis   

siswi di Ma’had Jabal Nur Jadid, Aceh 

Barat Daya “Metode Eksperiment” 

Nama Penulis   : Nurul Mustika 

NIM                  : 150202108 

 

 

judul penelitian dalam skripsi ini ialah : Penggunaan khat 

naskhi untuk meningkatkan keterampilan menulis siswi di 

Ma’had Jabal Nur Jadid, Aceh Barat Daya “Metode 

Eksperimen”. Adapun permasalahan siswi dalam 

mempelajari bahasa arab terutama dalam pembelajaran 

menulis yang disebabkan oleh berbagai alasan, yaitu : 

kesulitan dalam membedakan huruf-huruf arab/hijaiyah, 

kesulitan dalam menyambung hurufnya, dan jeleknya 

penulisan bahasa arab mereka sehingga membuatnya sulit 

dibaca dan dipahami. Adapun tujuan penelitian dalam 

penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui keefektivan 

penggunaan khat naskhi dalam pembelajaran bahasa arab 

untuk  meningkatkan keterampilan menulis siswi di ma’had 

jabal nur jadid, Dan untuk mengetahui respon siswi terhadap 

penggunaan khat naskhi dalam pembelajaran bahasa arab 

untuk meningkatkan keterampilan menulis. Adapun metode 

penelitian yang peneliti gunakan dalam skripsi ini adalah 

metode eksperimen (Pre-Experimen Designs). Dan analisis 

data peneliti menggunakan tes, yaitu : pre-test, pos-test dan 

angket. Adapun populasi dalam skripsi ini ialah seluruh 

siswa kelas 1 di ma’had jabal nur jadid yang berjumlah 83 

siswa, dan sampel yang peneliti ambil dalam skripsi ini 

adalah siswi kelas 1(d) yang berjumlah 24 siswi. Adapun 
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hasil keseluruhan dalam penelitian ini yaitu bahwa 

penggunaan khat naskhi  efektif untuk meningkatkan 

keterampilan menulis siswi, berdasarkan bukti hasil sebagai 

berikut: Nilai hitung (ttest) lebih besar dari nilai (ttabel) 

atau 2,07 < 24,67 > 2,81. Dan penggunaan khat naskhi 

untuk meningkatkan keterampilan menulis mendapatkan 

respons positif dari siswi, dengan bukti respons positif 

sebagai berikut: (sangat setuju dan setuju) 93%  dan respons 

negatif ( tidak setuju dan sangat tidak setuju ) 7 %. atau:93% 

> 7%. 
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ABSTRACT 

 

Thesis Title : The use naskh calligraphy to improve the 

writing skill of female students in Boarding 

school Jabal Nur Jadid, Aceh Barat Daya 

“Experimental Method” 

 

Writer Name : Nurul Mustika 

Nim  : 150202108 

 

The title of the research in this thesis is “ The use naskh 

calligraphy to improve the writing skill of female students in 

Boarding school Jabal Nur Jadid, Aceh Barat Daya”. The 

problem of female students in teaching the Arabic language, 

especially in writing the Arabic language for a variety of 

reasons, are : difficult to distinguish Arabic letters and 

difficult to connect Arabic letters, and bad writing Arabic 

language, which makes it difficult to read and understand. 

The purpose of this research in this thesis is to identify the 

use of naskh calligraphy in teaching Arabic to improve the 

writing skill of students and to identify the response of 

students in teaching Arabic using the naskh calligraphy to 

improve writing skill. The method of research in this thesis 

is an experimental method (pre-experimen Designs). The 

analysis of research used in this thesis are pretest, post-test 

and questionnaire. The population of this research are all of 

students in the first grade islamic boarding school Jabal Nur 

Jadid, Aceh Barat Daya and the amount of  83 students. The 

sample taken by the researcher are the students in the first 
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grade "D" and the amount of  24 students. As for the results 

in this research is the use naskh calligraphy is effective to 

improve the skill of writing  students, based on the evidence 

following results: The result (t-calculation) is bigger than (t-

table) 2.07< 24.67> 2.81. The use of naskh calligraphy to 

improve writing skills gets a positive response from students 

on the answer, it shows that (strongly agree and agree) 93%, 

and the negative answer (disagree and strongly disagree) 

7%. for: 93%  > 7%. 
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 الفصل األول
 أساسية البحث

 مشكلة البحث -أ
 حيث أهنا ،مكان عظيم عند ادلسلمني إن اللغة  العربية ذلا

مية. لذا وجب ن الكرمي ولغة العبادة ولغة العلوم اإلسالآلغة القر 
م ىذه فينبغى للمسلم أن يتعل ،اللغةذه م ىعلى ادلسلمني ليتعل

 .1كتابةالقراءة و الو  بتغطية اإلستماع والكالماللغة 
يتم بواسطة واللغة نظام من الرموز الصوتية االعتباطية 

ختضع ىذه األصوات للوصف من  ،التعارف بني أفراد اجملتمع
حيث ادلخارج أو احلركة الىت يقوم هبا جهاز النطق ومن حيث 

 .2اىر الصوتية ادلصاحبة ذلذه الظواىر النطقيةالصفات والظو 
والبد  مهارة الكتابة احدى ادلهارة ادلهمة يف اللغة العربية.

منحية يف وكانت ىذه ادلهارة لديها  ،أن تكون من سن ادلبكرة
                                                           

) القاىر:  ،الطبيعة األولى ،طرق تعليم اللغة العربية ،زلمد عبد القادر1
 107ص.، (1979 ،مكتبة النهضية ادلصرية

األردان: مكتبة  ،)الزرقاء، التحليل اللغوي ،خليل أمحد عمايرة2
 10ص.، (1987،ادلنار
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عادة ما تبدأ بادلهارة اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة  ،احلصوذلا
، اليت ترتبط ببعضها بعض أربع مهاراتو  القراءة ومهارة الكتابة.

ىذا  ،صوترتبط بالعملية اليت ترتكز على اكتساب لغة الشخ
ويف سياق التعليم العربية تنقسم مهارة  ديكن أن يعكس تفكريه.

ىم اإلمالء و اخلط الكتابة على نطاق واسع إىل ثالث أنواع و 
 سأوصف اخلط. ةاحلالة الباحثلكن ىف ىذه  ،واإلنشاء

ذو  مواقف ادلعلومات والفروع الثقافيةاخلط ىو احدى من 
 ى مع تطور الدين والزمن.يتطور فن اخلط اإلسالم قيمة مجالية.

لكن  الم ىو ادلملكة العربية السعودية،اإلسعلى الرغم أن ظهور 
 يف التاريح الثقافة اإلسالميةرؤية  ديكن اخلط الينمو فقد ىناك،

 أن اخلط قد تطور ىف إيران والعراق وتركي ومبا ىف ذلك إندونيسيا.
 من ىو احدى،النور اجلديد العصرى لجبإن معهد 

 يتعلم فيو ، Manggeng, ABDYAقع يفي اليت ادلعاىد العصرية
واعد إلمالء واإلنشاء والقب اللغة العربية وفروعها كاالطال

 .وغريه واخلط واحملفوظات
 Ma’had) النور اجلديد لجبمبعهد ( 1)د دوىليف فصل األ

Jabal Nur Jadid) ، يف  مشاكل نلديه بعض الطالباتتوجد
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 ،بأسباب متنوعة ،العربية كتابةيف    خاصةتعليم اللغة العربية اليت
سيئة و  ،هاتوصيل احلروفو  العربية فلصعب يف دتييز احلرو ا :ىيو 

 .قراءهتا وفهمها يف وبةصعال الذيعل جتمما العربية الكتابة 
معهد  ومن مث ،من ادلشكلة ةالباحث تحصلت على ماذكر 

لتحديد ىذا التعليم  ةالباحث ريدذلك ت كانت،  النور اجلديد لجب
عند  ًتقية مهارة الكتابةاستخدام خط النسخ لحتت ادلوضوع "
دراسة " Aceh Barat Daya النور اجلديد لجبالطالبات مبعهد 

 .جتريبية"
 البحثأسئلة  -ب

 :البحث عن ىذه الرسالة فهيأسئلة أما 
تعليم اللغة العربية  استجابة الطالبات يف كيف  -1

 لجبستخدام خط النسخ لًتقية مهارة الكتابة مبعهد با
 ؟Aceh Barat Dayaالنور اجلديد 

يكون  اللغة العربية تعليميف خط النسخ استخدام ىل  -2
 لجبمبعهد عند الطالبات  مهارة الكتابة  لًتقية فعال

 ؟Aceh Barat Dayaالنور اجلديد



4 
 

 
 

 أهداف البحث -ج
 :أىداف البحث عن ىذه الرسالة فهي أما
تعليم اللغة العربية الطالبات يف  التعرف على استجابة-1

 لجبالنسخ لًتقية مهارة الكتابة مبعهد  ستخدام خطبا
 ؟Aceh Barat Dayaالنور اجلديد 

تعليم اللغة استخدام خط النسخ يف  التعرف على -2
 لجبالعربية لًتقية مهارة الكتابة عند الطالبات مبعهد 

 ؟Aceh Barat Dayaالنور اجلديد 
 أهمية البحث-د

 :واما أمهية البحث فهي كما يلي
 للطالبات-۱

ستخدام ابمهارة الكتابة  على الطالباتقدرة لًتقية 
 .النسخ خط

 للمعلمة-۲
اسبة لًتقية مهارة الطريقة الوسائل ادلنيستطيع أن خيتار 

 .الكتابة الطالبات
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 ةللباحث-4
النفس   تزود األفاق وادلعلومات عن تعليم األقران إلعداد

 ل.يف ادلستقب كمرشخ ادلدرسة
 فروض البحث -ه

  :فهي كما يلي وأما فروض البحث
 غري فعالالنسخ  ستخدام خطا: إن الفروض الصفري -۱

 مهارة الكتابة.على  الطالباتلًتقية قدرة 
لًتقية  فعالالنسخ  ستخدام خطإن ا: الفروض البديل -۲

 مهارة الكتابة. على  الطالباتقدرة 
 مصطلحة البحث -و

أن تشرح  قبل أن تبحث يف ىذه الرسالة ينبغي للباحثة
 :يليمعاين ادلصطلحات مما يف الوضوع كما

 اخلط استخدام -1
 -ميستخد -ستخدمااستخدام مصدر من "كلمة 

أن خيدمو واستوىبو اختذه خداما وسألة  ،استخداما
ستخدام ىنا ىو استعمال الشيئ كآلة اادلراد ب .خادما"
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معينة لسهولة على الوصول إىل أغراض معينة بالوسائل 
 3البصرية.

 النسخ خط -2
أما خط النسخ تًتكب من كلمتني مها اخلط 

 :بالتفصيل كما يلى ةوتشرح الباحث والنسخ.
 أو كل الكتابة وحنوىا مما خيط باليد،ط لغة اخل ( أ

واصطالحا  مكان خيطو اإلنسان لنفسو وحيفره.
قواعد كتابة أحرف العرب  علم يعرف بو

مناسبة بقواعدىا وىو إحدى ادلواد صحيحة و 
عهد ادلنحاج الدراسي مبالدراسية ادلعلمة ىف 

 .العصرى
 -ينَسخ –"َنَسَخ مصدر من لغة النسخ  أما  ( ب

يف اخلطوط  ىحداىو  النسخ نسخاً".وخط
اللغة العربية، يطلق عليو أيضا خط البديع، 

                                                           

الطبعة التاسعة )، المنجد في اللغة واألعالم ،ادلطبعة الكاثوليكية۳ 
  ۱7۱ص.  ،(۲۰۰۳،بريوت: دار ادلشرق، والثالثون
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دلدور، وديتاز ببساطتو ورسانتو وا وادلقول،
 4.ستخدم بكثرة يف نسخ الكتبيو 

 كتابةلمهارة ا تعليم-۳
معناه  ،تعليما –يعلم  -التعليم لغة مصدر من علم

علم لو عالمة جعلو أمارة يعلمها،  "ايصال العلوم أو جعلو
ديكن التلخيص أن التعليم ىو  تأسيسا على ىذا،. 5يعرفو"

م إىل أذىان يراسية من ادلعلدة الدإيصال ادلا ونفن من فن
تغيري أعماذلم من السيئات إىل احلسنات ومن و  الطالبات

ووسائل  الظلمات إىل النور بأنشطة تعليمية معينة وبطريقة
ادلناسبة حىت حيصل ادلعلم على أغراض التعليم الكافية 

 والكاملة.
 
 
 

                                                           
، ) ياقوت : خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف زلمور معروف، 4

 148. ص(،1/77معجم األدباء،
 56۲ص.  ،....المنجد في ،ادلطبعة الكاثوليكية5



8 
 

 
 

 مهارة الكتابةأ(
 .ب من كلمتني مها ادلهارة والكتابةىذه الكلمة تًتك

 بالتفصيل كما يلى: ةشرح الباحثوت
 .ادلهارة (1

 -ديحر-مهارة لغة ىي مصدر من "مهر
عبارة . وإصطالحا أن ادلهارة 6حذق مبعٌت، مهارة"

عن القدرة على القيام عمل من أعمال بشكل يتم 
فيو يبذلو بادقة والسهولة والسيطرة واإلقتصاد فيه

 .الفرد من جهد
 الكتابة (2

يكتب  -الكتابة لغة مصدر من فعل " كتب
الكتابة أو تصوير الكالم وخواطر  مبعٌت كتابا"-

الفكر برسم خطوط وإشارات اصطالحية أو عالمة 
أو أما ادلهارة الكتابة فإهنا لعملية التعليم .7مقرورة

                                                           
 777ص.،....المنجد في،مؤسسة دار ادلشرق6
 -2150 :بريوت،المعجم الوسيط فى العربية المعاصرة، دار ادلشرق7
۱۱۰۰ 
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"رلموعة االداءات الىت يقوم هبا  تعرف بأهنا:
دقيقة يف أثناء الكتابة لتكون كتابتهم  الطالب

احملافظة على  يعٌت اوىذ ."وصحيحة ومًتابطة
أدوات ة، اكتمال أركان اجلملة وعالمات الًتقيم

 الربط وإتباع نظام الفقرة.
 حدود البحث -ز

ه الرسلة : تريد الباحثة أن حتديد ىذاحلد ادلوضوعي -1
استخدام خط النسخ لًتقية مهارة " حتت ادلوضوع:

 Acehاجلديدالنور  لجبمبعهد الكتابة عند الطالبات 

Barat Daya ""دراسة جتريبية 
احلد ادلكاين: تريد الباحثة أن حتدد ىذه الرسالة  -۲

 Aceh Barat Daya اجلديد العصري النور لجبمعهد في

 )دراسة جتريبية(
ذه الرسالة يف تريد الباحثة أن حتدد ى :احلد الزمان -۳

 .2020/2019العام الدراسى
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 لدراسات السابقةا -ح
كانت الدراسات السابقة من  :بقةاعرض الدراسات الس

تساعد الباحثة على مقارنة وىذه الدراسة  أساسيات البحث.
والدراسات  دراستها احلالية.النتائج ومعرف جوانب الفرق بني 

 : احثة من خربات الكاتبني السابقنيالسابقة تستفيدىا الب
 الدراسة األوىل  -۱

اخلط العرىب )دراسة وصفية مبعهد باب  تدريس"
كيفية إجراء التعرف على  : وأىداف .۲۰۱6عام  "النجاح(

نتائج البحث ىف  أماو  تدريس اخلط مبعهد باب النجاح.
ىف  فعاال يكون إن تدريس اخلط العريب: ىذه الرسالة فهي

اخلط العريب و  ,الكتابتواخلط العريب و إجراء  كيفية  فهم
يستطيع أن يرفع قدرة الطالب عن كيفية تقومي تدريس 

 اخلط.
 :لدراسة السابقة بالدراسة احلاليةوعالقة بني ا

 والرسالةكانت الرسالة السابقة  :الشبووجو أ( 
 تبحثان عن اخلط. احلالية
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كانت الرسالة السابقة تبحث عن : اإلختالف ب(
تدريس اخلط العريب والرسالة احلالية تبحث عن 

. استخدام خط النسخ لًتقية مهارة الكتابة
وكانت الرسالة السابقة تستخدم منهج الوصفي 
 حتليلى، والرسالة احلالية تستخدم منهج التجرييب.

 ةالدراسة الثاني -۲
يف مهارة الكتابة ) حبث ء اإلختباري "تطبيق اإلمال

التعرف : أىدافهاأما . إجرائي بادلدرسة العالية دار األمان("
استعداد ادلدرسة لعملية التدريس يف مهارة الكتابة  على

 ومعرفة استجابة الطلبة لعملية تدريس يف مهارة الكتابة.
نتائج  لتعرف على :البحث ىف ىذه الرسالة فهي وأما نتائج

 الطلبة لعملية تدريس يف مهارة الكتابة.
 وعالقة بني الدراسة السابقة بالدراسة احلالية:

: كانت الرسالة السابقة والرسالة احلالية الشبووجو أ( 
 مهارة الكتابة.تبحثان عن 

كانت الرسالة السابقة تبحث عن  :اإلختالفب(
، يف مهارة الكتابةتطبيق اإلمالء اإلختبارى 
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الرسالة احلالية تبحث عن استخدام خط النسخ و 
كانت الرسالة السابقة . و لًتقية مهارة الكتابة

تستخدم منهج اإلجرائي، وكانت الرسالة احلالية 
 تستخدم منهج التجرييب.

 ة. الدراسة الثالث3
استخدام وسيلة "ىل تعريف" لًتقية مهارة الكتابة 

 :أىدافها .(Aceh Besar)دراسة جتربية مبعهد باب ادلغفرة 
ىل تعريف" ى كيفية إجراء استعمال الوسيلة "التعرف عل

لًتقية مهارة الكتابة ومعرفة كيف آثار استعمال ىذه 
ئج وأما نتا الوسيلة لًتقية قدرة الطالب يف مهارة الكتابة.

ىل أن استخدام وسيلة ": البحث ىف ىذه الرسالة فهي
 يف مهارة الكتابة.تعريف" يكون فعاال لًتقية قدرة الطالب 

 عالقة بني الدراسة السابقة بالدراسة احلالية:
الة السابقة والرسالة احلالية الرسالشبو: كانت وجو أ(

منهج  انتستخدمو  مهارة الكتابةتبحثان عن 
 .التجرييب
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عن : كانت الرسالة السابقة تبحث ب( اإلختالف
استخدام وسيلة "ىل تعريف" لًتقية مهارة 

استخدام  الرسالة احلالية تبحث عن، و الكتابة
 .الكتابةخط النسخ لًتقية مهارة

 طريقة كتابة الرسالة  -ط
وأما كيفية كتابة ىذه الرسالة فاعتمدت الباحثة على دليل 
إعداد وكتابة الرسالة العلمية )درجة ادلرحلة اجلامعة األوىل( قسم 
التعليم اللغة العربية كلية الًتبية وتاىيل ادلعلني جبامعة الرانريى 

 .2016اإلسالمية احلكومية 
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الفصل الثاني   
 اإلطار النظري

 الوسائل التعليمية -أ
 أصلو من كلمة الالتُت دبعٌت الوسيلة. الوسائلكلمة 

الوسائل التعليمية ىي مجيع األدوات واألالت اليت يستخدمها 
سُت االدرس إىل رلموعة من الدر ادلدرس أو الدارس لنقل زلتوى 

 سُت العملية التعليمية.سواء داخل الفصل أو خارجة هبدف رب
وسائل التعليمية ىي آلة اليت يستعمل ادلعلم ليساعدىا يف شرح 

 1ادلعلومات أو اخلربات عن ادلادة.
 واع الوسائل التعليميةنأ -1

تنقسم الوسائل التعليمية اعتمادا على احلواس اليت 
ىذه الوسائل إىل ثالثة أنواع تتوجو إليها الوسيلة، وتنقسم 

 :وىي
 

                                                           
1
 Rudi Susillana dan  Cepi Riyana,  Media Pembelajaran : 

Hakikat, Pengembangan, Pemanfaatan,Penilaian, (Bandung : Wacana 

Prima,  2009), Hal. 6. 
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 الوسائل السمعيةأ( 
وىي تلك اليت تعتمد على حاسة السمع مثل 
الراديو واإلذاعة ادلدرسية واالسطوانات والتسجيالت 

 الصوتية.
 الوسائل البصرية  (ب

اليت تعتمد على حاسة البصر ىي الوسائل 
وتشمل التماذج والصيانات واألشياء والشرائح 
وادلرسوم واخلرائط والصوار بأنواعها واألفالم الصامتو 

 )الثابتة وادلتحركة(.
 .الوسائل السمعية البصرية (ج

ىي الوسائل اليت تعتمد على حسيت السمع 
والبصر يف وقت واحد تشمل التلفزيون التعليمى 

م التعليمية الناطقة والصور والشرائح عمدما واألفال
تستخدم دبصاحبة تسجيالت صوتية للشرح 

 2والتفسَت.
                                                           

)مكتبة  ،المناهج واوسائل التعليمية ،زلمد لبيب اجليحي وزلمد منَت 2 
 2۳4 .ص ،م ( ۹۱77 ،األصللو ادلصرية
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 الوسائل التعليمية ةفوائد -2
 :ذلا فوائدة كثَتة منها الوسائل التعليمية

 للمعلم  أ(
تساعد على رفع درجة كفايتو ادلنهنية  (1

 واستعداده.
تغَت دوره من الناقل وادللقن إىل دور ( 2

 ادلخطط، وادلنفذ، وادلقم للتعليم.
تساعده على حسن عرض ادلادة،  (3

 وتقوميها، والتحكم هبا.
سبكن من استغالل كل وقت ادلتاح بشكل  (4

 أفضل.  
 ( للمتعلمب

تنمي يف ادلتعلم حب االستالع وترغبو يف ( 1
 التعليم.

 تقوي العالقة بينو وبُت ادلعلم، وزمالئو. (2
 ات اليت مير هبا.توسع اجملال اخلرب  (3
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 3تسهم يف تكوين اذباحات مرغوب فيها. (5
ميكن الطالب من الدراسة ادلستقلة  (6

 بقدرهتم وغَتىم.
تسجعو على ادلشاركة والتفاعل مع ادلواقف  (7

   4الصفية ادلختلفة.
 ( للمادة التعليميةج

تساعد على توصيل ادلعلومات وادلواقف ( 1
ادلادة  واالذبهات وادلهارات ادلضمنة يف

التعليمية إىل ادلتعلم، وتساعدىم على 
 إدراكها متقاربا، وإن اختالف مستواىم.

تساعد على إبقاء ادلعلومات حية وذات  (2
 5صورة واضحة يف ذىن ادلتعلم.

 

                                                           
3
 Tarmizi Ninoersy, Tathwir Manhaj Ta’lim Wa Taqwim  Al-

Lughah Al-Arabiyah  Linathiqina Bighairiha, ( Banda Aceh : Al-

mumtaz Institute, 2015) , Hal. 27. 
4
 Rudi Susilana Dan Cepi Riyana, Media Pembelajaran....,Hal. 

9. 
5
 Tarmizi Ninoersy, Tathwir Manhaj Ta’lim Wa Taqwin Al-

Lughah Al-Arabiyah....Hal. 28. 
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 أهداف الوسائل التعليمية -3
أما أىداف الوسائل التعليمية ىي تساعد الطالب 

الذي يشرح يف فهم ادلعلومات أو اخلربات عن الدرس 
ادلدرس. وتساعد ادلعلم يف اختبار الوسيلة ادلناسبة يف 

 عملية التدريس.
 خط النسخ -ب

فن ربسُت من فنون اللغة العربية الراقعة، وىو  اخلط ىو فن
ط واخل .شكل الكتابة وذبويدىا اإلضفاء الصفة اجلمالية عليها

بسط مع بعض االختالف، وذلك لتسهيل ثلثي مىو  النسخ
استخدامو يف كتابة الكتب وادلخطوطات، وخباصة القرآن الكرمي، 
وىو خط لُت ذو حروف مدورة، استعمل منذ القرن السابع 
اذلجري يف ادلكاتبات ادلختلفة وأعمال التدوين العادية. وقد تطور 

 يفاخلط النسخ يف أيامنا ضلو البساطة,حيث ىو خط الطباعة 
الكتب والصحف على وجو العموم. ومسى هبذا االسم ألن 
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الكتاب كانوا ينسخون بو ادلصحف الشريف ويكتبون بو 
  6ادلؤلفات.

خ ىو خط عريب أصيل اضلدر من اخلط النبطي نسالخط 
ومسي بالنسخ إلستخدامو يف نسخ القرآن الكرمي. ولقد اعتمد 

من اخلط خطا رئيسا منذ منتصف القرن السادس اذلجري بدال 
الكويف وىو اخلط ادلعتمد يف الطباعة العربية وميتاز بقبولو 

  7للتشكيل وامتداد حروفو.
 البديع،"أيًضا باسم  خسناليف اللغة العربية  يُعرف خط 

وىو نوع من كتابة  ,بساطتو ورسانتووادلقول، وادلدور، وميتاز 
 ىاحدو  أخرى طاخل ألنواع واألساس اليدوية على شكل سلطوطة

، يؤخذ اجلميع قبل من قراءةلل سهلألن  ,شيوًعا األكثر اخلط
 .النسخ يعٍت اليت "ُنسخة"اخلط النسخ من كلمة 
 Koleksi Karya"يف كتابو الدين ن سروجيوعلى نظر ديد

Master Kaligrafi Islam"، ىو النسخ الذي يقول إن خط 
                                                           

 151....، ص خصائص العربية وطرائقنايف زلمور معروف،   6
المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية علي سامي احلالق،   7
 261(، ص. 2111طرابلس, لبنان: ادلؤسسة احلديثة للكتاب، ، )وعلومها
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مرن جدا مع العديد من األدوار، ولديو فقط بضع زوايا  الكتابة
 8.حادًة مثل زوايا الكويف

 والتصميم باإلجراء تتعلق أحكام أربعة مقلة ابن يصنع
ىو: التصريف والتأليف والتسطَت   النسخ, اخلط ذلذا ادلثايل

 9والتنصل.
 خط النسخأنواع  -1

 :خط النسخ إىل نوعان, مهاينقسم 
 خط النسخ القدمي ( أ

 وصلنا لكتابةل أسلوبًا خط النسخ القدمي يعترب
 مقلة ابن بتجميعو قام مث ،ابن عبس عهد منذ إليو
 الشعب قبل من كمااًل  أكثر أعمال يف معاجلتو ومت

 هبذا تقليدي بشكل ونكتبي اآلن طوااخلطا. الًتكي
 واألصول القدمية الطريقة واتتبع ألنو فقط األسلوب

                                                           
8
  Didin Sirojuddin AR, Koleksi Karya Master Kaligrafi Islam, 

(Jakarta : Darul Ulum, 2007),  Hal. 3. 
9
 Makmur, Abdullah Yusuf, ” Manifestasi Khat Naskhi Sebagai 

Tulisan Asas Al-Quran,  Kajian Terhadap Jenis Khat Naskhi Sebagai 

Tulisan Asas Dalam Al-Quran Mushaf Utsmani”, Kuala Lumpur: 

Universitas Malaya. (Https ://www. Researchgate. 

Net/Publication/282913527,  Diakses Pada 17 October 2018). 
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، والطول احلجم شملي والذي أسسو وضع الذي
 إن. قوسوال شكل ذلك يف دبا السميكو ، والرقيق

 .واجلوالت من والعديد رونةادل أكثر خط النسخ القدمي
 .صحويفالخط النسخ  ب(

 الكتابة أسلوب ىو صحويفخط النسخ الأما 
 تسمى. احلروفو شكل يف التطور تستمر اليت

 .صحافةال اجملال يف الواسع توزيعو بسبب ويفحصال
 أكثرالذي  خط النسخ القدمي من النقيض على

خط النسخ  مييلو، اجلوالت من والعديد رونةادل
 األجزاء بعض ويف قاسًيا يكون أن إىل   صحويفال

 زوايا على حيتوي ألنو الكويف، شكل من قريًبا
 11.حادة

 
 

 

                                                           
10

 Khadijah Noor, “Pembahasan Khat Naskhi”, 

(Https://Id.Srcribe.Com, Diakses Pada 30 September 2019).  
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 خصائص خط النسخ -2
 واحلروف يف ادلنحنيات فهو اخلط النسخ خصائصأما 

 .الدائرية وشبو األقواس مثل
 خط النسخوالعيوب المزايا  -3

 كما يلى:وأما مزايا خط النسخ فهو  
 . احلروفو شكل يف وضوح ( أ

  للجميع. القراءة وسهلةب( 
 .وسريعة سهلة اليت الكتابة  ( ج
 قليال عدد فقط لديوالعيوب خط النسخ فهو أما و 

11.الكويف زوايا مثل احلادة الزوايا من
  

 
 
 
 

 

                                                           
   

11
 Dedi Musthofa, Skripsi: “Urgensi Pembelajaran Seni 

Kaligrafi Arab( Khat), Dalam Melatih Kemahiran Menulis Bahasa Arab 

Kelas I Di Madrasah Ibtidaiyah Sultan Agung” (Yogyakarta: UIN 

Sunan Kalijaga,2014), Hal. 30. 
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  الخطأهداف تعليم  -4
يساعد تعليم اخلط يف مدارسنا على ربقيق األىداف 

 :التالية
وضوح اخلط برسم احلروف رمسا صحيحا،   (1

احلروف، واتباع قواعد   ومراعاة ادلسافات بُت 
كتابة احلروف، وتطبيق أساس الكتابة السليمة يف 
وضع النقاط واذلمزات، ومراعاة حجم اخلط، 

 أجزائو.و بغَته، وبيان وكيفية اتصال
تنمية السرعة يف الكتابة وذلك يف سهولة ويسر،   (2

 مع مراعاة وضوح اخلط.
اإلدلام بالقواعد اخلطية، وزلاولة تطبيقها سواء    (3

 كان ذلك يف خط النسخ، أو الراقعة.
ين األفكار بطريقة اكتساب القدرة على تدو   (4

 منظمة وسريعة.
اكتساب كثَت من القدرات الفنية والعقلية    (5

 على ادلوازنة، وحسن التذوق.كالقدرة 
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تكوين بعض العادات احلسنة مثل النظام،   (6
والنظافة، والدقة، وادلالحظة، والصرب، وحسن 

 الًتتيب.
 اكتساب القدرة على التذوق، واحلكم السليم.  (7
تشجيع ادلتعلمُت على شلارسة اخلط، والتميز  (8

يستفيدون منو يف يف قواعده ومهاراتو حبيث 
 حياهتم العملية.

إدراك الفروق بُت احلروف يف خط النسخ    (9
 والرقعة.

إدراك االختالفات اليت تطرأ على شكل  (11
احلرف عند كتابتو يف أول الكلمة ووسطها 

 وآخرىا.
إدراك االختالفات اليت تطرأ على شكل  (11

احلرف عندما يكتب يف حالة االنفصال أو 
 االتصال.
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تعرف احلروف اليت تقف على السطر، واليت  (12
 12يف خط النسخ والرقعة.تنزل عنو 

 مهارة الكتابة  -ج
ومعناىا  كتابة"  –يكتب  –الكتابة لغة مصدر من "كتب 

والكتابة ىي رموز  مكتوبة لألصوات اللغوية. . 13خط أو رسم
واصطالحا أهنا مهارة بسيطة تًتكز يف القدرة على رسم احلروف 
والكلمات رمسا صحيحا طبقا دلا اتفق عليو أصحابو من أشكال 

ومع أن ىذا يكون جزءا مهما من  ذلذه احلروف والكلمات,
 14أمشل. أن مفهوم الكتابة أوسع من ىذا مفهوم الكتابة إال

 
 

                                                           
: عامل الكتب، القاىرة ، )تعليم اللغة العربية المعاصرةسعيد اليف،   12

  235م (.  2115
: دار ت)بَتو  ،المنجد الوسيط في العربية المعاصرةصحيب محوي،   13

  ۲۳۲ .ص ،(م 2۰۰۳ادلشرق طبعة أوىل 
، ، تعليم اللغة العربية للناطقين بالغات أخرىزلمود كامل الناقة 14 

 176, ص. (۹885: جامعة القرى، سعودية)
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 أنواع الكتابة  -1
تنقسم الكتابة حبسب أسلوهبا ورلاالهتا إال ثالثة 

 أنواع:
 كتابة عملية )وظيفة(  (أ

ىذا النوع من الكتاب يتعلق بادلعامالت 
ووالتقارير, والبحوث العملية  اإلدارية,وادلتطلبات 

,  احلياة للمنافع العامة واخلاصةوىو ضروري يف
 وادلكاتبات الرمسية.

 كتابة أدبية )فنية(  (ب
ىذا النوع من الكتابة يقوم على كشف 
األحاسيس وادلشاعر, والعواطف اإلنسانية, 

 واإلبتكار يف الفكرة, وزبيل ادلعاين والتحليق هبا.
 عملية أدبية )وظيفة فنية(كتابة  (ج

ىذا ىو النوع الثالث من أنواع الكتابة, وىو 
الذي تعرض فيو الكتابة الوظيفة يف أسلوب أديب 

كتابة   وفٍت, سورلالت ىذا النوع متعددة منها: فن
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التعليق, ادلذاكرات  ادلقال, إعداد احملاضرات,
 15.الشخصية, الكلمات االفتتاحية أو اخلاسبة

 الكتابة أهداف مهارة -2
 أما أىداف مهارة الكتابة ىي كما يلي:

تنميو القدرة على الكتابة جبالء ووضوح وسرعة  ( أ
 معقولة.

إرشادة ادلتعلمُت إىل استعمال الكتابة حىت يستطيعوا  ( ب
 تخداما فعاال يف حياهتم اليومية.استخدامها اس

 تنميو فخر اإلنسان بكتابتو وعادة النقد الذايت ذلا. ( ج
تنميو ادلؤىالت اإلضافية للكتابة الالزمة لرفع مستوى  ( د

 اإلقتصادية والكفاءة االجتماعية.احلالة 
إثارة االحتمام بالكتابة كوسيلة للتعبَت عن الذات،  ( ه

 16وادلشاركة يف أفكار اآلخرين وخرباهتم.

                                                           
 ،المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتها ،أمحد فؤاد عليان  15
 144.  ص ،م( ۲۰۹۰/ ھ۹4۳۹: الطبعة الرابعة )دارادلسليم
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ومن التعريفات السابقة يلخص الباحثة أن أىداف 
على الكتابة للتعبَت  تعليم مهارة الكتابة ىو تنميو القدرة

عن األفكار يشمل اخلط واإلمالء والتعبَت واإلنشاء جبالل 
  ووضوح وسرعة معقولة.

 عناصر الكتابة -3
: الكتابة لكتابة من عناصر أساسية تتمثل يفتتكون ا

: أسلوب الفقرة. وكل ىذه العناصر ىي تسمىواجلملة و 
ينبغي العناصر الكتابة لو أصول صر من ، وكل عنالكتابة

 -فيما يلي -مراعتها، واإللًتام هبا عند الكتاب، وسنحاول
 أن نعرض لكل عناصر على حدة يف عرض موجز.

 أ( الكلمة
من وحدات  رىغىي الوحدة الص كلمةأما  

وىناك أصول ينبغى أن يراعيها الكاتب عند  .الكالم
 :مات اليت يصرغ منها مجلو وفقراتواختياره للكل

                                                                                                                     
دار الثقافة للنشر والتوزيع، : ، )القاىرةتعليم اللغة العربيةزلمد رسالن،  16

 217(، ص. 2115
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وادلشًتك وادلتضاد من ف ادلًتادمعرفة   (1
 الكلمات.

 .إدراك الدالالت ادلختلفة للكلمات  (2
 التييز بُت الكلمات اجليدة والوديئة.  (3
 إدارك الفرق بُت ادلعرفة والنكرة.  (4
 معرفة شروط الفصاحة.  (5

 ب( اجلملة
 ىي ما تكونت من مسند إليو، مجلةأما 

وىناك أصول ينبغى مراعتها من الكتاب عند اختياره 
 :يف الكتابة منهاللجملة 
 .مراعاة اإللتزام بقواعد اللغة  (1
 يراعى أن تكون اجلملة متفقة مع السياق.  (2
 اإلقالل من استخدام أدوات الربط.  (3
 البعد عن العامية يف استخدام اجلمل.  (4
 معرفة شروط الفصاحة.  (5
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 ج( الفقرة
يراعى يف اختيار الفقرة عند الكتابة تناسق 

اليت تعاجلها، واالنضباط  الفقرة وانتجامها مع الفكرة
داخل سياق زلدد بعيد عن التشعب واالستطراد 

 الذي يبعد اإلنسان عن ادلمعٌت األصلى.
 األسلوبد( 

: الكلمة داخل عرفنا أن عناصر الكتابة ىي
اجلملة، واجلملة داخل الفقرة. وكل ىذا يكون 

فاألسلوب ىو األداء اخلاص الذي  أسلوب الكتاب.
يف العبَت عن أفكاره ومشاعرة، يسَت عليو الكتاب 

وال يصَت الكتاب أدبيا بارعا،  وما يود اإلفصح عنو.
  17وكاتبا مشهورا، إال إذا كان لو أسلوبو اخلاص بو.

 
 
  

                                                           
  .171-177.ص ....،المهارات اللغوية ،أمحد فؤاد عليان  41
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 .على مهارة الكتابة خط النسخخطوات التدريس  -د
 من طلبتي وال تعلمها، جيب اليت ادلادة ةادلعلم شرحت -1

 جيًدا، الباتالط تستمع أن قبل الكتابة الطالبات
 دراية على ويكون النطق، سبييز على قادرًا ويكون
 .بالقراءة

 التعليمية األىداف إىل الطالبات ةادلعلم شرحتأن  -2
 خط النسخ. لكتابة

خط  باستخدام الكتابة وتعليم شرح يف ةادلعلم بدأت -3
 .كافال وقت مع للكتابة وإرشادات كمواد النسخ

 إىل البسيط من مراحل، على الكتابة علمت ةادلعلمأن  -4
 الصعب.

 إعطاء قبل الطالبات تفهمها ال ما ةادلعلم سألت -5
 الواجبات.

 مهامعطي تو  الفرقتُت، إىل الطالبات ةادلعلم قسمت -6
 الفرقة. لكل ختلفةادل
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 باتباع العربية اللغة لكتابة الطالبات ادلعلمة ترشد -7
 .النسخ وقواعد خط احلروف

من وتتحكم كل فرقة  ،الطالباتعند ترشد ادلعلمة  -8
 الكتابة.يف أداء  الطالبات

 من الفرقة كل يف الكتابة أخطاء بتصحيح ادلعلم يقوم -9
 .مًعا وتصحيحها الطالبات

 .التعلم ستنتاجاتالا عن ادلعلمة تشرح -11
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث الحقلي

 منهج البحث -أ

فهو  جترييب. منهج ىو البحث اإن منهج البحث عن ىذ
العلمى الذي لو األثر اجللي يف تقدم العلوم  منهج البحث

الذي تستطيع الباحثة بواسطتو أن تعرف أثر  نهجالطبيعية وىو ادل
 1.ادلتغري التابع(السبب )ادلتغري ادلستقبل( على النتيجة )

: وىي تصميمات منهج التجرييب فتجري على أربعةوأما 
 جتريبية والتصميمات ،(Pre-Experimental)التصميمات التمهدية 

((True-Experimental Design، العاملية  والتصميمات(Factorial 

Design)،  والتصميمات شبو التجريبية(Quazi-Experimental).2 

 :فهي التمهدية التصميماتأنواع و 
                                                           

)  ،النفسية والتربويةمناهج البحث في العلوم  ،رجاه زلمد أبو عالم 1 
 ۲۱7 .ص ،(۳۱۲۲، : دار النشر للجامعاتالقاىرة

 ،المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ، صاحل بن محد العساف  2
 ۲۱7ص.  ،(۲۴۲ ،: ادلكتبة العبيكن)الرياض
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1- One Shot Case Study 
2- One Group Pre Test – Post Test  
3- Intact Group Compassion 
 One) بشكل التصميمات التمهدية ةوختارت الباحث 

Group Pre-Test, Post-Test Design). ة فصال وختارت الباحث
 بة فيو.يواحدا للعينة واألداء التجر 

 :التايل القانون ةالباحثتعتمد و  

 

 :التفصيل

 : االختبار القبلي۱خ
 : االختبار البعدي٢خ
 : ادلعاجلة التجريبية xم

إال أهنا اجملموعة  ،للعينة اجملموعة الضابطة ةوال ختتار الباحث
وادلراد هبا ختتار الباحثة فصال األوليا لعلوم  التجريبية نفسها.

استخدام خط النسخ لرتقية الطبيعية األولية للعينة فتجرى تدريس 

 ٢خ           Xم          ۱خ
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 Acehل النور اجلديد ة الكتابة عند الطالبات مبعهد جبمهار 

Barat Daya ""دراسة جتريبية 

 تهنوعي البحثمجتمع  -ب

تعمم عليو نتائج  أنالبحث ىو كل من ميكن   اجملتمعأما 
 ىو البحث ىذا الذي ختتار الباحثة يف اجملتمع . وأما3البحث

لسنة  اجلديد النور جبل مبعهد يف الفصل األول لبةالط مجيع
 .طالبا 83 معددى  يبلغو  2219/2222دراسية 

 مجيع ىو يف ىذا البحثختتار الباحثة  اليتعينة  وأما
 اجلديد النور جبل مبعهد (1)د د الفصل األولالبات يف الط
ة اختيار العينة ىي الطريقة طريقوأما  .طالبة 24 نعددىو 

 . (Purposive Sampling) العمدية

 

 

                                                           
3
 163 .ص ،....مناهج البحث ،رجاه زلمد أبو عالم  
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 طريقة جمع البيانات وأدواته -ج

 : ىي البحث البحث اليت تستخدمها الباحثة ذلذاأدوات و 

  اتختبار اإل -۱

متكن أن تستخدمها ات ىي إحدى األدوات اليت االختبار 
عن مع ادلعلومات أو البيانات اليت تحتاج إليها جإجابة الباحثة جل

 4.البحث أوإختبار وفروضها أسئلة

و  االختبار القبلي :ومها ،إختبارينوتستعمل الباحثة 
وتقارن الباحثة بني نتائج ىذين اجإختبارين،  .االختبار البعدي
            .االختبار البعديو  االختبار القبلي

  (Pre-Test )       االختبار القبلي   (أ  

استخدام خط قبل  ترهىو الذي خي االختبار القبلي
. وغرض ىذا االختبار دلعرفة النسخ لرتقية مهارة الكتابة

                                                           
 ،الطبعة األوىل ،معجم المصطلحات التربوية، يوسف خليل يوسف 4

 ۳4۴ص.  ،بدون السنة( ،: مكتبة لبان ناشرون)بريوت
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الدراسي قبل استعمال أدوات على  التحصيلمستوى 
 مهارة الكتابة.

(Post-Test) االختبار البعدي (ب      
تره خيىو االختبار الذي االختبار البعدي       

 .استخدام خط النسخ لرتقية مهارة الكتابة بعد
 االختباريقارن بنتائج  البعدي االختباروالنتائج من 

. مث كل منهما لقياس مدى فعالية التدريس ،القبلي
االختبار و  القبلي االختباريقارن الباحث بني 

استخدام خط النسخ وتحلل بينها دلعرفة  البعدي
النور  لجب لرتقية مهارة الكتابة عند الطالبات مبعهد

 "دراسة جتريبية" Aceh Barat Dayaاجلديد

 االستبانة -۲

ىو ادلدلول العريب الصحيح للمراد منها الذي يشري إىل 
تلك االستمارة اليت تحتوي على رلموعة من األسئلة أو العبارات 

 5بإجابتها واآلراء احملتملة, أو بفراع لإلجابة. توبة مزودةادلك
                                                           

 ۴4۳....، ص. معجم المصطلحات التربويةيوسف خليل يوسف،  5
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استخدام خط النسخ استخدام الباحثة االستبانة دلعرفة فعالية 
 Acehالنور اجلديد  لجبلرتقية مهارة الكتابة عند الطالبات مبعهد 

Barat Daya "دراسة جتريبية" 

طريقة تحليل البيانات -د  
استخدام خط النسخ جترب الباحثة عملية التعليمية والتعلم 

 Acehالنور اجلديد  لجبلرتقية مهارة الكتابة عند الطالبات مبعهد 

Barat Daya "كانت الباحثة تقوم كمشرفة عملية  ."دراسة جتريبية
 الكتابة. جإرشاد الطالبات يف ترقية التعليم عند الوسيلة

 البيانات عن االختبار تحليل -1

القبلي والبعدي وتحليل البيانات عن نتيجة االختبار 
-One Group PreTest) والتصميم رلموعة اختبار واحد

PostTest design) فتستعمل صيغة (“t” Test)  يف الباحث 
 :6, كما يليالرموز

   
  

    
 

                                                           
6
 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif,  (Bandung : Alfabert, 

2010), Hal. 88. 
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:بيان من الرموز  
حاصلة ادلالحظة  7   :     

متوسطة الفروق بني  نتيجة ادلتغرية األوىل :    
 الثانية، فهو من اتباع اخلطوات التالية: ونتيجة ادلتغرية

    
  

   
 

: رلموع الفرق بني نتيجة ادلتغرية األوىل ونتيجة    
 :من خطوات اآلتية Dادلتغرية الثانية، و

  D=X-Y  

نتيجة ادلتغرية األوىل ناقصة بنتيجة ادلتغرية الثانية.:   D=X-Y  
X نتيجة ادلتغرية األوىل :. 
Y  : ادلتغرية الثانيةنتيجة. 
N .عدد العينة : 

 :اري للفروق اتباع الرموز التاليةاخلطاء ادلعي        : 

       
   

 √    
 

                                                           
7
  Anas Sudijono, Pengantar Statistic Pendidikan, (Jakarta : Raja 

Grafindo Persada, 2005), Hal. 307 



44 
 

 
 

اجإحنراف ادلعياري للفروق بني نتيجة ادلتغرية األوىل     :   
  :8ونتيجة ادلتغرية الثانية، يعين 

     √
   

   
 (
  

   
)
 

 

 9الثابت.: العدد 1

الرموز استخدام الصيغة حلساب فعالية العالج ا ىذ
ادلقدم دلوضوعات الدراسة. وتستخدم ىذه الرموز لتصميم 
البحوث وحيد خيضع ىو اجإستبانة اليت يف الوقت موضوع 
دون عالج وبعد أن تلقت ادلوضوعات العالج. مث نتائج 

ومث النتائج اليت  ،ستعمال الصيغةاىذه البيانات تحليلها ب
غري ميكن أن يشري إىل ما إذا كان العالج نظرا فعالة أو 

 ة.فعال

على الباحثة أن تحدد األساليب معاجلة  يفينبغ
 :مها ،ادلعلومات تقع تحت قسمني رئيسني

                                                           
8
 Anas Sudijono, Pengantar Statistic Pendidikan…. Hal. 305-306 

9
 Anas Sudijono, Pengantar Statistic Pendidikan…. Hal. 282. 
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: ويقصد بو إستنتاج ادلؤشرات واألدلة التحليل الكيفي ( أ
الكيفية وزلاةالت الربط بني احلقائق وإستنتاج 

 قات.العال
 ،: ويقصد بو تحليل ادلعلومات رقيماالتحليل الكمي ( ب

واألدلة الرقيمة الدالة على   أي إستنتاج ادلؤشرات 
 12الظاىرة ادلدرسة.

فاحمللل الكمي يتعامل مع أرقم معرة عن أفكر 
ومير التحليل الكمي للمعلومات بثالثة  ،وأرآء

 :ىي ،مراحل
 مرحلة تنظيم ادلعلومات وعرضها.  ( أ)
 وصف ادلعلومات.مرحلة  ( ب)
 مرحلة التحليل ادلعلومات. ( ج)

 

 
                                                           

 
 ۲۱4ص. ، المدخل إلى البحث في ....، صاحل بن محد العساف 12
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 تحليل البيانات عن االستبانة -٢
كانت البيانات اليت تحصل من االستبانة لتعريف 

استخدام خط النسخ لرتقية مهارة استجابة الطالبات ب
 Acehالنور اجلديد  لجبالكتابة عند الطالبات مبعهد 

Barat Daya.  تعتبري تحليل ادلعلومات خطوة مهمة من
خطوات تصميم البحث, فهي ىذا البحث استخدمت 
الباحثة طريقة تحليل البيانات تحليال  كميا. فأما تحليل 
البيانات كميا الذي اتعملتها الباحثة جإجابة أسئلة البحث 

للحصول على اجملموع وادلعدلة  األوىل )بيانات االستبانة(
استعانة احلساب ب ة دلعرفة استجابة الطالباتوالنسبة ادلائوي

    :كما يلي
 

 
        

 P :النسبة ادلائوية

  f  : لرتددات 
    n : 11الطالبات ةرلموع    

 

                                                           
11

 Anas Sujidono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2012), Hal. 443 
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها

 عرض البيانات -أ 

 استخدامبما يتعلق  سابقيف الفصل ال ةثحلباا تقد شرح
النور  لجبعند الطالبات مبعهد  الكتابة لًتقية مهارة خط النسخ

 تفقام ،وللحصول على البيانات . Aceh Barat Dayaاجلديد
لة ادلتواسطة للمرح( د)األول يف الصف بالبحث التجرييب  ةباحثال

للسنة الدراسية  Aceh Barat Daya النور اجلديد لجبمبعهد 
اعتمادا على رسالة عميد كلية الًتبية جبامعة  8108/8109

 B-13514/Un.08/FTK/KPم:احلكومية برق لرانَتي اإلسالميةا

07.6/09/2019 

  لمحة عن ميدان البحث -1

 تربية ادلعاىد إحدى ىو اجلديد النور جبل معهد كان
 ,Meurandeh ويقع يف القرية ،ABDYAب احلديثة اإلسالمية

Kecamatan Lembah Sabil .09 التاريخ  ادلعهد يف ىذا وأقيمت 
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 رمحو س.ح دوان تنكو ابوي ادلؤسسة رئاس حتت 8118يناير 
 .اجلنوبية أتشيو السالم دار معهد من متخرج وىو العلماء اهلل

 إىل يستمر السالفية ادلعهد اإلسالمية من مرة أول يف الطلبة يتعلم
 ارميا صار تنكو فهو رئيس 8112السنة  يف . مث8112السنة 

 اجلديد النور جبل معهد كان  .عصريا معهدا الساليف ادلعهد ىذا
 كإستمارا والعالية ادلتوسطة ادلدرسة وىي ةمدارس رمسي مؤسسة
 تقوم 8117السنة  يف .وادلدرسة ادلعهد مبنهج متعل يف خاصة

 ويف .أيدي يسم الدكتوراندس أستاذ ئاسبر  ادلتوسطة درسةادل
 الدكتوراند أستاذة ئاسةبر  العالية درسةم ادلتقو  8118السنة 

 إن .اجلديد النور جبل معهد رئاسة حتت وا مجيعايقومو  .إسنيونيت
 مونيتعل قدرة الطلبة على تنمية يف األخر كادلعهد ادلعهد أنشطة

 والنحو والتفسَت واحلديث كالفقو اإلسالمية نيةيالد علوم عن فيو
 يف وتركز العامة ادلدارس يف كما الطبيعية والعلوم والصرف وغَتىا

 واللغة اإلصليلزية اللغة ىي شلارسة اللغة من اليومية األنشطة
 .العربية
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 وخارج داخل واجلامعات ادلناطق سلتلف من درسونادل جاء
 مدرسا، 36 عددىم بالتعليم يقومون الذين ونادلدرس إن .واتشي

 فقة الكتاب يتعلمون الذين سونوادلدر  .ادلختلفة بالعلوم ويعلمون
 اللغة ومادة ،مدرسا 87 فهم ادلدرسون وعدد األخر والكتاب
 6 عددىم العربية اللغة ومادة، مدرسا 3 عددىم اإلصليلزية

    :اآليت اجلدول يف يتضح كما وىذا. مدرسا

1-4الجدول   
معهد جبل النور الجديد يمدرس عدد  

 الوظيفة أسماء المدرسين رقم
 الرئيس S.Pd وان،د أرميا األستاذ 1
 ادلدير فرس دينالحبر  األستاذ 2
 السكرتَت مونَت.أ األستاذ 3
 مدرس حسن ابن رمحن األستاذ 4
 مدرس سفردي األستاذ 5
 مدرس الوحدي مجل األستاذ 6
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 مدرس برموي األستاذ 7
 مدرس شكري األستاذ 8
 مدرس راذوالفك األستاذ 9

 مدرس حرفندي ىرفق األستاذ 11
 مدرس ندوار  األستاذ 11
 مدرس أمَت علي األستاذ 12
 مدرس درموي األستاذ 13
 مدرس مرجودين سفر األستاذ 14
 مدرس زلمد شاه األستاذ 15
 مدرس رمضان زقير  األستاذ 16
 مدرس شكر األستاذ 17
 مدرس ترمزي األستاذ 18
 مدرس جكفر األستاذ 19
 مدرس عثمن سيد األستاذ 21
 مدرس أمسدي األستاذ 21
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 األوىل ادلشرفة يك ي.ن أمي 22
 الثاين ادلشرفة مسففة أمي 23
 مدرسة حسنة بوند 24
 مدرسة واسعة األستاذة 25
 مدرسة وردية األستاذة 26
 مدرسة أمنة األستاذة 27
 مدرسة روس األستاذة 28
 مدرسة نارمحإ األستاذة 29
 مدرسة إريل األستاذة 31
 مدرسة يتاو وت حكمج ألستاذة 31
 مدرسة امريز أرس األستاذة 32
 مدرسة فطري األستاذة 33
 مدرسة مولدر األستاذة 34
 مدرسة دوي مرينا األستاذة 35
 مدرسة ميلسا  األستاذة 36
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 2-4الجدول 
 الجديد النور جبل معهد في العربية اللغةعدد مدرسي 

 من المتخرج المدرسين أسماء رقم
 العلوم روضة معهد حسن ابن رمحن ستاذاأل 1

 فلمبج
معهد جبل النور  مرجودين سفر ستاذاأل 2

 اجلديد
 احلسنة روضة معهد ستاذ درموياأل 3

 ميدان
 الرنَتي جامعة ستاذ أمسدياأل 4

 اإلسالمية
 العلوم روضة معهد واسعة ةستاذاأل 5

 فلمبج
 الرنَتي جامعة مولدر ةستاذاأل 6

 اإلسالمية
 6 المجموع
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 مفه اجلديد النور جبل عهدادل يف اللغة العربية يدرسمعدد 
 .اللغة  العربيةيدرسون ادلادة  من الذين، سونستة ادلدر 

، 366 اجلديد النور جبل عهد ادليفالطالب كان عدد 
، ولكل السادسوىم جيلسون يف الصف األول حىت الصف 

 تضح يف اجلدول التايل:تكما   الطالبصف من عدد 
 3-4دول جال

 الجديد النور جبل معهدال في الطالبعدد الفصل و 

 الفصل رقم
الطالب عدد  

 المجموع
 الطلبة الطلب

 09 - 09  )أ( األول الفصل 0
 األول الفصل 8

 )ب(
80 - 80 

 األول الفصل  3
 )ج(

- 09 09 

 82 82 - )د( األول الفصل 2
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 81 - 81 )أ( الثاىن الفصل 5
 الثاىن الفصل 6

 )ب(
80 - 80 

 02 02 - )ج( الثاىن الفصل 7
 81 81 - (د) الثاىن الفصل 8
 81 - 81 )أ( الثالث الفصل 9

 الثالث الفصل 01
 )ب(

81 - 81 

 الثالث الفصل 00
 )ج(

- 08 08 

 31 - 31 )أ( الرابع الفصل 08
 الرابع الفصل 03

 )ب(
- 09 09 

 81 81 - )ج( الرابع الفصل 02
 00 - 00 )أ(اخلامس الفصل 05
 86 86 - الفصل 06
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 )ب(اخلامس
 الفصل 07

 )أ(السادس
03 - 03 

 السادس الفصل 08
 )ب(

- 30 30 

 366 191 175 المجموع

 إىل ادلتوسطة رحلةادل من الطالب عدد إىل اجلدول شَتت
الذي ينقسم من الفصل األول حىت  الطالب 366لية االعادلرحلة 
 .السادسفصل 

عض الوسائل اليت تدعم لو ب اجلديد النور جبل معهد كان
  :كما ذكر يف اجلدول التلي صلاح عملية التعليم والتعلم وىي
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 4-4الجدول 
 للسنة الجديد النور جبل معهدال المباني والوسائل في
 2119-2118الدراسية 

 عدد الوسائل الرقم
 0 دادلعه رئيس بيت 0
 3 الطالبات مسكن 8
 8 البالط مسكن 3
 05 فصول الدراسية 2
 8 ةساتيذبيت األ 5
 5 لألساتيذ غرف 6
 0 القدم كرة ميدان 7
 0 بسو احل غرفة 8
 8 الدوان 9

 0 ادلصلى 01
 8 ادلقصف 00



44 

 

 

 0 ادلكتبة 08
 01 احلمام 03
 8 ادلرحاض 02
 0 القاعة 05
 0 ادلطبخ 06
 0 وحدة صحية 07

 57 المجموع

  .استخدام خط النسخ لترقية مهارة الكتابةإجراء  -2
 عن التجريبية بالدراسة الباحثة تقوم البحث ىذا يف

استخدام خط النسخ لًتقية مهارة الكتابة عند الطالبات مبعهد 
 وادلدة اليت أخذت)د(،  يف الفصل األول النور اجلديد لجب

 توقبل إجراء التعليم قام ".خط النسخحتت ادلوضوع " ةالباحث
كما أنو طريقة جلمع البيانات دلعرفة قدرة  ختبار القبليباإل ةالباحث

االختبار  ةقدم الباحثوت خط النسخقبل استخدام  الطالب
 البعدي بعد إجراء التعليم.
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 ةضح الباحثعملية التعليم دلدة يومُت. وست ةالباحث ىر وجت
 رييب وخطوات التعليم يف اجلدول التايل:توقيت جت

 5-4الجدول
 استخدام خط النسخ لترقية مهارة الكتابةتوقيت 

 
 6-4الجدول 

  خط النسخ لترقية مهارة الكتابةعملية تعليم وتعلم استخدام 
 (األول )اللقاء

 الطالب ةنشطأ ةالمدرس ةنشطأ
 السالم الطالباتترد  -الفصل بإلقاء  ةادلدرس دخلت -

 ساعة تاريخال يومال اللقاء
 أكتوبر  80 اإلثنُت اللقاء األول

8109 
02:11 – 05:31 

 أكتوبر   88 الثالثاء اللقاء الثاين
8109 

02:11 – 05:31 
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 السالم
 الدعاء الطالباتقرأ ت - الدعاء بقراءة ةادلدرس أمرت -
 مجيع إىل ةادلدرس نظرت -

بك الطالبات دعوت الطالبات
 ف الغيابش

  بدعوة الطالبات تمهت -
 كشف الغياب

عن  الطالباتة ادلدرسخترب  -
 ادلادة اليت ستتعلمن

 إىل الطالباتتستمع  -
 ةادلدرس

عن الوسائل  ةادلدرستدل  -
 التعليمية خط النسخ

إىل  الطالباتتالحظ  -
  الوسائل التعليمية

قبلال االختبار ةادلدرس قوموت -
 ى 

 الطالباتعمل ت -
 قبلىالاإلختبار 

 عن الطالباتجتمع  -
 قبلىال االختبارمهام 

 ةسادلدر  إىل 
يف شرح ادلادة  ةادلدرستبدأ  -

 عن خط النسخ
إىل  الطالباتتستمع  -

 ة بعنايةادلدرسالشرح 
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عن  الطالباتتسأل  -
 ادلادة اليت مل تفهم

ادلادة  الطالباتو  ةادلدرستربط  -
بأنشطة الكتابة اليومية وادلادة 

 السابق

ة ادلدرسو  الطالباتتربط  -
ادلادة بأنشطة الكتابة 
 اليومية وادلادة السابق

إىل  الطالباترسة تنقسم ادلد -
 فرقتُت

يف  الطالباتجتلس  -
اليت قد تنقسمت  فرقتهن

 ادلد رسة 

التعلم  التدريبة ادلدرستعطى  -
 إىل كل الفرقة

 أن تعمل الطالبات تبدأ -
 التعلم التدريب

 

أن  طالباتة للادلدرستشرح   -
تستند إىل الفرقة  التدريب

 تتم بشكل فردي ولكنو

عن  الطالباتتعمل   -
التعلم الذي   التدريب

بتحكم و التوجيها 
 ةادلدرس

 الطالباتجتمع   -
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التعلم إىل  التدريب
 ةادلدرس

عن  الطالباتو  ةدلدرسا جتعل  -
اإلستنتاجات حول ادلادة ىذا 

 اليوم

 الطالبات جتعل  -
عن  ةدلدرسوا

اإلستنتاجات حول 
 ادلادة ىذا اليوم

بقراءة  ةادلدرس تاختتم -
 السالم الطالبات دتر  - الدعاء وإلقاء السالم

 
 7-4الجدول 

  استخدام خط النسخ لترقية مهارة الكتابةعملية تعليم وتعلم 
 ()اللقاء الثاثى

 أنشطة الطالب ةسالمدر  أنشطة 
الفصل  ةادلدرس دخلت -

 بإلقاء السالم
 السالم الطالباتترد  -
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 الدعاء الطالباتقرأ ت - الدعاء بقراءة ةسادلدر   أمرت -
مجيع  إىل ةادلدرس نظرت -

ب الطالبات دعوت الطالبات
 كشف الغياب

 بدعوة الطالبات تمهت -
 كشف الغياب

عن  الطالباتة ادلدرسخترب  -
 ادلادة اليت ستتعلمن

 إىل الطالباتتستمع  -
 ةادلدرس

عن الوسائل  ةادلدرستدل  -
 التعليمية خط النسخ

إىل  الطالباتتالحظ  -
 الوسائل التعليمية

 استمرار عن ةادلدرس شرحت -
 ادة خط النسخادل

إىل  الطالباتتستمع  -
ة ادلدرس من الشرح
 بعناية

بادلادة  ة ادلادة ادلدرستربط  -
 السابقيف اللقاء 

عن ادلادة  الطالباتتسأل  -
 اليت مل تفهم

 الطالبات من ةادلدرس تأمر -
 يف الفرقتهن بناءً  جللوس
 ةسادلدر   تقسيمها اليت قد

يف  الطالباتجتلس  -
 فرقتهن
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 السابق اللقاء يف
اإلختبار ) ةادلدرس عطيت -

 .لطالبات (البعدي
 التدريب الباتالط تلقىت -

 ةادلدرس من
أن  طالباتة للادلدرستشرح  -

تستند إىل الفرقة  التدريب
 تتم بشكل فردي ولكنو
 السابق اللقاء يف ىو كما

أن تعمل  الطالباتتبدأ  -
 التعلم التدريب

عن  الطالباتتعمل  -
الواجبات التعلم الذي  

بتحكم و التوجيها 
 ةادلدرس

 أن لطالبات سةادلدر  تأمر -
 قد الذي التعلم التدريب جتمع

 الطالبات االنتهاء

 التدريب الطالباتجتمع  -
 ةادلدرسالتعلم إىل 

جتعل  الطالباتو  ةدلدرسا -
عن اإلستنتاجات ادلادة ىذا 

 اليوم

جتعل  ةدلدرسوا الطالبات -
عن اإلستنتاجات ادلادة 

 ىذا اليوم
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بقراءة  ةادلدرس تاختتم -
 الدعاء وإلقاء السالم

 السالم الطالبات دتر  -

  
 ومناقشتها تحليل البيانات -ب

 عن اإلختبار تحليل البيانات -1
 Aceh اجلديداختبارت الباحثة مبعهد جبل النور 

Barat Daya ودلعرفة قدرة  (.0)د د الفصل األوىل يف
على مهارة الكتابة بعد تعليمهن باستخدام خط الطالبات 

النسخ، فاعتمدت الباحثة على إجراء اإلختبار القبلي 
ل ادلقدمة ذلن اأن جينب عن السوءوالبعدي وعلى الطالبات 

ة ثباإلجابة الصحيحة. ولتوضيح البيانات فتقدم الباح
 نتيجة اإلختبار القبلي والبعدي، كما يلي:

 

 



55 

 

 

 8-4الجدول 
 البعدي اإلختبارو  نتيجة اإلختبار القبلي

 أسماء الطالبات رقم
نتيجة 

اإلختبار 
 القبلي

نتيجة 
 اإلختبار
 البعدي

 81 21 فيزا سفورت جو  0
 85 31 دينا رمحتك 8
 95 51 ديا رمحدين 3
 81 35 إسرا مينا أفوند 2
 71 21 ندي سلسبيل فًتي 5
 91 31 ندي ولن سري 6
 91 25 ندي منورة 7
 95 61 نديرا دماينيت 8
 81 21 مسيت نيال 9

 81 51 ننديا دسلف 01
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 78 21 شهلو الني 00
 81 31 نور أنديٍت فًتي 08
 86 21 سلسبيال 03
 71 35 اسيت زريد 02
 91 55 سفَت ألوي 05
 91 21 سوسيل ويت 06
 91 25 تاش مروة 07
 71 21 رمحى فضليا اخلَتاين 08
 75 21 رزقيا رمضاين 09
 85 35 نينا رمزىن 81
 75 35 اولن سفين 80
 91 61 يويل رزقى 88
 91 51 اأغسطي يريز لول ز  83
 91 51 تَتا أمليا 82
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البيانات عن االختبار القبلي والبعدي باختبارات وحتليل 
 ( فتستعمل الباحثة الرموز كما يلي:t-test) ت

   
  

    

 

 :عبَت رياضي يصاغ القانون كما يليوبت

     
  

   

 √    
 

لي والبعدي كما يف وأما رلموع الفروق بُت نتيجة اإلختبار القب
 :اجلدوال اآليت

 9-4الجدول 
 اإلختبار البعديو  اإلختبار القبلينتيجة مجموع الفروق بين 

 الرقم
أسماء 
 الطالبات

اإلختبار 
 القبلي

اإلختبار 
 البعدي

D=x-y 
D²=(x-

y)² 

وت فيزا ج 0
 سفور

21 81 21- 0611 
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دينا  8
 رمحتك

31 85 55- 3185 

ديا  3
 رمحدين

51 95 25- 8185 

إسرا مينا  2
 أفوند

35 81 25- 8185 

ندي  5
سلسبيل 

 فًتي

21 71 31- 911 

ندي ولن  6
 سري

31 91 61- 3611 

 8185 -25 91 25 ندي منورة 7
نديرا  8

 دماينيت
61 95 35- 0885 

 0611 -21 81 21 مسيت نيال 9
 911 -31 81 51ننديا  01
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 دسلف
 0222 -38 78 21 شهلو نيال 00
نور أنديٍت  08

 فًتي
31 81 51- 8511 

 8006 -26 86 21 سلسبيال 03
 0885 -35 71 35 اسيت زريد 02
سفَت  05

 ألوي
55 91 35- 0885 

سوسيل  06
 ويت

21 91 51- 8511 

 8185 -25 91 25 تاش مروة 07
رمحى  08

فضليا 
 اخلَتاين

21 71 31- 911 

رزقيا  09
 رمضاين

21 75 35- 0885 
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 8511 -51 85 35 نينا رمزىن 81
 0611 -21 75 35 اولن سفين 80
 911 -31 91 61 يويل رزقى 88
زلول  83

أغسطي 
 ايريز 

51 91 21- 0611 

 0611 -21 91 51 تَتا أمليا 82

 24 =N - 
D Σ 

989
- = 

D² Σ 
4228

5 = 
 

يف اجلدول السابق  (t-test)ت  –نظرا إىل نتيجة اختبار 
 تية:وجدت الباحة البيانات اآل

 -989=  (D Σ)رلموع الفرق بُت االختبارين  (0
=  (D²) Σ االختبارينمربعات الفرق بُت  رلموع (8

28885 
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 82عدد العينة = (3
 ،(MD)ودلعرفة داللة ادلتوسط الفرق بُت النتيجتُت ادلتغَتتُت 

 :ة تتبع اخلطوات التاليةفالباحث
    

  

   
  

    

   
        

مث تبحث الباحثة عن األضلراف ادلعياري للفرق بُت النتيجة 
 :وىذا ما ننظره يف الرموز التايل     ادلتعيتُت )

     √
   

   
 (

  

   
)
 

 

                   √
     

    
 (

    

    
)
 

 
                 √            )  
                     √               

 √     =  
      

     عن اخلطأ ادلعياري للفروق )مث تبحث الباحثة 
:) 

     
  

   

 √    
  

    

 √     
  

    

 √   
  



54 

 

 

  
    

      
        

وبعد كل خطوات من احلساب السابق فوصلت الباحثة 
إىل اخلطوة األخَتة الختبار فروض حبثها. لكن على الباحثة أن 

 تعرب االحصائية كما يلي:
         =Hₐ  :يكون  داللة على أن استخدام خط النسخال

 .الكتابة عند الطالبات فعاال لًتقية مهارة
        = Ho :داللة على أن استخدام خط النسخ اليكون ال

 فعاال لًتقية مهارة الكتابة عند الطالبات.
 اعتمادا على ىذا الفرض ادلذكور، أن ادلقياس الرد:

-Hₐ  مقبول و Ho اجلدول -: تد، إذا كأنو مرد   
 احلساب. -ت 

- Hₐ د وو مرد Ho اجلدول  -: تمقبول، إذا كأن 
 .احلساب -ت>

ت  -وأما اخلطوة األخَتة ختترب الباحثة البيانات باختبار
 :كما يلي( toعن حاصل ادلالحظة )



54 

 

 

            
  

    

 
       

    
              

 Derajat)ات األخَتة يعٍت حتديد الدراجة احلرية ومن اخلطو 

Kebebasan ويكون الفرض الصفري على مستوى الداللة )( 

(Signifikansi 5% جة احلرية يف ىذا البحث.من در  %0و 
db  = N-1 

= 24 -1= 23           

 8،17يعٍت  Signifikansi) 5%فحدد مستوى الداللة )
. أما حاصل ادلالحظة 8،80يعٍت  1%وحدد مستوى الداللة 

(to)  احلساب( أكرب من )ت-)ت . وذلك82،67يعٍت- 
 .8،80 >82،67 <8،17: اجلدول(

 -احلساب( متساوية أو أكرب )ت -إذا كانت النتيجة )ت
اجلدول( فيكون الفرض الصفري مردودا وفرض البديل مقبوال. 

 -تبلغ إىل النتيجة )ت احلساب( -وإذا كانت النتيجة )ت
 اجلدول( فيكون الفرض الصفري مقبوال وفرض البديل مردودا.
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 -فوجدت الباحثة يف ىذا البحث أن النتيجة )ت
الفرض ، ولذلك أن اجلدول( -أكرب من النتيجة )ت (احلساب

الصفري مردودا وفرض البديل مقبوال، يعٍت إستخدام خط النسخ 
  لًتقية مهارة الكتابة فعاال.

 االستبانة  عن تحليل البيانات -2
دلعرفة استجابتهن على  الطالباتإىل  ستبانةتوزع الباحثة اإل
ىل ىي تكون إجيابية ، مهارة الكتابة لًتقية استخدام خط النسخ

تستعمل الباحثة  ستبانةويف حتليل البيانات من اإلأم سلبية. 
  :يلي كما  لتحليلها الرموز

   
 

 
       

 11-4الجدول 
 نتيجة إستبانة الطالبات على مهارة الكتابة 

 راتالمؤش الرقم
 )%( نسبة مؤية بنود اإلجابة

 غ.مغ. م م غ.م غ.م مم. 
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 بشدة م بشدة بشدة بشدة

1 
 رغب يفأ
 اللغة تعلمال

 العربية
 08 6 1 1 %75 

8
5
% 

1 1 

2 

 أن أحب
 تعلمال أتبع

 باستخدام
 خط النسخ

06 8 1 1 %
66،6 

3
3
،
2
% 

1 1 

3 

 تعلمالاتبع 
 باستخدام

 خط النسخ
 مثَت

 لالىتمام
 دفعٍت الذي

 تعلمال يف

07 7 1 1 
%

71،8 

8
9
،
8
% 

1 1 
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 اللغة وكتابة
 العربية

4 
 

 تعلمال
 استخدامب

 خط النسخ
 يساعدين

 حتسُت يف
 ةكتابال

تكون 
 ًحااضو 
 جيداو 

05 9 1 1 %
68،5 

3
7
،
5
% 

1 1 

5 

 على أوافق
 كان إذا ما

 النسخ خط
 يف يطبق
 تعلم

09 5 1 1 %
79،8 

%
8
1
،
8 

1 1 
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 الكتابة
 العربية

6 

 استخدام
 خط النسخ

 ةمهار لًتقية 
 الكتابة

 مناسب
 جًدا

 لالستخدام
 فًقاو و 

 للتعلم
 هأريد الذي

 

03 8 3 1 
%

52،8 

3
3
،
3
% 

08
5،

% 
1 

7 
 استخدام

 خط النسخ
 ةمهار لًتقية 

0 1 8 05 %
2،8 1 

%
33

،3 

%
68،5 
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 الكتابة
 التعلم جيعل
 وال شلاًل 

 أستطيع
 .الكتابة

8 

 ةمهار ترقية 
 الكتابة

 استخدامب
 خط النسخ

 جتربة ىي
 جديدة
 يل بالنسبة

03 8 8 0 %
52،8 

%
3
3
،
3 

%
8،
3 

%
2،8 

9 

 إن قدريت
 يفوفهمي 
 الكتابة
تكون 

08 9 8 0 %51 

%
3
7
،

%
8،
3 

%
2،8 
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مًتقيا 
 ستخدامبا

خط النسخ 
تو طريق ألن

 أنيقة
 وسهلة

 .قراءةلل

5 

11 

 استخدام
 خط النسخ

 ةمهار لًتقية 
 الكتابة
 يل امسحوا

 أعرف أن
 ىيبامو 

 .وقدرايت

02 
0
1 1 1 

%
58،3 

%
2
0
،
7 

1 1 

 1%%%% 3 715 152 المجموع
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أشار اجلدول السابق إىل نتيجة الطالبات يف قدرهتن على 
 مهارة الكتابة باستخدام خط النسخ فهو كما يلي:

 بشدة% أجابت الطالبات موافقا 62 (0
 % أجابت الطالبات موافقا89 (8
 % أجابت الطالبات غَت موافقا6 (3
 % أجابت الطالبات غَت موافقا بشدة 0 (2

ة اإلجيابية )موافق من نتابقة عرفق الباحثة مع أن اإلجاب
موافق وغَت  أكثر من اإلجيابية السلبية )غَت بشدة وموافق(

على تعليم اللغة   ،% 7 > %93: موافق بشدة( بالنسبة
ستطيع ن ىذا خط النسخ يالعربية باستخدام خط النسخ أل

 أن ترقي قدرة الطالبات وميوذلن وأرغبهن على مهارة الكتابة.
 

1 64 2
9 

6 

222 18 %93 %7 
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 المناقشة -ج

لًتقية  استخدام خط النسخفهي أما ادلناقشة ذلذا لبحث 
فعاليتو شلتازا. ودليل عنها أن كل  الطالباتمهارة الكتابة عند 

 استخداممن  مطلوبفيو مطابقة مبا أنشطة ادلدرسة والطالبات 
خط النسخ  . واستجابة الطالبات على استخدامخط النسخ

اإلجيابية  ابةجيعلى الدليل أن االحصل على استجابة عاليا 
بتقدير  011-80% احلد بُت وقعت % تدل على أهنا93

 شلتاز.
لًتقية قدرة الطالبات على  فعاال النسخ خط إن استخدام

 -ت) االختبارت نتجية أن على والدليل مهارة الكتابة.
 <82,67 >8,17اجلدول(  -ت) النتيجة من أكرب( احلساب

8,80. 
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  الفروضتحقيق  -د

لباحثة يف ىذا البحث فهي كما وأما الفروض اليت قدمت ا
 : يلي

استخدام خط  : إن(Hoالفرض الصفري )  (0
لًتقية مهارة الكتابة عند فعال  غَت النسخ

 الطالبات. 
 استخدام خط النسخ إن :(Ha) بديلالفرض ال  (8

 لًتقية مهارة الكتابة عند الطالبات. فعال
احلساب  -قد حصلت الباحثة على نتيجة اختبار )ت

(to) :82،67 اجلدول مستوى  -)ت( أكثر من نتيجة اجلدول
 %0ومستوى الداللة  ،8،17 :(% tt.ts.5)% 5الداللة 

((tt.ts.0%:8،80 . فتدل على أن الفرض الصفري مردود
فرض البديل مقبول، مبعٌت أن استخدام خط النسخ الوعكسو أن 

 يكون فعاال لًتقية مهارة الكتابة عند الطالبات



 
 

97 
 

 خامسالفصل ال

 الخاتمة

 البحث نتائج -أ

 استخدام عن السابقة الفصول يف الباحثة حبثت ما وبعد
 قدمت. اجلديد النور جبل مبعهد الكتابة لًتقية مهارة خط النسخ

 :يلي كما وهي الفصل هذا يف حصلت اليت بالنتائج الباحثة

لًتقية قدرة الطالبات  النسخ فعاال إن استخدام خط -1
 االختبارت نتجية أن على والدليل على مهارة الكتابة.

 >2,07( اجلدول-ت) النتيجة من أكرب( احلساب -ت)
24,,7> 2,81. 

ة هلا الكتاب مهارة النسخ لًتقية استخدام خط إن -2
 ابةجيإجيابية عند الطالبات، على الدليل أن اال استجابة

% أكثر من اإلجيابة 93اإلجيابية )موافق بشدة وموافق( 
 % بالنسبة:7 السلبية )غري موافق وغري موافق بشدة(

93 %< 7.% 
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 حاتاالمقتر  – ب

 قًتاحاتاإل إعتمادا على الظواهر السابقة تقدمت الباحثة
 :كما يلي

 املبتدئية ملستوى العربية كتابة يعّلمون أن ملدرسون جيب -1
 بني الطالبات لفهم. اهلجائية أحروف بتعرف بدأ واملتوسطة،

. توصيلها الميكن اليت وتلك توصيلها ميكن اليت احلروف
 أو الوسط أو البداية يف العربية، احلروف كتابة كيفيةوتعرفن  
 .األخري

 النسخ، خط خاصة العريب خط يعّلمون أن ملدرسون جيب -2
 .العربية الكتابة مالتعل عملية يف الطالبات للتسهيل

 لتحصل العربية كتابة على تعتادوا أن لطالبات الباحثة ترجو -3
 .بقواعدها والصحيحة اجليدة الكتابة
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 يتفضلوا أن الباحثة ترجو البحث هذا يقرؤون الذين للقارئني -4
 هذه يصلحوا فأن نقصا أو خطأ فيها وجدوا إذا بالنقد،
 للباحثة ومفيدا كامال البحث هذا يكون حىت العيوب

 .والقارئني



 
 

٢٨ 

 المراجع
  العربية المراجعأ( 

المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق  ،۰۲۰۲ ،أمحد فؤاد عليان
 .داراملسليم : الطبعة الرابعة  ،تنميتها

، المنجد في اللغة واألعالم، ۰۲۲۰ ،املطبعة الكاثوليكية
  .بريوت: دار املشرق ،التاسعة والثالثونالطبعة 

المعجم الوسيط فى العربية ، ، ۰۲۲۰، املطبعة الكاثوليكية
 .دار املشرق: بريوت، المعاصرة

الطبعة  ،معجم المصطلحات التربوية ،يوسف خليل يوسف
 .بدون السنة ،بريوت : مكتبة لبان ،األولى

 ،الطبيعة األوىل ،طرق تعليم اللغة العربية ،حممد عبد القادر
 .اهر: مكتبة النهضية املصريةالق

المناهج واوسائل  ،۰۱٧٧ ،حممد لبيب اجليحي وحممد منري
 .مكتبة األجنلو املصرية: اهرالق ،التعليمية
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دار الثقافة : القاهرة، تعليم اللغة العربية، 2002حممد رسالن، 
 .للنشر والتوزيع

العربية للناطقين تعليم اللغة  ،۰٨٨2 ،حممود كامل الناقة
 .سعودية: جامعة القرى ،بلغات أخرى

 ،المنجد في اللغة واألعالم ،۰۲۲۲ ،مؤسسة دار املشرق
 .املكتبة الشرقية بريوت: ،الطبعة األربعون

 ،خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف حممور معروف، 
  .1/٧٧ياقوت: معجم األدباء،

القاهرة: ، المعاصرةتعليم اللغة العربية  ،2012 سعيد اليف،
 .عامل الكتب

المرجع في تدريس مهارات  ،2010 علي سامي احلالق،
، طرابلس, لبنان : املؤسسة احلديثة اللغة العربية وعلومها

 .للكتاب

 ،المنجد الوسيط في العربية المعاصرة ،2۲۲۲ ،صحيب محوي
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas / Semester : VII/ Ganjil 

Materi  Pokok  : خط النسخ 

Alokasi Waktu : 1 X 40 Menit (Pertemuan 1) 

 

A. Kompetensi Inti ( KI ) 

 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang di 

anutnya. 

2. 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. 

3. Memahami dan menerapkan Pengetahuan (faktual, 

konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa  ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai,   merangkai, memodifikasi 

dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang di pelajari di sekolah dan sumber lain yang 

semua dalam sudut pandang/ teori. 

 



 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

 

NO Kompetensi Dasar Indikator 

1 1.1 Menyadari 

pentingnya 

kejujuran dan 

percaya diri sebagai 

anugerah Allah 

dalam 

berkomunikasi 

dengan lingkungan 

sosial sekitar rumah 

dan madrasah. 

1.1.1. Meyakini 

pentingnya 

kejujuran sebagai 

anugrah Allah 

dalam 

berkomunikasi 

dengan lingkungan 

sosial dan 

masyarakat 

 

2 2.1 Menunjukkan 

perilaku jujur   dan 

percaya diri dalam 

berkomunikasi 

dengan lingkungaan 

sosial sekitar rumah 

dan sekolah. 

2.1.1 Berakhlak mulia 

dan  bersikap jujur  

dalam 

berkomunikasi 

dengan lingkungan 

sosial  dan sekolah 

 

3 4.4   Mengungkapkan 

informasi secara 

tertulis tentang   خط

 النسخ

       Dalam berbagai 

struktur  bahasa 

sederhana secara 

tepat 

 

4.4.1.Melengkapi kalimat 

bahasa Arab dengan 

ungkapan yang 

tepat tentang  :   خط

  النسخ

4.5  Menyusun teks 

sederhana tentang 

topik : خط النسخ  

Dengan 

4.5.1.Menulis kalimat 

sederhana tentang 

materi : خط النسخ 

 Dengan 



 

 

memperhatikan 

struktur teks dan 

unsur kebahasaan 

yang benar sesuai 

konteks 

memperhatikan 

struktur teks dan 

unsur kebahasaan 

yang benar sesuai 

konteks. 

4.5.2.Menyusun kalimat 

sederhana tentang 

topik  

 خط النسخ

 Dengan 

memperhatikan 

struktur teks dan 

unsur kebahasaan 

yang benar sesuai 

konteks 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah Mengamati, Menanya, Mencoba, 

Menalar Dan Mengkomunikasikan Tentang Topik  

 .خط النسخ

Siswa diharapkan mampu mencapai tujuan 

pembelajaran : 

 Siswa mampu menulis huruf-huruf Arab dengan 

benar dan sesuai dengan kaidah penulisan khat 

naskhi. 

 Siswa mampu menyambung huruf menjadi sebuah 

kata dengan penulisan yang benar. 

 Mampu menulis kalimat yang sesuai dengan kaidah 

penulisan khat Naskhi. 



 

 

 Mampu .menyusun kalimat menjadi satu paragraf 

dengan tulisan bagus dan benar sesuai dengan khat 

naskhi. 

 Mampu mempraktikkannya dalam kehidupan sehari- 

hari yang berkaitan dengan tema.   

 

D.  Materi Pembelajaran ( Terlampir ) 

 

E. Metode Pembelajaran 

1. Cooperative learning 

2. Tanya jawab 

3. Intiqa’iyyah 

 

F. Media, Alat dan Sumber Belajar 

1. Media  

- Papan tulis 

- Gambar 

2. Alat dan bahan 

- Spidol  

- Pulpen 

- Pensil 

- Buku Tulis 

- Penghapus 

- Rol 

 

G. Sumber Belajar 

- URL 

- Guru 

- Buku pedoman kaligrafi. 

 

 

 



 

 

H. Kegiatan Pembelajaran 

 

No kegiatan Pembelajaran Waktu 

 

1. Pendahuluan  

 Guru memberi salam dan 

berdoa bersama untuk 

memulai pembelajaran 

 Guru memeriksa kehadiran 

peserta didik 

 Guru memberitahukan materi 

yang akan dipelajari. 

15 

2. Kegiatan Inti 

 Guru menunjukan media 

pembelajaran tentang khat 

naskhi. 

 Peserta didik mengamati 

media pembelajaran yang 

ditunjukkan oleh guru. 

 Guru memberikan soal pre-

test kepada peserta didik 

sebelum menjelaskan 

tentang materi yang akan 

dipelajari. 

 Peserta didik mengerjakan 

soal pre-test yang diberikan 

oleh guru. 

 Peserta didik 

mengumpulkan tugas pre-tes 

yang telah dikerjakannya 

kepada guru. 

 Guru mulai menjelaskan 

tentang materi khat naskhi. 

 

 

 

 

 

 

60 Menit 



 

 

 Peserta didik mendengarkan 

penjelasan guru dengan 

seksama. 

 Peserta didik bertanya 

kepada guru berkaitan 

dengan materi yang belum 

dipahami. 

 Guru dan peserta didik  

mengaitkan materi dengan 

kegiatan menulis sehari-hari 

dan materi yang telah 

dipelajari. 

  Guru membagi peserta 

didik kedalam 2 kelompok. 

 Peserta didik duduk 

berdasarkan kelompok yang 

telah di bagikan oleh guru. 

 Guru memberikan tugas 

kepada setiap kelompok 

peserta didik. 

 Guru menjelaskan kepada 

peserta didik bahwa tugas 

yang diberikan berdasarkan 

kelompok, tetapi dikerjakan 

secara individu. 

 Peserta didik mengerjakan 

tugas yang di berikan oleh 

guru. 

 Peserta didik mengerjakan 

tugas dengan tetap dikontrol 

dan dibimbing oleh guru. 

 Peserta didik 

mengumpulkan tugas yang 



 

 

telah dikerjakan kepada 

guru. 

3. Penutup  

 Peserta didik dan guru 

membuat kesimpulan 

bersama tentang materi hari 

ini. 

 Guru menutup pembelajaran 

dengan mengucapkan Al-

hamdulillah dan doa 

bersama. 

 Guru mengakiri 

pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

15 Menit 

 

I. Instrumen Penilaian ( Terlampir ) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas / Semester : VII/ Ganjil 

Materi  Pokok  : خط النسخ 

Alokasi Waktu : 1 X 40 Menit (Pertemuan 2) 

 

A. Kompetensi Inti ( KI ) 

 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang di 

anutnya. 

2. 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. 

3. Memahami dan menerapkan Pengetahuan (faktual, 

konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa  ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai,   merangkai, memodifikasi 

dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang di pelajari di sekolah dan sumber lain yang 

semua dalam sudut pandang/ teori. 

 



 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

 

NO Kompetensi Dasar Indikator 

1 1.1 Menyadari pentingnya 

kejujuran dan percaya 

diri sebagai anugerah 

Allah dalam 

berkomunikasi 

dengan lingkungan 

sosial sekitar rumah 

dan madrasah. 

1.1.1. Meyakini 

pentingnya 

kejujuran sebagai 

anugrah Allah 

dalam 

berkomunikasi 

dengan 

lingkungan sosial 

dan masyarakat 

 

2 2.1 Menunjukkan 

perilaku jujur   dan 

percaya diri dalam 

berkomunikasi 

dengan lingkungaan 

sosial sekitar rumah 

dan sekolah. 

2.1.1 Berakhlak mulia 

dan  bersikap jujur  

dalam 

berkomunikasi 

dengan 

lingkungan sosial  

dan sekolah 

 

3 4.4   Mengungkapkan 

informasi secara 

tertulis tentang   خط

 النسخ

       Dalam berbagai 

struktur  bahasa 

sederhana secara tepat 

 

4.4.1.Melengkapi 

kalimat bahasa 

Arab dengan 

ungkapan yang 

tepat tentang  :   خط

  النسخ

4.5  Menyusun teks 

sederhana tentang 

topik : خط النسخ  

Dengan 

4.5.1.Menulis kalimat 

sederhana tentang 

materi : خط النسخ 

 Dengan 



 

 

memperhatikan 

struktur teks dan 

unsur kebahasaan 

yang benar sesuai 

konteks 

memperhatikan 

struktur teks dan 

unsur kebahasaan 

yang benar sesuai 

konteks. 

4.5.2.Menyusun kalimat 

sederhana tentang 

topik  

 خط النسخ

 Dengan 

memperhatikan 

struktur teks dan 

unsur kebahasaan 

yang benar sesuai 

konteks 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah Mengamati, Menanya, Mencoba, 

Menalar Dan Mengkomunikasikan Tentang Topik  

 .خط النسخ

Siswa diharapkan mampu mencapai tujuan 

pembelajaran : 

 Siswa mampu menulis huruf-huruf Arab dengan 

benar dan sesuai dengan kaidah penulisan khat 

naskhi. 

 Siswa mampu menyambung huruf menjadi sebuah 

kata dengan penulisan yang benar. 

 Mampu menulis kalimat yang sesuai dengan kaidah 

penulisan khat Naskhi. 



 

 

 Mampu .menyusun kalimat menjadi satu paragraf 

dengan tulisan bagus dan benar sesuai dengan khat 

naskhi. 

 Mampu mempraktikkannya dalam kehidupan sehari- 

hari yang berkaitan dengan tema.   

 

D.  Materi Pembelajaran ( Terlampir ) 

 

E. Metode Pembelajaran 

1. Cooperative learning 

2. Tanya jawab 

3. Intiqa’iyyah 

 

F. Media, Alat dan Sumber Belajar 

1. Media  

- Papan tulis 

- Gambar 

2. Alat dan bahan 

- Spidol  

- Pulpen 

- Pensil 

- Buku Tulis 

- Penghapus 

- Rol 

 

G. Sumber Belajar 

- URL 

- Guru 

- Buku pedoman kaligrafi. 

 

 



 

 

H. Kegiatan Pembelajaran 

 

No kegiatan Pembelajaran Waktu 

 

1. Pendahuluan  

 Guru memberi salam dan berdoa 

bersama untuk memulai 

pembelajaran 

 Guru memeriksa kehadiran 

peserta didik 

 Guru memberitahukan materi 

yang akan dipelajari. 

10 

2. Kegiatan Inti 

 Guru menunjukan media 

pembelajaran tentang khat 

naskhi. 

 Peserta didik mengamati media 

pembelajaran yang ditunjukkan 

oleh guru. 

 Guru menjelaskan tentang 

lanjutan materi khat naskhi. 

 Peserta didik mendengarkan 

penjelasan guru dengan 

seksama. 

 Guru  mengaitkan materi dengan 

materi pada pertemuan 

sebelumnya. 

 Peserta didik bertanya kepada 

guru berkaitan dengan materi 

 

 

 

 

 

 

60 Menit 



 

 

yang masih belum dipahami. 

 Guru meminta peserta didik 

untuk  duduk berdasarkan 

kelompok yang telah dibagi 

pada pertemuan sebelumnya. 

 Peserta didik duduk berdasarkan 

kelompoknya masing-masing. 

 Guru memberikan tugas post-

test kepada siswa. 

 Guru menjelaskan kepada 

peserta didik bahwa tugas yang 

diberikan berdasarkan 

kelompok, tetapi dikerjakan 

secara individu seperti pada 

pertemuan sebelumnya. 

 Peserta didik mengerjakan tugas 

yang di berikan oleh guru. 

 Peserta didik mengerjakan tugas 

dengan tetap dikontrol dan 

dibimbing oleh guru. 

 Peserta didik mengumpulkan 

tugas yang telah dikerjakan 

kepada guru. 

 Guru memperbaiki kesalahan 

yang masih ada secara bersama-

sama dengan peserta didik. 

3. Penutup  

 Guru  dan peserta didik 

membuat kesimpulan bersama 

10 Menit 



 

 

tentang materi yang telah 

dipelajari 

 Guru menutup pembelajaran 

dengan mengucapkan Al-

hamdulillah dan doa bersama. 

 Guru mengakiri pembelajaran 

dengan mengucapkan salam. 

 

I. Instrumen Penilaian ( Terlampir ) 
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LAMPIRAN 1 : 

Materi Pembelajaran 

 خط النسخ

  

 

 



 

 

   

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 



 

 

RUBRIK PENILAIAN KETERAMPILAN 

N

O 

Nama 

Peserta 

Didik 

Keterampilan Yang Dinilai 

K

e

t 

Kesesua

ian 

dalam 

penulisa

n huruf 

hijaiyah. 

Kesesu

aian 

dalam 

menya

mbung 

huruf. 

Kesesua

ian 

dalam 

menulis 

sebuah 

kalimat. 

Keseuaian 

dalam 

menyalin 

surat-surat 

pendek 

Al-Qur’an 

dengan 

tulisan 

yang 

bagus. 

Kerapia

n dalam 

menulis 

20 20 20 20 20  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        



 

 

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

 

              Keterangan Skor  

 

Total Skor Keterangan 

86 - 100 A 

76 - 85 B 

66 - 75 C 

50 - 65 D 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (1) 

 

Nama Kelompok   :   

Nama Anggota Kelompok  : 

 

Petunjuk : 

1. Berdo’alah sebelum mengerjakan tugas.  

2. Tulislah setiap huruf hijaiyah dengan rapi dan bagus 

mengikuti kaidah penulisan khat naskhi. 

3. Tulislah setiap kalimat dan surat pendek Al-Qur’an di 

bawah sesuai dengan kaidah penulisan khat naskhi 

dengan rapi.  

 

 

 



 

 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (2) 

 

Nama Kelompok   : 

Nama Anggota Kelompok   : 

 

Petunjuk : 

1. Berdo’alah sebelum mengerjakan tugas.  

2. Tulislah setiap huruf hijaiyah dengan rapi dan bagus 

mengikuti kaidah penulisan khat naskhi. 

3. Tulislah setiap kalimat dan surat pendek Al-Qur’an di 

bawah sesuai dengan kaidah penulisan khat naskhi 

dengan rapi.  

 

 

 



 

 

Soal Pre – Test 

1. Tulislah huruf-huruf hijaiyah di bawah ini sesuai 

dengan gambar dan kaidah penulisan Khat Naskhi. 

2. Salinlah ayat Al-Quran surah Al-Kautsar di bawah 

ini dengan sesuai, bagus dan rapi. 

 

 

 

 

 



 

 

Soal Post - Test 

1. Salinlah huruf-huruf hijaiyah di bawah ini dengan benar 

dan sesuai. 

2. Buatlah satu kalimat dengan memperhatikan kesesuaian 

huruf khat naskhi. 

3. Salinlah potongan ayat Al-Quran di bawah ini dengan 

bagus dan rapi. 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran II : Instrumen Penilaian 

Penilaian Keterampilan 

Format Instrumen Penilaian Praktik Menulis 

Keterangan : 

 SS = Sangat Sesuai        S   = Sesuai  

 KS = Kurang Sesuai      TS = Tidak Sesuai 

Nama 

Peserta 

Didik 

Aspek yang dinilai 

Kesesuaia

n dalam 

penulisan 

huruf 

hijaiyah. 

Kesesuaian 

dalam 

menyambu

ng huruf . 

Kesesuaian 

dalam 

menulis 

sebuah 

kalimat. 

Keseuaian 

dalam 

menyalin 

surat-surat 

pendek Al-

Qur’an 

dengan 

tulisan 

yang 

bagus. 

Kerapian 

dalam 

menulis. 

S

S 
S 

K

S 

T

S 

S

S 
S 

K

S 

T

S 

S

S 
S 

K

S 

T

S 

S

S 
S 

K

S 

T

S 

S

S 
S 

K

S 

T

S 
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ANGKET RESPON SISWA 

Nama  : 

Kelas  : 

Petunjuk Pengisian 

1. Pengisian angket ini tidak akan mempengaruhi 

nilai saudara. 

2. Berilah Tanda ( √ ) Pada Pernyataan Di Bawah,  

Pada Kolom  SS, S, TS, Atau STS Yang  Sesuai 

Dengan Pendapat Anda! 

3. Kejujuran saudara dalam pengisian angket ini 

sangat membantu dalam pengumpulan data kami. 

  Keterangan: 

SS = Sangat Setuju TS   =  Tidak Setuju 

S   = Setuju   STS = Sangat Tidak Setuju 

N

O 
PERNYATAAN SS S TS STS 

1 
Saya sangat suka  pembelajaran 

Bahasa Arab 

    

2 
Saya senang mengikuti pembelajaran 

dengan menggunakan khat naskhi. 

    

3 

Mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan khat naskhi sangat 

menarik sehingga memotivasi saya 

dalam belajar dan menulis Bahasa 

Arab 

    

4 

Pembelajaran menggunakan khat 

naskhi membantu saya dalam 

memperbaiki  tulisan saya menjadi 

    



 

 

lebih jelas dan bagus. 

5 

Saya setuju jika khat naskhi 

diterapkan dalam pembelajaran 

menulis Bahasa Arab  

    

6 

Penggunaan khat naskhi dalam 

meningkatkan kemampuan menulis 

sangat cocok digunakan dan sesuai 

dengan pembelajaran yang saya 

inginkan. 

    

7 

Penggunaan khat naskhi terhadap 

peningkatan kemampuan menulis 

membuat pembelajaran menjadi 

membosankan dan saya tidak bisa 

menulis. 

    

8 

Peningkatan kemampuan menulis 

dengan menggunakan khat naskhi 

merupakan pengalaman baru bagi  

saya 

    

9 

Kemampuan dan pemahaman 

menulis saya meningkat dengan 

menggunakan khat naskhi karena 

cara penulisannya yang rapi dan 

mudah dibaca. 

    

10 

Penggunaan khat naskhi dalam 

meningkatkan kemampuan menulis 

membuat saya mengetahui bakat dan 

kemampuan saya. 

    

   

Validator 

Fadhilah, MA 



 

 

TABEL NILAI “t” UNTUK BERBAGAI DF 

df atau db 

HARGA KRITIK “t” PADA 

TARAF 

SIGNIFIKANSI 

5% 1% 

1 12,71 63,66 

2 4,30 9,92 

3 3,18 5,84 

4 2,78 4,60 

5 2,57 4,03 

6 2,45 3,71 

7 2,36 3,50 

8 2,31 3,36 

9 2,26 3,25 

10 2,23 3,17 

11 2,20 3,11 

12 2,18 3,06 

13 2,16 3,01 

14 2,14 2,98 

15 2,13 2,95 

16 2,12 2,92 

17 2,11 2,90 

18 2,10 2,88 

19 2,09 2,86 

20 2,09 2,84 

21 2,08 2,83 



 

 

22 2,07 2,82 

23 2,07 2,81 

24 2,06 2,80 

25 2,06 2,79 

26 2,06 2,78 

27 2,05 2,77 

28 2,05 2,76 

29 2,04 2,76 

30 2,04 2,75 

35 2,03 2,72 

40 2,02 2,71 

45 2,02 2,69 

50 2,01 2,68 

60 2,00 2,65 

70 2,00 2,65 

80 1,99 2,64 

90 1,99 2,63 

100 1,98 2,63 

125 1,98 2,62 

150 1,98 2,61 

200 1,97 2,60 

300 1,97 2,59 

400 1,97 2,59 

500 1,96 2,59 

1000 1,96 2,58 
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