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 إقرار الباحث

حتسني الكتابة ابخلط العرىب لرتقية قدرة التالميذ على مهارة : أان املوقع أسفله   
 (MIN 8 Aceh Besarبــــــ  الكتابة )دراسة جتريبية

 جوانوان ترمح :  اسم الكامل
 Aceh Besar، 13/13/3991:  مكان امليالد وترخيه

 381212371 :   رقم القيد
 : تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني  القسم

قدم للحصول على أية الدرجات األكادمية هذه الرسالة ينتمي إىل أتليفي وأقرر أن إ
أعدها ، وليس فيها التأليفات واألراء اليت جامعة  اإلسالمية احلكومية بندا أتشيهيف 

اآلخرون، إال وفقا مببادئ وإعداد البحوث العلمية املذكورة يف مراجعها العلمية. 
 من انتحال املؤلفات. العقوابت فيما يقذف عليهوالباحث مستعد 

 
 2121يناير  1 بندا أتشيه،

 حب القرارصا  
 

 رمحت جوانوان
 381212371رقم القيد: 
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 استهالل

 
 اقـ  
 
 قـ  ٱ  َعَلٍق  َن م ن  نَسـ  إل   ٱَخَلَق   َخَلَق  یلَّذ  ٱم  رَب  َك س  ٱب   َرأ

 
َ ٱَوَربَُّك  رَأ َرُم ك  أل 

ا     َلم  ع  يَـ  َن َما َل  نَسـ  إل   ٱَعلََّم   َقَلم  ل  ٱَعلََّم ب   یلَّذ  ٱ    َغى ا ط  يَ َن لَ نَسـ  إل   ٱإ نَّ  َكالَّ
  َن ا تَـغ  س  ٱأَن رََّءاُه   

 ﴾ 5-3سورة األعلى:  ﴿

 

 احملفوظات:

 قال أمرياملؤمني علي ابن أيب الطالب :  ﴿   
 عليكم حبسن اخلط فإنه من مفاتيح الرزق

﴾ 



 

 و
 

 إهداء

 فاطمةوأمي املكرمة برهان الدين إىل أيب املكرم  -1
 وحفههما يف اللذان ربياين صغريا وابركهما هللا

 سالمة الدنيا واآلخرة وإىل أخي الصغري.
اإلسالمية  الرانرييف جامعة  املعلمني مجيعوإىل  -2

 احلكومية ابرركهم هللا الذين قد علموين علوما كثرية.
يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية املعلمني وإىل  -3

والتالميذ يف  MIN 8 Aceh Besarاحلكومية  
قول شكرا جزيال لكم على أ( 3الصف اخلامس )

 مساعدتكم يف نيل البياانت هلذه الرسالة.
اإلسالمية  الرانرييف جامعة  زمالئي مجيعوإىل  -4

 احلكومية أقول شكرا كثريا على مساعدتكم.
 

 الباحث

 
 رمحت جوانوان
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 رشكر والتقديكلمة ال

 

، أشهد  الذي علم ابلقلم علم اإلنسان مال يعلمهلل احلمد
رسول  اأن ال إله إال هللا امللك احلق املبيـــن، وأشهد أن حممد

اللهم صل وسلم على سيدان وحبيبنا األميـــن،  الوعد الصادق هللا
 وم الدين، اللهموموالان حممد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إىل ي

رب اشرح يل صدري ويسر يل أمري واحلل عقدة من لساين 
يفقهوا قويل، اللهم رب زدين علما وارزقين فهما وأحلقين 

 ابلصاحلني، اللهم فقهين يف الدين وعلمين التأويل.
انتهى الباحث ابذن هللا وعونه من كتابة الرسالة حتت وقد 
ة التالميذ على لرتقية قدر حتسني الكتابة ابخلط العرىب  املوضوع 

اليت قدمتها   MIN 8 Aceh Besar)سة جتريبيةار مهارة الكتابة )د
لكلية الرتبية إمتاما لبعض الشروط والواجبات املقررة للحصول 

 ( .S.Pd)على شهادة جلامعة األوىل يف علوم الرتبية اإلسالمية 



 

 ح
 

ة احلكومية بكلية الرتبية وأتهيل املعليمن اجلامعة الرانريى اإلسالمي
 بندا أتشيه.

يف هذه الفرصة يريد أن يقدم لوالدي الكرمان مها برهان 
الدين وفاطمة على كل من األدعية الىت كرمها منذ الضعار. لعل 

 هللا جيزيكما أحسن الثواب يف الدنيا واألخرة.
الشكر للمشرفني الكرميني مها قصي الباحث جزيل ويقدم 
الذين   مبصرة املاجستري ار دمة املاجستري، واملكر  يعلي السعود

قد بذال جهودمها وأوقاهتما إلشراف على هذه الرسالة من بدايتها 
 إىل هنايتها، لعل هللا أن يباركهما وجيزيهما جزاء حسنا.

مث يقدم الباحث امسي حتيته والعرفان ملدير اجلامعة وعميد 
ية بكلية الرتبية وأتهيل املعليمن ورئيس قسم تعليم اللغة العرب

ومجيع األساتذ املكرمني الذين قد أدوا واجهم الالئق ابلتقدير 
واألجالل وعلموها أنواع العلم املفيدة وأرشوها إرشادا صحيحا. 
ويقدم الباحث شكرا جلميع موظفي قسم تعليم اللغة العربية 
اجلامعة الرانريى وكذلك جلميع زمالئها الذين ساعدوه ودفعوه إىل 

 الة.إمتام كتابة هذه الرس
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املدرسة اإلبتدائية رئيس ويقدم الباحث احرتم والعرفان 
 ومجيع املدارس املكرمني فيه. أتشيه كربى 7اإلسالمية احلكومية 

أخري يرجو الباحث النقدم البنائي واإلقرتحات من القائرين 
ولعل هللا جيعلنا من عباده ألكمال الرسالة وخيتتم الباحث ابلدعاء 

ونعم  الوكيل نعم املوىل ونعم الن صري  الصاحلني. وحسبنا هللا
 والحول وال قوة إال ابهلل العلي العهيم واحلمد هلل رب العاملني.
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 مستخلص البحث
خلط العرىب لرتقية قدرة التالميذ حتسني الكتابة اب : عنوان البحث

 MIN 8 بــــــ على مهارة الكتابة )دراسة جتريبية
Aceh Besar) 

 رمحت جوانوان  االسم الكامل: 
          381212371 :      رقم القيد

من املدارس اإلسالمية احلكومية تدرس فيها  MIN 8 Aceh Besarإن 
التالميذ يف هذه املدرسة  بعضأن اخلط العرىب، وقد الحظ الباحث 

يستطيعون حيث اليواجهون مشاكل عند كتابة احلروف العربية، 
احلروف اليت جيب أن يكتب بعضها حتت و  .بكتابتها بصورة صحيحة

واحلروف اليت جيب أن تكتب على  سطر يكتبوهنا مجيعا على السطر،ال
ويشعرون ابلسآمة  عندما يكتبون  السطر ويكتبوهنا حتت السطر.

الكلمات املتقاربة يف الشكل والكلمات اليت فيها كثري من النربات 
للتعرف على أنشطة املدرس . وأهداف كتابة الرسالة )األسنان(

كتابة ابخلط العرىب لرتقية قدرة التالميذ على والتالميذ عند حتسني ال
الكتابة ابخلط العرىب لرتقية  التعرف على فعالية حتسني، و مهارة الكتابة
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 اعتماد عليه. ومنهج البحث الذي قدرة التالميذ على مهارة الكتابة
الباحث هو منهج جترييب ابلتصميمات التمهديد. ويستخدم الباحث 

 One)ع االختار القبلي واالختار البعدي تصميم اجملموعة الواحدة م

Grup Pre-Test Post-Test)جبميع البياانت ابملالحهة  . وقام الباحث
 MIN 8 Aceh Besarاملباشرة واالختبارين. وجمتمع البحث مجيع تالميذ 

   الفصل اخلامس "أ"تلميذ يف  15، واخذ الباحث اتلميذ 812عددهم 
ول عليها أن اسجابة التالميذ يف كالعينة. وأما نتائج البحث احملص

حتسني الكتابة ابخلط العرىب حصل على درجة جيد جدا، ألن كل 
أنشطة املدرس والتالميذ مطابقة مبا يطلب من حتسني الكتابة ابخلط 

إن حتسني الكتابة ابخلط العرىب العرىب، كما ورد يف دليل املالحهة. و 
الكتابة، ألن نتيجة االختبار يكون فعاال لرتقية قدرة التالميذ على مهارة 

 Test-T حصلت على مستوى الداللةSig (2- tailed) 111 وهي ،
. وهذا يدل على أن الفرص الديل 15،1أصغر من مستوى الداللة 

(Ha) مقبول والفرص الصفري(Ho)  .مردود 
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Abstrak 

Judul Skripsi : Memperbaiki tulisan dengan kaligrafi arab 

untuk meningkatkan kemampuan siswa-

siswi dalam keterampilan menulis. 

Peneliti : Rahmat Gunawan 

NIM : 170202180 

MIN 8 Aceh Besar merupakan sekolah negeri islam yang 

mempelajari kaligrafi di dalamnya. Peneliti melihat ada sebagian 

siswa-siswi di sekolah teserbut bermasalah ketika menulis huruf-

huruf arab, ada sebagian dari mereka tidak bisa menulis dengan 

benar, seperti huruf-huruf arab yang harusnya letanya di bawah 

garis mereka menulisnya di atas garis, dan ada huruf-huruf yang 

letanya di atas garis mereka menulisnya di bawah garis, dan 

mereka merasa bosan ketika ketika menulis kalimat-kalimat 

yang huruf-huruf arabnya sama bentuk, dan juga bosa ketika 

menulis kalimat-kalimat yang huruf-huruf arab yang banyak 

nibrahnya(gigi). Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

aktitas guru dan siswa dalam  proses perbaikan tulisan dengan 

menggunakan kaligrafi arab dalam keterampilan menulis, dan 
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untuk mengetahui sejauh mana tingkat keterampilan siswa dalam 

menulis dengan kaligrafi. Penelitian ini merupakan penelitian 

exsperimen dengan design one grup pree-test post-tes design 

untuk pengumpulan data peneliti menggunakan lembar observasi 

langsung dan test sebelum experimen dan setelahnya. Jumlah 

populasi  pada penelitian ini sekitas 732 siswa/siswi kelas V-1 

MIN 8 Aceh Besar sebagai sample pada penelitian ini. Adapun 

hasil penelitian di peroleh pada lembar observasi guru dan 

siswa-siswi di saat proses pembelajaran kaligrafi berlangsung 

memperoleh nilai sangat baik.seperti yang ditanyakan pada nilai 

lembar observasi guru dan siswa/siswi yang berkisar antara 

81s/d 100, adapun hasil pree-tes post-test memperoleh tingkat 

signififikasi (2-tailed) 000 < 0,05 setelah uji T menggunakan 

pogram “SPSS 22” ini menunjukkan bahwa hipotesis 

alternatif(Ha) dapat diterima dan hoptesis nol (Ho) ditolak. Ini 

membuktikan bahwa memberbaiki tulisan dengan kaligrafi arab 

dapat meningkat keterampilan siswa dalam menulis. 
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Abstract 

Theist titel : Improve writing with Arabic calligraphy to 

improve students’ sklill in writing skills in 

writing skills (MIN 8 Aceh Besar) 

Nama         :   Rahmat Gunawan 

NIM           :   170202180 

MIN 8 Aceh Besar is an Islamic public school that studies 

calligraphy in it. Researchers see that there are some 

students in the school who have problems when writing 

Arabic letters, there are some of them who cannot write 

correctly, such as Arabic letters that should be below the 

line they write above the lines, and there are letters those 

who put it above the line they write it below the line, and 

they get bored when writing sentences with the same Arabic 

letters, and also bosa when writing sentences with Arabic 

letters that have a lot of teeth. The purpose of this study was 

to determine the activities of teachers and students in the 

process of improving writing with Arabic calligraphy in 

writing skills, and to find out the extent of student skills in 

writing with calligraphy. This research is an experimental 
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research design with one group pree-test post-test design for 

data collection researchers used direct observation sheets 

and tests before the experiment and thereafter. The 

population in this study around 732 students of V-1 MIN 8 

Aceh Besar as a sample in this study. The research results 

obtained on the observation sheet of teachers and students 

during the calligraphy learning process took place very good 

value. As asked on the value of teacher and student 

observation sheets which ranged from 81 to 100, As for the 

results of the Post-test Pree-test obtained a significance level 

(2-tailed) 000 <0.05 after the T test using the "SPSS 22" 

program shows that the alternative hypothesis (Ha) can be 

accepted and the null hypothesis (Ho) is rejected. This 

proves that improving writing with arabic calligraphy can 

improve students' writing skills. 
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 الفصل األول
 أساسية البحث

 مشكالت البحث -أ

الكتابة هي عبارة عن أداة لالتصال اللغو ي، من خالل 
ا  نقل فكرة الكاتب للشخص القارئ أو السامع، ابإلضافة إىل أهن 

وسيلة من الوسائل االجتماعي ة لنقل األفكار واآلراء بني الناس من 
خالل تدوينها على الورق أو غريه، كما أن  هلا أمهية كبرية يف حياتنا  
كوهنا طريقة لنقل األفكار واملشاعر وتوضيحها أبلفاظ وأسلوب 

نقش على احلجارة حمدد للقارئ، وقدميًا كان اإلنسان يستخدم ال
برموز ورسومات للتعبري عم ا يريده، مث تطور ت الكتابة على الورق أو 
الربدى أو اجللد، ومث  تطورت بشكل أوسع وأحدث حىت أصبح 
اإلنسان يستخدم آالت تساعد يف الكتابة مثل أدوات الطباعة 

 اإللكرتوني ة وغريها.

حبسن الطالب : عليكم  وقال أمري املؤمنني علي ابن ايب
اخلط فإنه من مفاتيح الرزق، اخلط لغة هي السطر واالصطالحا 
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 فإن الغرض من تدريس اخلط.1فن اجلميل والكتابة اجلميلة

، وهو ول، جسميلتدريس اخلط غرضان : األوأهدافه الرتبوية 
تنمية عادات عضلية من شأهنا أن تساعد على السرعة يف عملية 
الكتابة، وجتويد اخلط. والغرض الثاين، نفسي، وهو القدرة على 

 .تدوين األفكار بطريقة منهمة

هي إحدى املدارس االبتدائية  MIN 8 Aceh Besar إن
. وقد Peukan Bada، Aceh Besarاإلسالمية احلكومية الواقعة يف

الحظ الباحث أن بعض التالميذ يف هذه املدرسة يواجهون 
مشاكل عند كتابة احلروف العربية، حيث ال يستطيعون بكتابتها 

فعلى سبيل املثال: احلروف اليت  جيب أن  بصورة صحيحة.
-ض-ص-ز-ر-خ-ح-يكتب بعضها حتت السطر وهي )ج

 ي(، يكتبوهنا مجيعا على السطر،-ل-و-م-ق-غ-ع-ش-س

-ت-ب-وف اليت جيب أن تكتب على السطر وهي )أواحلر 

                                                           
1KH. Didin Sirajuddin, نصائح اخلطاط , Lembaga kaligrafi Al Quran 

Lemka (Sukabumi : Lemka 2014), hlm 10 
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ويشعرون  ه(، يكتبوهنا حتت السطر.-ك-ف-ظ-ط-ذ-د-ث
ابلسآمة  عندما يكتبون الكلمات املتقاربة يف الشكل، مثل 

هل جزاء  –هللا ال اله إال هو احلي القيوم  –)بعضهم بعض 
اإلحسان إال اإلحسان(، والكلمات اليت فيها كثري من النربات 

 فأستقيناكموه( وغريها. -نستعني  –سنان( مثل )واستعينوا )األ

الباحث على  اعتمادا على الشرح والبياانت السابقة، يعد
الكتابة ابخلط العريب لرتقية  حتسني"استعداد الختبار املوضوع 

 MIN 8بـ قدرة التالميذ على مهارة الكتابة الدارسة التجريبية

Aceh Besar" 
 أسئلة البحث: -ب

 :الباحث أن حيدد املسائل كما يليقا مما سبقا ذكره انطال

الكتابة ابخلط  كيف أنشطة املدرس والتالميذ عند حتسني  -3
 MIN 8بـ العرىب لرتقية قدرة التالميذ على مهارة الكتابة

Aceh Besar ؟ 
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الكتابة ابخلط العرىب فعال لرتقية قدرة التالميذ  هل حتسني -2
 ؟ MIN 8 Aceh Besarبـعلى مهارة الكتابة 

  أهداف البحث: -ج

 أما اهداف البحث يف هذه الرسالة فهي:
التعرف على أنشطة املدرس والتالميذ عند حتسني الكتابة  -3

 MINبـابخلط العرىب لرتقية قدرة التالميذ على مهارة الكتابة 

8 Aceh Besar ؟ 

درة الكتابة ابخلط العرىب لرتقية ق التعرف على فعالية حتسني -2
 ؟ MIN 8 Aceh Besarبـالتالميذ على مهارة الكتابة 

 أمهية البحث: -د

 وأما أمهية البحث فهي كما يلي اآلتية .

 :التالميذ -3

 ( تسهيل مهمة يف تعليم اخلط3
 ( لتحسني الكتابة ابخلط العرىب على مهارة الكتابة2
 ( إلحياء ثقافة الفن اإلسالمي1
 ط واضح سواء للحروف( املساعدة يف زايدة الكتابة خب4
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 املدرس: -2
( املساعدة على أداء وظائفهم التعليمية يف تعيني أهداف 3

 احملاضرة وموضوعات البحث ورسم أي نشاطات التعليم

 والتعلم
 ( املساعدة يف بناء املدرسني يف تطوير اخلط العريب2
 ( لتحسني الكتابة ابخلط العرىب على مهارة الكتابة1
 ثقافة الفن اإلسالمي ( الزايدة إلحياء4

 افرتاضات البحث وفروضه: -ه
الكتابة ابخلط العرىب  اإلفرتاض يف هذا البحث إن حتسني

لرتقية قدرة التالميذ على مهارة الكتابة مهم جدا ألنه يسهل 
وأما الفرض الذي افرتضه . التالميذ أن حيسينوا الكتابة مبا يكتبونه
 الباحث يف هذا البحث فهي كما يلي :

يكون إن حتسني الكتابة ابخلط العرىب :   (Ha)الفرض البديل -1
 لدي التالميذ  مهارة الكتابة على فعاال لرتقية قدرة التالميذ
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: إن حتسني الكتابة ابخلط العرىب ل (Ho) الفرض الصفرى  -2
 التالميذ  على مهارة الكتابة لدي التالميذ  يكن فعاال لرتقية قدرة

 حدود البحث: -و
 حلد املوضوعي: يريد الباحث أن حيدد هذه الرسالة حتت ا -3

ابخلط العرىب  حتسني الكتابة املوضوع 
 لرتقية قدرة التالميذ على مهارة الكتابة 

 MIN 8احلد املكاين: يريد الباحث أن حيدد هذه الرسالة يف  -2
Aceh Besar 

احلد الزماين: يريد الباحث أن حيدد هذه الرسالة يف العام  -1
 م2121 -2139دراسي ال
 معاىن املصطلحات: -ز

قبل أن يبحث الباحث هذه الرسالة فيحسن به أن يبني  
بعض معاين املصطلحات، لكى يسهل القارؤن معرفة املعاين 

 املقصودة، وهي كما يلي : 
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 :حتسني الكتابة -3

كلمة حتسني مفرد ومجع حتسينات أوحتاسني ومصدره 
وكلمة الكتابة مصدر   2و اجلميل.حسن ومعنه الصاحل أو اجليد أ

كتابة معن لغة اجلمع وشد والتنهيم -يكتب  -من كتب 
 .3وصناعة الكاتب

 :اخلط العرىب -2

صطالحا علم يعرف به قواعد  وا 4كلمة اخلط لغة الكتابة
كتابة أحرف العرب صحيحى ومناسبة بقواعدها وهو إحدى 
املواد الدراسة املعلمة يف املنهاج الدراسي ابملدرسة. كلمة العرىب 

 هي مكان البالد يف العرب.
 
 

                                                           

 ، وسيط اللغة العربيةمعجم املعاين اجلامعقاموس 2 

 ، وسيط اللغة العربيةمعجم املعاين اجلامعقاموس 3 

 233ص :  املراجع,نفس 4 



   7 

 
 

 
 

 :مهارة الكتابة -1

ومهورا  -مهرا -ميهر -كلمة مهارة لغة مصدر من مهر
أما اصطالحا هي عبارة عن القدر ومهارا. معناها: حذفذق. و  -

على القيام بعمل من األعمال يشغل ويتم ابلدقة والسهولة 
وكلمة الكتابة  5والسيطر واإلقتصاد فيما يبذله الفرد من جهد.

كتابة معن لغة اجلمع وشد -يكتب  -مصدر  من كتب 
االصتالحي أداء لغوي رمزي يعطى دالالت  والتنهيم، والكتابة

متعددة وتراعى فيه القةاعد املكتوبة، يكرب عن فكر األنسان 
ومشاعرة ، ويكون دليال على وجهة نهره، وسببا يف حكم الناس 

 6عليه.

 :الدراسات السابقة -ح

البحث الذي كانت الدراسات السابقة من أهم أساسية 
استخدمها الباحث للتعرف على أسلوب الدراسة إجيابيتها 

                                                           
 331. . . ص.  املنجد ىف اللغة واألعالملوبس معلوف, 5

 318. ص.  املهارات اللغوية¸امحد فؤد علينا6
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وسلبيتها. وهذه الدراسة تساعد الباحث على مقارنة النتائج 
ومعرفة جوانب الفرق بني دراستها احلالية والدراسات السابقة 

 وإلسفادة من خربات الدارسني السابقني. 

فية مبعهد : تدريس اخلط العرىب )دراسة وصموهار جوليسا -1
 ه6112سنة  ابب النجاح(

مشكلة البحث يف هذه الرسالة أن املعهد يقوم بعملية 
يواجهها غريه من املعاهد العصرية.  بتعليم وتعلم اخلط العرىب كما

وال إضافة إىل وتعد اخلط درسا عجيبا، إذا أنه حيتاج إىل اجلهد أ
يدعو جماال للتعجب إذ وجد املتعلمون امللكمة اثنيا. ال

واملتخرجون يف املعاهد العصرية ل يقدروا على كتابة اخلط كتابة 
مجيلة وصحيحة، رغم أهنم قد متتعوا بكتابة اللغة العربية ملدة 

كيفية إجراء تدريس التعرف على  طويلة. وأما أهداف البحث هي 
اخلط مبعهد ابب النجاح. وأما نتائج البحث فهي إن تدريس 

هم كيفية إجراء اخلط العريب اخلط العريب يكون فعاال ىف ف
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والكتابته، واخلط العرىب يستطيع أن يرقي قدرة الطالب عن كيفية 
 تقومي تدريس اخلط.

ووجوه التشابه بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية أهنما 
عن اخلط العرىب. أما وجوه االختالف بينهما أن الدراسة السابقة 

املنهج الوصفي  وتستخدام تبحث عن تدريس اخلط العريب
الكتابة ابخلط  حتسنيابختالف الدراسة احلالية وهي تبحث عن 

 وتستخدام املنهج التجرييب. العريب

استخدام اخلط النسخ لرتقية الكتابة عند : نور املستيكا -2
الطالبات )دراسة جترييب مبعهد جبل النور اجلديد( سنة 

   ه6112

لديهن  مشكلة البحث يف هذا الرسالة أن الطالبات
مشاكل يف كتابة اللغة العربية والصعب يف متييز احلروف، وتوصيل 

الصعب يف  للغة العربية مما يؤدي إىلوسيئة الكتابة اب احلروفها،
التعرف على استجابة  وأما أهداف البحث فهي. قراءهتا وفهمها

الطالبات يف تعليم اللغة العربية ابستخدام خط النسخ لرتقية 
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التعرف  وأما نتائج البحث ىف هذه الرسالة فهيمهارة الكتابة. 
 على ابستخدام خط النسخ لرتقية مهارة الكتابة. 

ووجوه التشابه بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية أهنما 
يستخدمان املنهج التجرييب. أما االختالف و  الرتقية الكتابة يف

 عند استخدام اخلط النسخبينهما أن الدراسة السابقة تبحث عن 

حتسني الكتابة ابختالف والدراسة احلالية تبحث يف  الطالبات
 .ابخلط العرىب عند التالميذ

 

استخدام وسيلة "هل تعريف" لرتقية مهارة الكتابة : أسرارية -3
سنة ( Aceh Besar)دراسة جتربية مبعهد ابب املغفرة 

 ه1024

مشكلة البحث يف هذا الرسالة أن الطلبة االختالف بني 
لكلمة وخباصة يف الكلمات اليت فيها حروف تنطق وال رسم ا

التعرف على كيفية إجراء تكتب وأما أهداف البحث فهي 
لرتقية مهارة الكتابة ومعرفة كيف  هل تعريف"استعمال الوسيلة " 
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آاثر استعمال هذه الوسيلة لرتقية قدرة الطالب يف مهارة الكتابة. 
هل ن استخدام وسيلة " وأما نتائج البحث ىف هذه الرسالة فهي أ

 تعريف" يكون فعاال لرتقية قدرة الطالب يف مهارة الكتابة.

وجوه التشابه بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية أهنما 
يستخدمان منهج التجرييب. أما االختالف مهارة الكتابة و عن 

استخدام وسيلة "هل بينهما أن الدراسة السابقة تبحث عن 
ابختالف والدراسة احلالية تبحث ارة الكتابة، تعريف " لرتقية مه

 الكتابة ابخلط العريب. حتسنيعن 

 

 :طريقة كتابة الرسالة -ط

أما طريقة كتابة الرسالة اليت اعتمد عليها الباحث فهي 
طريقة كتابة الرسالة وأتليفها  اليت أصدرها قسم تعليم اللغة العربية  

سالمية احلكومية )درجة كلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة  اإل
 2131ة األوىل( ياملرحلة اجلامع
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 :الكتابة مهارة -أ
مهارة الكتابة هي إحدى املهارات االجيابية أو اإلبداعية. 
تبدأ مراحلها برسم احلروف والكلمات واجلمل وتنتهي ابلتعبري 

ذه املهارة حتتاج إيل عملية ذهنية وتناسق حسي حركي احلر. وه
يشاهبان إىل حد بعيد ما حتتاج إليه مهارة النطق واحلديث، 
فالبد للكاتب واملتحدث من ترمجة أفكاره إىل رموز منطوقة يف 
حالة احلديث ومدونة يف حالة الكتابة حىت يوفر للسامع أو 

. ولذا تعترب الكتابة القارئ وسيلة اتصال تعينه على فهم ما يعنيه
مهارة إجيابية إنتاجية تتطلب يف من يزاوهلا معرفة عناصر اللغة 
من قواعد ومفردات وسيطرة اتمة على حسن اختيار ما يتناسب 

 3منها مع األفكار اليت يريد الكاتب التعبري عنها.
 
 

                                                           

التجاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات احلية محادة إبراهيم,  1 
 249( ص 3978)القاهرة: دار الفكر,  ألخرى لغري الناطقني هباا
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 :الكتابة مهارةتعريف  -1
الكتابة هي التعبري عن اللغة املنطوقة برموز كتابية ألوفونية   

أو فونيمية أو ألفبائية. تعترب الكتابة نوعًا من أنواع املهارات 
مامه، اللغوية، ويقصدهبا القدرة على نسخ الطفل ملا يكتب أ

وكتابة ما ميلى عليه، والقدرة على كتابة ما جيول يف خاطره ويعرب 
عما يف نفسه. الكتابة هي أداء منهم و حمكم يعربهبا اإلنسان 
عن أفكاره ومشاعره احملبوسة يف نفسه، وتكون دليال على وجهة 

 2نهره وسببا يف حكم الناس عليه.
يضيق مفهوم الكتابة يف بعض الربامج على النسخ 

(copying)  أو التهجئة(spelling).  وحيدد اآلخرون التعريف أبهنا
الورق أو غريه حتويل األصوات اللغوية إىل رموز خمطوطة على 

                                                           

, )دار اهيتما وطرائق تدريسهااملهارات اللغوية مأمحد فؤاد حممود عليان,  2 
 351( ص 3992املسلم للمنشر والتوزيع, الرايض, 
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ا إيل اآلخرين مهما تناءى الزمان متعارف عليها بقصد نقله
 3واملكان وبقصد التوثيق واحلفظ وتسهيل نشر املعرفة.

 :الكتابة مهارةأمهية  -1

فمهارة الكتابة هي سبيل كل تقدم وحضارة يف حياة 
رية. لذا، الكتابة هي عملية ضرورية للحياة العصرية سواء البش

ابلنسبة للفرد أو ابلنسبة للمجتمع، فهي وسيلة من وسائل 
االتصال اليت ميكن للطالب أن يعربهبا عن أفكاره، وأن يقف 
على أفكار غريه، وأن يربز ما لديه من مفاهيم ومشاعر، وما يود 

 :4تابةتسجيله من حوادث وواقع. من أمهية الك

 أهنا جزء أساسي للمواطنة، وشرط ضروري حملو أمية املواطن  -3
أهنا أداة رئيسة للتعلم جبميع أنواعه ومراحله، واألخذ عن  -2

 رهم وخواطرهم.اآلخرين فك
                                                           

املهارات اللغوية مدخل إيل خصائص اللغة العربية حممد صاحل الشنطي, 3
 215( ص3991, ) دار األندلس, وفنوهنا

 معايري مهارات اللغة العربية للناطقني بغريها،هاىن إمساعيل رمضان، 4 
  241 -211( ص 2137املنتدي العريب الرتكي للتبادل اللغوة )
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أهنا وصيلة االتصال بني أفراد البشر ابملؤلفات واخلطاابت  -1
 وغريمها.

 أهنا أداة حلفط الرتاث ونقله. -4

وتسجيل للوقائع واألحداث والقضااي تنطق ابحلق أهنا شهادة  -5
 وتقول الصدق.

 أهنا وسيلة تنفيس الفرد عن نفسه، والتعبري عما جيول خباطره. -1
 :ائة مهارة الكتابةمستوى كف -1

كفاءة الكتابة هي كفاءة استخدام صيغ اللغة لألغراض 
االتصالية. وهذه الكفاءة يف احلقيقة هي كفاءة االتصاالت 
ابستخدام الكتابة. أن كفاءة الكتابة هي  عملية عرض ما يف 
الصدور والتجاريب ابستخدام الكتابة كأدواته. ومستوايت كفاءة 

  5الكتابة كما يلى:
 
 

                                                           

 32:3982خادية, أت5 
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 :املستوى األدىن -3
كفاءة التالميذ على كتابة اجلمل أو املقال، وطريقة 

يف مواقفها الفصيلة وكتابة  تنميتها على سبيل مهارة احلديث
 البسيطة. اخلطاب

 :املستوى اجليد -2

كفاءة التالميذ على كتابة الرتاكيب احلرة البسيطة 
حة جلية مث استعمال ابلوضوح والصحيح يف املفردات واض

 أظالط واجلمل وقواعد اللغة.

 :املستوى اجليد جدا -1

كفاءة التالميذ على كتابة املوضوعات املختلفة ابستخدام 
العبارات اجليدة والتشخيصات الصافية والسهوله على فهمها مث 

 احلسية الثقيبة مناسبة أبنواع تنغيمها للغة اهلداف.
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 :اخلط العرىب -ب
ط املرحلة األوىل يف تعلم مهارة الكتابة قبل يعترب اخل

اإلمالء والتعبري إن اخلط واإلمالء مرتبطان غاية االرتباط، 
وأغراض اإلمالء هي تدريب التالميذ على أن يكتبوا كتابة 
صحيحة، فإن اخلط يكمل هذه الناحية وجيعل الكتابة واضحة 

 لغوي:واخلط يف مفهوم المجيلة تسهل قراءهتا ويفهم مرادها. 
تذكر معاجم اللغة العربية، "أن اخلط والكتابة والتحرير والرقم 
والسطر" كلها مبعن واحد، وتعين : نقل األفكار من علم العقل، 

 1إىل عال مادي على الورق، بواسطة إعمال اليد ابلقلم.
 

 :تعريف اخلط العرىب -1
واخلط فن من الفنون اجلميلة، وقد بلغ ما بلغه من مجال 
بفضل جهود الفنانني من اخلطاطني حىت أصبح فنا راقيا ال يقل 

                                                           

,)دمشق : دار كيف نعلم اخلط العريب, الطبعة األوىلمعروف زريق, 6 
 33( ص3975الفكر, 
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عن فنون الرسم والنحت والتصوير. بناء على املفهوم السابق، أن 
اخلط العريب هو رسوم وأشكال حرفية ترتيب ابلصور اجلميلة 

مع ذلك فإنه ميكن أن تكسب املهارة فيه ابلقلم والرفيعة، و 
 8واملرانة، واإلرشاد، واحملاكاة والنقد التعليمي كأي فن من الفنون.

 :أنواع اخلط العرىب -2

إن أنواع اخلطوط العربية كثرية، ولكن عدد األنواع اخلط 
وهذا البحث  ،8شهور يف إندونسيا امان األنواعالعرىب املعروف وامل

 :يريد الباحث أن يستعمله اخلط النسخ
 ( خط النسخ1

                                                           

 342( ص 3971, ديد سراج الدين, ) نصائح اخلطاطالسمان, 7 

 11-3( ص 3991، )قواعد اخلط العرىبهاشم حممد، 8 



   21 

 
 

 
 

 ( خط الرُّقعة:6

 
 ( خط الديواين: 3
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 :( اخلط الديواين جايل4

 :( خط الفارسي5

 
 

 

 



   22 

 
 

 
 

 :( خط الثُلث6

 
 :( خط الكويف7

 
 :أو الرحيان  ( خط اإلجازة8
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  :حتسني الكتابة ابخلط العرىبأهداف  -4

رأى معروف أبن يف حتسني الكتابة ابخلط العرىب أهداف 
   عامة وأهداف فرعية.

 :9األهداف العامة هي-1   

 :( الوضوح3

                                                           
 311، ص مرجع سابقانيف حممود معروف، 9
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اعد والصفات ويتحقق بتدريب التالميذ على التزام القو 
اخلاصة بكل حرف  من احلروف من حيث: حجمه، 

 -ارتفاعا واخنفاضا–وكيفية اتصاله بغريه، واستقامته 
 .وإظهار نقطه ووضعها يف مواقعها الصحيحة

 :( اجلمال2   

ويتحقق ابنسجام حروف الكلمة فيما بينها، ومراعاة 
ويف التناسق يف مواقع الكلمات املكتوبة وأبعادها املتوازية، 

تنهيم السطور واهلوامش، ورؤوس املوضوعات وغريها. 
ويرمي هذا اهلدف إىل تنمية التذوق اجلمايل للخطوط 

 العربية أيضا.

  :( السرعة1    
السرعة على أن يتحقق بعد مراعاة اهلدفني السابقني، 

  وخباصة اهلدف األول.
 أما األهداف الفرعية، فهي كما يلي: -2 
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إلمالئية الصحيحة ليجمع اخلط بني ( مراعاة القواعد ا3
 مجال الشكل وسالمة املعن

( االهتمام بعالمات الرتقيم واستخدامها استخداما 2
صحيحا، ملا هلا من أثر يف توضيح العبارات واجلمل 

 وحتديد معانيها يف بعض األحوال .
( تعويد التالميذ على االنتباه ودقة املالحهة، وابلتايل 1

 ة لبلوغ  النتيجة املرضية.على الصربواملثابر 
( تعويد التالميذ على النهافة والرتتيب واألانقة، وهذا 4

 اهلدف يندرج حتت األهداف الرتبوية العامة 
 

 :أمهية دراسة حتسني الكتابة اخلط العرىب -3
الخيتلف اثنان على أمهية حتسني الكتابة ابخلط العرىب، 

صاحبه عن فكلما كان اخلظ واضحا سهلت قراءته، وأفصح 
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مكنون نفسه، وتههر أمهية حتسني الكتابة ابخلط العرىب فيما 
  31:يلي

عترب اخلط العرىب العماد الذي حفظ القرآن الكرمي كتابًة، منذ  -3
حلايل، كما أن ه عصر الرسول صلى هللا عليه وسلم وحىت العصر ا

لعب دوراً كبرياً يف حفظ السنة النبوية الشريفة منذ القرن الثالث 
عشر وحىت عصر الطباعة، ابإلضافة إىل علوم الدين اإلسالمي 

 املختلفة.
يبعث يف نفس القارئ مشاعر االرتياح النفسي عند قراءة النص  -2 

 املكتوب خبط مجيل، وواضح.
فنون اجلميلة اليت تتمي ز بقدرهتا على تربية يعترب اخلط العريب من ال -1 

 الذوق، وشحذ املواهب، ورهافة احلس.

                                                           

,)دمشق : دار كيف نعلم اخلط العريب, الطبعة األوىل معروف زريق, 10 
 5( ص 3975الفكر, 
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يعترب اخلط جمااًل مهمًا لتعليم تالميذ العلم بعض القيم  -4 
األخالقية، واملثل، الواردة يف القرآن الكرمي، والسنة النبوية 

 الشريفة، والرتاث العريب كالشعر، والنثر.
ديد من املهارات من أمه ها الرتتيب، يكتسب املتعل م الع -5

والتنهيم، ودقة املالحهة، والتمعني، واملوازنة، ومراعاة 
النسب، واملوازنة، ويريب على الصرب، وذلك بكثرة املران، 

 والدربة. 
يعز ز مشاعر االعتزاز والفخر ابلقيم اإلسالمية العريقة. ينم ي  -1

  الثروة اللغوية لدى املتعلمني
 :سني الكتابة ابخلط العرىبطريقة حت -4

إن حتسني الكتابة ابخلط حيتاج إىل وقت حمدد خيصص 
لتعليمه، وأنه اليكفي أن نرتك التلميذ يكتسبه من خالل تفاعله 
يف املواقف الطبيعية. وطرق حتسني الكتابة ابخلط الىت نشأت يف 
خالل السنوات األخرية. وكانت نتيجة لكل من تغري املفاهيم الىت 

ق ابألغراض الرئيسية للتعليم املدرسي والبحث العلمي منو تتعل
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الطفل من انحية، وسيكولوجية التعليم من انحية أخرى. وأما 
 33طرق حتسني اخلط كما يلي:

 :طريقة جتزئة احلروف -3
يف هذه الطريقة يكون احلرف الواحد هو حمور االهتمام، 

إىل أجزاء متعددة، ويدرس كل جزء منها على وذلك أبن جيزأ 
انفراد حىت يدرك التلميذ أجزاء احلروف موضوع الدرس، ويدرك  
كل اخلطوط األساسية الىت يتألف منها احلرف، مث أتيت بعد ذلك 
مرحلة التدريب، وهي عبارة عن التدريب على أجزاء احلرف الذي 

 درس .
 :طريقة احلرف -2

هو األساس الذي يقوم عليه هذه الطريقة يكون احلرف 
التدريس والتدريب، وتقدم هذه الطريقة للتالميذ على عدة أمناط 

 خمتلفة :

                                                           

 154-151, ص مرجع سابقحسن شحاته, 11 
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( تقدم احلروف إىل التالميذ برتتيب عرضها يف كتب القراءة 3   
 املقررة .
-ت  -( تقدم احلروف إىل التالميذ برتتيب اهلجاء ) أ ب2
 ح(-ث ج
يذ برتتيب املتشاهبة يف هيئتها ( تقدم احلروف فيها إىل التالم1     

ويف رمسها مثل تقدمي حرف )ص( مع حرف )ض( وحرف 
)ظ( مع حرف )ط(.. وهكذا، ويف األحوال الثالثة 
السابقة الذكر وبعد تعلم التالميذ لعدد كاف من احلروف 
اليت أتقنوا رمسها، تكتب هذه احلروف كأجزاء من 

 الكلمات.
 :طريقة الكلمة -1

ن بداية التعليم فيها هي كلمة واحدة أو هذه الطريقة تكو 
اجلملة القصرية اليت حيتاج التالميذ إىل كتابتها مثل امسه وعنوانه 

وفيها جيد التلميذ الدافع لبذل اجلهد ومواصلة  أو اتريخ اليوم.
 التدريب املستمر.
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 :حتسني الكتابة ابخلط العرىبمعوقات  -5

العريب مما ابخلط  حتسني الكتابةوهناك معوقات تعوق 
يؤدي إىل عدم االهتمام به. وابلتايل إىل عدم التدريب على 
 32مهارته إلتقاهنا بدرجة معقولة. وتتمثل هذه املعوقات فيما يلي:

 املعوقات اليت تتعلق ابلتلميذ  -3
إن التلميذ ليس لديه الفهم الكايف ألمهية اخلط العرىب يف   

ت اليومية املتعددة، وال يعرف قواعده وأسسه، االستخداما
ابإلضافة إىل قلة الدوافع لديه إلتقان مهارة اخلط، وعدم معرفته 
للعادات السليمة للكتابة ملمارستها أثناء كتابته، وأخريا ضعف 

 بعض التالميذ يف القدرة على القراءة والكتابة.
 :املعوقات اليت ترجع إىل املعلم -2

ملعوقات يف إمهال املعلم حلصة اخلط ويتلخص هذه ا  
العرىب وحتويلها إىل تدريس اإلمالء، واستغالهلا يف بعض األحيان 

                                                           

 151, صمرجع سابقحسن شحاته, 12 
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يف أغراض أخرى كالراحة أو تصحيح الكراسات، ابإلضافة إىل 
عدم االلتفات ملهارات ومعايري اخلط العريب، وعدم اهتمامه مبيول 

ال يراعى  وحاجات ودوافع التالميذ عند حتسني اخلط، كما أنه
التنويع يف تنهيم حصة اخلط، مما يؤدي إىل ملل وسآمة التالميذ، 
ابإلضافة إىل عدم قدرته على خلق املواقف الوظيفية الالزمة 
للكتابة، وابلتايل اليوضح القيم اجلمالية من كتابة اخلط بطريقة 

 جيدة.
 :املعوقات اليت تتعلق بطريقة التدريس -1

 حتسني الكتابة ابخلط طرق التدريس املستخدمة يف 
العريب بدون استخدام الوسائل املناسبة واملعينة يف التعلم، كما أهنا 
التتيح الفرص أمام املتعلمني ملمارسة مهارة اخلط املراد تعلمها 
والتدريب عليها، ابإلضافة إىل أهنا الحتقق الفاعلية وجذب 
بل االنتباه؛ إذا أهنا التعتمد على تكوين األساس النهري ق

التدريبات العملية حيث تعتمد على اآللية يف الكتابة، وهتتم 
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بدوافع وحاجات وميول التالميذ الكتابة واخلطية، وابلتايل فإهنا 
 ختضع لفلسفة اختبارية ال فلسفة تعليمية.

 :املعقات اليت تتعلق ابملقرر الدراسي -4
األمشاق اخلطية املستخدمة التناسب ميول وحاجات  

ذا أهنا التتضمن اجلوانب اجلمالية اليت تثري حب التالميذ؛ إ
التالميذ للخط العريب، كما أهنا التتدرج مع مراحل منو التالميذ 
من حيث مهارهتم اخلطية، وأن الوقت املخصص لتحسني مادة 
اخلط التكفي للتدريب املناسب عليها، وإن املقرر الدراسي 

 وعية.خيضع لذاتية املعلم يف التصحيح دون مقايس موض
  :معوقات تتعلق ابلنشاط املدرسي -5

اليتيح النشاط املدرسي الفرص احلقيقية أمام التالميذ 
الستغالل مواهبهم ومهارهتم اخلطية، ابإلضافة إىل عدم اهتمامهم 
مبعارض اخلطوط يف املدارس، مما يقلل قيم اخلط اجلمالية وأمهية، 

حتسني  ابلنسبة للتالميذ، كذلك عدم وفرة املتخصصني يف
 الكتابة ابخلط العريب داخل جماالت النشاط املدرسي.
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  :املعوقات اليت تتعلق بوسائل التقومي -1
اختبارات اخلط املستخدمة يف التقومي الختضع 
للمقاييس املوضوعية، وابلتايل التقومي اليتسم ابلشمول 
جلميع املهارات اخلطية والعادات السليمة للكتابة، 

ستخدام اختبارات أو بطاقات ابإلضافة إىل عدم ا
للتعرف على مدى إتقان التالميذ للمهارة اخلطية وقياس 
مدى التقدم الذي حيرزونه. كما أن وسائل التقدمي 
املستخدمة التطرز على كل األهداف والتراعي الفروق 
الفردية بني مستوى التالميذ ودرجة إتقاهنم ملهارة اخلط. 

عريب ابملناشط الكتابية، وأخريا عدم ارتباط تقومي اخلط ال
سواء كانت داخل املدرسة أم خارجها، انطالقا ابملعوقات 
يف حتسني اخلط العريب ما يتعلق بصعوابت الكتابة 

العربية.
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 الفصل الثالث
 إجراائت البحث احلقلي

 :منهج البحث -أ
هذا  إن منهج البحث الذي يستعمله الباحث يف أتليف

 Experiment))البحث هو املنهج التجرييب أو مايقال ابإلجنليزية 

Research  هو املنهج العلمي الذي يستطيع الباحث بواسطته أن
يتعرف على أثر السباب )املتغري املستقل( على لنتيجة )املتغري 

 1التابع(. وله األثر اجللي يف تقدمي العلوم الطبيعية.

أما تصميمات املنهج التجرييب فيجري على أربعة أنواع 
( Experimental –pre)وهي التصميمات التمهدية 

2 ،
 True – Experimental Design) )والتصميمات جتريبية 

والتصميمات شبه  (،Factorial Design)والتصميمات العاملية 

                                                           

, إىل البحث يف العلوم السلوكيةل صلح بن محد العساف, املدخ1
  111(, ص.۱۳۱)الرايض : املكتبة العبيكن, 

, املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل بن محد العساف,  2   
 ۱۱٧(, ص. ۱۳۱)الرايض : املكتبة العبيكن, 
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الباحث والتصميمات  ، واختار(Quazi Experimental-) التجريبية 
 (one group pre-test، post-test design)التمهدية 

فيجرى عملية التعليم  حيتار الباحث فصال واحدا للعينة
ويف هذا البحث جيري . والتعلم ثالث مرات ابستحدام أسلوب
Test Post-One Grup Pre-بـالباحث حبثها يف اجملموعة، ويسمى 

Test
3 

 

 التفصيل:

 : االختبار القبلي 3خ

 االختبار البعدي:  ۲خ

 : املعاجلة التجريبية Xم 

 

 

                                                           
3 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian,(Rineka Cipta: 

Jakarta,2005),hal.212 

 ۲خ  Xم  1خ
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 :اجملتمع وعينة البحث -ب
 MIN 8 Acehأما اجملتمع ىف هذا البحث فهو التالميذ يف 

Besar تلميذا.  812وعددهم  2139-2121 للعام الدراسي
 3-والعينة ىف هذا البحث هي التالميذ يف الصف اخلامس

تلميذا، واختار الباحث التالميذ  15تدائية وعددهم ابملدرسة االب
 مشاكل ومعوقات يف كتابة اللغة العربية.من هذا الفصل الهنم 

 
 :طرق مجع البياانت وأدواهتا –ج 

أما طريقة مجع البياانت اليت يستخدمها الباحث هلذا  
 البحث فهي:

 :املالحظة املباشرة -1
م مبالحهة سلوك املالحهة املباشرة حيث إن الباحث يقو  

معني من خالل اتصاله مباشرة ابألشخاص أو األشياء اليت 
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وأما أداة البحث يف تطبيق هذه الطريقة فهي جدول  4يدرسها.
املالحهة، ويقوم الباحث مبالحهة مباشرة يف الفصل وتالحظ 

الميذ يف عملية التعليم، حىت يستطيع الباحث أن ينهر أنشطة الت
على األثر من إجراء الدراسة يف نفوس التالميذ. فيستعمل 
الباحث أدواهتا بقائمة املالحهة اليت أعدهتا قبل دخول الفصل 

 لنيل البياانت عن أنشطة التالميذ واملدرس.
 :( قائمة املالحهة للمدرس3

ة قدرة املدرس )الباحث قائمة املالحهة للمدرس ملالحه
نفسه( على عملية التعليم والتعلم بتحسني الكتابة ابخلط العرىب، 
وأما قائمة املالحهة للمدرس يشتمل على مالحهة املعلم عن  
كيفية التدريس اليت يتكون على الطريقة واملادة الدراسية اليت 

بتحسني الكتابة  يستحدمها املدرس أثناء إجراء عملية التعليم
 ط العرىب.ابخل

                                                           

 السلوكية،... العلوم يف البحث إىل املدخلالعساف،  محد بن صاحل4 
   111ص. 
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 :( قائمة املالحهة للتالميذ2

قائمة املالحة للتالميذ هي مالحهة أنشطة التالميذ أثناء 
عملية التعليم بتحسني الكتابة ابخلط العرىب حيث تشتمل على 
انتباههم وأنشطتهم وأتمالهتم إىل املادة أثناء إجراء عملية التعليم 

 بتحسني الكتابة ابخلط العرىب.
الباحث طريقة املالحهة جلمع البياانت  وعندما يستخدم

اجملتاجة إليها فيالحظ الباحث أنشطة التالميذ واملدرس عند 
إجراء عملية التعليم والتعلم بتحسني الكتابة ابخلط العرىب يف 

 .جمموعة  جتريبية واستعداد الباحث ورقة املالحهة

 :االختبارات -6

البياانت  إن االختبار من أكثر أدوات مجع املعلومات أو
اليت حيتاج إليها الباحث إلجابة األسئلة، وهو االمتحان لتقومي 
التحصيل وكفاءة الطلبة يف الفصل )مثال، املعرفة اخلاصة مبوضوع 
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ر هلذا البحث العلمية ينقسم إىل قسمني، وأما االختبا 5معني(.
 فهي:

 : Pree – Test))( االختبار القبلي 3

االختبار القبلي هو الذي خيتربه قبل حتسني الكتابة    
ابخلط العرىب لرتقية على مهارة الكتابة. وغرض هذا االختبار 
ملعرفة مستوى التحصيل الدراسي قبل استعمال أدوات على مهارة 

 .الكتابة

 :Post – Test) )االختبار البعدي  (2
االختبار البعدي هو االختبار الذي خيتربه الباحث بعد    

حتسني الكتابة ابخلط العرىب لرتقية قدرة التالميذ على مهارة 
الكتابة. والنتائج من االختبار البعدي يقارن بنتائج االختبار 

ارن القبلي، مث كل منهما قيس إىل أي مدى فعالية التدريس. يق
الباحث بني االختبار القبلي واالختبار البعدي ويقوم بتحليل 

                                                           
، الطبعة األوىل، معجم املصطلحات الرتبويةيوسف خليل يوسف،  5

 ۲٤۳)بريوت : مكتبة لبان انشرون، بدون السنة(، ص. 
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بينها للتعرف على حتسني الكتابة ابخلط العرىب عند التالميذ 
  MIN 8 Aceh Besarبـ

ة البحث اجليدة فيجب أن يستوي يف شرطني مها واوأما أد
يعد االختبار صادقا إذا مطابقا مبعيار ما أعد  الصدق والثبات.

دل على صدق كانت األداة اليت يستخدمها الباحث تلقياسه.  
 : ألهنا مستندة إىل جملة احملتوى

 Nur Hidayat، Agustus 2019. “Workshop Penjurian 

dalam Kompetesi Penulisan Kaligrafi Al Qur’an”.Jurnal 

Pengabdian Kepada Masyarakat. Volume 3، No. 2، " 

أداة تقومي جودة اخلط يف هذه اجمللة عرف الباحث أن 
 تشتمل على ثالثة انواع:

( أدوات لتقومي اجلميل اخلط 2( أدوات لتقومي القواعد اخلط، 3 
( أدوات التقومي مستوى وضوح اخلط. يتكون كل من أدوات 1، 

تقومي جودة اخلط من ثالثة أجزاء. اجلزء األول يعرض فئة اخلط. 
، مرتبة وفًقا 1حىت  3ن اجلزء الثاين هو الدرجة أو الرقم مبقياس م

للهرم املقلوب، أي كلما زاد جودة اخلط، زاد النقاط أو األرقام 
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اليت حصلت عليها، والعكس ابلعكس. اجلزء الثالث هو معلمة 
 نوعية من كل فئة اخلط. األدوات الثالثة معروضة أدانه.

 طريقة حتليل البياانت: -د

 حتليل البياانت للمالحهة املباشرة: -3

د الباحث على حتليل البياانت اليت حصل عليها يف البحث اعتما
على عدد القانون املقرر اليت ستحللها الباحث. وحيسب البياانت من 

 أنشطة املدرس والتالميذ عند إجراء عملية التعليم والتعلم ابلقانون:

𝑃 =  
𝑅

𝑇
𝑋 1١١% 

 البياانت :               

  P  :النسبة املئوية 

   R : عليها احلصولة لقيمةا جمموع  

   T : الكاملة النتيجة 
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وحتليل املسند الستجابة كما نرى يف أنشطة املدرسة 
 1والتالميذ عند إجراء عملية التعليم والتعلم إىل مخسة أحوال:

 = جيد جدا 311% -73

 = جيد % 71 -13

 = مقبول % 11 -43

 = انقص % 23-41

= راسب 21% – 1   

 :حتليل البياانت الالختبارات -2

وكذلك للحصول على حتليل األسئلة الثانية ) بياانت 
االختبار( فاستعمل الباحث اجملموع واملدل من إجابة االختبارين 

الكتابة  على فعالية حتسني ) االختبار القبلي والبعدي(. والتعرف

                                                           
6 Suharsimi Arikonto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, 

(Jakarta : Bumi Aksara, 2003), hal. 281  
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ابخلط العريب لرتقية قدرة التالميذ على مهارة الكتابة. فقام 
الباحث جبمع قائمة درجات التالميذ الذي حصلوا عليها يف كل 

 :7االختبار التايل

 = جيد جدا 311 -73

 = جيد  71 -13

 = مقبول  11 -43

 = انقص  23-41

 = راسب 21 – 1

 One Group Pretest Posttestإن املنهج يف هذا البحث 

Design  ، بـــفاختار الباحث حتليل البياانتWilcoxon Sign Rank 

Test  أوT-test .استخدام  لتحديدوRank Test  أوT-test ينبغي ،

                                                           
7 Stanislaus S. Uyanto Pedoman Analisis Data dengan 

SPSS,hal.54 
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 Uji)يعيالطب الباحث أن يقوم البحث اإلجراء االختبار

Normalitas)  واالختبار املتجانس(Uji Homogenitas). 

 (: Uji Normalitas) بيعياإلختبار الط( 3

ويقصد ابالختبار الطبيعي ملعرفة العينة من جمموعة تكون 
طبيعية أم ال. ويقوم الباحث ابالختبار الطبيعي عن طريق 

صغر ألن العينة يف هذا البحث أ(  Uji Shapiro – Wilk)اختبار
 uji koimogrovفيستخدام  51. إذ كان العينة أكرب من  51من 

 وصيغة الفروض الختبار الطبيعي كما يلي:

Ho   ليست العينة من اجملموعة )إذ كان :
sig(2-tailed  أصغر من مستوى )

 ( 1015الداللة 
Ha   ( كانت العينة من اجملموعة طبيعية :

أكرب من  sig (2- tailed ).اذا كان 
 ( 1015وى الداللة مست
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 (:Uji Homogenitas)املتجانس  ( االختبار2

استخدم الباحث اختبار متجانس الداللة أن البياانت 
بني اجملموعتني متجانس. قد استخدام الباحث اختبار متجانس 

. وأما فروض 1015مبستوى الداللة  ( Uji Levene Ststistic)على 
 الختبار املتجانس كما يلي:

Ho   :املتجانس بني اجملموعة التجريبة  يوجد
 واملمجموعة الضابطة 

اصغر من مستوى  ( tailed-2))إذ كان 
 ( 1015الداللة 

Ha   ما يوجد املتجانس بني اجملموعة :
التجريبة واملمجموعة الضابطة )إذ كان 

(2-tailed )  اصغر من مستوى الداللة
1015 ) 
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استخدم لذلك، إذا كانت البياانت طبيعية ومتجانسة، ف
. وإذ كانت البياانت غري طبيعية  T-test)الباحث اختبار 

 . Ranks Testبـومتجانسة فاستخدام 

 3-1اجلدول 
 أسئلة الباحث وحتليلها

 حتليل البياانت أسئلة الباحث الرقم
كيف أنشطة املدرس  -1

الكتابة  والتالميذ عند حتسني
ابخلط العرىب لرتقية قدرة 

 ؟تابةالتالميذ على مهارة الك

والنسبة املائوية  املعدل 
 )املالحهة املباشرة(  )%(

 

الكتابة ابخلط  هل حتسني  -2
العرىب فعال لرتقية قدرة 
 التالميذ على مهارة الكتابة؟

 املعدلة االختبارت
T-Test/Ranks Test 
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ومت كل العملية السابقة ابلربانمج اإلحصائى املسمى  
ة احلساب إىل الربانمج ابستعان من النهام املسوب، SPSSبـ

 .SPSS Statistics"الرقمي 
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 الفصل الرابع

 ااهتومناقش نتائج البحث

 :عرض البياانت -أ

قد شرح الباحث يف الفصل السابق عن أدوات البحث 
هذا الفصل يشرح الباحث  االختبار. يفاملالحهة املباشرة  و وهي 
ذه البياانت التعرف على  فهم التالميذ ونتيجتهم يف حتسني عن ه

الكتابة  حتسنيالتالميذ واملدارس يف  الكتابة ابخلط العرىب وأنشطة
وللحصول  .ابخلط العريب لرتقية قدرة التالميذ على مهارة الكتابة

على البياانت فقام الباحث ابلبحث التجرييب يف الصف 
 2139/2121للسنة الدراسية  MIN Aceh Besarبـــ أ-اخلامس

اعتمادا على رسالة عميد كلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة  
 B-16390/Un.08/FTK.: برقم اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه

/TL.00.6/12/2019  
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 :حملة عن ميدان البحث -2

 اليت تقع يف املدارس إحدى هي MIN 8 Aceh Besarإن 

 .Ulee Lheu-Simpang Rima, Gampong Lamlupu, Kec شارع

Peukan Bada Aceh Besar   وقد أسس هذه املدرسة يف السنة
 . يتم فيها تدريس اللغات األجنبية، منها اللغة العربية.م 3958

املناهج الدراسية  فيها تستعمل MIN 8 Aceh Besarفكانت 
 ع ساعتني،وعدد ساعات تعلم اللغة العربية يف األسبو  ،2131

مدرسا. وأما  45وعدد املدرسني الذين يعملون يف هذه املدرسة 
مدرسني كما  2مدرسو اللغة العربية يف هذه املدرسة فعددهم 

 يتضح يف اجلدول اآليت:

  4-2اجلدول 

  عدد املدرسني اللغة العربية

 يف املتخرج املادة امساء املدرسني الرقم 

، جسمانيدار -1
S.Ag 

الدينية 
 الميةاإلس

 جامعة 
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 جامعة  الكميياء S.Pd.I، جويتا -2
، تلميذ 812كان عدد التالميذ يف املدرسة اإلبتدئية 

وذلك متكون من الصف األول حىت الصف السادس، وكان 
 الصفوف كما يف اجلدول التايل:عددهم من كل 

 4-6دول اجل
 عدد التالميذ الذين يتعلمون يف هذه املدرسة

 الرقم صلمرحلة الف التالميذ
 -3 الفصل األول  )أ( 21
 -2 الفصل األول )ب( 25
 -1 الفصل األول )ج( 28

 -4 الفصل األول  )د( 27

(7الفصل األول  ) 21  5- 

  اجملموع 154
 -1 الفصل الثاين )أ( 29
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 -8 الفصل الثاين )ب( 13

 -7 الفصل الثاين )ج( 11

 -9 الفصل الثاين )د( 29

(الفصل الثاين )ه 27  -31 

  اجملموع 141
 -1 الفصل الثالث )أ( 21
 -8 الفصل الثالث )ب( 28
  الفصل الثالث )ج( 21
  الفصل الثالث )د( 21

 اجملموع 115
 -7 الفصل الرابع )أ( 17

 -9 الفصل الرابع )ب( 17

 -31 الفصل الرابع )ج( 17
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 اجملموع 114
 -33 الفصل اخلامس )أ( 15
 -32 الفصل اخلامس )ب( 14
 -31 الفصل اخلامس)ج( 11

 اجملموع 116
 -34 الفصل السادس)أ( 18
 -35 الفصل السادس)ب( 18
 -31 الفصل السادس)ج( 11

 اجملموع 111

 كل اجملموع  136

 (2121)مصدر البياانت من واثئق املدرسة، سنة                                 

 812األول  رحلةامل من التالميذ عدد أن اجلدول أشار
 .تالميذ الذي ينقسم من الفصل األول حىت الفصل السادس

 .أ-يف هذا البحث الفصل اخلامسواختار الباحث 
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 4-3اجلدول 
للسنة الدراسية  MIN 8 Aceh Besarاملباين والوسائل يف 

6161-6112 

 عدد الوسائل الرقم
 21 الفصل -3
 3 املكتبة -2
 31 دورة املياه -1
 2 صفاملق -4
 3 أعهاء هيئة التدريس -5
 3 اإلدارة الرئس املدرسة -1
 3 بيت  أمني املدرسة -8
 1 املنتزه -7
 3 املستوصف -9
 3 املصلى -31

 44 اجملموع
 (2121)مصدر البياانت من واثئق املدرسة، سنة                                 
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لتالميذ على حتسني الكتابة ابخلط العرىب لرتقية قدرة ا -1
  مهارة الكتابة

 ( أنشطة البحث:1

وأما عدد التالميذ اليت قام الباحث إبجراء التجريبية يف 
الفصل اخلامس)أ(. وجلمع البياانت فقام الباحث نفسها ابلبحث 
احلقلي يف تلك املدرسة. سيوضحها الباحث ابلتوقيت التجريي 

   يف اجملموعة التجريبية كما يف اجلدول التايل: 

 4-4اجلدول
 التوقيت التجرييب يف اجملموعة التجريبية

 الساعة التاريخ اليوم اللقاء

ديسمرب  19 اإلثنني اللقاء األول
2139 

17:11 – 
31:11 

ديسمرب  32 اخلميس اللقاء الثاين
2139 

31:35 – 
32:35 
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حتسني الكتابة ابخلط العرىب لرتقية قدرة التالميذ على ( 6

 :مهارة الكتابة
 قام الباحث بالختبار القبلى ييبالتجر  البحثوهذا 

والبعدي للتعرف على قدرة حتسني الكتابة ابخلط العرىب. وإن 
مادة التعليم مأخوذة من كتاب دروس اللغة العربية للمدرسة 

 اإلبتدئية اإلسالمية لصف اخلامس ابملوضوع "سورة الناس".
فكما وأما إجراء حتسني الكتابة ابخلط العرىب ابللقائني  

 اجلدول التايل:يعرض يف 

 4-5اجلدول
حتسني الكتابة ابخلط عملية تعليم وتعلم اللغة العربية بدون 

 العرىب لرتقية قدرة التالميذ على مهارة الكتابة

 )اللقاء األول(
 أنشطة التالميذ أنشطة املدرس

 يرد التالميذ التحية - الفصل إبلقاء التحية املدرس دخلي -
 يقرأ التالميذ الدعاء - الدعاء بقراءة املدرس أيمر -



51 
 

 
 

املدرس بقراءت كشف الغياب  يقوم -
  وينادى واحدا فواحدا

  بدعوة التالميذ يهتم -

 كشف الغياب
عن الشرح  أسئلة املدرس يسأل -

 السابق
 سؤال جييب التالميذ -

 املدرسة

التالميذ اإلختبار  جييب - القبلى  االختبار املدرس ويقوم -
 القبلى

 يشارك املدرس النهرية مع املوضوع  -

 سورة الناس

يقبل التالميذ النهرية    -
 سورة الناس يف املوضوع

أن يقراؤو  التالميذ املدرس أيمر -
 سورة الناس النهرية مع املوضوع

النهرية التالميذ يقراءون  -
سورة  مع املوضوع

 الناس

 النهريةيفهم  أن املدرس يرجو- 
 ناس"سورةال ابملوضوع "

يبحث التالميذ مع  -
 أصدقائه

اختتم املدرس بقراءة الدعاء وإلقاء  -
  السالم

 يرد التالميذ السالم -
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 4-2اجلدول 

تحسني الكتابة عملية التعليم والتعلم ملادة اللغة العربية ب
  ابخلط العرىب لرتقية قدرة التالميذ على مهارة الكتابة

 (اللقاء الثاثى)

 التالميذأنشطة  أنشطة املدرس

 الفصل إىل املدر س يدخل -

 التحية إبلقاء

 التحية يرد التالميذ -

 يقرأ التالميذ الدعاء - أيمر املدر س بقراءة الدعاء -
املدر س بقراءة كشف الغياب  يقوم -

  وينادى واحدا فواحدا

يهتم التالميذ بدعوة كشف  -
 الغياب

الشرح  عن أسئلة املدر س يسأل -
 السابق

  سؤال التالميذ جييب -
 املدرس

 نيبتحس املدر س يستخدم -
 اخلط العرىب

يسمع التالميذ عما يقدم  -
 املدرس

مخس فرقات مث  اىل املدرس يقسم -
 يكتاب اخلط العرىب لكل فرق

جيلس التالميذ مع أصدقائه  -
اخلط العرىب يف ويبحث 
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 فرقتهم 

يشرح املدر س اخلط العرىب عن  -
" بتحسني املوضوع"سورة الناس
 الكتابة ابخلط العرىب 

إىل  ويسمتع يهتم التالميذ -
شرح املدرس على اخلط عن 
املوضوع "سورة الناس" 
بتحسني الكتابة ابخلط 

 العرىب

يقوم املدرس بتوزيع التالميذ يف  -
جمموعات لشرح اخلط العرىب 
اجلديد بتحسني الكتابة ابخلط 

 العرىب

يناقش التالميذ مع أصدقاء  -
وعة عن اخلط العرىب اجملم

اجلديد بتحسني الكتابة 
 ابخلط العرىب

 بقرائة التالميذ املدس أيمر 

"سورة الناس"  يف حتسني الكتابة 
  ابخلط العرىب

"سورة الناس"  التالميذ يقرؤون
يف حتسني الكتابة ابخلط 

 العرىب

حتسني أيمر املدرس التالميذ  -
 الكتابة ابخلط العرىب

 

الكتابة حتسني التالميذ  -
  ابخلط العرىب
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سورة  أيمر املدرس التالميذ كتابة  -
 الناس

 سورة الناس التالميذ يكتبون -

  اإلختبار التالميذ وجييب - البعدي  االختبار املدر س يقوم -
 البعدي

 يصلح املدرس اخلطاء من الكتابة -

 التالميذ على اخلط العريب

يشرح التالميذ على إصالح  -
 املدرسة

شرح املدرس اخلالصة من العملية ي -
 سورة الناسالتعليم عن 

  إىل التالميذ يستمع -
 اخلالصة جيدا

املدرس يعطي سؤاال عن  -
االهتمامات والقدرات اليت 

 .شعرهبا يف التعلم الذي حيدث.

 

جييب التالميذ على أسئلة  -
حول االهتمامات والقدرات 

 املتصورة يف التعلم

 ة الدعاء إبلقاءاختتم املدرس بقراء -

 التحية

 يرد التالميذ التحية -
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 حتليل البياانت: -ب

 حتليل البياانت املالحظة املباشرة: -1

ويقوم الباحث يف مجع البياانت ابملالحهة املباشرة أثناء 
التعليم ملعرفة أحوال عملية تعليم الكتابة وتعل مها بتحسني الكتابة 

 على مهارة الكتابة. ابخلط العرىب لرتقية قدرة التالميذ

والتالميذ   هذه البياانت من أنشطة املدر سكما عرفنا يف
  عند إجراء عمالية التعليم والتعلم ابلقانون:

 

 النسبة املؤية  = 𝑝البيان: 

R= جمموع القيمة احلصولة عليها 

T= النتيجة الكاملة  

الميذ عند إجراء عمالية والت وحتدد املسند ألنشطة املدر س
 التعليم والتعلم إىل مخسة احلويل: 

𝑝 =
𝑅

𝑇
× 100% 
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 = جيد جدا311-73%

 = جيد 71-13%

 = مقبول 11-43%

 = انقص % 41-23

 = راسب % 21-1

 ( أنشطة املدّرس يف عملية التعليم والتعلم:6

أنشطة املدر س يف عملية التعليم والتعلم للحصول على 
ية قدرة التالميذ على مهارة بتحسني الكتابة ابخلط العرىب لرتق

 :اآليت  1-4اجلدول كما يشري إليه  الكتابة 

 1-4اجلدول 
 يف عمالية التعليم والتعلم املدرسنتيجة أنشطة 

 4 3 6 1 الناحية امللحوظة رقمال
 األنشطة األوىل -أ
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يدخل املدرس إىل  -3 
 الفصل ويبدأ الدرس

   √ 

إدراك املدرس ابلسؤال  -2
 طعن كتابة اخل

  √  

يبلغ املدرس عن  -1
 املوضوع وأهداف التعليم 

   √ 

 األنشطة األساسية -ب
يقوم املدرس إبعداد  -3 

 املواد التعليم اخلط
   √ 

يشرح املدرس عن كيفة  -2
 التعلم اخلط بصوت الواضح

  √   

حياول املدرس أن  - 1
 يكتب املواد "سورة الناس"

   √ 

ميذ يفسح املدرس التال -4
 عن األسئلة

   √ 

  √  يعطي املدرس البحث  -5
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 املواد يعطيه
أيمر املدرس التالميذ أن  -1

يكتب اخلط بسورة 
الناس لقواعد الكتابة 

 اجليدة والصحيحة

   √ 

يقوم املدرس بعالج  -8
نتائج التعلم وضمن 
عدد وجود األخطاء 

 يف كتابة اخلط

  √  

 األنشطة النهاية -ج
درس التالميذ يدل امل -3 

أن يقوم خالصة املواد 
 التعلم

   √ 

يعطي املدرس املقوي  -2
 للمواد التعلم

  √  

 43 اجملموع
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 = جيد جدا. 4= جيد،  1= مقبول،  2، انقص=  3تقدر النتيجة :    

 : فهي  وأما نتيجة أنشطة املدر س يف عملية تعليم االكتابة

P =
R × 100%

T
 

p =
43×100٪

48
    

p =
4300

48
٪  

p = 89,58%     

pنتيجةوب =  -73حد تدل على أهنا وقع بني     % 89,58
. فتكون داللة أن أنشطة املدر س يف جيد جدامبعن  311٪

بتحسني الكتابة ابخلط العرىب لرتقية عملية تعليم الكتابة وتعل مها 
 قدرة التالميذ على مهارة الكتابة. 

 ( أنشطة التالميذ يف عمالية التعليم والتعلم:6
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التالميذ يف عمالية التعليم والتعلم  أنشطةللحصول على 
بتحسني الكتابة ابخلط العرىب لرتقية قدرة التالميذ على مهارة 

 :اآليت  8-4اجلدول كما يف  الكتابة.
  8-4اجلدول 

 نتيجة أنشطة التالميذ يف عمالية التعليم والتعلم

 التقرير
اجلائب 
 املرصود

 الرقم

تابة بك مجيع التالميذ يهتمون
ذي يعرضه اخلط املرتبط ابلتعليم ال

 املدرس
√4  

 
 
 

اهتمام 
 التالميذ

 
 
 

 

3-  
تابة كثري التالميذ يهتمون بك
ذي يعرضه اخلط املرتبط ابلتعليم ال

 املدرس
1 

تابة بعض التالميذ يهتمون بك
ذي يعرضه اخلط املرتبط ابلتعليم ال

 املدرس
2 
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تابة التالميذ يهتمون بك حدأال 
ذي يعرضه ط املرتبط ابلتعليم الاخل

 املدرس
3 

 مجيع التالميذ يناقشون عن
4√ املوضوع "سورة الناس "  

 
مناقش 
 التالميذ

2-  

كثري التالميذ يناقشون عن 
 املوضوع "سورة الناس "

1 

 بعض التالميذ يناقشون عن
 املوضوع "سورة الناس "

2 

 التالميذ يناقشون عن حدال أ
الناس"املوضوع "سورة   3 

ؤال يسألون السمجيع التالميذ 
يسأل  الصعبة من املادة  √4   

نشاط 
التالميذ يف 
 طرح األسئلة

1-  
ؤال يسألون السكثري التالميذ  

يسأل الصعبة من املادة  1 

ؤال يسألون السبعض التالميذ  2 
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يسأل الصعبة من املادة  
ال يسألون السؤ التالميذ  حدال أ

يسأل الصعبة من املادة  3 

ج كتابة مجيع التالميذ مراجعة نتائ
يدة اخلط للحصول على كتابة ج

 وصحيحة
√4  

 
 
 

نتائج كتابة 
 اخلط املنقحة

4-  

اجعة كثري التالميذ التالميذ مر 
ل على  نتائج كتابة اخلط للحصو 
 كتابة جيدة وصحيحة

1 

ج كتابة بعض التالميذ مراجعة نتائ
يدة اخلط للحصول على كتابة ج

يحةوصح  
2 

ج  التالميذ مراجعة نتائ حدال أ 
تابة كتابة اخلط للحصول على ك

 جيدة وصحيحة
3 

ط مجيع التالميذ حياولون اخل √4   5-  
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  بشكل متكرر للحصول على
د كتابة جيدة وصحيحة لقواع

 اخلط

 
 

تدرب على  
ط كثري التالميذ حياولون اخل كتابة اخلط

  بشكل متكرر للحصول على
د يحة لقواعكتابة جيدة وصح

 اخلط

1 

ط بعض التالميذ حياولون اخل
  بشكل متكرر للحصول على
د كتابة جيدة وصحيحة لقواع

 اخلط

2 

ط التالميذ حياولون اخل حدال أ
  بشكل متكرر للحصول على
د كتابة جيدة وصحيحة لقواع

 اخلط

3 

ابة مجيع التالميذ يقومون بكت 4  1-  
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يث اخلط بشكل جيد وصحيح حب
وفهم الكتابةيسهل القراءة   

 
 

النتائج 
النهائية 
طلكتابة اخل  

تابة كثري التالميذ يقومون بك
يث اخلط بشكل جيد وصحيح حب
 يسهل القراءة وفهم الكتابة

√1  

ابة بعض التالميذ يقومون بكت
يث اخلط بشكل جيد وصحيح حب
 يسهل القراءة وفهم الكتابة

2 

ابة التالميذ يقومون بكت حدال أ
يث كل جيد وصحيح حباخلط بش

 يسهل القراءة وفهم الكتابة
3 

 63  

=  4= جيد،  1= مقبول،  2، انقص=  3تقدر النتيجة :     
  جيد جدا.
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 فهي:  وأما نتيجة أنشطة التالميذ يف عملية تعليم الكتابة 

P =
R × 100%

T
 

p =
23× 001٪

24
    

p =
2300

24
٪  

p = 95,83 %     

pنتيجةبو  =  -73هنا وقع بني حد تدل على أ    % 95,83
يف  . فكون داللة أن أنشطة املدر سجيد جدامبعن  311٪

بتحسني الكتابة ابخلط العرىب لرتقية عملية تعليم الكتابة وتعل مها 
 قدرة التالميذ على مهارة الكتابة.

 :حتليل البياانت عن االختبار القبلي والبعدي -1

ابخلط العرىب  حتسني الكتابة قبلعلى أنشطة التالميذ  ملعرفة
 MIN 8 Aceh Besar)) بسارأتشيه  7مبدرسة اإلبتدائية االسالمية 
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 القبلي االختبار على فاعتمد الباحث التجريبية العملية بعد

 اجلدول يف كما التالميذ اختبار نتائج عرض وميكن. والبعدي

 :اآليت

 2-4اجلدول 
 البعدي االختبارو  نتائج االختبار القبلي

  نتيجة نتيجة
لتالميذا  

 
اراالختب تقدير  

يالبعد   
ار االختب تقدير  

 القبلي
(3التلميذ) 51 مقبول 55 مقبول  

(2التلميذ ) 81 جيد 71 جيد جد  

(1التلميذ ) 51 مقبول 11 مقبول  

(4التلميذ ) 51 مقبول 85 جيد  
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(5التلميذ ) 51 مقبول 51 مقبول  

(1التلميذ ) 11 مقبول 15 جيد  

(8ميذ )التل 15 جيد 15 جيد  

(7التلميذ ) 75 جيد جدا 91 جيد جدا  

(9التلميذ ) 12 جيد 12 جيد  

(31التلميذ ) 41 انقص 45 مقبول  

(33ا التلميذ ) 85 جيد 71 جيد  

(32التلميذ ) 11 مقبول 15 جيد جدا  

(31التلميذ ) 55 مقبول 11 مقبول  

(34التلميذ ) 85 جيد 71 جيد  



81 
 

 
 

(35التلميذ ) 11 انقص 51 مقبول  

(31التلميذ ) 11 انقص 11 مقبول  

(38التلميذ ) 55 مقبول 15 جيد  

(37التلميذ ) 15 جيد 81 جيد  

(39التلميذ ) 81 جيد 85 جيد  

(21التلميذ ) 11 مقبول 15 جيد  

(23التلميذ ) 15 جيد 15 جيد  

(22التلميذ ) 71 جيد 74 جيد جدا  

(21التلميذ ) 15 جيد 81 جيد  

(24ذ )التلمي 85 جيد 71 جيد  
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(25التلميذ ) 55 مقبول 11 مقبول  

(21التلميذ ) 51 مقبول 55 مقبول  

(28التلميذ ) 11 مقبول 85 جيد  

(27التلميذ ) 41 انقص 51 مقبول  

(29التلميذ ) 45 مقبول 51 مقبول  

(11التلميذ ) 51 مقبول 55 مقبول  

(13التلميذ ) 85 جيد 71 جيد  

(12التلميذ ) 15 مقبول 85 جيد  

يدج  (11التلميذ ) 85 جيد 71 

(14التلميذ ) 55 مقبول 15 جيد  
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(15التلميذ ) 85 جيد 71 جيد  

 اجملموع 6181  6341 
6341

: 
35=
21 

6181
: 

35=
21 

 املعدل

ومن هذا اجلدول يدل على أن نتيجة االختبار القبلي 
 ونتيجة االختبار البعدي املعدلة بتقدير 2178املعدلة بتقدير 

حليل بياانت االختبار القبلي وبياانت االختبار ولت. 2143 
( Uji Normalitas)البعدي قام الباحث أوال ابالختبار الطبيعي

وتتضح نتيجته يف ، ”SPSS Statistics 22 “ابستخدام برانمج 
 اجلدول التايل: 
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 11-4اجلدول 

 من االختبار القبلي واالختبار البعدي نتيجة ضيط الفائيل

((Uji Normalitas 

Tests of Normality 

Data 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

1 Pree Test ,101 35 ,200* ,966 35 ,340 

2 Post Test ,136 35 ,101 ,953 35 ,144 
a. Lilliefors Significance Correction 

 يل االختبار القبلييدل أن حتص 31-4ومن اجلدول 
مبستوى  Uji Normalitas)) العملوالبعدي ابستعمال اختبار 

ختبار البعدي مبستوى واال 1،15 أكرب من 0،141(sig) الداللة
ري تلك النتيجة إىل .فتش 1،15أكرب من  1،344( sig) الداللة

ختبار ابالتتم توزيعها بشكل طبيعي، مث يقوم الباحث  أانلبياانت
يبني عن حيصيل  33-4اجلدول و  Uji Homogenitas)املتجانس)

 Uji Homogenitas)) االحتبار املتجانس
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 11-4اجلدول 
 Uji Homogenitas))نتيجة اإلختبار املتجانس

 

حتصيل االحتبار  أن يدل على 33-4اجلدول  ومن 
 Sig 529،1) )مبستوى الداللة  Uji Homogenitas)) املتجانس
 . فتشري تلك النتيجة إىل أن البياانت متجانسة.1،15أكرب من 

ابعتماد على البياانت السبقة أن نتيجة ضبط الفائيل  
((Uji Homogenitas ختبار تم توزيعها بشكل طبيعي ونتيجة لالي

أن البياانت متجانسة.  تشري إىل Uji Homogenitas)) املتجانس
أما جمموع املرتق بني نتيجة  (uji t) . ت –وميكن إجراء ابختبار 

ت فيههر   -االختبار القبلى واالختبار البعدي إلجراء اختبار
 كما يف اجلدول اآلتى :

 
 

Test of Homogeneity of Variances 

Datetest 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,402 1 68 ,528 
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 16-4اجلدول 
 نتيجة املعدلة من االختبار القبلي واالختبار البعدي

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pree Test 59.63 35 13.530 2.287 

Post Test 66.89 35 11.626 1.965 

يدل على نتيجة االختبار القبلي  32-4اجلدول 
واخلطوة التالية هي  11,79ونتيجة االختبار البعدي  59,11

 الكتابة  ابخلط العرىب لرتقية قدرة التالميذإىل فعال حتسني  نهر
وحتصيله   .(T-Test)االختبار -على مهارة الكتابة ابستعمال ت

 :اآليت 31-4كما اجلدول 
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 13-4اجلدول 

 (T-Test)االختبار -حتصيل ت

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T Df 

Sig. 

(2-

taile

d) Mean 

Std. 

Devi

ation 

Std. 

Erro

r 

Mea

n 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower 

Upp

er 

Pair 

1 

-Pree Test 

- Post Test -7.257 6.469 
1.09

3 
-9.479 

-

5.03

5 

-6.637 34 .000 

 Sig. (2-tailed) /يدل على أن حتصيل  السابقاجلدول و 

(p-value) 1,111  هذا ( و 1،111 > 1،15) 1,15أصغر من
حتسني  مردود حيث يوجد Hoمقبول وأن  Ha يدل على أن

 .الكتابة  ابخلط العرىب لرتقية قدرة التالميذ على مهارة الكتابة
 املناقشة: -ج

حتسني الكتابة ابخلط أما املناقشة هلذا البحث فهي أن 
ن مع دليل عنها العرىب لرتقية قدرة التالميذ على مهارة الكتابة



71 
 

 
 

درس والتالميذ فيه مطابقة مبا يطلب من فهي أن كل أنشطة امل
وكانت ملحوظة كما ورد يف دليل حتسني الكتابة ابخلط العرىب 

االختبارات. فقد حصل عليها الباحث من ورقة املالحهة بقيمة 
( وهذان تدالن 95،71٪) ( وبقيمة التالميذ79،57٪املدر س )

 .جيد جدا مبعن ٪ 311 -73على أهنما وقعا بني 
حتسني الكتابة ابخلط العرىب لرتقية  طة التالميذ يفوأما أنش

االختبار القبلي حتصل على  قدرة التالميذ على مهارة الكتابة
مبستوى  Uji Normalitas)) والبعدي ابستعمال اختبار العمل

 (sig) واإلختبار البعدي مبستوى الداللة 0،141(sig) الداللة

لم اللغة العربية أي أن معهم التالميذ يشجعون يف تع ،1،344
بتحسني الكتابة ابخلط العرىب لرتقية قدرة التالميذ على مهارة 

 الكتابة.

بتحسني الكتابة ابخلط العرىب لرتقية قدرة التالميذ وكان 
نتيجتا االختبار القبلي واالختبار  يتضحه على مهارة الكتابة

 SPSS “ابستخدام برانمج  (T-Test)االختبار -تالبعدي بعد 

Statistics 22”،  نتيجة مستوى الداللةيدل على أن  وهذا Sig. 
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(2-tailed) 1،111  نتيجة مستوى الداللة وهي أصغر من
 حتسني الكتابة ابخلط العرىب وهذه النتيجة تدل على أن 1،15

 .قدرة التالميذ على مهارة الكتابةيكون فعاال لرتقية 

 حبر الدين احلاج عبد الصفاهذا البحث تؤكده رسالة 

ليس هناك دليل علمي حيدد بداية رسم اخلط العرىب، ولكن هناك 
رواايت اترخيية مشهورة تناولت بداية اخلط العرىب مأتى : فمن 
املؤرخني من يقول إن أصل احلرف العرىب يرجع إىل آدم عليه 

. 13السالم لقوله تعاىل : )وعلم آدم األمساء كلها( سورة البقرة: 
عربية. فاخلط العرىب أمر توقيفى من هللا وعلى هذا جتمع املصادر ال

عز وجل عرفه آدم موته بثالامائة سنة كتبه ىف الطني. فلما أصاب 
األرض من الطوفان والغرق وجد كل قوم كتابتهم فكتبوا، فكان 
إمساعيل عليه السالم قد وجد كتابة العرب ولذى يعترب أبو العرب 

ربية. كما قال أبو ذر املستعربة والىت منهاقريش أول من تكلم ابلع
رضى هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه سلم قال: أول من خط 

 3.ابلقلم بعد آدم عليه السالم إدريس عليه السالم
                                                           

1 Bahruddin Abdul Safa,تطوير اخلط العرىب عبد العصور, Jurnal 

Nady Al-Adab  Vol. 1, No. 1, 2008, Hlm. 15 
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 حتقيق الفروض: -د

 الفصل الرابع أن الفرض هلذا البحث هو كما ذكرت يف  
  فرضان أي:

 :Ha البديل الفرض -3

إن حتسني الكتابة ابخلط العريب يكون فعاال لرتقية قدرة 
 .التالميذ على مهارة الكتابة

 :Ho الصفري الفرض -2

إن حتسني الكتابة ابخلط العرىب ل يكن فعاال لرتقية قدرة 
االختبار القبلي د حتليل وبع التالميذ على مهارة الكتابة.

ابستخدام  (T-Test) االختبار-ت واالختبار البعدي
يتضح أن نتيجة مستوى  ”SPSS Statistics 22 “برانمج 
نتيجة وهي أصغر من  Sig. (2-tailed)  1،111الداللة 

البديل وهذا يدل على أن الفرض  1،15مستوى الداللة 
)a(H  الصفري  الفرضمقبول و)O(H ه النتيجة مردود. وهذ

حتسني الكتابة ابخلط العرىب احملصولة عليها تدل على أن 
 التالميذ على مهارة الكتابةيكون فعاال لرتقية 
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 نتائج البحث: -أ
قد انتهى الباحث يف هذه الرسالة مما يتعلق بتحسني 

ـــــ بـ الكتابة ابخلط العرىب لرتقية قدرة التالميذ على مهارة الكتابة
MIN 8 Aceh Besar فاآلن حيسن ابلباحث أن يقدم نتائج ،

 البحث واملقرتحاهتا ختاما هلذه الرسالة.

أن يعرض الباحث  بعد وجد الباحث بعض نتائج البحث
  منها: ابلبحث التجرييب من البداية حىت النهاية،

حتسني الكتابة ابخلط العرىب إن أنشطة املدر س والتالميذ يف  -3
قدرة التالميذ على مهارة الكتابة جيد جدا. بناء لرتقية 

 على احملمولة من املالحة املباشرة للمدرس هي نتيجة
( وهذه تدل على 95،71٪( ونتيجة التالميذ )٪79،57)

. تعين عملية التعليم ٪311-73ما وقعت بني حله 
لرتقية قدرة التالميذ تحسني الكتابة ابخلط العرىب والتعلم ب

   تابة.على مهارة الك
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لرتقية قدرة التالميذ  حتسني الكتابة ابخلط العرىب فعالإن  -2
من  نتيجة أن على مهارة الكتابة. ويعتمد الباحث على

حيصل على النتيجة  (T-Test) اإلختبار-حتصيل ت
 Sig. (2-tailed) 1،111( ومستوى الداللة -1،111)

فيدل على  1،15نتيجة مستوى الداللة وهي أصغر من 
 O(H(الصفري  الفرضمقبول و  H)a(البديل فرض أن ال

  .مردود
  اإلقرتاحات: -ب

اعتمادا على الهواهر السابقة يقدم الباحث االقرتاحات 
 اآلتية:

ينبغي للمدرسني أن يطب قوا طريقة مناسبة يف تعليم مهارة  -3
الكتابة ألن هلا أثرا شديدة لرتقية رغبة التالميذ وقدرهتم 

 .على اللغة العربية
أتشيه  7ينبغي للتالميذ ابملدرسة اإلبتدائية االسالمية رقم   -2

بتحسني الكتابة ابخلط بسار أن يستمروا تعلم الكتابة 
 .العرىب حىت ترقي قدرهم على مهارة الكتابة
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ينبغي على القارئني الذين يقرؤون هذا البحث أن يتفضلوا   -1
لحوا ابلنقد البنائي، إذا وجدوا فيها خطأ أو نقصا فيص

هذه العيوب حىت يكون هذا البحث كامال مفيدا  
 للجميع.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 

 
 

 املراجع
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 .مرجع سابق، 3979، ذوقان عبيدات وأصحابه
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، القاهرة: دار اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى

 الفكر العريب.

املدخل إىل البحث يف العلوم ، 2111صاحل ابن محد، 
 ان.حلاشر: املكتبة امليكالسلوكية، ا

، تعلم اللغات احلية وتعليمها ،3973صالح عبد اجمليد العريب،
  .مكتبة لبنان

  ، وسيط اللغة العريب.معجم املعاين اجلامعقاموس 

املهارات اللغوية مدخل إيل ، 3991حممد صاحل الشنطي،  
، دار خصائص اللغة العربية              وفنوهنا

 األندلس.

، دار الفكر ريس اللغويةفن التد، 3997حممد صاحل مسك، 
 العرىب، قاهرة. 

، الطبعة األوىل، كيف نعلم اخلط العريب، 3975معروف زريق، 
 دمشق: دار الفكر.
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LEMBAR OBSERVASI PENGAMATAN LANGSUNG 

AKTIVITAS SISWA 

1. Observer Mengamati keaktifan siswa dalam kelas selama 

berlangsungnya Pembelajaran untuk Memperbaiki Tulisan 

Bahasa Arab dengan menggunakan Kaligrafi Arab. 

2. Observer memberikan skor sesuai petunjuk berikut: 

1 : kurang 

2 : Cukup 

3 : Baik 

4 : Sangat Baik 

 

No Aspek yang 

diamati 

 

Keterangan 

1 Perhatian siswa 4 Semua siswa memperhatikan tulisan 

kaligrafi terkait topik pembelajaran 

yang ditampilkan oleh guru. 

3 Sebagian besar siswa memperhatikan 

tulisan kaligrafi terkait topik yang 

ditampilkan oleh guru. 

2 Sebagian kecil siswa memperhatikan 

tulisan kaligrafi terkait topik yang 

ditampilkan oleh guru. 

1 Tidak ada siswa yang memperhatikan 

teks terkait topik yang ditampilkan oleh 

guru. 

2 Diskusi siswa 4 Semua siswa berdiskusi bersama 

seputar materi kaligrafi سورة الناس   yang 

diberikan oleh guru.  

3 Sebagian besar siswa berdiskusi 

bersama seputar materi kaligrafi سورة  

 .yang diberikan oleh guru الناس

2 Sebagian kecil siswa berdiskusi 

bersama seputar materi kaligrafi سورة  

 .yang diberikan oleh guru الناس
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1 Tidak ada siswa yang berdiskusi 

bersama seputar materi kaligrafi سورة  

 .yang diberikan oleh guru الناس

3 Keaktifan siswa 

dalam bertanya 

4 Semua siswa menanyakan hal-hal yang 

belum dipahami yang berkaitan dengan 

materi pembelajaran. 

3 Sebagian besar siswa menanyakan hal-

hal yang belum dipahami yang 

berkaitan dengan materi pembelajaran. 

2 Sebagian kecil siswa menanyakan hal-

hal yang belum dipahami yang 

berkaitan dengan materi pembelajaran. 

1 Tidak ada siswa yang menanyakan hal-

hal yang belum dipahami yang 

berkaitan dengan materi Pembelajaran. 

4 Revisi hasil 

Tulisan Kaligrafi 

4 Semua siswa merevisi kembali hasil 

tulisan kaligrafi untuk mendapatkan 

tulisan yang baik dan benar. 

3 Sebagian besar siswa merevisi kembali 

hasil tulisan kaligrafi untuk 

mendapatkan tulisan yang baik dan 

benar. 

2 Sebagian kecil siswa merevisi kembali 

tulisan kaligrafi untuk mendapatkan 

tulisan yang baik dan benar. 

1 Tidak ada siswa yang merevisi kembali 

tulisan kaligrafi  untuk mendapatkan 

tulisan yang baik dan benar. 

5 Mempratekan 

Tulisan Kaligrafi 

4 Semua siswa mencoba menuliskan 

kaligrafi berulang kali untuk 

mendapatkan tulisan yang baik dan 

benar sesuai dengan kaidah penulisan 

kaligrafi. 

3 Sebagian besar siswa mencontohkan 

tulisan kaligrafi berulang kali untuk 

mendapatkan tulisan yang baik dan 

benar sesuai dengan kaidah penulisan 

kaligrafi. 
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2 Sebagian kecil siswa mencontohkan 

tulisan kaligrafi berulang kali untuk 

mendapatkan tulisan yang baik dan 

benar sesuai dengan kaidah penulisan 

kaligrafi. 

1 Tidak ada siswa mencontohkan tulisan 

kaligrafi berulang kali untuk 

mendapatkan tulisan yang baik dan 

benar sesuai dengan kaidah penulisan 

kaligrafi. 

6 Hasil akhir 

Tulisan Kaligrafi 

4 Semua siswa menuliskan kaligrafi 

dengan baik dan benar sehingga 

tulisanya mudah untuk di bacakan dan 

dipahami. 

3 Sebagian besar siswa menuliskan 

kaligrafi dengan baik dan benar 

sehingga tulisanya mudah untuk di 

bacakan dan dipahami. 

2 Sebagian kecil siswa menuliskan 

kaligrafi dengan baik dan benar 

sehingga tulisanya mudah untuk di 

bacakan dan dipahami. 

1 Tidak ada siswa menuliskan kaligrafi 

dengan baik dan benar sehingga mudah 

untuk di bacakan dan dipahami. 

Jumlah  
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LEMBAR OBSERVASI GURU 

Berilah tanda (√( untuk jawaban “Ya” atau “Tidak” sesuai dengan 

pendapat Bapak/Ibu secara objektif. 

No Aspek yang diamati Ya Tidak 

1 Kegiatan Awal :   

 1. Guru masuk kelas dan memulai pelajaran 

tepat waktu. 
  

 2. Guru melakukan apersepsi dengan 

menanyakan tetang penulisan kaligrafi  
  

 3. Guru menyampaikan topik dan tujuan 

pembelajaran yang diharapkan dapat 

dicapai oleh siswa berkenaan dengan سورة

 الناس 

  

2 Kegiatan Inti :   

 1. Guru mempersiapakan materi 

pembelajaran kaligrafi  
  

 2. Guru menjelaskan tata cara penulisan 

kaligrafi dengan suara yang jelas. 
  

 3. Guru mencoba menuliskan materi  سورة

 الناس
  

 4. Guru memberikan kesempatan siswa 

bertanya. 
  

 5. Guru meminta siswa berdiskusi tentang 

materi yang telah diberikan. 
  

 6. Guru menuntun siswa untuk menuliskan 

kaligrafi سورة الناس sesuai kaidah tulisan  

yang baik dan benar. 

  

 7. Guru mengadakan perbaikan terhadap 

hasil kerja  masing-masing siswa dan 

memastikan tidak ada kesalahan dalam 

tata penulisan kaligrafi. 

  

3 Penutup :   

 1. Guru mengarahkan siswa membuat   
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kesimpulan materi yang telah 

dipelajari. 

 2. Guru memberikan penguatan 

terhadap materi yang telah 

dipelajari. 

  

 Jumlah   
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB 

Satuan   : MIN (Madrasah Ibtidayah Negeri) 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/ Semester  : V (Genap) 

Materi Pokok  : سورة الناس 

Jam Pertemuan : 2 X 40  Menit 

KOMPETENSI INTI (KI) DAN KOMPETENSI DASAR (KD( 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1.  Menerima dan menjalankan ajaran  agama yang dianutnya. 

2.  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga,  teman, guru, 

dan tetangganya 

3. Memahami pengetahuan penulisan kaligrafi  

4. Mempratekan penulisan kaligrafi  

B. Kompetensi Dasar (KD) Dan Indikator 

Indikator Kompetensi Dasar 

3.1.1 Mengetahui tulisan kaligrafi  

huruf yang berdiri sendiri dan 

huruf yang tersambung terkait 

topik:سورة الناس 

dengan baik dan benar  

 

3.1.2 Membedakan tulisan kaligrafi 

huruf yang berdiri sendiri dan 

huruf yang tersambung terkait 

topik:سورة الناس 

dengan baik dan benar  

 

3.1 Memahami secara sederhana 

tulisan kaligrafi huruf yang 

berdiri sendiri dan huruf yang 

tersambung terkait topik: سورة

 الناس

 

4.1.1 Menyalin tulisan kaligrafi huruf 

yang berdiri sendiri dan huruf 

yang tersambung terkait 

4.1 Mendemonstrasikan tulisan 

kaligrafi huruf yang berdiri 

sendiri dan huruf yang 
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topik:سورة الناس 

  dengan baik dan benar  

 

 4.1.2  Mencontohkan tulisan kaligrafi 

huruf yang berdiri sendiri dan 

huruf yang tersambung terkait 

topik:سورة الناس 

           dengan baik dan benar  

 

 4.1.3    Mengulangi tulisan kaligrafi  

huruf yang berdiri sendiri dan 

huruf yang tersambung terkait 

topik:سورة الناس 

dengan baik dan benar  

 

4.1.4   Menuliskan kaligrafi  huruf 

yang berdiri sendiri dan huruf 

yang tersambung terkait 

topik:سورة الناس 

dengan baik dan benar  

tersambung terkait topik: سورة

اسالن  

 

 

C.  Materi Pembelajaran 

Q.S An-Nas :1-6 

( من شر الوسواس اخلناس 3( إله الناس )6( ملك الناس )1بسم هللا الرمحن الرحيم، قل أعوذ برب الناس )
 (2( من اجلنة والناس )5( الذي يوسوس يف صدور الناس )4)

Q.S Al-‘Ashr : 1-3 
ا ( إال الذين امنوا وعملوا الصاحلات وتواصو 6ان لفي خسر )( إن األنس1بسم هللا الرمحن الرحيم، والعصر )

 (3ابحلق وتواصوا ابلصرب )
 

D. Metode Pembelajaran  

1. Pendekatan ilmiah (scientifict approach)  

2. Metode Intiqaiyyah 

E. Sumber/ Media Pembelajaran 

1. Alat/Bahan: papan tulis, Spidol dan kertas karton 
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2.  Sumber Pembelajaran:  
  ,28, ص قواعد اخلط العرىبهاشيم حممد اخلطاط  
  ,35, ص نصائح اخلطاطنياحلاج ديدين سراج الدين  
 Referensi lain yang relevan. 

 

F. Kegiatan Pembelajaran ( 2 x 40 menit ) 

No.  Kegiatan Waktu 

1. Pendahuluan / Apersepsi 

a. Guru mengucapkan salam dan doa 

bersama  

b. Guru menanyakan tentang kabar murid  

c. Guru memberikan motivasi  sebelum 

memberi pelajaran  

d. Guru memeriksa kehadiran dan kerapian 

berpakaian siswa serta kebersihan kelas  

e. Guru sedikit mengulang materi yang 

telah dipelajari sebelumnya 

 

10 

Menit 

2. 

Kegiatan inti  

a. Mengamati  

 Guru mempersiapkan materi 

pembelajaran kaligrafi  

 Peserta didik mengamati tulisan 

kaligrafi yang telah disediakan 

oleh guru 

 Siswa memperhatikan dengan 

seksama tata cara menulis 

kaligrafi yang ditulisakan oleh 

guru 

 Siswa  mencoba menulis 

kaligrafi 

 Peserta didik melakukan 

pengamatan terhadap tulisan-

tulisan yang telah dituliskan oleh 

guru.   

55 

Menit 
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b. Menanya  

 Guru menanyakan pemahaman 

siswa tentang topic kaligrafi 

yang telah dijelaskan 

 Siswa menanyakan hal-hal yang 

belum mereka pahami tentang 

materi yang telah dijelaskan 

c. Mengeksplorasi  

 Siswa mencoba menuliskan 

tulisan-tulisan kaligrafi yang 

dipelajari 

 Siswa menyelesaikan beberapa 

latihan penulisan kaligrafi  

d. Mengasosiasi  

 Siswa menuliskan tulisan-tulisan 

kaligrafi  

 Siswa merevisi hasil tulisan-

tulisan kaligrafi  

e. Mengkomunikasi  

 Siswa mempresentasikan hasil 

tulisan kaligrafi 

 Guru memberikan penjelasan 

tambahan dan penguatan yang 

dikemukakan oleh peserta didik 

tentang penulisan kaligrafi 

 

3. 

Penutup  

a. Dibawah bimbingan guru siswa 

memberikan kesimpulan dan ringkasan 

materi pelajaran yang telah dipelajari 

b. Guru memberikan informasi tambahan 

tentang manfaat mempelajari nama-

nama warna, agar kita bisa mengetahui 

kebesaran Allah SWT yang telah 

menciptakan alam ini dengan keindahan 

warna. 

c. Guru memberikan pesan moral kepada 

anak-anak terus belajar bahasa Arab baik 

di rumah, di sekolah, dimana saja, dan 

15  

Menit 
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jika melihat suatu benda ucapakanlah 

dengan berbahasa Arab 

d. Guru bersama siswa menutup pelajaran 

dengan berdoa dan salam. 

 

G. Alat/bahan, media dan sumber belajar 

a. Alat/bahan  

 spidol 

 penghapus  

b. media  

 papan tulis  

 gambar  

c. sumber belajar  

 Buku Mata Pelajaran Bahasa Arab 

 Kamus Bahasa Arab-Indonesia 

 

H. Pendektan dan metode pembelajaran 

   Pendekatan ilmiah (scientifict approach)  

   Metode Intiqaiyyah 

I. Penilaian (Format terlampir) 

1. Format Penilaian Afektif 

Tema : سورة الناس 

 

No. 

 

Aspek Sikap 

Skor Pencapaian  

Catatan A B C D E 

1. Kesopanan terhadap 

guru 

      

2. Kesopanan sesama 

murid 

      

3. Kejujuran terhadap 

guru 
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4. Kejujuran sesama 

murid 

      

5. Kedisiplinan       

6. Percaya diri       

7. Bertanggung jawab       

8. Kepedulian       

 Skor Pencapaian 

rata-rata 

      

 

A. BIDANG KAIDAH TULISAN  

1 Bentuk dan Proposi 

huruf 

30  

2 Jarak  spasi dan 

letak huruf 

15  

3 Keserasian dan 

komposisi antar 

huruf 

15  

Maksimal 60                                   Nilai Akhir      

60               -……….          =………. 

B. BIDANG KEINDAHAN 

1 Kekayaan imajinasi  20  

2 Keserasian format 10  

3 Kebersihan dan 

kehalusan 

10  

Maksimal 40                                   Nilai Akhir      

40               -……….          =………. 

Total Nilai (A+B)                                                                                                    

=………. 
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2. Penilaian Kognitif (Pengetahuan) 

 Tema :  سورة الناس 

No Aspek yang 

dinilai 

Aspek yang 

dinilai 

KET. 

A B C D

                    

E 

1 Pengetahuan       

2 Pemahaman       

3 Kebenaran       

 

 

Rubrik Penilaian 

Tingkat Pencapaian Kualifikasi Deskripsi 

90-100 A Sangat Baik 

80-89 B Baik 

66-79 C Cukup 

55-65 D Kurang 

10-54 E Sangat Kurang 

3. Penilaian Skill (Psikomotorik) 

Tema :  سورة الناس 

No. Aspek Penilaian A B C D E Ket. 

1 Mampu menuliskan 

kaligrafi dengan benar dan 

sesuai dengan kaidah  

      

2 Tidak rapi tetapi 

menggunakan kaidah yang 

benar 

      

3 Mampu menuliskan 

kaligrafi dengan rapi tetapi  
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kurang dalam aspek kaidah 

 

 

Tingkat Pencapaian Kualifikasi Deskripsi 

90-100 A Sangat Baik 

80-89 B Baik 

66-79 C Cukup 

55-65 D Kurang 

10-54 E Sangat Kurang 

                                                          

     

Aceh Besar,17 Februari 2020 

 

Mengetahui Kepala Sekolah  

 

 

 

Amatan Azizah, S.Ag  

Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab 

 

 

 

Rahmat Guanawan 
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 Instrumen Penelitian PreTest-Post Test  

 

1. Tuliskan Quran Surah An-Nas ayat 1-6 dengan Tulisan Benar, 

Bagus dan Rapi 

2. Setiap tulisan harus di buat Garis dengan pengaris(Rol) 

Note : Tuliskan Nama dan Kelasnya dengan lengkap 
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