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أييها﴿وحدهالشريكله،وأشهدأنحممداعبدهورسوله.قالهللايفالقرآنالكرمي:
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ABSTRAK 

 

Skripsi, Muhammad fadly ihsan nim :716110005   yang berjudul“ Urgensi 

kaligrafi dalam meningkatkan keterampilan menulis siswa di MA 

Annajah sesela Lombok barat Tahun Ajaran 2020/2021”. 

 

 Pembimbing I           : Drs. Abdul Wahab  

 Pembimbing II          : Dr. Ahmad Helwani Syafi’i.   

 

 

 

             Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui proses kaligraf dalam 

meningkatkan keterampilan menulis siswa. 2) Usaha kaligraf dalam meningkatkan 

keterampilan menulis siswa di MA Annajah sesela lombok barat.   Penelitian ini 

menggunakan penelitian kualitatif. Dengan jenis pendekatan deskriptif. Adapun 

hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran seni kaligrafi   
dalam meningkatkan keterampilan menulis di MA Annajah sesela lombok barat, 

proses pembelajarannya terbagi menjadi dua yg pertama langkah langkah 

pembelajaran  yang kedua strategi pembelajaran . pada langkah langkah 

pembelajaran meliputi tiga kegiatan yang pertama kegiatan awal, yang kedua 

kegiatan menengah yang ketiga kegiatan akhir pada strategi terbagi menjadi 

beberapa kegiatan meliputi metode, media, alokasi waktu, dan evaluasi .adapun 

usaha seni kaligrafi dalam meningkatkan keterampilan menulis siswa di MA 

Annajah sesela lombok barat mencakup dua usaha  yang pertama yaitu  Kegiatan 

pengembangan bakat seni menulis berupa lomba kaligrafi, yang kedua yaitu 

berupa pemberian contoh kaligrafi di papan tulis dan membuat karya kaligrafi. 

 

Kata kunci: seni kaligrafi, Keterampilan Menulis. 
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ABSTRACK 

 

Thesis, Muhammad fadly ihsan nim: 716110005  entitled "the urgency of            

calligraphy in Increasing the Students’ writing skills at MA Annajah 

Sesela West Lombok Academic Year 2020/2021". 

 

First Advisor               : Drs. Abdul Wahab,  

Second Supervisor      : Dr. Ahmad Helwani Syafi'i. 

 

 

 

            This study aims: 1) To know the Arabic calligraphy process in improving 

students' writing skills. 2) to identify an attempt of Arabic calligraphy to enhance 

students' writing skills at MA Annajah in West Lombok. This study applied  

qualitative research. With a type of descriptive approach. The results of this study 

indicate that the learning process of Arabic calligraphy in improving writing 

skills at MA Annajah Sesela Barat in the academic year 2020/2021 the learning 

process is divided into two steps, the second is the learning strategy. The learning 

steps include three activities, the first is the initial activity, the second is the 

intermediate activity and the third, the final activity on the strategy is divided into 

several activities including methods, media, time allocation, and evaluation. the 

role of learning calligraphy art in improving the writing skills of students at MA 

Annajah Sesela West Lombok includes two important roles, the first is as an 

activity to develop writing talent in the form of calligraphy competitions, the 

second is as an aspect of learning kitabah in the classroom in the form of giving 

examples of calligraphy on the blackboard and making calligraphy works. 

Key words: calligraphy art, Writing Skills. 
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 الفصل األول
 أساسية البحث

 البحثخلفية  -أ 
عالقةهناككانتعندماالسطحعلىالظهوريفاإلسالميةاحلضارةبدأت

إىلحباجةاإلسالميكنملالبداية،يف.العربغريمعالعربحضاراتبنيمتبادلة
عنللتعبريكوسيلةالفنيةاألعمالاملسلمونيصنع،الوقتمرورمعولكنفين؛شكل
،اإلسالميةابلقيمالوعيملنظوروفقاالفنمنغنيةأشكالببناءقاموا.للحياةنظرهتم
فنهوواحدشكل2،الفنونجماليفثقافيةمسامهةوإضافةببطءأسلوهبمبتطويروقاموا
.اخلط

بديلتعبريإىلاإلسالميةالثقافةيفويتطورينمواخلطابسماملعروفأواخلطفن
العربيةاللغةتطورخضميف فناخلطوجودإن.قويموحدعنصرعلىحيتويجذاب
العامليفاملسلمنيعلىكبريأتثريهلاالقرآنكلغة  الدينتطورمعهذاويتماشى.

.أنفسهماملسلمنيعلىكبريأتثريلهالذيومنوهاإلسالمي
استمرالعربية،الصحراءمنطقةيفاإلسالميالدينإعالنمنطويلوقتقبل          

الذينالناسجبهلسحقهاتريخيفتسجيلهيتمأندونحىت3،ويستمرالعريباخلط
.وحدهاألميةحمونظامإىليفتقرون

طرقخاللمناإلسالمدخولمعمتاشياموجودااخلطكانإندونيسيا،يف           
عشرالثاينالقرنحوايليفاألرخبيلإىلانتشرمث،امليالديالسابعالقرنيفالتجارة
أيضااخلطوجوديثري.النائيةاملناطقإىلالساحلمنرحلتهيفاخلطامتداد4.امليالدي
ثبتوقد.الشبابجليلوممارستهامعارفهمعلىللحفاظاآلنالعريباخلطفنايناهتمام
بذلكرحبوقد.إندونيسيايفاخلطاستوديوهاتمناملتزايدالعددخاللمنذلك
يفثبتاخلطتطور.واجلامعاتواملدارساملدارسومؤسساتاجملتمععناصرمنالعديد

                                                           
2
 M. Abdul Jabbar Beg, Seni dalam perdaban Islam, (Bandung : Penerbit pustaka, 1988),  1. 

3
 Sirajuddin, Seni Kaligrafi Islam, (Jakarta : Penerbit Pustaka panjimas, 1995) xiii. 

4
 http : //arisandi.com/sejarah kaligrafi masuk Indonesia htm, akses 18 maret 2020. 
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خاصة،والكلياتاملدارسمنالعديديفوالطالبيةالالمنهجيةوحداتاملوادمنواحدة
اإلسالمية.املناهجذاتوالكلياتاملدارس
معمتطابقالعريباخلطألنللغاية،وثيقةالعربيةاللغةمعالعالقةأنحنييف        
ومثريمجيلخطلكتابةوسيلةأووسيلةهيالعربيةاللغةفإنن،القرآلغةأوالعربيةاللغة

احلروفبكتابةاالهتماملتطويرسعيهايفاإلنسانيةاألعمالمنفنوهولالهتمام
جيد.بشكلالعربية

العقلأووصفالتعبريعنحمتوايت علىوفقاهلرموانمهارةالكتابهيالقدرة
ويقول بسيطةمثلكتابةالكلماتلتأليف.بينماسنندرو اجلانب شيءمايبدأمنهذا

منهم واحدة الكتاب مهرة إن من إسكندرواسد مستوى أعلى لديها اليت املهارات
نستنتجعمنبعضاآلراءاملذكورةأعالهنستطي.مبهاراتأخرى الصعوبةللطالبمقارنة

ألنهيفالكتابةتوجدعالقةإتقاناللغةأنمهارةالكتابهيأعلىكفاءةمناألربعة
.التفكريمبهاراتالتعبرييفالكتابةبنيالعمليات

الكتاب مهرة العربية اللغة أنواعمناألساليباخلاطئةيفتعلم واحدهناكعدة
اليقومالطالبيفتعلمالقاتفقطحبيث،القات.القاتيكتبيففئةاجلمالمنهم

،ولكنأيًضامقتطفاتمناجلوانبتشكلالكلماتواجلملفقطبكتابةوكتابةاحلروف
ماهريفكتابة،فإنالغرضمنتعلمالقاتهوللطالبمجالمجال.لذلك اجلماليةأو

5.احلروفواجلملالعربيةبشكلصحيحومجيل
 منطقةلومبوكالغربيةيفاملدارسمنواحدةالنجاحساسيالهيالعاليةمدرسة

دروستعداملدرسة،هذهيف.جونونجساريالفرعية منطقةساسياليف قريةيفالواقعة
.الدراسيةاملناهجيفوتضمينهاتدريسهايتماليتاحمللياحملتوىدروسأحداخلط

عاليةاملدرسةيفطاخلموضوعاتهتدفاجلميلة،الكتابةقواعدتدريسإىلابإلضافة
الحىتمجيلةوصحيحبشكلالعربيةاحلروفكتابةحولالطالبتثقيفإىلالنجاح

                                                           
5
 Khoirotun Ni‟mah. Implementasi Media Papan Mahir Bahasa Arab Dalam Pembelajaran 

Maharoh Kitabah. Jurnal Dar el-ilmi Vol.5 No.2 Oktober 2018, 94. 
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يفللحروفالكاملةغريالكتابةبسببالصحيحغريوالتفسريواملعىنالقراءةيفتتسبب
اللغةيفالطالبمهاراتيفإجيايببشكلاملوضوعهذايساهمأنيتوقعكما.مجلةكل

منأيتونالذينالطالبخلفيةإىلابلنظرالكتابة،مهارةجانبيفوخاصةالعربية،
.خمتلفةخلفيات

يفعربيةموادوجودأانجة،علياءمدرسةيفاللغةالعربيةللتعلمموجزاتريخقاطع
الصفإىلالسابعالصفمنالعربيةاملوادتدريسمتحيثطويل،وقتمنذاملدارس
الصفحىتالسابعللصفالدراسيةاملوادتسجيلمت.إلزاميةموادوأصبحتعشرالثاين
 .املدرسةأتسيسمنذعشرالثاين

اعتماداعلىتلكالظواهريفهذهاملدرسةاملتوسطةالفجرماترامأرادالباحثأن
لدىالطالبيفمهارةالكتابةحتسنياستخداماخلطالعريبيف"لعنوانابحبثهاابلعنوان

".2020/2021املدرسةالعاليةالنجاحسيسيالالعامالدراسي
 سئلة البحثأ -ب 

 :كمااتيلأسئلةالبحثيفهذاالبحث
النجاحبةلدىالطالبيفاملدرسةالثانويةمهارةالكتاترقيةيفاخلطعمليةكيف -1

.2020/2021العامالدراسيلومبوكالغربيةساسيال
النجالاحبةلدىالطالالبيفاملدرسالةالثانويالةمهارةالكتاترقيةيفاخلطحماولةكيف -2

 .2020/2021العامالدراسيلومبوكالغربيةساسيال
 البحثهداف أ -ج 

كمايفالتايل:البحثهذاأهداف
النجالاحبةلدىالطالالبيفاملدرسالةالثانويالةمهارةالكتاترقيةيفاخلطعمليةيةلوصف -1

 .2020/2021العامالدراسيلومبوكالغربيةساسيال
النجالاحبةلدىالطالالبيفاملدرسالةالثانويالةمهارةالكتاترقيةيفاخلطحماولةيةلوصف -2

.2020/2021العامالدراسيلومبوكالغربيةساسيال
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 البحث فوائد  -د 
 الفوائد النظرية (1

أنتكوننتائجهذهالدراسةقادرةعلىإثراءوتطويراملعرفالةبشالكلعالاممناملتوقع
مي،وأنتكونقالادرةعلالىتالوفرياملعلومالاتحالولتعلالويفجمالالتعليمعلىوجهاخلصوص

،ومالالالالناملؤمالالالاللأنيالالالالتممهالالالالارةالكتابالالالالةحتسالالالالنياسالالالالتخداماخلالالالالطالعالالالالريبيفاباللغالالالالةالعربيالالالالة
ماللغةالعربية.يلتعلاستخدامنتائجهذهالدراسةكدليل

 التطبيقيةفوائد ال (2
ماللغالةيحثتقدميمدخالتيفتعلالاالبهميكنأنيتوقعهذ،للمؤسساتاملدرسية

لتعزيالالالالزاحلمالالالالاس،للطالالالالالبو.مهالالالالارةالكتابالالالالةحتسالالالالنياسالالالالتخداماخلالالالالطالعالالالالريبيفابالعربيالالالالة
مهالالالالارةحتسالالالالنياسالالالالتخداماخلالالالالطالعالالالالريبيفابماللغالالالالةالعربيالالالالةيوالالالالدافعللطالالالالالبليحبالالالالواتعلالالالال

اسالتخداماخلالطابماللغالةالعربيالةيكمعززللمعرفةوالبصريةواخلالةةيفتعلالة،للباحث.والكتابة
.مهارةالكتابةحتسنيالعريبيف

 حدود البحث  -ه 
 املوضوعيداحل (1

مهالالارةالكتابالالةحتسالالنياسالالتخداماخلالالطالعالالريبيفموضالالوعالبحالالثأنحالالددالباحالالث
 يفمادةاللغةالعربية.لومبوكالغربيةلدىالطالبيفاملدرسةالعاليةالنجاحسيسيال

 احلد املكاين (2
لومبالالوكالغربيالالةيعالالينالعاليالالةالنجالالاحسيسالاليالمكالالانالبحالالثاملدرسالالةحالالددالباحالالث

.ةرالفصلالعاش
 احلد الزمين (3

عالينالغربيالةيالعاليةالنجاحسيسالياللومبالوكوقتالبحثيفاملدرسةحددالباحث
.2020ويوليويونيويفشهرمدةثالثةاألسبوع
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 حاتلحتديد املصط -و 
ذيسيبحثالباحثيفهذاكانهذااألمرلتفهيماملصطلحاتاملقصودةال

.وحتديداملصطلحاتفيههوكمايلى:البحث

احلروفالفناخلطالعريب (1 صور تتعرفمنه علم وهو وكيفية: وأوضاعها، املفردة،
،تركيبهاخطا،أومايكتبمنهايفالسطور،وكيفسبيلهأنيكتب،وماذايكتب

 .لوإبدالمايبدلمنهايفاهلجاءوميادايبد
هي (2 الكتابة بدونمهارة أو ابحلركات سواء النصوصالعربية قراءة على القدرة :

احلركات.
 ةالدراسات السابق -ز 

 يل:السابقةيفهذاالبحثكماايالدراسات

جداالنادرمن،الباحثهباقاماليتالبحثوعملياتاملالحظاتإىلاستنادا
ممارسةيفالعربيةاللغةلتعلمامللحةاحلاجةالتحديدوجهعلىيفحصحبثعلىالعثور

البحثنتائجأوالعملأواألدببعضجيدوناملؤلفنيلكنالعربية،الكتابةمهارات
الباحثونيفعلكماليسولكنالعريبابخلطاملتعلقة نتائجأوالعملأدبياتتشمل.
:يليماالبحث

هيفحتسينحبسبيوسففردوسحسيبوانيفحبثهبعنوان"أتثريتعليماخلطالعريبو (1
علىالقدرةعلىكتابةآايتالقرآن".أظهرتنتائج (LEMKA) معهداخلطالعريب

علىالقدرة (LEMKA) اخلطالعريب(يفمعهدحتسني)حتسنيحبثهأنتعليماخلطو
علىكتابةآايتالقرآنكانلهأتثريإجيايبعلىاالهتمامبكتابةآايتالقرآنوكان

علىتكوينموقفتعليميإجيايب والباحثالذي.قادرًا الفرقبنيالباحثأعاله
البحثيفمعهدالقرآنللخط  سيتمإجراؤههناهوموضوعالبحث،ويقعهذا

(LEMKA). البحث يتمإجراء بينما هدفالبحثاالهتمامبكتابةآايتالقرآن.
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الذيسيتمإجراؤههناملعرفةكيفيةاستخداماخلطالعريبيفحتسنياملهاراتاألدبية
فئة هو البحث موضوع يف 10 للطالب. البحث مدرسةالعاليةالنجاحوموقع

هيمعادلةالبحثأعالهمعالبحثيفالوقتنفسه،ماوالغربية ساسياللومبوك
6.الذيسيتمإجراؤههناهوفناخلط

العريباخلطفنلتعلمامللحةاحلاجة"بعنوانحبثهيفمصطفىديديحبسب (2 يف"
أجونجسلطانابتدائيةمدرسةيفالعربيةالكتابةمهاراتعلىحتسييناألولالصف
2012/2013الدراسيالعام،سليمانديبوك حبثًامصطفىديديأجرى".
اإلبتدائيةاألولالصفيفاخلطتعلمتنفيذكيفيةحول كانتوكيف،مدرسة

الكتابةمهاراتحتسنييفاخلطتعلمأمهيةومدىالتعلميفالصعوابتأوالعقبات
اإلبتدائيةاألولللصف ماأنحنييف.العربيةاللغةبدروسيتعلقفيمامدرسة
الكتابةمهارةحتسنييفاخلطاستخدامودورعمليةأنكيفهوهنااملؤلفيدرسه
هيواملعادلةمدرسةالعالةالنجاح، 10الصفهوالبحثوموضوعالطالبلدى
 7.اخلطفنتعلمعمليةأوتنفيذكيفيةمناقشةنفسها

 طار النظرياإل -ح 
 التعليمعملية  -1

 ميالتعل عملية مفهوم (أ 
تعليمًياحداثًاملوقفيكونحبيث،يتعلمونالطالبجلعلحماولةهوالعمليةفهم

8.الطالبسلوكلتغيريحماولةأي،(للتعلمحداثً)

                                                           
6
 Yusuf Firdaus Hasibuan. “Pengaruh Pendidikan dan Latihan kaligrafi Lembaga Kaligrafi Al-

Qur‟an (LEMKA) Terhadap Kemampuan Menulis Ayat-Ayat Al-Qur‟an” (Skripsi, UIN Syarif 

Hidayatullah, Jakarta, 2009), 120. 
7
 Dedi Mustofa. Urgensi Pembelajaran Seni Kaligrafi Arab (Khat) dalam Melatih Kemahiran 

Menulis Bahasa Arab Kelas 1  di Madrasah Ibtidaiyah Sultan Agung Depok Sleman Tahun Ajaran 

2012/2013(skripsi, UIN Sunan  Kalijaga,Yogyakarta,2013),  
8
Sunhaji. “konsep manajemen kelas dan Implikasinya dalam pembelajaran”, Jurnal Kependidikan, 

Vol. II, No. 2 (November 2014), 32-33. 
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الطالبحولالبيئةوتنظيمتنظيمعمليةوهي،عمليةاألساسيفهوالتعلم
9.التعلمعمليةتنفيذعلىالطالبوتشجعتنموأنميكنحبيث
 خطوات التعليم  (ب 

التعلالاليمتتكالالونمالالنثالثالالةخطالالواتاملهمالالةفهالالياملقالالدممثاألنشالالطةيفتنفيالالذعمليالالة
10األساسيةمثاالختتام.

 استنادامبعيارالعملية،يفأنشطةاملقدموجباملعلملتقدماخلطواتكمايلي: (أ
 استعدادالطالبنفسيةوجسديةملتابعةعمليةالتعليم. (1
 تقدميالسؤالاملربطمبادةقبلهامبادةسيعملها. (2
 يشرحاملعلمعنأهدافالتعليمأوالكفاءةاألساسيستحقيقها. (3
 توفريمادةالتعلمبشرحواضحمناسباابملنهجالدراسي. (4

 األنشطةاالساسية (ب
هنالالالالالاكثالثالالالالالةاألنشالالالالالطةاألساسالالالالاليةيفعمليالالالالالةالتعلالالالالاليمهالالالالالياإلكتشالالالالالاف،التفصالالالالاليل،

التعلالالالالاليم،والتصالالالالالديق.يفاإلكتشالالالالالافيعلالالالالالماملعلالالالالالمالطالالالالالالبوجعلهالالالالالمنشالالالالالاطةيفعمليالالالالالة
استخدامأنواعمنطرقالتعليمووسائلومصادره،أوتسهيلاملعلملتعويدالطالالبقالراءة
وكتابالالالة،يعطالالاليهمالواجبالالالاتأوغريهالالالالنيالالاللاملعرفالالالةوالفهالالالمعالالالنالدراسالالالة.أمالالالايفالتصالالالديق

الطالبالراجعةمنعمليةالتعليملفهمهمعنالدرس.
 االختتام (ج

املعلمليعملاألنشطةكمايلي:يفعمليةاالختتاموجب
 خلصالدرسللمعلموالطالبمعاأواملعلمفقط. (أ)
 تقييمالطالب. (ب)

 ختطيطعنعمليةمتابعةالتعليموتقدميخطةالتعليمللقاءبعده.
                                                           

9
 Aprida Pane. “Belajar dan Pembelajaran”, Fitrah Jurnal kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 3, No. 

2, (Desember 2017), 337. 
10

  Agus Wibowo. Manajemen Pendidikan Karakter di sekolah konsep dan praktek implementasi, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 183. 
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  ساراتيجيةاال (ج 
اليتالتعلمأنشطةخالهلامناملعلمسيختاراليتالوسائلهيميالتعلاسرتاتيجيات

التعلمعمليةأثناءاستخدامهاسيتم املشاركنيوظروفأوضاعمراعاةمعاالختيارمت.
تعليميةأهدافحتقيقأجلمنالطالبيواجهوخصائصهمواحتياجاهتمالتعلمومصادر
11.معينة

وسلوكياتمساتأهناعلىميالتعلاسرتاتيجياتوصفميكن أكسفوردتعّرف.
اللغةتعلميكونحبيثاملتعلمونهااستخدمسلوكياتأهناعلىالتعلماسرتاتيجيات

املستخدمةوالفكرالسلوكعملياتإىلالتعلماسرتاتيجياتتشري.وممتًعاوموجًهاانجًحا
العديدابستخدامخطةتنفيذعمليةهياللغةتعلماسرتاتيجية.تعلمهيتمماعلىوتؤثر
حتقيقأجلمنالتقييموكذلك،واألدواتواألساليبواملواداألهدافمثلاملتغرياتمن

12.مسبًقااحملددةاألهداف
:يليما(1999)هلدىوفًقاالتعلماسرتاتيجياتتشمل

مباشرةالرئيسيةاالسرتاتيجيةاستخداميتم.الدعمواسرتاتيجيةالرئيسيةاالسرتاتيجية -1
التعليميةاملواداستيعابيف التعلممواقفلتطويرالدعماسرتاتيجياتُتستخدم.

إىلوماواإلحباطوالتعباإلهلاءمثلمشاكلعلىالتغلبيفاملتعلمنيومساعدة
.ذلك

املعرفيةوراءماواسرتاتيجيةاملعرفيةاالسرتاتيجية -2 املعرفيةاالسرتاتيجياتتستخدم.
 ابلرتتيبالتعليميةاملوادإلدارة
الزمنمنطويلةلفرتةتذكرهاميكن خطواتهياإلدراكوراءمااسرتاتيجيات.

.الذايتوالتعزيز،الذاتيةاملراقبةمثل،املعرفيةالعملياتيفللنظرتستخدم

                                                           
11

 Sunhaji. “Strategi Pembelajaran: Konsep dan Aplikasinya,” Jurnal Pemikiran Alternatif 

Pendidikan, Vol. 13, No. 3,(Sep-Des 2008)474-492 
12

 Fatimah1 dan Ratna Dewi Kartika Sari2. “Strategi Belajar & Pembelajaran  Dalam 

Meningkatkan Keterampilan Bahasa,”  Jurnal PBSI, Volume 1  No. 2, (Oktober Tahun 2018),  
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الكلماتهياجلملةبناءاسرتاتيجيات.الدالليةواالسرتاتيجيةالنحويةاإلسرتاتيجية -3
معالتعاملهيالدالليةاالسرتاتيجية.الكلماتوفئاتواللواحقوالبادائتالوظيفية
 .احلقيقيةواألحداثواملواقفاألشياء

 الطريقة (1
طريقةالتعليميةهياملصطلحيتعلقابلتخطاليطالشالامللتقالدميمالادةالالدرسبطريقالة
متماسكةومنظمة.الطريقةإجرائيةمبعىنأنتطبيالقاملالنهجيفالالتعلميالتمتطالواتمنتظمالة

التعلالاليموالالالتعلموتقالالومينتالالائجوتدرجييالالةتبالالدأمالالنتطبيالالقخطالالةالالالدرسوعالالرضاملالالوادوعمليالالة
وظيفتهالالاوهالاليأداةلتحقيالالالقتالالؤديمكطريقالالةيسالالتخدمهااملعلالالميفيعلالالطالالرقالتو13التعلالاليم.
 14م.يتعلالأهداف

 تفاعل املعلم مع الطالب (2
معالايريفعالالةمالنأجاللتفسالريالتفاعليفالتعليميهالدفإىلإنشالاءمعالايريللتطبيالق،

والطالالالالب،علالالالىأنختطالالاليطالتالالالدريسوتنظيمالالالهط،وتنظالالاليمنشالالالاطكالالاللمالالالناملعلالالالموختطالالالي
(تنفيالالالالذ2(التخطالالالاليطواإلعالالالالدادوصالالالالياغةاألهالالالالداف.1كنشالالالالاطميالالالالريفمراحالالالاللثالالالالالث:

(التقالالوميالتكالالويينوالشالالامل3وتطبيالالقمالالامتختطيطالالهاسالالتناداإىلتقنيالالاتووسالالائلتربويالالة.
 15والتغذيةالراجع.واحلكمعلىفعاليةالنشاطالتدريسي.

و عمليةقالتروستيا والطالبيف املعلم بني التفاعل ألساسيات ذلكابلنسبة
مكوانت التدريسوالتعلم ) هناكعدة )1وهي: التفاعالتالرتبوية. يفالتفاعل (2(

التعل )والت ميهناكتغيرييفسلوكالطالبنتيجة املعلميفعملية (3علم؛ دورومكانة
التدريس.) التفاعل التفاعلكعم4تعلمكيفية )التعليمواللية( (أنشطةعملية5تعلم؛

                                                           
13

Andayani.Problema dan Aksioma: dalam Metodologi Pembelajaran Bahasa 

Indonesia,(Yogyakarta: Deepublish, 2015), 84.14, dalam Diah Rahmawati As’ari.“Strategi dan 

metode Pembelajaran Bahasa arab”, Konfrensi Nasional Bahasa Arab, No. 1, (2015), 114, 
14

 Hamzah B. Uno dan Nurdin Muhammad. Belajar Dengan Pendekatan PAILKEM, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2012), 7. 
أطرنظريةوتطبيقاتعملية،)عمان:داراملناهج،اسرتاتيجياتتدريساللغةالعربيةبليغمحديإمساعيل.15

2013،)173-174.
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فعاليةلتفاعالتالتدريسوالتعلماب التدريسوالتعلماملتاحةاليتتساعدعلىحتقيقذلك
16.كفاءةالو

 العريب اخل ط  (3
العريباخلط)اخلطكلمةتعريفأييت (أ) تعيناليت kalios الالتينيةالكلمةمن(

سيناريو"أو"كتابة"تعينورسومات"مجيل"  الكتابة"هواملعاينهذهمزيج".
.17اجلميلةالكتابةأواجلميلةالكتابةمهارة،"اجلميلةالشخصيات"أو"اجلميلة

تسمىمجيلبشكلالكتابةعلىماشخصمهارةأوقدرةأنحنييف
جتاريعملهواخلطفنأننفهمأنميكن،أعالهاملذكورةاآلراءمن18اخلطاط

املوجه(اخلط)اخلطاط.عملأوكتابةشكليفشخصخلقونتائجأفكار،
اجلميلالكتاباجلميلاخلط)اجلميلةللكتابة الدينمشسالشيخذكرهكما(
العلماءفصل"القاسدارشاد"كتابهيفاألفقاين وهو:سراجودنديدينمن.

علمتتعرفمنهصوراحلروفاملفردة،وأوضاعها،وكيفيةتركيبهاخطا،أوما
وإبدال يكتب، وماذا يكتب، أن وكيفسبيله ، السطور يف يكتبمنها

يبدل فهوالبحثهذايفاخلطيعنيهماأما.19مايبدلمنهايفاهلجاءوميادا
يفتدريسهيتمالذياحملليىللمحتوالفرعيةاملوضوعاتأحدوهواخلطموضوع
.العاليةالنجاحسيسيالمدرسة

القرنحوايلالعربيةالكتاابتوتطورمنومنبدءاًاخلطلتطورموجزاتريخ (ب)
ليساإلسالمقبلالعربأنالقولميكنالوقتذلكيف،امليالديالسادس
للتواصلالشفويةاللغةاستخدامفضلوا،أميونحىتاإلطالقعلىكتابةلديهم
املكتوبةاللغةمنبدالً  منذوالتطورالظهوريفالعريباخلطاستخدامبدأ.

                                                           
16

 Roestiyah.Masalah-MasalahIlmu Keguruan,(Jakarta: Bina Aksara, 1989), 56. 
17

 Syaharudin. Kaligrafi Al-Qur’an Dan Metodologi Pengajarannya (Jakarta: Penerbit PT 

Hidakarya Agung, 2001), 5. 
18

 Oloan Situmorang. Seni Rupa Islam ; Pertumbuhan dan Perkembangannya (Bandung : 

Angkasa, 1993),  67. 
19

 Sirajuddin, Seni Kaligrafi Islam, (Jakarta : Penerbit Pustaka panjimas, 1995), 1. 
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عليههللاصلىحممدالنيبأمرالوقتذلكيف.القرآنيةلآلايتاملسلمنيتسجيل
سبحانههللاعنهاكشفاليتالكرميالقرآنآايتمجيعبتسجيلأصدقاءهوسلم
وتعاىل  اإلعالموسائليفالكرميالقرآنآايتيكتبونالذينالصحابةإهنم.
.ذلكإىلومااألغناموجلدواحلجارةوالعظامالنخيلسعفذلكيفمبااملختلفة
صديقعهدبدايةيفوفقطالصديقبكرأبواخلالفةعهدحىتالنشاطاستمر
واالعتباراتاالقرتاحاتعلىبناءً.رمسًياالقرآندراسةبدأتعفانبنعثمان
جلمعجلنةعفانبنعثماناخلليفةشكل،األصدقاءمنالعديدمنالواردة
،األغنامجلود،التمرسعفعلىمبعثرةتزالالاليتالقرآنكتاابتمجيع
معروفةخمطوطةيفذلكإىلومااألحجار،العظام  العثماينخمطوطاتمع.
 20.عالمةلصقدونكتاابًمنتتكوناليت

املخطوطاتوانتشارالعرببنيالكتابةتقاليدانتشاربعدطويلوقتميضمل
محل،ذلكإىلوما،ومكةوالبصرةالكفاحمثلاإلسالميةالبلدانبعضالعثمانيةيف

العاملأحناءمجيعيفالتدفقأيًضااخلطتدفق  بل،اإلسالميةالبلدانيففقطليس.
يفويتاجروايتوقفواأنتصادفالذيناإلسالمينيالتجارقبلمنأكثرالفارقينتشر
دخولمعمتاشًياموجوًدااخلطكاناملثال،سبيلعلىإندونيسيا،يف.بلدأومنطقة
النائيةاألجزاءإىلانتشرمث،التجارةطرقخاللمنامليالديالسابعالقرنيفاإلسالم

العشرينالقرنإىلعشرالثامنالقرنيف.امليالديعشرالثاينالقرنحوايلاألرخبيلمن
الذيناإلندونيسينيللفناننيأنشطةإىلاخلطحتويلمت،امليالدي وسائطيفتتجلى
كتابةيتضمنكما.الوسائطمنوغريهاوالزجاجواملعادنوالورقاخلشبمثلخمتلفة

رائدةالقرآنكتابةعادةكانت.نقيةورقيةوموادمستوردبورقللقرآنقدميةخمطوطات
،امليالديعشرالسادسالقرنهنايةمنذالبيزنرينيفالعظماءالعلماءمنالعديدقبلمن
مجيلوناخلطكتابةجييدونالذينالطالبأوالعلماءمجيعأنمنالرغمعلى

                                                           
20

 Oloan Situmorang,. Seni Rupa Islam ; Pertumbuhan dan Perkembangannya (Bandung : 

Angkasa, 1993), 66 
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التاسعالقرنأواخريفمتييزهمتخاصخطعلىالعثورجًداالصعبمن.وصحيحون
مؤهلونمعلمونهناكيكنملألنه،امليالديالعشرينالقرنأوائلأوامليالديعشر
اخلطكتابةقواعدعلىحتتويمدرسيةكتبوتوافرللخط  املدرسيةالكتبظهرت.
 الرزاق.عبدحممدقبلمن1961عامحوايلمرةألولاخلطحول

 تعليم اخل ط  (أ )
 التعبري من املتعلم متكن الىت االتصال، وسائل من وسيلة اخلط جيوليعد عما

أنوضوحاخلطيعدمنالعواملاألساسيةالىتمتكنتاطرهمنأفكارومشاعر ،كما
مارداءةاخلطوفساده،أملعاىنالصحيحةملاكتبمنأفكارالقارئمنالوقوفعلىا

وضوحه فإنهوعدم القارئعنف، هومكتوبيبعد ما اإلتصالهم ومنمثيتعذر ،،
،وعلىذلكفإنارهالىتيريدعرضهاعلىاآلخرينأفكويكونهناكحائلبنيالكاتبو

 العنايةابخلطوبتعليمهيلقىاهتماماكبريامنقبلمنهجتعليماللغةالعربية.

أغراضاإلمالء        من ألن االرتباط، غاية بعضهما مرتبطانمع واخلطواإلمالء
وجيعلحتسني ، الناحية واخلطيكملهذه ، صحيحة كتابة يكتبوا علىأن التالميذ

الكتابةواضحةمجيلةتسهلقرائتهاويفهممرادهاكماسبقالقول،وليساخلطمرتبطا
كبرية منزلة له بل ، الدراسيةفقطابإلمالء املواد وبنيبقية ، خاصة اللغة فروع من

وف .. اخلطاألخرىعامة تعليم يماايىلعرضللغرضمن على، املعينة الوسائل وأهم
21،مثاخطواتالسريىفتدريسدروسهادئعامةلتدريسه،وطريقتدريسه،ومبتعليمه

الغرضمنتعليماخلط -أ
اخلطفيماأيتى:ميكنحصرأهماألغراضالرتبويةمنتعليم

 اخلطاملتقنجيعلالكتابةواضحةمعناها. (1

اكتسابجمموعةمنالقيمالفنيةواألخالقيةكادراكاجلملوصحةاحلكمودقة (2
املالحظة،واالنتباه،وانظافة،والنظام،والصة،واملثابرة،والرتتيب.

                                                           
.244،)م2005دارالثقافةللنشروالتوزيع،: ،)مصرتعليماللغةالعربيةمصطفىرسالن. 21
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عليم.اخلطمتممللقراءةوضرورىهلا،خاصةىفأولمرحلةللت (3
عليهيؤدىإىلحتسنيتعليماخلطيساعدعلىالكتابةالسريعة،والنقصىف (4

البطءىفالكتابة،وللسرعةفوائدهاىفجماالتالتعليماملختلفة.
املختلفةالراقيةوأسلوهبا (5 تفيدمناذجاخلطللتالميذىفبعضنواحاحلياةمبعانيها

.22التلميذاللغوىاملتني،وتثرىمفرداهتاقاموس
 طنواعاخلأ -ب

إىلالكتابةمنالشكلهذاتطور.اإلسالموصولقبلمعروفًاالعريباخلطكان
هذاوتطورمنومعمتاشيااإلسالموصولبعدكبريحد الدين  االسمأنكما.

هناك،األجيالمنوالعديدطويلةزمنيةفرتةمروربعدولكن،جًداكثريانواألسلوب
تتطوروأمناطأمساءمثانية اليوم  العربيةالكتابةأحكامعلىوالتدفقاالسميعتمد.

وهيالبحتة، اجلايل،،والديواينوالديواين،والفارسي،والثلوثي،والنسخ،الكويف،:
23.والرقعي

اخلطالكوىف -1
ألن،النهرينبنيمابالديفتقعاليتالكوفةمدينةاسممنمأخوذ اسمالكوىف

اخلطالكوىفهي خصائصفإن،عامبشكل.هناكمستخدمالشعيبالكويفأسلوب
ومستقيمةومربعةمستقيمةخطوط  ومناسب،ومستقيممستقيماهلندسيالشكل.
ُتستخدم،عامبشكل.وغريهااملساجدمثلاملباينويفواحلجراخلشبعلىللنحت
أوالكتبلعناويناستخدامهايتماألحيانبعضويف،الزخرفيةالكتابةيفالكتابةهذه

.مثال:املخطوطات

                                                           
22

 Oloan Situmorang,. Seni Rupa Islam ; Pertumbuhan dan Perkembangannya, 245 
23

 Acep Hermawan, Metode pembelajaran Bahasa Arab, ( Bandung : Penerbit, PT REMAJA 

ROSDAKARYA, 2011) , 154. 
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 اخلطالنسخ -2

والنصوصالقرآنتسجيلأولتجميعُتستخدمكتابتهألنالنسخيُدعىاخَلطهذا
اهلجرةمناألوىلالفرتةمنذاألخرىاملختلفةالعلمية  الكتابةهواخلثهذايزالال.
إىلوماوالنشراتواجملالتالصحفيفسواءهذايومناحىتالعلميةللموادالرئيسية
للقرآنالرئيسيةالكتابةكوهناإىلابإلضافةذلك، النسخاسمأنآخررأييقول.

يفالكويفاخلطاستخداماستبدالأوإلغاءيعينالتفويضمما هودورهألنمكتوب
القرآنالوحي،كتابة يتحركالذياملرتبطالشكلهيالنسخخلطالرئيسيةالسمة.

املدور) مستدير/ قراءتهويسهل(  األساسيللنصتستخدمالكتابةهذهعموما.
مثال:.24 القرآنوخاصة


اخلطالثلوثى -3

                                                           
24

 Acep Hermawan, Metode pembelajaran Bahasa Arab, 155. 
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الذياحلرفعرضحلجمتعيينهيتمالذي(الثلث)1/3معىنله الثلوثى مصطلح
معمكتوبرشاقتهالنصهذاأصلأنآخررأييقول.القلمنقطةمن1/3يساوي
اخليلشعرمنخيوط24  2/3قلمنقطةابستخدامالنوعهذاكتابةمتعندمامث.
خيوط24من1/3ابستخدامشائعبشكلكتابتهمتتمثثلثني، االسمأصبح،(ثلثي)

اخليلشعر  اخليلشعرمنخيوط8وهو،(1/3)تسولوتساسميكونمث.  هذا.
واحلجمالقواعدحيثمناألخرىابلكتاابتمقارنةنصأصعبهوالنصيالةانمج

واجلدراناملباينلتزينيالقثهذااستخدم،عامبشكل.والديكوروالتنوعواألسلوب
للمساجدوالقباب أوالكتبلعناوينعادةاستخدامهيتم،الرمسيةالكتابةيفبينما.
مثال:25.الفصولعناوين


اخلطالفارثى-د

من أو فارثى مصطلحأييت فارثىبالدأي،املنطقةاسمفرثى  هذهتشتهر.
متريرهمتالذيالفينالتقليدهذا.الكتابةفنذلكيفمبا،الوراثيةالفنيةبثقافتهااملنطقة
حبروفاملكتوبةهللاوحيتعاليمجلبتاليتاإلسالمتعاليممعليتالمساحلنيذلكمنذ
عربية لهالذيالقثمننوع156هو اخلطالفارثى يسمىكتابةأسلوبتطويرمت.
الفتبشكليتشابهالمسكللحروفيكونماغالبا،اليمنيإىلقليالًمائلوضع
الكتابةيفواحدقلممنأكثرإىلحاجةهناكلذلكللنظر، الكتابةهذهُتستخدم.

                                                           
25

 Acep Hermawan, Metode pembelajaran Bahasa Arab,156. 
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أوالكتبوعناويناملخطوطاتخمتلفعلىللزخرفةالتسولوتس،مثلعام،بشكل
مثال:.26جداريةعالقاتوبناءالفصول


الديوايناخلط -4

األتراكعهديفالقثمؤلف،منيفإبراهيمقبلمنإنشاؤهمتاخلطالديواين
حممدالعثماينالسلطانغزاهاأنبعدواسعنطاقعلىالقاتهذهعرفت.العثمانيني

هجرية857عامالقسطنطينيةأرضالفتح ديوانكلمةمنمأخوذديواينمصطلح.
معالتعامليفيعملونالذيناألشخاصمنجمموعة،جملًساابإلندونيسيةتسمىاليت

،للدولةرمسيةكأوراقالقثاستخدمماغالًباألنهالديواينلقبظهور.الدولةشؤون
املقيمنيأمساءوقائمةوامليثاق،اخلارج،يفاملرسلةالرمسيةوالرسائلاملرسوم،خطاابتمثل
 .مثال:27ذلكإىلوماالدولة،واثئقيف

                                                           
26

 Acep Hermawan, Metode pembelajaran Bahasa Arab,157. 
27

 Acep Hermawan, Metode pembelajaran Bahasa Arab,158. 
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جايلاخلطالديواىن -5

األتراكعهديف Shahla Basya قبلمنجايلالديواخلطالديواىنهذاإنشاءمت
العثمانيني العاديللخيالاستمراريةاخلثهذايعتة.  يعينماوهوالسجن،يسمى.
استخدامهمنالغرضكان.الكتابةشكلحيثمنواضحةتشوهاتهناكألنواضح،
شكلأنهوالقثهلذااملميزةالسمة.أجنبيةدولمعومراسالترمسيةأوراقهواألويل

صلبةبطريقةحرفكلهامشعلىزخارفويزينهاالفارغةاملساحةميألاحلروف
اآلنالورقةهذهاستخدامأصبح.مجيلبشكلمرتبةهندسةشكلعلىإبداعلتشكيل
مثال:.الديواينهاستخدمالذينفسههوعامبشكل
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الرقعيخلط -6

850)العثمانيةاإلمةاطوريةخاللتركيااخرتاعنتيجةهوالرقعةأوالرقعياخلط
.الرمسيةالدولةشؤونمجيعيفالكتاابتلتجانسالبدايةيفاخلثهذاإنشاءمت(.هال

مكتوبةورقةيعينالعربيةابللغةالرقةمصطلح  مهمة،صحائفالوقتذلكيفألنه.
واإلعالانت،واألخبار،االجتماعات،نتائجمنمالحظاتمثلالدولةمسائليفخاصة
خصائص.اتفاقإىلالناسهؤالءتوصلحىتالرقية،كتاابتاستخدمتذلك،إىلوما
ابخلطمقارنتهاعندالكتابة،يفوأسهلأسرعالصغرية،احلروفشكلهيالورقةهذه

النصي أواملالحظاتمثلالسريعةالكتابةيفعامبشكلالشخصيةهذهتستخدم.
السرعةتتطلباليتاملالحظاتأوالرسائلأواملالحظات  الكتابةيفأنهحنييف.

28.النصنصيفأحياانًاستخدمالذيالنصيفللرتمجاتعادةًاستخدامهيتمالرمسية،
 مثال:

                                                           
28

 Acep Hermawan, Metode pembelajaran Bahasa Arab,160. 
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 مهارة الكتابة -2

 مفهوم مهارة الكتابة (1
أنالكتابةهيكلمةعلىالورق،سواءماكانمنهامننتاجالعقلاخلاصونقصد
هنالالالاالكتابالالالةالعلميالالالةالبحتالالالة،أمكالالالانأدابخالصالالالا،ونقصالالالدالكتابالالالةاالبداعيالالالةاالنشالالالائية

واملوزعةبالنيالوجالدانوالعاطفالةواالنفعالال،متكيفالةمالعالنابعةمنصميمالنفساالنسانية
موقفاإلنسانوالفكرةاليتتتنازعه.

وميكنتعريفالكتابةعلىأهنا:عمليةعقليالةمنظمالةتالتممالنخالاللعالدةعمليالات
متسلسلةيفالبناءوصوالإىلهنايةالعملياتالكتابيالةالسالت)التخطاليطالكتالايب،الكتابالة

ردةفعالالالالاللالقالالالالالارئ،عمليالالالالالةالتنقالالالالاليح،التقيالالالالاليم،الكتابالالالالالةاملتقدمالالالالالة(وابنتهالالالالالاءاألويل،معرفالالالالالة
29العلمياتتكوناملادةالكتابيةصاحلةللقراءةأوالنشر.

 أهداف مهارة الكتابة (2
يستهدفتعليمالطالبالكتابةيفهنايةاملرحلةالصوتيةعدةأمور،منأمهها:

مالالالاطالالالالتاملرحلالالالةالصالالالوتية.وعالالالدمإزالالالالةحالالالالةالتالالالوترالالالاليتيشالالالعرهبالالالاالالالالدراسكل (أ
تتشتيتانتباههبنيمهاراهتا.

                                                           
،املهاراتالقرائيةوالكتابيةطرائقتدريسهاواسرتاتيجياهتاراتبقاسمعاشوروحممدفخريمقدادي، 29

205.
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إشباعرغبتهيفتعرفالشكلاملكتوبللرموزاللغوية.فذلكمنشأنهزايدةثقته (ب
ابلةانمجوإحساسهأبنهميارساللغةيفخمتلفأشكاهلا.

تدعيمطريقةنطقاحلروفوالكلماتواجلمالل.وذلالكبتمكالنيالطالالبمالنممارسالة (ج
نطقهالالالامنفالالالردايفالبيالالالت.والشالالالكأنالتبكالالالرييفهالالالذاسالالالوفحيمالالالىالطالالالالبمالالالن
النطالالقاملشالالوهللغالالةعنالالدمااليسالالجلهايفحينهالالا،أوعنالالدانيسالالجلهابكتابالالةصالالوتية

خاطئة.
الطالبعلىتعرفطريقةنطقكلماتأخرىقدالترديفاحلصالة.فيشالعرحتسني (د

لتقيدمبايعرضعليه.بشيئمناالستقالليفنطقالكلماتوعدما
متكينالالالهمالالالنحفالالاللاملالالالادةاللغويالالالةالالالاليتتعلمهالالالايفالفصالالاللواسالالالرتجاعهاعنالالالداحلاجالالالة (ه

 30إليها.
 أنواع مهارة الكتابة (3

مييالالالزتشالالالالارلزبروجالالالالرزوروانلالالالالديفكتاهبمالالالالا"الكتابالالالةفالالالالناكتشالالالالافالشالالالالكلواملعالالالالىن"
أنالالواعرئيسالالةمالالنالكتابالالةوالالالذينشالالرتقريالالرعنالالهمبجلالالةالفيصالاللالسالالعودية،ميالالزابالالنيثالثالالة

هي:
الكتابةالتعبريية:وفيهايعةالفردعنأفكارهالذاتيةاألصلية،ويبىنأفكارهوينسقها (أ

وينظمهايفموضوعمعنيبطريقالةتسالمحللقالارئأنميالرابخلالةةنفسالهاالاليتمالرهبالا
الكاتب)وهذههيماتسمىيفالرتبيةابلكتابةاإلبداعية(.

يالالالة:وفيهالالايسالالالتهدفالفالالردنقالالاللاملعلومالالاتواملعالالالارفوإخبالالارالقالالالارئالكتابالالةاملعرف (ب
بشالالاليئيعتقالالالدالكاتالالالبأنمالالالنالضالالالروريإخبالالالارهبالالاله،وتسالالالتلزمهالالالذهالكتابالالالةاملعرفيالالالة
تفكرياحتليلياوقدرةعلىإكسابمعىنألشياءالمعىنهلايفحدذاهتا.واملطلوب

دركحاجتهورغبته.إنالكتابالةمنكاتباملقالتلمعريفأنيعرفقارئهجيدا،وأني

                                                           
.188-187تعليمالعربيةلغريالناطقنيهبامناهجهوأساليبه،رشديأمحدطعيمة، 30
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املعرفيةتفقدأمهيتهاومغزاهاإذاملتضمنمعلوماتوحقائقوأخبارا)وهالذهالكتابالة
 تشبهمايسمىابلكتابةالوظيفية(.

الكتابالالةاالقناعيالالة:وهالاليتتفالالرعمالالنالكتابالالةاملعرفيالالة،ويفالكتابالالةاالقناعيالالةيسالالتعمل (ج
ئبوجهةنظره،مثلاحملاججةوإاثرةالعطفالكاتبالعديدمنالطرقإلقناعالقار

ونقالاللاملعلومالالاتبطريقالالةتالالؤثرلصالالاحلموقالالفمعالالنيواسالالتخداماألسالاللوباألخالقالالي.
 31إنهيلجأإىلاملنطقوالعاطفةأواألخالق،ورمباإىلالدينإلقناعالقارئآبرائه.

 عمليات مهارة الكتابة  (4
العملياتتتمثليفالتنسيقبالنيحركالةكاللتعتمدمهاراتالكتابةعلىجمموعةمن

مالالنالعالالنيواليالالد،والقالالدرةعلالالىالضالالبطوالقالالبضواحلركالالةابليالالد،والتحليالاللالالالدقيقللكلمالالة
املكتوبة،والفهمالواضحهلا.وهذهالعمليالاتتتضالمنمهالاراتفرعيالةمنهالاوصاللاحلالروف

والفصاللبالنييفداخلمجلبينهافواصل،وضعاحلالروفوالكلمالاتيفخطالوطمسالتقيمة
32اجلملوأشباههابعالماتالرتقيماملناسبة.

 جانب تعلم مهارة الكتابة (5
 :وهيجوانبثالثةهلاالكتابةمهاراتفإن،احلميدعبدقالهملاووفقا

 التهجئةوإتقاناحلروفتكوينإجادة (أ
 اخلطترميمإجادة (ب
33.ابلكتابةواملشاعراألفكاروالدةإجادة (ج

 تعليم الكتابة (6
نتناولبدايةىفتعليمالكابة،تعريفهاوالعواملالىتتسبقتعلمها،ومراحلتعلم
األطفاهلا،وأهدافها،والعملياتاملتضمنةفيها،ومهاراهتا،وبرانمجتعليمالكتابة،مثا

                                                           
.191-190املهاراتاللغويةمستوايهتا،تدريسها،صعوابهتا،رشدىأمحدطعيمة، 31
 .208-207تعليماللغةالعربية،مصطفىرسالن، 32

33
 Abdul hamid dkk,.Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2012), 181 
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املبادئالىتميكناالسرتشادهباعندتدريسهاوجماالتالكتابةوتعليماإلمالءواخلط،
،ابإلض هلا املنمية نشطة واأل ، والكتابة القراءة مهارات بني التكامل تبيان إىل افة

الكتابةهىإعادةترميزاللغةاملنطوقةىفشكلخطىعلىالورق،منخاللأشكال
ترتبطببعضها،وفقنظاممعروفاصطلحعليهأصحاباللغةىفوقتما،حبيثيعد

صوتلغوىيدلعليه،وذلكبغرضنقلأفكاركلشكلمنهذهاألشكالمقابالل
الكاتبوارائهومشاعرهإىلاآلخرين،بوصفهمالطرفاآلخرلعمليةاالتصال.والكابة

.34تتضمنمهاراتاليه،معمهاراتعقليةمعقدة
هذه وحتقق ، وتعلمها الكتابة بتعليم الصلة ذات العوامل من جمموعة هناك

أنيكتسباألطفالمهاراتالكتابةبيسروسهولة،العواملتصنفالعوامليؤدىإىل
إىلقسمنيعواملعامة،وعواملخاصةبتعليمالكتابة،وسيتمعرضهابصورةمتكاملة

،ومنأمهها:
 النموالعقلى: (1

حيتاجتعليمالكتابةأنيصلالطفلإىلمستوىمعنيمنالنموالعقلى،ويتمثل
املالحظةوالتذكري،والقدرةعلىاالنتباهوالرتكيز،وإدراكالعالقاتاملوجودةهذاىفدقة

مابنياألصواتوأشكالاحلروف،معإمكانيةحتديداالجتاهاتواملسافات،وتعرف
.35األحجامواألطوال،والقدرةعلىالتصور

 النمواجلسمى: (2

وهذاالنمويتضحىفسالمةاإلبصار؛ألنعمليةالكتابةحتتاجإىلحاسةبصرية
جيدة،بلتتطلبالتنسيقبنيأكثرمنحاسة،فالطفلحيتاجإىلأنيكونقادراعلى
التحكموالسيطرةعلىعضالتاليد،ذلكأنالكتابةتستلزماتزرا،وتوافقاحركيا،

                                                           
.205،تعليماللغةالعربيةمصطفىرسالن. 34

35
 Abdul hamid dkk,.Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2012), 205 
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ضليابنيحركةأصابعاليدمعحركةالعني،ابإلضافةإىلوهذايتطلبتناسقاعصبياع
القدرةعلىمسكالقلمبطريقةصحيحة،معاجللسةالسليمةوالصحيحة.وماسبق
االستعانة ميكن األساسية املهارات هذه ولتنمية . الكتابة عملية أساسيات من يعد

بعضا رسم : ومنها الطفل هبا يقوم اليدوية البدءببعضاألنشطة ويتم ، ألشكال
ابلشكلالبيضاوىلسهولته،فالداءرى،مثاملثلثواملعني،وأخرياالشكلاملموجألنه
حيتاجإىلجمموعةمناملهاراتاملركبة.كماميكنللطفلأنيقتفىأثرنقاطىفصورة
وتكملة ، ومتقاطعة ومتوازية وعرضية خطوططولية ورسم املمرات، وتتبع خطوط،

.36ألجزاءالناقصةمنبعضاألشكالا

 النمواالنفعاىل: (3

يربتطالنمواالنفعاىلمبستوىنضجالطفلوجدانيا،وانيكونلديهثباتانفعاىل
،معالقدرةعلىضبطالنفسوالتحكميفتصرفاته،وأنيعتمدعلىنفسه،ذلكأن

الطفلوتصرفاتهاملختلفة.مهارةالكتابةتتأثرالياهتااألساسيةاألوليةبنوعشخصية

 تنوعوثراءاخلةاتاملقدمةلألطفل: (4

ولتحقيقهذاالثراءوالتنوعىفاخلةات،فإنهيتطلبتقدمياملفرداتاللغريةاملألوفة
والشائعةابلنسبةلألطفال.وأنتكونمنقاموسهماللغوىاحلقيقىوهذايستلزمالقيام

ىفقوائملكلمرحلةسنية،معترتيبمفرداهتاتبعابعملحصرهلذهاملفرداتووضعها
 لتواترهاوشيوعهاابلنسبةلألطفال.

 الفروقالفرديةبنياألطفالوتبايناهتمالثقافية (5

منعواملاملؤثرةىفتعليماألطفالالكتابةالتبايناتاملوجودةبينهم،ألنقدراهتم
السنية، املرحلة وثقافيةختتلفبصورةكبريةىفهذه وألهنمأيتونمنبيئاتاجتماعية

                                                           
36

 Abdul hamid dkk,.Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2012), 206. 
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خمتلفة،بعضهذهالبيئاتتتيحألطفاهلاخةاتثريةومتنوعة،وابلتاىلفطفلهذهالبيئة
يكونلديهالكثريمناملفردات،ويصبحلديهقاموسلغوىيفيدهىفاكتسابمهارات

واملدركات املفاهيم خريطة أن كما ، املختلفة وفنوهنا العمقاللغة ىف ثراء تزداد لديه
 .37واالتساع

 البحث منهج -ط 
 البحث مدخل -1

حتسالالالالنياسالالالالتخداماخلالالالالطالعالالالالريبيفللحصالالالالولإىلفهالالالالمعميالالالالقعلالالالالىاملشالالالالاكلعالالالالن
الباحالثيفاسالتخدم،ساليالالبيفاملدرسالةالعاليالةالنجالاحسامهاراتالكتابةلدىالطال

طبيعالاليالالالذييبالالنيمالالاهالالوألنهالالذاالبحالالثهالالذاالبحالالثمبالالدخلالكيفالاليونوعالالهالوصالالفي
نوعالوصالفيألنسيصالفاستخدموالباحثحيدثيفميدانالبحثوفقابعمليةالتعلم

لتعزيزالبياانتاليتوجدالباحالث،وويبنيويصححالظواهراليتحيدثيفميدانالبحث
البيالالاانتمالالناملقالالابالتاملخطوطالالاتواملالحظالالاتامليدانيالالةوالصالالوريفامليالالدان،ويكسالالب

 38.ئقالشخصيةواملالحظاتأواملذكراتوغريهامنالواثئقالرمسيةوالواث
 الباحث حضور -2

حضالالورالباحالالثيفمكالالانالبحالالثمهالالمجالالداحلصالالولالنتالالائجوالبيالالاانتالصالالحيحة
ألنالباحالالالالثيكالالالالونأداةرئيسالالالاليةأويكالالالالونآالتمجيالالالالععمليالالالالةالبحالالالالثويكالالالالونخمططالالالالة

الباحثيفمكانالبحثليسإلشالرتاكباللواجملتمعةالبياانتومفسرةالبياانت.وحضور
لينظالالرإىلأحالالوالواألفعالالالالاألشالالياءالالاليتتتعلالالالقابلبحالالث.حالاليتوجالالالدالباحالالثاملعلومالالالات

.والبياانتاحملتاجةإليه
 موقع البحث -3

                                                           
37

 Ibid..hlm. 207 
38

 Lexy J. Moleong. Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2007), 11 
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،يهتمالباحثللبحثهناكسيالالعاليةالنجاحساهذاالبحثأيدييفاملدرسة
ومالالنأسالالباببسالالببموقعالالهاالسالالرتاتيجيواملرافالالقاملتاحالالةمكتملالالةالالاليتتسالالهلالباحالالث.

الفناختيارهالباحثهذهاملدرسة:أ(ألنهذهاملدرسةمنأحدمدارساليتتستخدمها
ألنهذهاملدرسةإلجراءالبحثمنحيثاملاداتومشكالتتعليمها.اخلطالعريب

 ياانت البحث ومصادرهاب -4
مصالالالادرالبيالالالاانتالالالاليتحيصالالاللالباحالالالثمالالالنمصالالالدرين،مهالالالا:البيالالالاانتاألوليالالالةهالالالي
مصالالادرالبيالالاانتالالاليتتالالوفرالبيالالاانتمباشالالرةإىلجالالامعالبيالالاانت،واملقصالالودمالالنالبيالالاانت

العاليالالةمالالديراملدرسالالةاألوليالالةهالالييفشالالكلاملقابلالالة،والبيالالاانتحيصالاللالباحالالثمنهالالاهالالي
والبيالاانتالثانويالةهاليمصالادرالبيالاانتالاليتوبعضاملعلمنيوالطالالب.النجاحسيسيال

توفرالبيالاانتغالريمباشالرةإىلجالامعالبيالاانت،واملقصالودمالنالبينالاتالثانويالةهاليالواثئالق
وخطالالالةالدراسالالاليةالالالاليتتبالالالنّيعمليالالالةالتعلالالاليموالواثئالالالقالفالالالناخلالالالطالعالالالريبيفشالالالكلالكتالالالاب

واملصادرالرئيسيةيفالبحثالكيفيهيالكلماتوبقية39رينلدعمهذاالبحث.اآلخ
40االجراءبياانتإضافيةمثلاملستنداتوغريها.

 مجع البياانت أساليب -5
 بعضالطرقجلمعالبياانتيفالبحثالكيفي:

  املالحظة  (أ 
 هي املالحظة و العملياتالبيولوجية من تتكون وعملية معقدة النفسية،عملية

41وأهممنأحدمهااملراقةواملالحظة.
تقسماملالحظةإىلنوعني،مها:املالحظةاالشرتاكيةواملالحظةدوناالشرتاكية.

استخدمو االشرتاكية املالحظة هو البحث هذا من وجيمعالباحث يالحل أن أي

                                                           
39

 Sugiyono. Metodelogi Penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011), 

193. 
40

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 157. 
41

 Sugiyono, Metodelogi Penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D, 203. 
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لديهنظرة،حيتيستطيعالباحثأنيكونالباحثالبياانتاإلشرتاكيفتلكاألنشطة
اتمةعنالبياانتاملرجوة.

البياانتاملرجوةتناوهلامنهذهاملالحظةمنها:
 .العاليةالنجاحسيسيالأحوالالبيئةيفاملدرسة (1
.الفناخلطالعريبالبياانتعنتعليمابستخدام (2

 املقابلة (ب 
 البحث هذا استخدميف املقابلة الباحث منظمة غري يفالبياانتجلمعبنوع

إرشادةاملقابلةاليتمتاستخدماملقابلةغريمنظمةهيمقابلةحيثالباحثالامليدان.
البياانت جلمع بشكلنظامّي البياانتاستخدم42.ترتيبها ملعرفة الطريقة الباحثهذه

 من:
 بعضاملعلمالفناخلطالعريب. (1
 .املعلماللغةالعربيةبعض (2
.الفصلعشربعضالطالبيف (3

 الواثئق (ج 
امليدان،استخدم يف البياانت جلمعية الواثئقة الطريقة هيالباحث الواثئقة

سجالتاألحداثاليتمضت،أوعددمناحلقائقالكبريةوالبياانتاملخزنةيفاملواد
44وميكنشكلهامثلكتابةوصورةوضخمةمنشخصما.43 بشكلواثئق.

 حتليل البياانت أسلوب -6
لعمليالالالالةHubermenوMilesالباحالالالالثحتليالالالاللالبيالالالالاانتاسالالالالتخدميفهالالالالذاالبحالالالالث

امليدانيالالة.وأمالالاحتليالاللوالكتابالالةاملقابلالالةمالالنمنهجالاليبشالالكلوجتميعهالالاالبيالالاانتعالالنالبحالالث
 الباحثهي:استخدمالبياانتالذي

                                                           
42

 Sugiyono, Metodelogi Penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D, 197. 
43

 Pupu Saeful Rahmat.” Penelitian Kualitatif ”, Equilibrium, Vol. 5, No. 9, (Januari-Juni 2009), 6. 
44

 Sugiyono, Metodelogi Penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D, 329. 
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 البياانت  ختفيض  (أ 
البياانتختفيضالباحثاستخدم والرتكيزاألساسيةاألشياءواختيارلتلخيص

ختفيضهامتاليتالبياانتولذلك.وأمناطموضوعاتعنوالبحثاملهمةاألشياءعلى
إذاعنهاالبياانتواحبثمجعمناملزيدإجراءالباحثعلىأوضح،وتسهلصورةستوفر
 45األمر.لزم

 البياانت  عرض (ب 
موجزة،أوصافشكليفالبياانتعرضيتمأنميكنالكيفي،البحثيف

بياانتالباحثيقدم،البياانتعرضشابه.ويفوماالفئاتبنيوعالقاتوخمططات،
مالفهمسرديةنصوصشكليفالبياانتعرضاستخدامسرديّة.يتمنصوصشكليف

فهمه.متماأساسعلىأخرىعملحدث،خطة
 أخذ اإلستنباط    (ج 

حتليلاملعلوماتيفالبحثالكيفيهيأخذ الثالثةيفطريقة اإلستنباطاخلطوة
واإلستدالل.واإلستنباطاألولملتبقاحلكمويستطيعأنيتغريإذاجائتاألدلةاجلديدة
واألرجحيفمجعالبياانتبعدها.ولكنإذاكاناإلستنباطاألولتنسبوتتفقابألدلة
الراجحةوالصحيحةحينمارجعالباحثإىلميدانالبحثجلمعالبياانت،فاإلستنباط

 46الراجحةالصحيحة.األولهو
 ة البياانتيحصحت -7

اختبالالالارتصالالالالحيحةالبيالالالاانتيفالبحالالالالث،دائمالالالالامالالالاأكالالالالدعلالالالىاختبالالالالارالتصالالالالحيحة
واملوثوقية.يفالبحثالكيفي،قيلاالكتشافأوالبيالاانتصالحيحةإذامليكالنفالرقبالني

وفقامايفيدالباحثوماحدثابملفعولالذييُبحث.ولكنأنحقيقةواقعيةالبياانت
للبحالالثالكيفالاليلالاليسمفالالردة،بالاللتعديديالالةوتعتمالالدعلالالىقالالدرةالباحالالثعلالالىبنالالاءظالالواهر

ملحوظة،وتشكليفشخصبنتيجةالعمليةكلفردلهاخللفياتاملختلفة.
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تعريفاملوثوقيةيفالبحثالكميوالبحثالكيفيهلمالااختالفالا،ألنهنالاكمنالاذج
،أنالواقالالعكمالالزدوجويتغالالريدائمالالا،لالالذلكالخمتلفالالةيفنظالالرالواقالالع.وفقالالاللبحالالثالكيفالالي

 47يوجدمتسقومتكررمثلالبدو.
:48الطريقةالتفتيشيةالذياستخدمالباحثمنها

 تطويلاالشرتاك (1
البحثيف تطويلاإلشرتاكلتصحيحالبياانت.منخاللالباحثاستخدمهذا

اإلشرتاك معأخرىمرةومقابلةاملالحظات،تقدميامليدان،إىلالباحثيعودتطويل
تشكيلسيتمتطويلاإلشرتاك،خاللمنجديدة.أومواجهتهامتاليتالبياانتمصادر
اخلبري.والشخصالباحثبنيالعالقة

 زايدةاالجتهاد (2
مثوهبذه.واملستمرةالدقيقةاملراقبةمنمبزيدالقيامتعيناإلجتهادزايدة الطريقة

ومنهجيةحمددةبطريقةاألحداثمنالبياانتتسلسلمناليقنيتسجيلسيتم
 أجنوالتيون (3

 تفسري أجنوالتيونيتم صحةتري البياانتيف فحصالبياانت أهنا منعلى
هووسيلةللحصولعلىأجنوالتيون.مصادرخمتلفةبطرقخمتلفة،ويفأوقاتخمتلفة

طرقمتعددة ابستخدام حًقا البياانتو49.بياانتصاحلة التحققمنتصحيحة تقنية
اليتتنتفعشيئاآخر،خارجالبياانتالحتياجالتحققأوكمقارنةالبياانت.فّرقدنزين

Denzinأربعأنواعأجنوالتيونبتقنيةالتحققاليتتنتفغاستخداماملصدرواملنهجورجل
و البياانتهياستخدمالتحّريوالنظرية. تصحيحة عملية أجنوالتيونالباحثيفهذه

و املصدر، متأجنوالتيون اليت املعلومات يف الثقة درجة من ويتبنّي يقارن يعين املصدر
احلصولعليهامنالزمنواألدواتاملختلفةيفالبحثالكيفي.ميكنحتقيقهبطرقما:
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49

 Bachtiar S. Bachri. “ Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif 

“, Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 10, No. 1, (April 2010), 56. 
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يقارنمايقالشخصابجلهرمبايقاله(2(يقارنبياانتاملالحظةببياانتاملقابلة.1
 يقالطوالالوقت.3شخصيا. يقالاألشخاصعنحالامليدانوما يقارنما )4)

يقارنحاالووجهةنظرشخصآبراءخمتلفةمثلاجلماهريواملتعلماملتوسطأواجلامعي
50(يقارننتائجاملقابلةمبحتوىوثيقةذاتصلة.5والثريوالشخصاحلكومي.
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