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   )) اُهللا الَّذين آمنوا منكُم والَّذين أُوتوا الْعلْم درجاتيرفَعِ((
   11  آيةاادلةسورة 

  
  

إِنَّ اللُّغةَ الْعربيةَ من الدينِ، ومعرِفَتها فَرض  :  -  رمحه اهللا –قال ابن تيمية 
ةنالسابِ وتالْك مفَإِنَّ فَه ،اجِبا الَ ومو ،ةبِيرالْع ةإِالَّ بِاللُّغ مفْهالَ يو ،ضفَر 

اجِبو وفَه ،إِالَّ بِه اجِبالْو متي  
   .كتاب الطالب: العربية بني يديك.  الفوزان وزمالؤهإبراهيمبن عبد الرمحن  ( 

  )ت:ص. م2002 . مؤسسة الوقف اإلسالمي: الرياض
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والديتإىل والدي و  
املعلم األول الذي تلقيت على يديه الكرميتني أول مبادئ الصدق والوفاء 

 وعرفت يف نفسه السمحة الطيبة وسالمة الطوية ونقاء الضمري 
 تقدمة إجالل واحترام

 
 

 إىل زوجي العزيز عرفان
 من جعل حيايت وفاقا وهناء

لده بعد شهورأأزكى، وفخري، والذي س: وإىل أوالدي  
أيامي فامتألت إشراقا وصفاء من أناروا   

 عربون وفاء وحب
 

 

 

 

 



 

  شكر وتقدير
  

احلمد هللا على كل على حال، وأشكره على فضله املتوال، وأسأله جزيل النوال، 
والثبات يف احلال واملآل، وأصلي وأسلم على خري الصابرين الشاكرين، وعلى آله 

  :ىل يوم الدين، أما بعدوأصحابه الغر امليامني والتابعني ومن تبعهم بإحسان إ
وقد من اهللا على باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه أهلج باحلمد 

 -والثناء، فلك احلمد يا ريب حىت ترضى، على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفين 
 أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم فضل يف -بعد محد اهللا تعاىل 

 طلبت، ومل يكن حيدوهم يءالبحث إىل حيز الوجود ومل يبخل أحدهم بشخروج هذا 
  :ومنهم . إال العمل اجلاد املخلص

مساحة األستاذ الدكتور احلاج إمام سفرايوغو، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم 
  .اإلسالمية احلكومية ماالنج

 موالنا مالك كلية الدراسات العليا جبامعةعميد ، مهيمنمساحة األستاذ الدكتور 
  .إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات شهداء صاحل نورمساحة الدكتور 
  .العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

، املشرف األول الذي أفاد الباحثة نصر الدين إدريس جوهرالدكتور مساحة 
مليا ووجد خطواته ىف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث علميا وع

  .حتـى اإلنتهاء منه، فله من اهللا خري اجلزاء ومن الباحث عظيم الشكر والتقدير
، املشرف الثاين، فحقاً يعجز لساين عن خبيت أمحدحممد بكري  الدكتورمساحة 

 طوال فترة إعداد هذا البحث فلم شكره وتقديره فقد قدم للباحثة كل العون والتشجيع
يبخل بعلمه ومل يضق صدره يوماً عن مساعدة الباحثة وتوجيهه، وكان لتفضله مبناقشة 



هذا البحث أكرب األثر يف نفس الباحثة فله منـي خالص الشكر والتقدير ومن اهللا عظيم 
  .الثواب واجلزاء

لمني يف قسم تعليم اللغة كما تتقدم الباحثة بكل الشكر والتقدير إىل األساتذ املع
 الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، ةالعربية كلي

فلهم من الباحثة كل الشكر والتقدير على ماقدموه من العلوم واملعارف والتشجيع 
  .وجزاهم اهللا عنـي خري اجلزاء

ذ الدكتور أندوس قشريي األستاكما تتقدم الباحثة بكل الشكر والتقدير إىل 
 ذنأ الذي املاجستري رئيس قسم األدب العريب كلية اآلداب جبامعة ماالنج احلكومية

دراسية ال للسنة الفصل أ إىل مجيع طلبة .جراء هذا البحث حىت يتم تاما كامالإيف  ةالباحث
  .، لكم جزيل شكري2009-2010

واالستاذ  ورأندوس مهيبان،الدكتتتقدم الباحثة كذلك ألوف الشكر  إىل األستاذ 
علي معصوم املاجستري، واألستاذ ابن مشس اهلدى املاجستري على ما قدموه من العلوم 

  .واالقتراحات حينما كانوا حمكمني للكتاب أعدته الباحثة يف هذا البحث
، مسحتم دموعي وزوجي، وأوالدي، وأشقائيوالدي ووالدتى، : أما أسريت

حرص األمانة الىت ودعتموها على رأسي، جزاكم اهللا خري وآنستم حزىن وشجعتموين يف 
  .اجلزاء

 وكل من ساهم ىف إخراج هذا العمل األعزاء واألحباءزمالئي وأصدقائي لو
 .املتواضع إىل خري الوجود، هلم مجيعاً خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان

  .واهللا ويل التوفيق
  
 

 
  

 

 



 إقرار الطالب

 
  

  :يانايت كاآلتـيأنا املوقع أدناه، ب
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  . ماالنج-ب الندونج ساري6/1تريتا موليا الشارع :   العنوان
 بأن هذه الرسالة التـي حضرا لتوفري شرط لنيل درجة املاجسـتري يف رأقر

يم اإلسالمية تعليم اللغة العربية برنامج الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراه
  :احلكومية مبـاالنج حتت عنوان

  لتنمية مهارة الكتابة "قواعد اخلط العريب واإلمالء"الكتاب التعليمي  إعداد
)بالتطبيق على جامعة ماالنج احلكوميةحبث تطويري (  

  
دعـى اوإذا . حضرا وكتبتها بنفسي وما زورا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر

من تأليفه وتبني أا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على أحـد استقباال أا 
ذلك، ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على برنامج الدراسات العليا جامعة موالنا 

  .مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
 هذا اإلقرار بناء على رغبتـي اخلاصة وال جيربنـي أحد على تهذا، وحرر

 .ذلك

   م2010 يوليوماالنج،        
  اإلقرارةتوقيع صاحب

 

  ليلي مزية
07910012 

 ز



  

 مستخلص البحث

 إع  . م2009، ليلي مزية

حبث تطويري  (لتنمية مهارة الكتابة" قواعد اخلط العريب واإلمالء"الكتاب التعليمي  داد
قسم تعليم اللغة العربية كلية . )بالتطبيق على جامعة ماالنج احلكومية

 .اسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنجالدر
الدكتور : الدكتور نصر الدين إدريس جوهر، املشرف الثاين: املشرف األول

  .خبيت أمحدحممد بكري 

رة تنمية مها، قواعد اخلط العريب واإلمالءالكتاب التعليمي،  :الكلمات األساسية

  .الكتابة
  

على وجود األخطاء يف كتابة األلف ) 2002(دلّ تقرير البحث العلمي ملنتهى 
وهذه . واهلمزة يف الرسائل اجلامعية لطالب قسم األدب العريب جبامعة ماالنج احلكومية

هناك عوامل كثرية أدت إىل . اكتسام ملواد اخلط واإلمالءضعف الظاهرة تدل على 
 ربط كثري من قواعد اإلمالء ومع ذلكدة قواعد اخلط واإلمالء، هذه األخطاء، منها ع

تتزايد هذه املشكالت بوجود كتب اخلط واإلمالء أكثرها . بقواعد النحو والصرف
مكتوبة باللغة العربية، ألا يف احلقيقة مكتوبة وموجهة للعرب، وال مصممة الستخدامها 

وق الطلبة اإلندونيسيني لتعلمها خاصة مباشرة يف احملاضرة أو للتعلم الذايت، حىت تع
لذلك يرجى من حماولة . وهذا يؤدي إىل إحجامهم وعدم رغبتهم لقراءا. للمبتدئني

أن يسهل الطلبة على تعلمه وجينبهم عن عقبات التعلم حىت  إعداد هذا الكتاب التعليمي
 واكتسام يكون من املرجو أخريا أن يدفعهم وحيثهم على القراءة ويطور استيعام

 .حصيلة تعلمهم



 لطلبة قسم للمادة خط إمالءإنتاج الكتاب التعليمي ) 1(يهدف هذا البحث إىل 
معرفة فعالية الكتاب املنتج ) 2(األدب العريب كلية اآلداب جامعة ماالنج احلكومية، 

   .لترقية مهارة الكتابة لدى طلبة قسم األدب العريب كلية اآلداب جامعة ماالنج احلكومية
نتاج يسمى ذا ألن طريقة البحث املستخدم إل. وهذا البحث هو حبث تطويري 

تمع وا.  يف امليدان بعد أن مت حتكيمه وتصديقه اخلرباء وجتربة فعاليتهالكتاب التعليمي
يف الفصل الدراسي الثاين بقسم األدب العريب جامعة هذا البحث هو مجيع الطالب 
 م، وأخذت الباحثة منهم الذين 2009/2010امعي ماالنج احلكومية يف العام اجل
أما .  طالبا بطريقة عشوائية الستواء كفايتهم اللغوية22كانوا يف الفصل ب ويتضمن 

التصميم، : بثالث املراحلRowntreeمنوذج التطوير يف هذا البحث فهو كما شرحه 
  .والتطوير، والتقييم

"  خط إمالء"عليمي للمادة  هو كتاب تاإلنتاج) 1: (ونتائج هذا البحث هي 
) 4(رمز األصوات العريب، ) 3(مقدمة، ) 2(الغالف األمامي، ) 1(الذي يتكون من 
وهو يقوم على املنهج . وقائمة املراجع) 6(الفصول السبعة، ) 5(قائمة احملتوى، 

 أن عدد نتيجة) 2(و.  لقسم األدب العريب جامعة ماالنج احلكومية2009الدراسي 
 الرسم الصحيح اجلمل خبط النسخ تعليم املادة خط إمالء من حيث يف بلياالختبار الق

 استخدام الكتاب التعليمي قبلورسم اهلمزة بشىت أحواهلا وأشكاهلا حسب قواعدها 
بعد استخدام الكتاب  املادة خط إمالء تعليمأما عدد النتيجة يف و. 1483حصلت على 

املادة خط إمالء باستخدام  عليمتأي أن النتيجة يف  1866التعليمي حصلت على 
 مبعدل أن النتيجة) 3(و .383 استخدامه بالفرق قبل  من النتيجةثر أكالكتاب التعليمي

 النسبة املائوية قبل استخدام الكتاب التعليمي من حيث تلك املهارات حصلت على إىل
رق بالف  %85وأما مواصفة معدل النسبة املائوية بعد استخدامه حصلت على  %. 67
إنتاج الكتاب التعليمي لتعليم املادة خط  أي. مقبولةمن االختبار القبلي فهي  % 18

 بني االختبار القبلي 18 مبعدل فعال واستخدامه لترقية مهارة الكتابة إجيايبإمالء  

  .واالختبار البعدي



الباحثة مل تقدم يف ) 1(ومن توصيات الباحثة واقتراحاا يف هذا البحث هي 
لتدريبات على أساس مهارة االستماع، لذلك ترجو الباحثة ملن يستخدمه من الكتاب ا

املعلمني أن يقدم التدريبات على أساسها أثناء عملية التعليم مستخدما الوسائل احلاسوبية 
مؤلفو الكتاب التعليمي ومع ذلك ترجو الباحثة أن يفكر . العصرية لزيادة جاذبية تقدميها

بتقدمي التدريبات على أساس املهارات اللغوية األربعة ألجل للمواد العربية اآلخرون 
لقراء الذين ل مفيدة أن تكون نتائج البحث ة الباحثورجت) 2(ترقيتها لدى الطلبة، 

جربت يهتمون كثريا باللغة العربية وتعليمها يف املدرسة واجلامعة، ألن يف هذا البحث، 
 .ة إنتاج الكتاب التعليمي لتعليم مواد اإلمالء واستخدامه لترقية مهارة الكتابةالباحث
، لتكون تنوعة التعليمية امل الطريقةجيب علينا أن نطبقبأن  عن هذا البحث ة الباحثتورأ

هذا الكتاب يقتصر على سبع موضوعات ) 3(، هايتعمقاللغة العربية سهلة ملن الذي 
 الباحثة الباحث التايل بأن تعد املواد التعليمية ملوضوعاا اخلط واإلمالء، لذلك ترجو

األخرى مثل عالمات الترقيم مثال ألجل ضروريتها يف كتابة املقاالت العلمية أوغريها، 
 .املقبل البحث العلمي تابةهذا البحث مرجعا من املراجع لكيكون  أن ة الباحثورجت) 4(
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Findings Muntaha (2000) shows there is still a glottal stop writing errors 

with various forms and syakal in writing of literature faculty of students Arabic 

language program at  University State of Malang. It proved their mastery of the khat 

materials and imlak. Many factors cause these weaknesses, including a number of  

khat rules and imlak. In addition, the rules are also a lot to do with rules of grammar 

(morphology and syntax) Arabic Language. This was compounded by the khat 

books and the majority imlak arabic language because it's basically these books were 

written with the target consumer and the Arabs are not designed to be directly used 

in the course or to learn to be independent, so that the Indonesian students 



experiencing difficulties in studied, especially for beginners. As a result, students are 

not interested in even reluctant to read it. Therefore, development efforts are 

required hand-book writing is capable of khat imlak facilitate students to learn and 

able to anticipate difficulties in their learning can lead their interests reading, and 

enhance their skills in writing khat and imlak Arabic language.  

The purpose of this study there were two, namely (1) production of hand-

book for khat imlak to courses in the students Arabic language program at  

University State of Malang, and (2) test the effectiveness of the hand-book in 

increasing writing skills in the students Arabic language program at  University 

State of Malang.  

Based on the above research objectives, research using descriptive analysis 

of research, while the type of design is the development of research because the 

research methods used to produce a hand-book product validation testing experts 

and empiric validation of small groups. Expert test subjects were three lecturers at 

University State of Malang and three lecturers at graduate programs Islamic 

University State of  Maulana Malik Ibrahim Malang. While a small group of test 

subjects were ten students Arabic language program at  University State of Malang 

semester 2008-2009 academic year 3 randomly selected. Adapting development 

model that Rowntree development model of 3 stages: planning, development, and 

evaluation.  

Results of this research are: (1) product hand-book khat and imlak rules that 

is based on theories of teaching and curriculum khat imlak at students Arabic 

language of faculty of arts department at state university of Malang in 2009. Hand-

book development results consist of (a) title page, (b) the introduction, (c) 

transliteration guidelines, (d) list of contents, (e) seven chapters khat imlak 

materials, and writing hijaiyah letters using naskhi handwriting, write the word 

using naskhi handwriting, write a verse of Al-Qur'an using naskhi handwriting, 

initial glottal stop, glottal stop was the word, word-final glottal stop, and alif 

layyinah, and (f) list of references. Each chapter consists of material (2) the results 

of validation testing performed on experts suggest that the textbook is organized in 

categories including best and can be used directly in the learning without revision, 

while the small group testing shows that the textbook is included in both categories 

and can be used directly in the learning with a little revision. Student test results 

before using this textbook shows the value of 67, this indicates that the value of 

writing skills of students for handwriting naskhi and glottal stop in many forms and 

syakal Low (undesirable). As for the use of this hand-book, found a significant 

increase in the total value of 85, this indicates that their value has increased 

(accepted). In addition, a small group interview results showed all samples was easy 

to understand this hand-book, and they also felt that their understanding of 

handwriting and imlak and their writing skills also improved. This proves that the 

hand-book handwriting and imlak is effective in improving student writing skills.  

While researchers suggestions presented are (1) should be the intensification 

of efforts to teach writing materials other Arabic as a manifestation of the 

development of teacher quality in particular Arabic and Arabic language teaching in 

Indonesia in general, (2) for researchers interested in doing further similar research, 

is expected to produce a textbook that provides exercises based on the four language 

skills. 
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Maziyah, Laily. 2009. Pengembangan Buku Ajar Kaidah Khat dan Imlak Untuk 
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 Temuan Muntaha (2000) menunjukkan adanya kesalahan dalam penulisan 

alif dan hamzah dalam skripsi para mahasiswa Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra 

Universitas Negeri Malang (JSA FS UM). Hal itu menunjukkan lemahnya 

penguaasaan mereka terhadap materi khat dan imlak. Terdapat banyak faktor yang 

menyebabkan kesalahan tersebut, diantaranya adalah banyaknya kaidah khat dan 

imlak. Di samping itu banyak kaidah imlak yang berkaitan dengan kaidah tata 

bahasa Arab (Nahwu Sharaf). Kondisi ini diperparah dengan adanya buku-buku khat 

imlak yang mayoritas ditulis dengan bahasa Arab, yang pada dasarnya buku tersebut 

ditulis dan ditujukan untuk orang Arab, juga tidak dirancang untuk digunakan 

langsung dalam perkuliahan maupun belajar mandiri, sehingga menjadi kendala 

tersendiri bagi para pelajar Indonesia untuk mempelajarinya terutama bagi para 

pemula. Hal ini menyebabkan mereka enggan dan kurang berminat untuk 

membacanya. Oleh karena itu diharapkan dari upaya pengembangan buku ajar ini 

dapat memudahkan para siswa untuk mempelajari khat imlak dan mengantisipasi 

mereka dari kesulitan belajar, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat memotivasi 

mereka untuk membacanya dan meningkatkan pemahaman serta penguasaan hasil 

belajar mereka. 

 Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menghasilkan buku ajar untuk matakuliah 

khat imlak untuk mahasiswa Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri 

Malang,  dan (2) mengetahui efektifitas produk buku tersebut dalam meningkatkan 

kemampuan menulis mahasiswa Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas 

Negeri Malang. 

 Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan, karena metode 

penelitian yang digunakan menghasilkan produk buku ajar dan mengujikannya di 

lapangan setelah melalui validasi uji ahli. Adapun populasi dalam penelitian ini 

adalah semua mahasiswa JSA FS UM semester genap tahun ajaran 2009/2010, 

dengan subyek uji coba kelas B sebanyak 22 mahasiswa yang memiliki 

keterampilan berbahasa yang sama. Adapun model pengembangan yang diadopsi 

dalam penelitian ini adalah model Rowntree dengan tiga tahapan: perencanaan, 

pengembangan, dan evaluasi. 

 Hasil penelitian ini adalah (1) produk berupa buku ajar matakuliah khat 

imlak yang terdiri dari: (a) sampul depan, (2) kata pengantar, (3) transliterasi, (4) 

daftar isi, (5) tujuh bab, dan (6) daftar rujukan. Buku ini berdasarkan kurikulum 

2009 Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, dan (2) Hasil 



tes mahasiwa sebelum penggunaan buku ajar khat imlak yang tercermin dalam 

menulis kalimat menggunakan khat naskhi dengan benar dan menulis hamzah 

dengan berbagai bentuk dan syakalnya menunjukkan nilai rata-rata 67, ini 

menunjukkan bahwa hasil nilai keterampilan menulis (khat dan imlak) mereka 

rendah (tertolak). Adapun hasil belajar setelah menggunakan buku ajar kaidah khat 

dan imlak ada peningkatan yang signifikan dengan total nilai rata-rata 85, yang 

menunjukkan bahwa nilai mereka ada peningkatan (diterima). Hal ini juga 

menunjukkan efektifitas buku ajar kaidah khat dan imlak untuk mahasiswa  Jurusan 
Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dalam peningkatan 

kemampuan menulis (khat dan imlak). 

 Hal-hal yang disarankan dan diusulkan peneliti dalam penelitian ini adalah 

(1) dalam buku ini belum disajikan latihan berbasis kemampuan mendengar, maka 

diharapkan agar dosen pengguna buku ini juga menyajikan latihan-latihan berbasis 

kemampuan istima’ saat mengajarkan khat imlak menggunakan multimedia modern 

untuk menambah daya tarik dalam penyajiannya, di samping itu juga agar penyusun 

buku ajar materi Arab yang lain agar memikirkan penyajian latihan-latihan yang 

berbasis empat kemahiran berbahasa untuk peningkatan kompetensi pelajar (2) agar 

dalam mengajarkan bahasa Arab digunakan metode yang bervariasi supaya bahasa 

Arab dirasa mudah untuk dipelajari bagi para pembelajarnya, (3) produk buku 

tersebut hanya terbatas pada tujuh bab khat imlak, oleh karena itu diharapkan bagi 

peneliti selanjutnya untuk untuk menyusun materi-materi khat imlak yang lain 

seperti pungtuasi (tanda baca) Arab mengingat pentingnya dalam penulisan karya 

ilmiah maupun lainnya. 
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  الفصل األول

  والدراسات السابقةاإلطار العام

 

  قدمةامل -أ

 كل طالب أن يتقنهاب جياليت الدراسية واد املمن مادة هي " خط إمالء"ادة امل
 األوىلبقسم األدب العريب كلية اآلداب جامعة ماالنج احلكومية يف املرحلة الدراسية 

 وهي مقدمة ألجل قدرة الطلبة . لقاء من لقاءات احملاضرةستة عشر بالثاينيف املوسم 
كلية اآلداب جامعة (على كتابة العربية الصحيحة اجليدة مطابقة بقواعد اإلمالء واخلط 

  .1)20: 2009ماالنج احلكومية، 
ة ااشتركوا يف املادة املسم" خط إمالء"والطلبة قبل أن يشتركوا يف هذه احملاضرة 

 حبيث فيها تعلموا أيضا قواعد اإلمالء اليت  يف املرحلة األوىل2بدراسة العربية املكثفة  
تشتمل على كتابة اهلمزة، واأللف املقصورة والياء، وتاء التأنيث، واحلروف اليت ال تنطق 

 .ولكنها تكتب، واحلروف اليت  تنطق ولكنها ال تكتب، وعالمات الترقيم األساسية

 يف الكتابة طأونخيوبالرغم من تعلمهم اإلمالء املذكور فإنّ الطلبة مازالوا 
على وجود األخطاء يف كتابة ) 2002(ودلت تقرير البحث العلمي ملنتهى . اإلمالئية

. 2األلف واهلمزة يف الرسائل اجلامعية لطالب قسم األدب العريب جبامعة ماالنج احلكومية
هناك . ة الطلبة اجلادة على اإلمالءمعرف تدل على عدم – عند الباحثة –وهذه الظاهرة 

: 1996 (3حسن شحاتهومنها كما قال . ل كثرية اليت أدت إىل األخطاء اإلمالئيةعوام
أن من مشكالت الكتابة العربية الكثرية واملتعددة، هي قواعد اإلمالء واألخطاء ) 315

                                                 
1  Fakultas Sastra UM. 2009. Katalog Jurusan Sastra Arab. Malang: FS UM. Hal. 20 

ب  حتليل األخطاء يف كتابة األلف واهلمزة يف الرسائل اجلامعية لطلبة قسم األدب العريب بكلية األد،منتهى  2

جامعة ماالنج كلية اآلداب، : ماالنج( غري منشورحبث علمي . العريب كلية اآلداب جامعة ماالنج احلكومية
  ح-ص ز) 2002احلكومية،  البحث العلمي ، 

)  1996دار املصرية اللبنانية ، : القاهرة(  الطبعة الثالثة ، تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقحسن شحاتة، 3
 315ص 
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ربط كثري من قواعد اإلمالء بقواعد النحو ) 23: 1992(ميني ناصف وأضاف . اإلمالئية
  . 4 اليت تعوق الكتابةوالصرف يشكل عقبة من العقبات

تتزايد هذه املشكالت بوجود كتب اإلمالء أكثرها مكتوبة باللغة العربية، ألا يف 
، وال مصممة الستخدامها مباشرة يف احملاضرة أو قيقة مكتوبة وموجهة إىل العرباحل

 وهذا يؤدي إىل. للتعلم الذايت، حىت تعوق الطلبة اإلندونيسيني لتعلمها خاصة للمبتدئني
والكتب منها املعجم املفصل يف اإلمالء ليمني ناصف، . هم وعدم رغبتهم لقراءاحجامإ

واألساس يف اللغة العربية ألمحد طاهر حسنني وعبد العزيز النبوي وقواعد اخلط واإلمالء 
عطون كتب ي ستكون فعالة إذا كان اإلندونيسيون – عند الباحثة –وذلك . لصاحل مالك

  .إلندونيسية ولكن حمتوياا وموادها مأخوذة من الكتب املذكورةاإلمالء باللغة ا
 حتاج إىل حماولة تنمية كتابة كتابيانطالقا من خلفيات البحث مما سبق ذكره، ف

نبهم عن عقبات التعلم حىت يكون  الذي يسهل الطلبة على تعلمه وجيمالء املقرراخلط واإل
ءة ويطور استيعام واكتسام حصيلة لقراعلى امن املرجو أخريا أن يدفعهم وحيثهم 

  .تعلمهم
  

   البحثمشكلة -ب

  : يف هذا البحث هي كما يليفاملشكلةيف ضوء ما سبق ذكره، 
لطلبة قسم األدب العريب كلية  مالءكيف إنتاج الكتاب التعليمي لتعليم اخلط واإل -1

  اآلداب جامعة ماالنج احلكومية؟
طلبة قسم دى لنتج لترقية مهارة الكتابة  الكتاب التعليمي املإىل أي مدى فعالية -2

  األدب العريب كلية اآلداب جامعة ماالنج احلكومية؟

  

  

  
                                                 

دار الكتـب العلميـة،   :  لبنان-بريوت(، الطبعة األوىل ، املعجم املفصل يف اإلمالء قواعد ونصوص   ناصف ميني  4
  23ص ) م1992
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  أهداف البحث -ج

  : بالنسبة إىل مشكلة البحث السابقة يهدف هذا البحث إىل ما يأيت
لطلبة قسم األدب العريب كلية  مالءإلنتاج الكتاب التعليمي لتعليم اخلط واإل -1

  . احلكوميةاآلداب جامعة ماالنج
طلبة قسم األدب العريب كلية دى ل ملعرفة فعالية الكتاب املنتج لترقية مهارة الكتابة  -2

  . اآلداب جامعة ماالنج احلكومية

  

  فروض البحث -د

قسم أمرا ضروريا ومهما لمالء إنتاج الكتاب التعليمي لتعليم اخلط واإل يكون -1
لتوفري املراجع يف احملاضرة  األدب العريب كلية اآلداب جامعة ماالنج احلكومية

 . يف إدارة نشاطات التعليم والتعلمودليال على استعداده
مالء لطلبة قسم األدب العريب كلية إنتاج الكتاب التعليمي لتعليم اخلط واإل يكون -2

 من طرائق فعالة لتذليل صعوبات الطلبة اآلداب جامعة ماالنج احلكومية
 . قية مهارم الكتابية يف اخلط واإلمالء وترومساعدم يف تعلم اخلط واإلمالء

  

  أمهية البحث -هـ

   . إعطاؤه املنافع اآلتيةالتطويرييرجى من نتائج هذا البحث 
من الناحية النظرية، هي إعطاء املباحث النظرية للجامعيني والباحثني الذين  -1

عليم اخلط يشتغلون يف جمال تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا، حول إعداد مواد ت
  .جامعة ماالنج احلكوميةواإلمالء لطلبة قسم األدب العريب كلية اآلداب 

 :من الناحية التطبيقية، يرجى من هذا البحث أن يفيد -2
 ينموااإلمالء حىت يستطيعوا أن اخلط ويف تعلم مهمتهم تسهيل للطلبة، يف   -أ 

 .مهارام اللغوية العربية وتشجيعهم ليواصلوا اإلحاطة ا
 يف مأداء وظائفهعلى  مساعدم ، يف)اخلط واإلمالء(و اللغة العربية ومدرس  - ب 

تعيني أهداف احملاضرة وموضوعات البحث ورسم أي نشاطات التعليم 
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 ا وكذلك يف التدريبات أو األسئلة ألجل تقومي ونوالتعلم اليت سيقوم
  .نتيجة التعلم

 مراجع احملاضرة، إلعداده وتوفريه - السيما للقسم-ها  صيتاجلامعة، يف رفع  - ج 
 . يف إدارة نشاطات التعليم والتعلمهوهذا يدل على األقل على استعداد

  

  حدود البحث -و

  :يتم هذا البحث يف إطار حمصور مبجموعة من احلدود، وهي  
 للمادة خط  الكتاب التعليمي إعداديقتصر هذا البحث على: حلدود املوضوعيةا -1

 وأما جوانب اخلط هنا قواعد اخلط .إمالء واستخدامه لتنمية مهارة الكتابة
. النسخ يف كتابة احلروف اهلجائية مفردة كانت أم متصلة، عادية كانت أم ممدة

وأما جوانب اإلمالء فهي قواعد كتابة اهلمزة يف أول الكلمة، واهلمزة املتوسطة، 
 . واهلمزة املتطرفة، واأللف اللينة

لتعليم استخدام الكتاب التعليمي  على يالتطوير يقتصر هذا البحث :املكانية احلدود -2
 حلكوميةكلية اآلداب يف جامعة ماالنج ا بقسم األدب العريباخلط واإلمالء 

  .بالنسبة لشهرته يف جمال تدريس اللغة العربية ولطول خرباته فيه
يقتصر هذا البحث على تعليم اخلط واإلمالء يف جامعة ماالنج : احلدود الزمانية -3

  . م2010- 2009نة الدراسية احلكومية يف الس

  

  حتديد املصطلحات -ز

  :هناك بعض املصطلحات اليت تتعلق باملوضوع، وتريد الباحثة أن تبينها كما يلي  
  رييالتطوالبحث  -1

هو طريقة البحث إلنتاج شيء جديد أو إلمتام شيئ معني البحث التطويري 
5: )2006 يف رضوان، سوكماديناتا(

هنا كتابة املواد  أرادت الباحثة بالتطوير .

                                                 
 رسالة ماجستري غري .تطوير اخلطة الدراسية للمادة العربية يف روضة األطفال ألكوثر مباالنج. نور أنيسة رضوان 5

 7ص )  م2006. معة االسالمية احلكومية ماالنججا. كلية الدراسات العليا: ماالنج(منشورة 
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التعليمية للمادة خط إمالء بصورة كتاب تعليمي وإعدادها املناسب باملستوى 
  .اجلامعي للفصل الدراسي الواحد

 مهارة الكتابة  -2

مهارة الكتابة هي القدرة على كتابة الكلمات واجلمل العربية خبط النسخ مبراعاة 
 .واعدها اإلمالئيةقواعده وكتابة اهلمزة بشىت أنواعها وأشكاهلا بضوء ق

  

  الدراسات السابقة  -ح

  :إن إعداد املواد التعليمية للمادة العربية قد قام كثري من الباحثني، منهم

تصميم املادة التعليمية ملهارة الكتابة العربية : 2007تعمري املساجد،  -1
رسالة (لتالميذ املرحلة اإلبتدائية يف ضوء املنهج على مستوى الوحدة الدراسية 

. وأما املادة التعليمية اليت طورها يف هذا البحث هي مادة االمالء). اجستريامل
وكانت نتيجة حبثه هي وجود جمموعة من املادة الدراسية للخط واإلمالء املطبوعة 

نتيجة جتربة حبثه أن املادة ) 1(وقد قرر الباحث . يف كتاب للمستوى اإلبتدائي
 الكتابة العربية لتالميذ املرحلة اإلبتدائية وأما التعليمية املصممة مناسبة لتعليم مهارة

نتيجة ) 2(تطبيقها يف العملية التعليمية يدل على الترقية يف النتيجة املعدلة، 
التصميم املطبوعة يف كتاب تعليمي فعالة لترقية مهارة اإلمالء العريب لتالميذ 

اوي وتدل على فعالية الفصل الرابع اإلبتدائي مبدرسة االسالم االبتدائية فهنانكا جن

  % . 75، 90هذه املادة املصممة أن النتيجة املعدلة املتحصلة من التطبيق 

تنظيم مادة اللغة العربية يف كتاب تعليمي للصفني : 2006سري أنا،  -2
رسالة (الثالث والرابع يف مدرسة احلكمة املوحدة اإلبتدائية اإلسالمية جباكرتا 

ها هي وجود كتاب تعليمي للغة العربية للمستوى وكانت نتيجة حبث). املاجستري

نتائج التجربة تدل على أن النتائج توصف ) 1(وقد قررت الباحثة بأن . اإلبتدائي
ونتائج من عينة شبه الكتاب على أن النتائج . مبعدل مناسبة وجذابة وواضحة

وأما للصف الرابع تصف . تصف للصف الثالث مل تكن مناسبا وجذابا وواضحا
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 (circle)تنظيم املادة على نوع تنظيم حلقة ) 2(و. دل مناسبة وجذابة وواضحةمبع

 .عند الصف الرابع أكثر فعالية من الصف الثالث

تطوير املواد التعليمية للغة العربية لتالميذ روضة : 2009وردة املنرية،  -3
وأما نتيجة حبثها هي ). حبث ملستوى الليسانس) ( من عمرهم6- 4(األطفال 
 من 6-4(ملواد التعليمية للغة العربية بشكل كتاب لتالميذ روضة األطفال وجود ا
وقررت .  ونظريات تطور األطفال وخصائصهم2006يف ضوء املنهج ) عمرهم

الباحثة بأن نتيجة التصديق والتثبيت اليت أقيمت يف اختبار اخلبري واختبار الفئة 
بة باستخدامها كمواد تعليمية الصغرية تدل على أن املواد التعليمية املطورة مناس

 .ملساعدة التالميذ واملعلم يف عملية التعلم والتعليم
ومن الدراسات السابقة تبني أن هذا البحث نوع من البحث والتنمية يف 
إعداد املواد التعليمية كما قامه الباحثون املذكورون ولكن حبوثهم تعقد يف 

العربية واملستوى احلضاين يف تعليم اللغة املستوى االبتدائي يف تعليم اإلمالء واللغة 
 . العربية خبالف هذا البحث الذي يعقد يف املستوى اجلامعي ولتعليم اخلط واإلمالء
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  الفصل الثاين

  اإلطار النظري

  

 مهارة الكتابة: األولاملبحث 
مراحلها برسم تبدأ . بداعيةي احدى املهارات االجيابية أو اإلمهارة الكتابة ه

يل عمليات  وهذه املهارة حتتاج إ6.تعبري احلرالتهي بناحلروف والكلمات واجلمل وت
 مهارة النطق هعيد ما حتتاج إليب حد شاان إىلي ذهنية وتناسق حسي حركي

 رموز منطوقة يف حالة اتب واملتحدث من ترمجة أفكاره إىلواحلديث، فالبد للك
 ى أو القارئ وسيلة اتصال تعينه علبة حىت يوفر للسامعاحلديث ومدونة يف حالة الكتا

من يزاوهلا معرفة  ولذا تعترب الكتابة مهارة إجيابية إنتاجية تتطلب يف. يعنيهفهم ما 
 حسن اختيار ما يتناسب منها مع ىرة تامة علطبعناصر اللغة من قواعد ومفردات وسي
  7.األفكار اليت يريد الكاتب التعبري عنها

  

 كتابةمفهوم ال  - أ
الكتابة هي التعبري عن اللغة املنطوقة برموز كتابية ألوفونية أو فونيمية أو 

الكتابة نوعاً من أنواع املهارات اللغوية، ويقصد ا القدرة على نسخ  تعترب 8.لفبائيةأ
 ملا يكتب أمامه، وكتابة ما ميلى عليه، والقدرة على كتابة ما جيول يف خاطره الطفل

الكتابة هي أداء منظم و حمكم يعرب ا اإلنسان عن أفكاره . 9هويعرب عما يف نفس

                                                 
: القاهرة (االجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات احلية األخرى لغري الناطقني ا محادة إبراهيم،  6

 249 ص )1987دار الفكر، 
 180 ص )1981مكتبة لبنان،  ( تعلم اللغات احلية وتعليمها صالح عبد ايد العريب،  7

8 Imam Muslimin, Transkripsi dan Transliterasi, Ulul Albab, Jurnal Studi Islam, Sains dan Teknologi, 
vol. 7, no. 2, 2006, hlm: 357 

 http://www.farfesh.com،   تعليم مهارات الكتابة لألطفال املعاقني عقلياً 9
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 وجهة نظره وسببا يف حكم الناس ىومشاعره احملبوسة يف نفسه، وتكون دليال عل
   10.عليه

 أو التهجئة (copying) النسخ ىمفهوم الكتابة يف بعض الربامج عليضيق 
(spelling).11ا حتويل األصواخرون التعريف وحيدد اآلرموز خمطوطة ت اللغوية إىل بأ 

خرين مهما تناءى الزمان واملكان  متعارف عليها بقصد نقلها إيل اآل الورق أو غريهىعل
  .12وبقصد التوثيق واحلفظ وتسهيل نشر املعرفة

  

 أمهية الكتابة  - ب
والكتابة عملية .  يف حياة البشريةسبيل كل تقدم و حضارةالكتابة هي 

نسبة للمجتمع، فهي وسيلة من لنسبة للفرد أو بالضرورية للحياة العصرية سواء با
 أفكار غريه، ىوسائل االتصال اليت ميكن للطالب أن يعرب ا عن أفكاره، وأن يقف عل

 من .د تسجيله من حوادث وواقعو مشاعر، وما يمفاهيم وو أن يربز ما لديه من 
  :أمهية الكتابة هي

1- ا جزء أساسي للمواطنة، وشرط ضروري حملو أمية املواطنأ  
أا أداة رئيسة للتعلم جبميع أنواعه ومراحله، واألخذ عن اآلخرين فكرهم  -2

 .وخواطرهم
 .أا وصيلة االتصال بني أفراد البشر  باملؤلفات واخلطابات وغريمها -3
أا أداة اتصال احلضاري باملاضي، والقريب بالبعيد، والنقل املعرفة والثقافة  -4

بنمط واحد من الكتابة طريق لوصل خربات إىل املستقبل إذ أن التعامل 

                                                 
دار املسلم للنشر والتوزيع، الرياض، (، رائق تدريسهاطواملهارات اللغوية ماهيتها   أمحد فؤاد حممود عليان،  10

 156 ص)1992
منشوات املنظمة األسالمية للتربية (، تعليم العربية لغري الناطقني ا مناهجه وأساليبه رشدي أمحد طعيمة،  11

 187 ص)1989والعلوم والثقافة إيسيسكو، 
 )1996دار األندلس، (، اللغة العربية وفنوااملهارات اللغوية مدخل إيل خصائص  حممد صاحل الشنطي،  12
 205ص
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األجيال ببعضها، واألمم ببعضها، كما أن اختالف الكتابة يقطع جسور 
 .االتصال، وميحو حلقات التاريخ، ويقطع جذور الثقافة واحلضارة

 .أا أداة حلفط التراث ونقله -5
أا شهادة وتسجيل للوقائع واألحداث والقضايا تنطق باحلق وتقول  -6

 .الصدق
  13.أا وسيلة تنفيس الفرد عن نفسه، والتعبري عما جيول خباطره -7
 

وقرر ابن خلدون أمهية الكتابة، فريى أا من مجلة الصنائع املدنية املعاشية، 
فهي  ضرورة اجتماعية اصطنعها االنسان، لذلك تكون نابعة يف منوها وتطورها لتقدم 

 14.األغراضا العمران، وا يتميز االنسان عن احليوان وتتأدى 

   

 أهداف تعليم  مهارة الكتابة  - ج
من ( يف تعليم اللغة العربية لألجانب وقد حدد فتحي علي يونس يف كتابه املرجع

   15:، أن أهداف تعليم الكتابة هي كما يلي)النظرية إىل التطبيق
  أن يكتب الطالب خبط ميكن قراءته  -1
  وضوح اخلطأن يعرف املبادئ اليت تؤدي إىل  -2

   الشمالىلعيع الكتابة من اليمني يستط -3
  أن يتعرف مبادئ اإلمالء والعالقة بني الرمز والصوت -4
  أن يستخدم القواعد استخداما صحيحا -5
  مات من احلروفل أن يكون الك-6
  فكاره كتابة يف مجل مستخدم الترتيب العريب املناسب للكلماتأ ترمجة  -7

                                                 
 158-157سابق، ص أمحد فؤاد حممود عليان، مرجع  13
دار الثقافة والنشر والتوزيع، (، تعليم اللغة العربية والتربية الدينية حممود رشدي خاطر و مصطفى رسالن،  14

 210-209 ص)2000القاهرة، 
من النظرية إىل ( يف تعليم اللغة العربية لألجانب املرجعالشيخ، فتحي علي يونس، و حممد عبد الرؤوف   15

 60 ص)2003مكتبة وهبة،  قاهرة، ) (التطبيق
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الصحيحة يف سياقها من ترمجة أفكاره كتابة يف مجل مستخدم الكلمات   -8
 حيث تغيري شكل الكلمة وبنائها بتغيري املعىن

  املناسبةة تابة يف مجل مستخدم الصيغ النحوي ترمجة أفكاره ك-9
   استخدام األسلوب املناسب للموضوع أو الفكرة املعرب عنها -10
 . سرعة الكتابة معربا عن نفسه يف لغة صحيحة سليمة واضحة معربة-11
  

 حل تعليم  مهارة الكتابةتنمية مرا  - د
  16: مراحل خمتلفة نوجزها فيما يليلتعليم هذه املهارة

 مجيع حاالت التعليم، ويقضى مبدأ التدرج ىمبدأ تربوي ينطبق عل: التدرج -1
 الصعب ة مصممة، تبدأ بالسهل وتتدرج إىلط يسري التعليم وفقا خلأن
أ باخلط مث النسخ  نبدا الكتابة، فإنىصعب، وإذا طبقنا مبدأ التدرج علفاأل

 نتقل إىل تمثتبدأ باحلروف : واإلمالء، والكتابة املقيدة واحلرة، وبصيغة أخرى
  .الكلمات، واجلمل، والفقرة واملقال وذلك ألسباب تربوية ومنطقية

 :يف مرحلة كتابة احلروف حيسن املدرس مراعات ما يلي:  كتابة احلروف -2
قلم، ألن غياب هذا  الطريقة الصحيحية ملسك اليوجه الطالب إىل  ) أ

  . عادات غري مناسبةىلإالتوجيه يؤدي 
 الطريقة الصحيحة للجلوس أثناء الكتابة  يوجه املدرس طالبه إىل  ) ب

 الب بزاوية ميل خفيفةطوالظهر معتدل  والدفتر أمام ال

ى  التناسق يف الكتابة، وميكن تدريب الطالب عليوجه طالبه إىل  ) ج
 راسة اخلط كىدفاتر خاصة مسطرة قبل الكتابة عل

ضرورة توحيد املسافات بني احلروف املنفصلة يف الكلمة الواحدة   ) د
وجعل هذه املسافات أقصر من املسافات بني كلمات اجلملة 

 الواحدة، وتوحيد هذه املسافات

                                                 
مكتبة التوبة، اململكة العربية السعودية، الرياض، (، طرائق تعليم اللغة العربية حممد بن إبراهيم اخلطيب،  16

 119-115 ص )2003
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  الكتابة خبطوط مستقيمة أفقية متوازيةيوجه املدرس طالبه إىل) هـ

 من وا ليتمكنمبتدئني بقلم الرصاصلليستحسن أن تكون الكتابة   ) و
 تعديل  أخطائهم

 لطالب يف كراسات اخلط من أسفل إىلن يكتب اأمن املفضل   ) ز
ج، ال تقليده للسطر الذي يكتبه ذأعلى حىت يكون تقليده للنمو

  أسفل يكتب من أعلى إىلعندما

 كتابة احلروف منفصلة ومتصلة،  ىبعد أن يتدرب الطالب عل: النسخ  -3
ينة من كتاب القراءة، فقرات حمددة، ليتمكن يكلفهم املدرس بنسخ فقرات مع

  : وللنسخ فوائد كثرية، منها.املدرس من تصويبها
  . كتابة اخلط اجلميلىعل كتابة احلروف وى تدريب علال   ) أ

 ة املدرس مراعاى جيب علا الترقيم، لذىيفيد يف تدريب الطالب عل  ) ب
  :ما يلي
 أن ال يكون النسخ مرهقا للطالب )1

 اهوب مادة ألفأن ينسخ الطال )2
 متابعة الطالب حىت يكون النسخ ذا قيمة عند الطالب )3

 النسخ وكتابة احلروف مدة مناسبة، ىبعد أن يتدرب الطالب عل: اإلمالء -4
تبدأ مرحلة اإلمالء اليت تكشف عن قدرة الطالب يف كتابة ما يسمع ومن 

. هاونسخاملفضل أن يكون اإلمالء بداية يف مادة مألوفة قد قرأها الطالب و
  :اللغوية املختلفة ولإلمالء فوائد تتصل باملهارات

 التمييز بني األصوات اللغوية ىاإلمالء يكشف عن قدرة الطالب عل) أ
  وخاصة املتقاربة

   الترقيم الصحيحىيكشف اإلمالء عن قدرة الطالب عل) ب

ه، وتأيت بعد أن يتعلم هكتابة املوجلوهي ما يسمى با: الكتابة املقيدة -5
  :ال منهامثطالب كتابة احلروف والنسخ واإلمالء ، وتأخذ عدة أال
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وذلك بتكليف الطالب كتابة عدة مجل موازية جلملة : اجلمل املوازية  ) أ
  معينة

طالب فقرة مكتوبة بصيغة املذكر، ويطلب التعطي : ةالفقرة املوازي  ) ب
 منهم إعادة الصياغة بصيغة املؤنث

 الفراغ يف اجلملة واميأليطلب من الطالب أن :  الكلمات احملذوفة  ) ج
 بالكلمة احملذوفة املناسبة

أن م لطالب جمموعة الكلمات يطلب منهاترتيب الكلمات، تعطي   ) د
  منها مجلة صحيحةواها ليعملويرتب

لطالب جمموعة من اجلمل غري مرتبة، ويطلب اترتيب اجلمل، يعطي ) هـ
 هذا النوع ويتم.  العالقة الزمانية أو املكانيةىبناء عل. ترتيبها هممن

 املدرس أن يشرح املطلوب ىمن الكتابة يف الصفوف اإلبتدائية، وعل
  بالكتابةالطالبشفويا، قبل تكليف 

هناك بعض األمور التنظيمية اليت جيب أن يرشد املدرس : الكتابة احلرة  -6
 الصفحة اليت يكتب عليها من حيث ىالتنظيم عل: ها قبل الكتابة منهاطالبه إلي

تابة التاريخ واملوضوع والكتابة بأي نوع من أنواع األقالم، اهلامش، وك
  :ومن  مناذج الكتابة احلرة ما يلي. وشكل الكتابة

الية أو واقعية،  وترتب فيها يوهو سرد قصة خ: املوضوع القصصي) أ
  .االحداث زمنيا

يتناول املوضوع وصف احلاضر أو املستقبل أو : املوضوع الوصفي) ب
  لموضوع الوصفيلالفعل املناسب املاضي، ويستخدم 

وهو عرض فكرة ما من خالل التعريف أو : املوضوع العرضي) ج
  ليل أو املقارنةحالت

يتناول املوضوع فكرة خالفية، ويكون للكاتب : املوضوع اجلديل) د
رأي فيها وحياول إقناع القارئ بأسلوب علمي، أو عاطفي أو 

  كالمها معا
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أن يقرأ نصا معينا، ويلخصه مربزا يطلب من الطالب : التلخيص) هـ
  .األفكار الرئيسية يف حدود معينة من الكتابة

  

 وسائل تعليم  مهارة الكتابة -هـ
هناك نوعان من الوسائل لتعليم وتعلم الكتابة، يتناول األول منهما تعلم 

اين النواحي الثابتة األساسية مثل اخلط واهلجاء وتنظيم فقرات الكتابة املتصلة، ويهتم الث
 إثراء حمتوى الكتابة وتعرض له ىبتزويد الدارس بأفكار وحقائق وآراء تساعده عل

  .أمثلة لطرق عرض األفكار وتسلسلها ومناقشتها
  وسائل تعلم اهلجاء -1

أشرطة التسجيل،  خيتار املعلم نصا مناسبا ملستوى الدارسني ويقوم   ) أ
ع التوقف راءة العادية مرة، مث يسجله مرة ثانية مقبتسجيله بسرعة ال

يف اية كل عبارة هلا معىن وقتا يكفي لكي يكتبها الدارس، 
 عادية ويصحب معه هذا التسجيل إىلويسجلها مرة ثالثة بالسرعة ال

  .حجرة الدراسة
احلروف الناقصة، يقوم املعلم بتسجيل إحدى املقتطفات بالسرعة  ) ب

  شريط تسجيل، ويعطي الطلبة نصا مكتوبا هلذه القطعةىالعادية عل
 الشريط يستمع الدارسون إىل. ه بعض احلروفتنقص بعض كلمات

 كل كلمة، مث يعيد املدرس التسجيل يفويكملون احلروف الناقصة 
 . الدارسني ملراجعة ما كتبوهىعل

. د.  واألستاذ بL.A. Hillهيل . أ. الكلمات املتقاطعة، قام أستاذ ل  ) ج
رينات  متىوي علحت بتأليف أربعة كتب   B.D. Bobkin بوبكني

حتوت اة اإلجنليزية من غري أهلها، وقد الكلمات املتقاطعة لدارس اللغ
 مترينات سهلة يف الكتاب األول تتدرج يف ىهذه اموعة عل

ويستطيع املعلم أن يؤلف مترينات . الصعوبة حىت الكتاب الرابع
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 أحد الدروس وإن كان ذلك حيتاج إىلالكلمات املتقاطعة اخلاصة ب
 .ت خاصة ووقت طويلخربات ومهارا

الصور والرسوم، تساعد الصور والرسوم كبار الدارسني وصغارهم   ) د
ربط الكلمة ى  الكلمات واملعاين كما تساعدهم على التعرف علىعل

بالشيء الذي تشري إليه، وقد يستطيع املعلم أن يصمم الكثري من 
 اهلجاء الصحيح مستخدما ىالتمرينات اليت تساعد الطالب عل

 .طةمبسرسوما 
ى كسر حدة امللل وشدة ألعاب اهلجاء، تساعد هذه األلعاب عل) هـ

 أنشطة حيلو هلم ممارستها، ويتعلمون هجاء كثري الدارسني إىلانتباه 
واأللعاب تناسب الصغار من الدارسني، فإن . من الكلمات أثناءها

كثري من الكبار يستمتعون ا ويطلبون املزيد منها، وفيما يلي بعض 
 : األمثلة
 ع ،ل، ب،س: تيةالكلمات من احلروف اآلكون أكرب عدد من  )1
تية بتغيري حرف ن ثالث كلمات جديدة من الكلمة اآلكو )2

جلس، جلب، (جلس : واحد فيها كل  مرة، الكلمة هي
 )سلب، قلب

خر حرف آات من مقطع واحد يبتدي كل منها بكون كلم )3
 "خاف"من الكلمة السابقة هلا، ابدأ بكلمة 

 ء احملتوىوسائل إثرا  -2

األفالم السينمائية، تشد األفالم السينمائية انتباه الدارسني الكبار منهم   ) أ
والصغار مثريات مسعية وبصرية وحركية وتكامل يف املوضوع، وحيل فنية 

 النقاط اهلامة، ويعترب حمتوى األفالم السينمائية ىتركز انتباه املشاهد عل
  .أو التليفزيونية واقع احلياة من العروض املسرحية أقرب إىل
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 الفرصة للمشاهد إتاحة ىربامج التليفزيونية،  تعمل برامج التليفزيون علال  ) ب
دم خفهم ثقافة املتحدثني باللغات األجنبية ومواقف االتصال  اليت تست

 .فيها
الربامج اإلذاعية، يستطيع الفنيون يف املعاهد العلمية املختلفة أن يسجلوا   ) ج

التليفزيونية حىت ميكن عرضها يف الوقت األحاديث اإلذاعية والربامج 
واملكان املالئمني لظروف املعلمني والدارسني كما تساعد الربامج اإلذاعية 

 إثراء حمتوى كتابات الدارس مبا تزوده به من آراء ىو التليفزيونية عل
 .وأفكار ومفاهيم علمية جديدة

ن األحداث اجلرائد واالت، اجلرائد واالت مصدر غين للمعلومات ع  ) د
ن لغتها يف الغالب أعم، لغة سهلة تقارب لغة أ املعاصرة، كما نواألزما

  17.احلديث حبيث ال يصعب علي الدارس متابعتها
 

 اجلوانب املهمة يف مهارة الكتابة   - و
  :يف تعليم مهارة الكتابةمهمة بعض األشياء مراعتها 

  الكتابة من اليمني إيل اليسار بالنسبة للحروف -1
  احلروف أفقيا ورأسيا ومراعاة املسافاتب بنيسالتنا -2

 احلروف اليت تكون فوق السطر واحلروف اليت تكون حتت السطر -3

 اختالف ارتفاعات احلروف اليت تكون فوق السطر -4

 املسافات بني احلروف وبني الكلمات -5

  احلروف املتشاة للتمييز بينهاىالتدريب عل -6

منذ البداية ألمهية األوىل يف )  قعةالنسخ والر(  طريقيت الكتابة ىتعويد الدارس عل -7
 18.القراءة والثانية يف الكتابة السريعة

  

                                                 
 204  -192، ص  صالح عبد ايد العرىب، مرجع سابق 17
 250 محادة إبراهيم، مرجع سابق ، ص  18
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 مشكالت مهارة الكتابة   -  ز
 19:ملعاجلتها املقترحة والطرق الكتابة يف الطالب تواجه اليت املشكالت

 : طريقة العالجو.  عجز التلميذ عن مسك القلم بالطريقة الصحيحة-1
 .القلم بالطريقة الصحيحة وتدريبهم على مسك الطالب تعويد   )أ 
 . مترين عضالت اليد على مسك القلم   )ب 

إعطاء التلميذ أنشطة تتضمن تلوينا ألن التلوين يساعده على حتريك يده    )ج 
  .ومسك القلم

 :طريقة العالجو . عدم استيفاء التلميذ نقط احلروف -2
   .إعداد بطاقات تشتمل على احلروف املتشاة يف الشكل    ) أ

 . إىل املنقوط منها وغري املنقوطلطالبالفت أنظار     ) ب

التدريب على كتابة هذه احلروف والتركيز على هذه النقاط والتعود على )  ج
 .كتابتها

تعليق كلمات فيها حروف منقوطة وأخرى غري منقوطة حىت يدركوا احلروف )  د
 .املنقوطة واحلروف غري املنقوطة

 :ة العالجطريق، و خطأ التلميذ يف كتابة بعض احلروف -3
 . كتابة احلروف اليت خيطأ فيها التلميذ على السبورة   ) أ

 إىل نقطة بداية كتابة احلرف وإىل طريقة السري يف الطالبلفت انتباه    ) ب
 .كتابته

 .تزويد الطالب بنشاط فردي حول احلروف اليت خيطأ يف كتابتها  ) ج

 :طريقة العالج،و  عدم مراعاة نظام السطر عند الكتابة -4
زل ـداد لوحة عليها احلروف اليت ترتكز على خط القاعدة واحلروف اليت تنإع) أ 

 . عن خط القاعدة

 . على مراعاة نظام السطر عند كتابة احلروف والكلماتالطالبتعويد ) ب

                                                 
19  http://forum.moe.gov.com 
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 . عدم ترك سطر أثناء الكتابة ) ج

 طريقة العالج

لسطر على ميني ا) -(تعويد التلميذ على وضع إشارة وليكن شرطة صغرية ) د 
 .الذي سيكتب فيه

 :طريقة العالج و .عدم وضوح الكتابة  -5
 .استخدام أقالم جيدة  ) أ 

 .تعويدهم على اجللسة الصحيحة) ب 

 .تزويد التلميذ ببعض اجلمل ليقوم بكتابتها كنشاط فردي) ج 

 

 :طريقة العالج و . ترك التلميذ الالم الشمسية عند الكتابة -6
 اليت تشتمل على الالم الشمسية للفت نظر التلميذ إىل للكلمات إبراز النطق  ) أ 

الواضح للكلمات اليت تظهر فيها الالم وشكل الكلمات اليت  مالحظة الفرق
 .الالم ال تظهر فيها

 .تزويد التلميذ بكلمات تشتمل على الالم الشمسية نطقا وكتابة) ب 

 
 أنواع مهارة الكتابة - ح

 النظر عن بغضاإلنسان وأخيه اإلنسان مهارة الكتابة هي وسيلة لالتصال بني 
فالتعبري الوظيفي حيقق اتصال . إبداعيو وظيفي : بعدي الزمن واملكان، وهذا التعبري نوعان

الناس بعضهم بعض لتنطيم حيام وقضاء حاجام مثل كتابة الرسائل، والتعبري اإلبداعي 
وب أديب مشوق ومثري، مثل  اآلخرين بأسلنفسية إىلينقل املشاعر واألحاسيس واخلواطر ال

  20.كتابة الشعر والتراجم والتمثيليات والقصص األديب
 عدة أنواع، منها اخلط العريب واإلمالء الصحيح وكتابة مهارة الكتابة تنقسم إىل

ولكن تأيت كفاءة اإلنشاء بعد . هم األنواع يف جمال مهارة الكتابة أاإلنشاء العريب اليت تصري
 إذن كتابة اإلنشاء حتتاج إىل. يحةاجليد وفهم القواعد اإلمالء الصحأن تنتهي كفاءة اخلط 

                                                 
 )1996الدار املصرية اللبنانية، مصر، (الطبعة الثانية،  تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق، حسن شحاتة،  20
 244 - 243ص
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توضيح وبالتايل تقدم الباحثة . فهم القواعد النحوية والصرفية لتكون مفهومة عند القارئ
  : كما يليمافهفحسب نظرا إىل موضوعات حبثها،  مهارة الكتابة نوعي

 اخلط  -1

ن اخلط إ. مالء والتعبريكتابة قبل اإلىل يف تعلم مهارة اليعترب اخلط املرحلة األو
 أن ىالطالب علرتباط، وأغراض اإلمالء هي تدريب واإلمالء مرتبطان غاية اال

يكتبوا كتابة صحيحة، فإن اخلط يكمل هذه الناحية وجيعل الكتابة واضحة مجيلة 
أما أساس تعليم اخلط هو احملاكاة والتدريب العملي . تسهل قراءا ويفهم مرادها

  .تقان والوضوح واجلمال والسرعة يف الكتابة مع توافر اإلب املهارات اليدويةلكس
ا أن ولتدريس اخلط غرضان، األول فسيولوجي وهو تنمية عادات عضلية من شأ

ه، والثاين سيكولوجي  السرعة يف عملية الكتابة وجتويد اخلط وجتميلىتساعد عل
  21.ريقة منظمةط تدوين األفكار بىوهو قدرة عل

  مفهوم اخلط العريب-)أ      

واخلط يف . ة اليدويةيلملعريب فن مجيل رفيع من الفنون اجلإن اخلط ا
أن اخلط والكتابة والتحرير "تذكر معاجم اللغة العربية، : مفهوم اللغوي
نقل األفكار من علم العقل، : كلها مبعىن واحد، وتعين " والرقم والسطر

   22. ال اليد بالقلمإىل عامل مادي على الورق، بواسطة إعم

واخلط فن من الفنون اجلميلة، وقد بلغ ما ) 1983(وقال السمان   
بلغه من مجال بفضل جهود الفنانني من اخلطاطني حىت أصبح فنا راقيا ال 

  . يقل عن فنون الرسم والنحت والتصوير
بناء على املفهوم السابق، أن اخلط العريب هو رسوم وأشكال حرفية   

جلميلة والرفيعة، ومع ذلك فأنه ميكن أن تكسب املهارة فيه ترتيب بالصورا
   .بالقلم واملرانة، واإلرشاد، واحملاكاة والنقد التعليمي كأي فن من الفنون

  

                                                 
 386 ص )1998لعريب، قاهرة، دار الفكر ا(، فن التدريس للتربية اللغوية حممد صاحل مسك،  21
  11ص )  1985دار الفكر، : دمشق(، الطبعة األوىل،  كيف نعلم اخلط العريب معروف زريق، 22
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  أهداف تدريس اخلط-)ب

. يف تعليم اخلط أهداف عامة وأهداف فرعيةرأى معروف بأن 
  : 23واألهداف العامة هي

ميذ على التزام القواعد ويتحقق بتدريب التال.  الوضوح- )1(
حجمه، : والصفات اخلاصة بكل حرف من احلروف من حيث

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

ويتحقق بانسجام حروف الكلمة فيما بينها، ومراعاة .  اجلمال- )2(
بعادها املتوازية، ويف تنظيم التناسق يف مواقع الكلمات املكتوبة وأ

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

على أن يتحقق بعد مراعاة اهلدفني السابقني، وخباصة .  السرعة- )3(
 .اهلدف األول

 
  :أما األهداف الفرعية، فهي كما يلي

واعد اإلمالئية الصحيحة ليجمع اخلط بني مجال  مراعاة الق- )1(
  الشكل وسالمة املعىن

 االهتمام بعالمات الترقيم واستخدامها استخداما صحيحا، ملا - )2(
هلا من أثر يف توضيح العبارات واجلمل وحتديد معانيها يف بعض 

  .األحوال
  تعويد التالميذ على االنتباه ودقة املالحظة، وبالتايل على الصرب- )3(

  .واملثابرة لبلوغ النتيجة املرضية
 تعويد التالميذ على النظافة والترتيب واألناقة، وهذا اهلدف - )4(

  .يندرج حتت األهداف التربوية العامة
                                                 

 160 ص ،نايف حممود معروف، مرجع سابق 23
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   طريقة تدريس اخلط العريب-)ج

إن تدريس اخلط حيتاج إىل وقت حمدد خيصص لتعليمه، وأنه اليكفي 
وطرق .  يف املواقف الطبيعيةأن نترك التلميذ يكتسبه من خالل تفاعله

تعليم اخلط الىت نشأت يف خالل السنوات األخرية كانت نتيجة لكل من 
 والبحث ياألغراض الرئيسية للتعليم املدرستغري املفاهيم الىت تتعلق ب

 . منو الطفل من ناحية، وسيكولوجية التعليم من ناحية أخرىالعلمي
 التدريس ويف م حدثت تطورات عديدة يف طرق1900فمنذ عام 

األساليب املستخدمة يف اخلط، وقد كان لكل طريقة من هذه الطرق 
  24:وأما طرق تدريس اخلط كما يلي. مميزاا وعيوا وأنصارها

   احلروفجتزئةطريقة  -)1(

 هو حمور االهتمام، وذلك يف هذه الطريقة يكون احلرف الواحد
ى انفراد حىت  إىل أجزاء متعددة، ويدرس كل جزء منها علبأن جيزأ

يدرك التلميذ أجزاء احلروف موضوع الدرس، ويدرك كل 
 بعد ذلك مرحلة ة الىت يتألف منها احلرف، مث تأيتاخلطوط األساسي

التدريب، وهي عبارة عن التدريب على أجزاء احلرف الذي  
  .درس

    طريقة احلرف-)2(
هذه الطريقة يكون احلرف هو األساس الذي  يقوم عليه التدريس 

لتدريب، وتقدم هذه الطريقة للتالميذ على عدة أمناط خمتلفة وا
 :هي
تقدم احلروف إىل التالميذ بترتيب عرضها يف كتب القراءة  -)أ( 

  .املقررة
 - ت-  ب- أ( تقدم احلروف إىل التالميذ بترتيب اهلجاء - )ب( 

 ) ح- ج- ث

                                                 
  354-353حسن شحاتة، مرجع سابق، ص  24
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تقدم احلروف فيها إىل التالميذ بترتيب املتشاة يف هيئتها  - )ج( 
وحرف ) ض(مع حرف ) ص(مثل تقدمي حرف  يف رمسهاو
وهكذا، ويف األحوال الثالثة السابقة ).. ط(مع حرف ) ظ(

الذكر وبعد تعلم التالميذ لعدد كاف من احلروف اليت أتقنوا 
  .رمسها، تكتب هذه احلروف كأجزاء من الكلمات

    طريقة الكلمة-)3(

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

وفيها جيد التلميذ الدافع لبذل اجلهد ومواصلة .. تاريخ اليوم
  .التدريب املستمر

  

   معوقات تدريس اخلط العريب -)د

 اخلط العريب مما يؤدي إىل عدم تدريسهناك معوقات تعوق   
.  إىل عدم التدريب على مهارته إلتقاا بدرجة معقولةوبالتايل. االهتمام به

  25: وتتمثل هذه املعوقات فيما يلي
  معوقات تتعلق بالتلميذ-)1(

 ألمهية اخلط العريب يف يفإن التلميذ ليس لديه الفهم الكا  
االستخدامات اليومية املتعددة، وال يعرف قواعده وأسسه، 

هارة اخلط، وعدم معرفته إلضافة إىل قلة الدافع لديه إلتقان ماب
للعادات السليمة للكتابة ملمارستها أثناء كتابته، وأخريا ضعف 

  .بعض التالميذ يف القدرة على القراءة والكتابة
  معوقات تتعلق باملعلم-)2(

وتتلخص هذه املعوقات يف إمهال املعلم حلصة اخلط العريب   
يان يف وحتويلها إىل تدريس اإلمالء، واستغالهلا يف بعض األح

                                                 
 356 حسن شحاتة، مرجع سابق، ص  25
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أغراض أخرى كالراحة أو تصحيح الكراسات، باإلضافة إىل عدم 
االلتفات ملهارات ومعايري اخلط العريب، وعدم اهتمامه مبيول 
وحاجات ودوافع التالميذ عند تدريس اخلط، كما أنه ال يراعى 
التنويع يف تنظيم حصة اخلط، مما يؤدي إىل ملل وسآمة التالميذ، 

ه على خلق املواقف الوظيفية الالزمة باإلضافة إىل عدم قدرت
للكتابة، وبالتايل اليوضح القيم اجلمالية من كتابة اخلط بطريقة 

 .جيدة
  

  معوقات تتعلق بطريقة التدريس -)3(
طرق التدريس املستخدمة يف تدريس اخلط العريب   

التستخدم الوسائل املناسبة واملعينة على التعلم، كما أا التتيح 
تعلمني ملمارسة مهارة اخلط املراد تعلمها والتدريب الفرص أمام امل

عليها، باإلضافة إىل أا الحتقق الفاعلية وجذب االنتباه؛ إذا أا 
التعتمد على تكوين األساس النظري قبل التدريبات العملية حيث 
تعتمد على اآللية يف الكتابة، وتم بدوافع وحاجات وميول 

التايل فإا ختضع لفلسفة اختبارية ال التالميذ الكتابة واخلطية، وب
 .فلسفة تعليمية

  
   معوقات تتعلق باملقرر الدراسي-)4(

األمشاق اخلطية املستخدمة التناسب ميول وحاجات   
التالميذ؛ إذا أا التتضمن اجلوانب اجلمالية اليت تثري حب التالميذ 

ث للخط العريب، كما أا التتدرج مع مراحل منو التالميذ من حي
مهارم اخلطية، وأن الوقت املخصص لتدريس مادة اخلط التكفي 
للتدريب املناسب عليها، وإن املقرر الدراسي خيضع لذاتية املعلم يف 

 .التصحيح دون مقايس موضوعية
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   معوقات تتعلق بالنشاط املدرسي-)5(

اليتيح النشاط املدرسي الفرص احلقيقية أمام التالميذ   
هارم اخلطية، باإلضافة إىل عدم اهتمامهم الستغالل مواهبهم وم

مبعارض اخلطوط يف املدارس، مما يقلل قيم اخلط اجلمالية وأمهية، 
بالنسبة للتالميذ، كذلك عدم وفرة املتخصصني يف تعليم اخلط 

  .العريب داخل جماالت النشاط املدرسي
  

  معوقات تتعلق بوسائل التقومي -)6(

لتقومي الختضع للمقاييس اختبارات اخلط املستخدمة يف ا  
طية يتسم بالشمول جلميع املهارات اخلالاملوضوعية، وبالتايل التقومي 

والعادات السليمة للكتابة، باإلضافة إىل عدم استخدام اختبارات 
أو بطاقات للتعرف على مدى إتقان التالميذ للمهارة اخلطية 

أن وسائل التقدمي كما . وقياس مدى التقدم الذي حيرزونه
 الفروق الفردية ملستخدمة التطرز على كل األهداف والتراعيا

وأخريا عدم . بني مستوى التالميذ ودرجة إتقام ملهارة اخلط
ارتباط تقومي اخلط العريب باملناشط الكتابية، سواء كانت داخل 

 .املدرسة أم خارجها
تدريس اخلط العريب ما يتعلق يف انطالقا باملعوقات   

  . لعربيةبصعوبات الكتابة ا
  

 )اإلمالء (الكتابة اهلجائية  -2

، ومن الصعوبة أن ءكما سبق القول، هناك عالقة بني تدريس اخلط واإلمال      
  . يف اإلمالءنفصل تدريس اخلط والتدريب عليه 

    مفهوم اإلمالء-)أ(
 اإلمالء مصدر من الفعل أمليت أو أمللت، ويعين التلقني والنقل،   
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. 26 وهو الكتابة والبعد عن اخلطأ يف الرسم.تلقي على غريك فينقل عنك
عند معروف أن اإلمالء هو حتويل األصوات املسموعة املفهومة إىل رموز 

، على أن توضع هذه احلروف يف مواضعها الصحيحة )احلروف(مكتوبة 
  . 27من الكلمة وذلك الستقامة اللفظ وظهور املعىن املراد

. غوي معنيواإلمالء نظام ل) 327: 1993(قال شحاته و  
واليت جيب وصلها، واحلروف اليت . موضوعه الكلمات اليت جيب فصلها

تزاد، واحلروف اليت حتذف، واهلمزة بأنواعها املختلفة سواء أكانت مفردة، 
وتاؤه،  أوعلى أحد حروف اللني الثالثة، واأللف اللينة وهاء التأنيث

والتنوين . دراسيةوعالمات الترقيم، والكلمات النوعية الواردة باملواد ال
بأنواعه، واملد بأنواعه، وقلب احلركات الثالث، وإبدال احلروف، والالم 

ووظيفة اإلمالء أنه يعطي صورا بصرية للكلمات تقوم . الشمسية والقمرية
  .28مقام الصور السمعية عند تعذر االستماع

اإلمالء هو عملية التدريب على ) 2002(ويف رأي أمحد جابر   
يحة لتصبح عادة يعتادها املتعلم، ويتمكن بواسطتها من نقل الكتابة الصح

آرائه ومشاعره وحاجاته وما يطلب إليه نقله إىل اآلخرين بطريقة 
  .29صحيحة

 فتلخص الباحثة أن اإلمالء هو رسم احلروف األقوال السابقةبناء على 
هي وسيلة ووالكلمات رمسا صحيحا ونظام لغوي عن الكتابة الصحيحة، 

                                                 
 538  ص)هـ1416جامعة دمشق، ( الطبعة الثانية، بية،يف طرائق تدريس اللغة العر. حممود أمحد السيد 26
مطبعة : الرباط (، خصائص العربية وطرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني ا،نايف حممود معروف 27

 .165ص) م1983املعارف اجلديدة ، 
ص ) م1993لبنانيـة،   دار املـصرية ال   : القاهرة(،  ،  تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقية       حسن شحاتة  28

327. 
دار الفكر، :عمان( الطبعة األوىل تدريس اللغة العربية مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية،الوليد أمحد جابر،  29

 .202ص ) 2002
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قواعد اإلمالئية اليت تشتمل على كتابة احلروف الهارة يف الكتابة بلقياس امل
  .العربية يف الكلمة

  أهداف تعليم اإلمالء-)2(

  :  30فهي) 1983( كما شرحه معروف وأما أهداف تعليم اإلمالء
متكني الطالب من رسم احلروف واأللفاظ بشكل واضح ومقروء، -)أ(

  ورة عندهمأي تنمية املهارة الكتابية غري املنظ
 بعضها من بعض، -رمسا–القدرة على متييز احلروف املتشاة - )2(

 .حبيث اليقع القارئ للمادة املكتوبة يف االلتباس بسبب ذلك
القدرة على كتابة املفردات اللغوية اليت يستدعيها الطالب يف - )3(

التعبري الكتايب، ليتاح له االتصال باآلخرين من خالل الكتابة 
 .السليمة

حتقيق التكامل يف تدريس اللغة العربية، حبيث خيدم اإلمالء فروع - )4(
 .اللغة األخرى

حتسني األساليب الكتابية، وإثراء الثروة اللغوية، مبا يكتسبه - )5(
الطالب من املفردات واألمناط اللغوية من خالل نصوص اإلمالء 

 .التطبيقية
يت تزوده ا  ال-على أنواعها–إثراء ثروة الطالب املعرفية - )6(

 .النصوص اإلمالئية اهلادفة
تنمية دقة املالحظة واالنتباه وحسن اإلصغاء؛ كما يرمي إىل - )7(

تكوين عادات سليمة عند الطالب كالنظافة والترتيب واألناقة 
 .وغريها

 
ه عبد القادر أمحد  آخر عن أهداف تعليمه، كما قالوهناك رأي

  :وهي، )1986(

                                                 
 .166 ص مرجع سابق،نايف حممود معروف،  30
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ل الكتابة السليمة، وسرعة الرسم الصحيح تعليم التالميذ أصو- )1(
  .للكلمات اليت حيتاج إليها يف التعبري الكتايب

تنمية بعض االجتاهات لدى التالميذ مثل دقة االنتباه، وقوة - )2(
املالحظة، والعناية بالنظام والنظافة وإجادة اخلط، وحسن استعمال 

  .عالمات الترقيم
لومام، وخربام وثقافتهم مبا زيادة ثروم اللغوية، وتنمية مع- )3(

  .تشتمل عليه موضوعاا من فنون األدب والثقافة والعلوم
حفظ التراث البشري وسهولة نقل املعارف اإلنسانية من جيل - )4(

  .31إىل جيل
أن أهداف تعليم اإلمالء هو تعويد يكون ، ةالسابقهذه األقوال على ف
ة اومراعظامها اللغوية يف ضوء نالصحيحة العربية  على كتابة الطلبة
  .النظافة

  

   دور احلواس يف تعلم اإلمالء-)3(

ذكرى بصرية، : للكلمات يف أذهاننا ثالثة أنواع من الذكريات  
إحساسات خمتلفة، وذكرى مسعية، وذكرى كتابية، وكل كلمة تولد 

  . 32حساسات، وتذكر بإحساسات مماثلة هلاوحتفظ بتلك اإل
ات البصرية فهي ترى الكلمات، حساسأما العني فهي وسيلة اإل

وتساعد على رسم صورا صحيحة يف الذهن، وعلى تذكرها حني يراد 
كتابتها، وعلينا أن نعرض الكلمات الصعبة، أو الكلمات املشاة هلا يف 
 ئالرسم على السبورة فترة من الزمن، مث منحوها قبل إمالء القطعة لنهي

  .ورا يف الذاكرةواالحتفاظ بص العني فرصة رؤية الكلمات

                                                 
) 1986لنهضة املصرية، مكتبة ا: القاهرة( الطبعة اخلامسة، طرق تعليم اللغة العربية،حممد عبد القادر أمحد،  31
 .266ص 
 .275-273حممد عبد القادر أمحد، مرجع سابق، ص  32
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وعن طريق السماع تتدرب األذن على متييز األصوات وإدراك الفروق 
الدقيقة بني احلروف، وبني املقاطع، ووسيلة هذا التدريب مساع األماىل 

  .واإلكثار من التهجي الشفوي لبعض الكلمات قبل الكتابة
حساسات العضلية فتأيت عن طريق التدريب اليدوي على أما اإل

بة، حىت تعتاد يد التلميذ على احلركات العضلية اخلاصة، وهذا يفيد الكتا
حساسات العضلية الصحيحة ة الكتابة وصحتها، وتتولد هذه اإليف سرع

مبطالبة املعلم للتالميذ كتابة األشكال الصحيحة للكلمات اليت أخطأوا فيها 
بلة حساسات العضلية اجلديدة يف مقامرات عديدة، كي يستعني بتكرار اإل
  .اخلطأ العضلي احلادث يف الكتابة األوىل

أن املعلم جيب أن حيث الطلبة على استعمال ) 1992(وقال ميني 
) 3(الذاكرة البصرية،  )2(الذاكرة السمعية، ) 1: (ذاكرام األربع، وهي

  .الذاكرة العضلية) 4(الذاكرة اللفظية، 
ذاكرات يفيد على ضوء ما سبق ذكره فإن اجلمع بني هذه احلواس أو ال

  .يف تعليم اإلمالء
  

   مراحل اإلمالء-)4(

  : مراحلينقسم اإلمالء إىل
 حتسني اخلطوة يف تدريس الكتابة إىلاإلمالء املنقول، دف هذه  -)أ(

 رسم احلروف والكلمات العربية، وتسمى هذه ىالطالب علقدرة 
  33.اخلطوة مبرحلة النقل والنسخ

درس أن تالميذه  قد تقدموا يف اإلمالء املنظور، إذا أحس امل -)ب(
 اإلمالء املنظور، وفيه ىقول فعليه أن يبدأ يف تدريبهم علاإلمالء املن
 السبورة أو ينظرون ىدرس القطعة املالئمة للتالميذ عليعرض امل

                                                 
منشورات املنظمة (،  طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني ا حممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة، 33

    241  ص)2003 إيسيسكو، –اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 
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إليها يف كتاب أو بطاقة ويكلفهم بقراءا ويناقشهم يف معناها 
مث من الذاكرة، ويطالبهم بتهجي بعض كلماا شفويا من النص 

وبعد أن تظل أمامهم فترة مناسبة تكفي ألن ترسخ يف أذهام، 
 34.حتجب عنهم ويأخذ املدرس يف إمالئها عليهم

 أساس ثالث ىكتابة االختبارية علمالء االختباري، تقوم الاإل -)ج(
 ى االستماع واملتابعة، والقدرة علىقدرات، هي القدرة عل

ى  وضع ما مسع يف رمسه الكتايب علىلاالحتفاظ مبا مسع، والقدرة ع
 ويهدف هذا اإلمالء .أن تعمل هذه القدرات يف آن واحد

 حتقيق أمرين، األول هو تعزيز العالقات بني االختباري إىل
األصوات والرموز اليت تعلمها الدارس يف القراءة، والثاين هو 

   35. الدارسنيىومي منو وتقدم ذاكرة االستماع لداختبار وتق
  

  طريقة تعليم اإلمالء-)5(

  : يلي36رق تعليم اإلمالء كماط) 1986:275(أمحد قدم 
   االمالء املنقول-)أ(
  يبدأ املعلم بالتمهيد للموضوع عن طريق مناقشة مشوقة -1
يعرض قطعة االمالء، مكتوبة على سبورة إضافية خبط نسخي  -2

مجيل، يراعي فيه مجال الرسم، أو يف ورقة يوزعها على التالميذ أو 
  . بطاقة كبريةيف
يراعي يف الكلمات اليت يرغب املعلم يف أن يربزها أن تكون  -3

  .بطباشري أو حرب خمالف، أو يضع حتتها خطا
  يقرأ املعلم القطعة بصوت واضح -4
  يقرأ التالميذ القطعة قراءة جهرية -5

                                                 
 358رجع سابق ، ص حممد صاحل مسك، م 34
 212 مرجع سابق ، ص، رشدي أمحد طعيمة 35
 275حممد عبد القادر أمحد، مرجع سابق، ص  36
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  يناقش املعلم تالميذه يف معىن القطعة -6
يطالب يناقش معىن ورسم الكلمات اليت أبرزها يف القطعة، و -7

وحبذا لو . التالميذ بكلمات مماثلة للكلمات املوجودة يف القطعة
 .صنف الكلمات اليت يأيت ا التالميذ يف قوائم على السبورة

ويطلب من التالميذ فتح كراسات اإلمالء، وكتابة التارخني  -8
اهلجري وامليالدي، ورأس املوضوع مث يطلب منهم نقل القطعة من 

التالميذ إىل اجلملة األوىل مث ميليها املعلم السبورة، على أن ينظر 
مشريا إليها يف حال استخدام السبورة اإلضافية، وهكذا يف بقية 

 .اجلمل إىل أن تنتهي القطعة
بعد االنتهاء يطلب من التالميذ النظر فيما كتبوا، ويراجع معهم  -9

القطعة بأن يقرأها مجلة مجلة يف تريث وهدوء، والتالميذ يتابعونه 
 .جعة ما دونوامبرا

يطلب من التالميذ شطب الكلمة اخلطأ، وكتابة الصواب فوقها  -10
أو يف الصفحة املقابلة هلا، بعد وضع خط حتت ما وقعوا فيه من 

 .أخطاء
 .يتم مجع الكراسات بطريقة هادئة -11
 شغل الوقت الباقي من احلصة يف حتسني اخلط، أو مناقشة معىن  -12

 .القطعة
 

  مالء املنظور اإل-)ب(
ته مثل طريقة االمالء املنقول، ووجه االختالف يظهر بعد طريق

مناقشة املعىن، وتدوين الكلمات الصعبة على السبورة األصلية، إذ 
يطلب املعلم من تالميذه النظر إىل القطعة وإىل الكلمات الصعبة 
مث ميحوها، وخيفى السبورة اإلضافية أو البطاقة عن التالميذ، ويبدأ 

ويسري يف بقية اخلطوات كما .  كراسة التحضرييف إمالء القطعة من
  .يف اإلمالء املنقول
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   اإلمالء املسموع-)ج(

ويكون حلاسة السمع فيه احملل األول عن طريق مساع القطعة، 
وإدراك الفروق بني احلروف املتقاربة املخارج، واالعتماد على 
التذكر السمعي للكلمات الذي يتولد من مساع صوت الكلمات 

علم، ولذلك فمن الضروري أن تشتمل القطع على كلمات من امل
وعبارات مماثلة ملا سبقت دراسته، كذلك ننصح بأن متلى الوحدة 
مرة واحدة، حلمل التالميذ على السماع وجودة االنتباه، وتسري 

  :طريقة تدريس هذا النوع من االمالء حسب اخلطوات التالية
  التمهيد مبناقشة تتصل مبوضوع القطعة-1
ءة املعلم للقطعة من كراسة التحضري ليلم التالميذ قرا-2

  بفكرا العامة
  .مناقشة املعىن العام بأسئلة يلقيها املعلم-3
جي كلمات مشاة للمفردات الصعبة الواردة يف القطعة، -4

  وتدوينها على السبورة
يعيد املعلم تالوة القطعة للمرة الثانية، ليستعدوا للكتابة، -5

ني الكلمات الصعبة والكلمات املماثلة وليدركوا املشاة ب
  .هلا مما كان مدونا على السبورة

ميلي القطعة، ويراعي يف اإلمالء جبانب ما سبق أن يكون -6
بوضوح تام، وصوت جهوري يكفل أمساع مجيع التالميذ، 
وأن تستخدم عالمات الترقيم أثناء اإلمالء، وأن ينبه على 

  .ن يف ذلكاجللسة الصحيحة للتالميذ، وأال يتهاو
أن يعيد تالوة القطعة مرة ثالثة بعد إكمال إمالئها بصورة -7

أسرع حىت يتدارك التالميذ ما فام من كلمات اليت 
  أخطأوا فيها
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  جتمع الكراسات بطريقة هادئة منظمة-8
تشغل باقي احلصة بعمل مفيد كتحسني اخلط، أو مناقشة -9

 معىن القطعة بشكل أعمق، أو جى الكلمات الصعبة اليت
 .وردت يف القطعة ومعرفة قاعدا

  
   اإلمالء االختباري- )د(

طريقته تشبه طريقة اإلمالء املسموع مع حذف مرحلة جى 
  .       الكلمات الصعبة

  

 اختبار مهارة الكتابة  - ط
الطالب حيتاج االختبارات . هناك أطراف عديدة يف حاجة أكيدة لالختبارات

املعلم حيتاج . قدمه وأين يقع بالنسبة لزمالئهليقيم نفسه وليعرف مدى إتقانه مدى ت
تعلما، كم من م هو يف التدريس، كم من تعليمه صاراالختبارات ليعرف مدى جناحه 

  37.جهده أمثر، أين جنح وأين مل ينجح
عملية التدريس واالختبار غالبا ما تكونان غري مرحيتني، فعادة ما يدرب 

ففي كل األنظمة . بون علي عناية االختباراملدرسون  علي التدرس ولكن نادرا ما يدر
 االختبارات دورا مهما وضروريا، فالبعض منها تعرب عن األهداف تؤديالتعليمية 

التعليمية، والبعض اآلخر التربوية من خالل االختبارات من مث نضع الربامج واملواد 
د مناذج تقوميية،  املواد التعليمية أو الربامج  أوال مث يكون هذا مدخال إلجياىيركز عل

وبني هذين نظامني نظام ثالث حيث تتوازى عملية بناء الربامج اخلطوط العامة للربامج 
  .مع بناء االختبارات

مهية قصوى يف العملية التعليمية وقد حددت فالت أ ذلك لالختبارات ىوعل
Valette ثالث وظائف لالختبار هي  :  

                                                 
 1 ص)2000دار الفالح،  :األردون(، االختبارات اللغوية حممد علي اخلويل،  37
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 ى الكالم أو على يكون علتركيزحتديد موضوعات الربنامج مبعىن هل ال  -1
  الكتابة أو القواعد أو غريه

 الطالب مدى تقدم  التنبيه إىل -2

 الطالبتقومي حتصيل   -3

  
 ىأن االختبارات تساعد املدرسني عل ذكر  Gerald Wallaceأما جريالد وولس 

 تعنيوقد  . معلومات استنتجت من خالل عملية التقوميىاذ قرارات مبنية علاخت
  :ىا تساعد عل يف أاالختبارات

 وضع التلميذ يف الفصل أو اموعة املناسبة له -1

 متدنا بدراسات خاصة عن طرق التدريس العالجية -2

 تقومي الكفاءة والتحصيل -3

 تعترب مصدرا من مصادر وضع األهداف التربوية واملهنية -4

 طفال الغري منضبطني اجتماعيا وتربويااألتساعد يف اكتشاف  -5

 تقيس خمرجات التعلم -6

  مبواد جيدة للبحثمتدنا -7

  
  : ذكرت أن االختبارات هلا عدة فوائد منها Lauisy Massadأما 

داريني ق يف فترات خمتلفة ليقف املدرسني واإلأا تستخدم كمعيار للمقارنة يطب   -1
 يف جانب معني من جوانب العملية التعليمية  أو للمقارنة الطالب معدل تقدم ىعل

  .ر أو أكثالطالببني جمموعتني من 
تدريس ميكن لميكن استخدام االختبارات كجانب من جوانب عملية التدريس، فا   -2

تعديله وحتسينه يف ضوء نتائج االختبارات إذا كانت تلك االختبارات مضبوطة 
 بدرجة كافية وتوضيح جوانب لغوية معينة بطريقة مباشرة

 مشكالت ىعلي توقفهم أا تفيد واضعي املناهج ومصممي الربامج التتعليمية، فه -3
االختبار بني جوانب التحصيل املهمة واحلقيقية ومن مث يقررون نوع الربنامج 
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، كما تكون مفيدة بوجه خاص يف تقومي الطالبالتعليمي املناسب لنوع معني من 
   يف املستويات املختلفة أو طرق التدريس املناسبة وفقا الجتاهامالطالب

 الطالب يف حتديد الطرق اليت يكتسب ا  والباحثنينيتساعد االختبارات املدرس -4
  اللغة، وجماالت لالستخدام اللغوي، ودرجة السيطرة و اكتساب اللغة األجنبية

  38تساعد يف تقومي كفاءة النظام املدرسي -5
  

 ىاضعوا االختبارات عل عدة نقاط جيب أن يعمل وM. Finocchiaroوقد ذكر 
  :قياسها يف مهارة الكتابة، وهي

 ةيم واحلروف الكبرية يف الفقرعالمات الترق -1
 وغري ها. / ، : الرموز املختصرة مثل -2

 إعادة بناء مجلة من جمموعة كلمات  -3

 ائرهامسئلة مستبدال كل األمساء بضب األيجي -4

  تكملة اجلمل باستخدام نفس الفعل  -5

  اجلمل الرئيسيةإضافة تفصيالت منطقية إىل -6

 أخذ قطع إمالئية وبعض متارين الفهم الشفهية -7

 دة كتابة قصة أو قطعة من وجهة نظرهم يف املاضي أواملستقبلعاإ -8

كتابة ما يودون قوله أو فعله يف موقف ما أو ما يشاهدونه من مناظر أو فصول يف  -9
 رواية ما

 تلخيص نص معني ويصف األسئلة املوجودة بالقطعة -10

 يعيد كتابة فقرة باستخدام أسلوب أكثر ألفة -11

 قراءم ى رئيسية خيتارها املدرس مبنية علتكتابة موضوع واحد من ثالثة موضوعا -12
 خباريةإفية أو فقرات ااملهنية او الوظيفية وموضوعات ثق

 يؤدون اختبار التكملة -13

 39ة ماع إعطاء املساوى يف لغته القومية لقط -14
                                                 

 148 -146مرجع سابق، ص  فتحي علي يونس، و حممد عبد الرؤوف الشيخ، 38
  188 -187سابق ، ص مرجع د الرؤوف الشيخ، فتحي علي يونس، و حممد عب 39
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  40:تنقسم اختبارات نظم الكتابة إىل
  :ألصوات، وختترب عن طريق ا-1

ذ نسخ من القطعة يلم، يطلب من الت (Copying)اختبار النسخ   ) أ(
املعينة خبط يده، ويعطي التلميذ فترة حمددة رمبا ثالث دقائق، 

  .ينسخ خالهلا قطعة أو فقرة مطبوعة خبط يده
، يقرأ املدرس الكلمات أو  (Spelling tests)اختبارات اهلجاء   ) ب(

، وقد تكون الكلمات الطالبالعبارت اليت سوف يكتبها 
كأن ميلي املدرس قطعة بدون سياق أو تكون إمالء كاملة 

 الطالبصغرية علي 

، يطلب من املدرس أن  (punctuation test)اختبارات الترقيم   ) ج(
 .ميأل عالمات الترقيم املفقودة

 
  اختبارات املفردات عن طريق الكتابة -2

) يتذكر( أن يستدعى ىفردات املكتوبة قدرة التلميذ علتقوم اختبارات امل
ة، ومن املمكن أن تنمي وحدات املفردات ردة يف اللغة اجلديدفوحدات م

وختترب عن . لالستخدام يف الربط مع اإلرشادات البصرية واملطبوعة أو الشفوية
  :طريق

  اختبارات الصور  ) أ(
 السؤال القصرية  ) ب(

 كمال العبارةإ  ) ج(

  
  (testing grammar via writing)  اختبار القواعد بواسطة الكتابة -3

                                                 
 204 - 189: مرجع سابق ، ص  فتحي علي يونس، و حممد عبد الرؤوف الشيخ، 40
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واعد املكتوبة واختباراا ال تقوم قدرة ينبغي أن يوضع يف االعتبار أن الق
   يف استخدام القواعد املكتوبة كوسيلة لالتصال الشخصي، وميكن الطالب

  :اختبار القواعد عن طريق الكتابة كما يلي
لب من الطالب أن يذكر العناصر املفقودة يف اجلملة، طكمال العبارات، يإ ) أ(
  :مال العبارات تتم عن  طريق اآليتكإ

  ت أو دالالت الصورشاراإ )1(
 ات والنهايات للمقاطعالبداي )2(

 األفعال )3(

، يف البداية ميارس هذا التدريب بعناية لكي يتيح للتالميذ ةاجلمل املباشر )ب(
مجال صحيحة ودقيقة ومضبوطة وطبيعية وتأخذ عبارات اجلمل املباشرة عدة 

  :صور منها
البديل البسيط، استبدال الكلمات اليت حتتها خط  )1(

 ح بني األقواسالصطالاب

الضمائر، استبدل األمساء أو العبارات االمسية اليت حتتها  )2(
 خط بالضمري املناسب

التحويل، يطلب من الطالب حتويل اجلملة كما هو  )3(
 مطلوب

طاعة األوامر، ختترب بداية نظام اجلملة وأشكال الفعل  )4(
 واألوامر املركبة ميكن أن تتطلب تعبريات يف الضمائر

  تعطي للتالميذ إجابة ويطلب ،ةاألسئلة املباشر )5(

بناء اجلملة، القدرة علي بناء اجلملة مثل الفعل والفاعل  )6(
والضمري والصفة والظرف، وهو املمعيار احلقيقي لفن 

 الكتابة وادراك العالقات بن هذه العناصر

 )القواعد(لوب اللغوي سبداعية األإ )7(
 ترمجة اجلملة )8(
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  )معدل السرعة والطالقة( اإلمالء   ) ج(
  .  مسجلةوكانت حية أأميذ بنسخ قطعة يسمعها مقروءة سواء يقوم التل

ن يف تدريس اللغة ا أنواع اإلمالء، وهناك نوعان من اإلمالء يستخدم)1(
  :األجنبية

 ىبل التلميذ قطعة مطبوعة حتتوي عل ، يستق(spot dictation)اإلمالء املركز  −
قوم التلميذ كلمات وعبارات معينة حذفت عمدا، ويف أثناء قراءة القطعة ي

ميكن تطبيقها بسرعة و تسمح : وهذا النوع له ميزتان. مبلء الفراغات
  .الطالبللمدرس اختيار مواطن الضعف عند 

لة يف هذا النوع من  النص أو القطعة كامالتلميذاإلمالء الكامل، يدون  −
طول بالنسبة للتطبيق والتصحيح من أ حد ما يعترب هذا النوع اإلمالء، وإىل

 الرغم من ذلك ميدنا  مبقياس صادق للقدرة ىاجلزء، ولكن علء اإلمال
 .اللغوية الكلية

 بكتابة احلوار أو الطالب ، يقوم (controlled composition) التعبري املقيد )2(
خدام التعبري املقيد بالطريقة ميكن است. الفقرات الكاملة وفقا إلرشادات حمددة

  :تيةاآل
 املفردات ىكتابة القطعة مع التركيز عل −

  التركيب اللغويىكتابة القطعة مع التركيز عل −

 
 سكريتريا ألحد مديري شركات النشر الطالب أنهتخيل بكتابة اخلطاب،   ) د(

 .ويكتب اخلطاب
  
 الطالب إعادة ىأ املدرس فقرة أو قصة قصرية  وعلكتابة املوجز، يقر) هـ(

  . مالحظات إذا أرادواواالقصة، وميكن السماح للطالب يأخذ
 
 writing for) املوضوعات احلرة -الكتابة من أجل االتصال) و(

communication: free composition) بينما تقيس املوضوعات املباشرة مهارة ،
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الكتابة بطريقة موضوعية مناسبة جند أن املوضوعات احلرة تسمح للمتعلمني 
ردات ختيار املفابالكشف عن مهارم يف تنظيم أفكارهم واختيار أفكارهم و
نفسهم من خالل أاملناسبة وتكوين الفقرات، أي أا تسمح هلم بالتعبري عن 

  :وميكن استخدم الطرق التالية يف اختبار التعبري املباشر .الكتابة
 منبهات اإلرشادات البصرية، يقوم املدرس بعرض شرحية فلمية  −

منبهات اإلرشارات الشفهية، هذا التكوين يقوم علي فهم االستماع  −
 مهارة لكتابة، فإن املنبهات الشفهية جيب أن تكون سهلة ىب علينص

 .لكي يفهمها الطالب
 املقابلة الشخصية −

 
 تكوين الفقرة املوحدة، ىرات، يكون التركيز حول القدرة علكتابة الفق  ) ز(

 .املقدمة واملوضوع واخلامتة: تتكون الفقرة من ثالثة أجزاء
 
تكون رؤوس املوضوعات مصاغة املوضوعات املثرية للتفكري، جيب أن ) ح(

بدقة لتكون الدرجات موضوعية ما أمكن وتستقي موضوعاا من األحداث 
 السياسية واملدرسية واملناقشات اجلارية

 
 اللغة العربية بالنسبة ، الترمجة من لغة الطالب إىل (Translation)الترمجة  ) ط(

 لطلبة املستوى  املتقدم

  

   تصحيح التعبري الكتايب -ي

  داف التصحيح أه -1
طالع على دفاتر الطالب هو الوقوف على ما وكان الغرض من اإل

وصلوا إليه من فهم للفكرة وسالسة يف التعبري، وصحة يف اللغة والنحو، وعناية 
 أهداف  نظرا إىل41.ام الطالب بالتصحيح بإدراك ووعيهبالتنظيم والنظافة، مث إس

                                                 
 223حممود كامل الناقة، ورشدى أمحد طعيمة، مرجع سابق ، ص41
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همة اليت جيب االلتفات إليها عند تصحيح التعبري الكتايب، هناك بعض اجلوانب امل
  42:تصحيح التعبري الكتايب، وهذه اجلوانب هي

ينبغي االهتمام بنوع واحد من األخطاء املرتبطة مبهارات التعبري الكتايب   ) أ
  اليةتيف درس واحد أو عدة دروس مت

 طالبه  ىيراه من أخطاء شائعة، ويعرضها عل ما يقيديعين املدرس   ) ب
  يف حصة خاصة باإلرشادويناقشها معهم

أو جيب أن يضيف املدرس املالحظات الكتابية اخلاصة بأخطاء الطالب )    ج
 العالمات والدرجات اليت مينحها له يف باجلوانب اجليدة يف تعبريه إىل

  موضوعه الذي كتبه
جيب أن يرتبط تصويب األخطاء يف التعبري الكتايب بقائمة املهارات اليت )     د

  صف الدراسيالدرب عليها الطالب يف جيب أن يت
  

   أساليب التصحيح-2

إن أفضل تصحيح يقوم به األستاذ هو حتسني أساليب تدريسه هلذه املادة، وذلك ) أ
باإلعداد الكايف والتقدمي السليم، فقد يقدم األستاذ درسا جيدا يف التعبري دون 

درس تتحقق احلاجة إىل محل دفتر واحد خارج غرفة الصف، أي أن أهداف ال
 جدا على األستاذ أن يصحح ريكاملة يف ساعة التدريس ذاا، لعل من العس

لذلك، كان . مجيع أخطاء الطالب بأنواعها املختلفة من خالل املوضوع الواحد
عليه أن يتدرج مع طالبه، مقدم األهم على املهم، على أمل الوصول م إىل 

إن دور املعلم أن يسري يف .  املطافاألهداف اليت يعمل من أجل بلوغها يف اية
  43.االجتاه السليم، ممهدا لنفسه أولزميله يف السنوات التالية

  تصحيح األخطاء من قبل األستاذ) ب
  :يعىن بوضع إشارات ورموز، كل منها على نوع اخلطأ، مثل

                                                 
 275 حسن شحاتة، مرجعلسابق ، ص 42

 207  ص)1985، فائسدارالن: بريوت(خصائص العربية وطرائق تدريسها، نايف حممود معروف، 43 
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  خطأ حنوي:   ن 
  فكرة مغلوظة: ف 
  أسلوب: س 
  خطأ إمالئى:   م 
  خطأ عامية :   ع
   يف كيفية اخلطخطأ:   خ 
  خطأ لغوي :   ل
  ترقيم :   ت

مث ترجع الدفاتر إىل الطالب وخيربون مبعىن هذا الرموز، ويتركون 
ألنفسهم يف تصحيحها، وال بأس أن خيصص األستاذ بعض الساعات األوىل من 
السنة الدراسية، لإلشراف على كيفية تصحيح الطالب أخطاءهم داخل الفصل، 

. ذا األسلوب اجلديد الذي مل يكونوا قد ألفوه من قبلوليعينهم ويعودهم على ه
وعلى األستاذ أن ينتبه إىل ضرورة عدم تصحيح مجيع األخطاء، إذ ال طائل 

  .وراءه، بل عليه أن يركز على األخطاء األساسية وال سيما الشائعة منها
  . صفحة مستقلةبإعادة كتابة األخطاء وتصويبها يفلزام الطالب إ) ج

ئدة واضحة، كما على األستاذ أن ينتبه إىل تصويبهم حينما ويف ذلك فا
إما إعادة الطالب لكتابة املوضوع كله . يتسلم دفاترهم ليصحح املوضوع التايل

من جديد مصححا، فال خيلو من فائدة، ولكنه خال من عنصر التشويق، ويعتربه 
الطالب إذ . الطالب من العبث وضياع الوقت بعد أن فرغ من املوضوع السابق

يعلم أن األستاذ  ال يكفيه الوقت ليصحح املوضوع املنقول مرة أخرى، وقد 
  .يكون النقل اآليل مصدر األخطاء  أخرى يقع فيها الطالب سهوا

  تسجيل األستاذ املالحظات الرئيسية يف اية املوضوع املصحح) د
وتشمل هذه املالحظات اآلفاق الواسعة على املوضوع من حيث عمق 

ة أوضحالتها، ومسو اخليال أو سقمه وإصالة الرأى، و ترابط التركيب الفقر
، وروعة رداءتهوتفككه، وفصاحة اللفظ والعبارة أو عاميها، ومجال اخلط أو 
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ألن . التنظيم والنظافة أو إمهاهلا، والتحسن يف أي جمال مما ذكر أو التأخر فيه
جدير باألستاذ أن يتذكر و. هذه أهم من الدرجة ذاا يف نفس الطالب وأنفع له

  .دائما أمهية عبارات التشجيع واحلث يف التحسن واإلبداع الذايت
انتباه املصحح إىل االستشهاد بالنصوص، والقصص املناسبة، وحسن ) ـه

ألن إمهاهلا من قبل الطالب دليل . االستدالل وتسلسل الفكرة حني التصحيح
وهي من العوامل املهمة يف . هتمامارجتاله يف الكتابة، وذكرها دليل األناة واال

  .حتسني األسلوب اإلنشائي
  تصحيح األخطاء الشائعة واألخطاء الفردية) و

أما األخطاء الشائعة فهي كثرية، ومهما حاول األستاذ أن جينب طالبه 
مجيع األخطاء بتصحيح موضوعام بدقة، فإنه يعجز عن استدراكها كلها 

 هلا دفترا عنده يسجل فيه األخطاء الشائعة لذا فاألفضل أن خيصص. أومعظمها
حىت إذا اجتمعت له سنني وأيقن أنه شائعة صنفها وأمالها على طالبه أو كتبها 
على السبورة ليكتبوها يف مستهل دفاترهم اإلنشائية يف األسبوع األول من السنة 

وسبب هذا األخطاء املستعصية إمهال معلمي اإلبتدائية هلا، أو . الدراسية
  .رتكام إياها أحيانا حني التدريسا

  :ومن هذه األخطاء الشائعة ما يلي 
  األخطاء التنظيمية) 1
  األخطاء يف التنقيط أو إمهاله) 2
  األخطاء يف رسم احلروف) 3
  األخطاء العامية املتداولة) 4
  األخطاء النحوية) 5
  األخطاء اللغوية الشائعة) 6

ن يهيئ دفترا خاصا لكل طالب، ما األخطاء الفردية فيجدر باألستاذ أأ
فيه صفحة خاصة يسجل فيها األستاذ أخطاءه املتكررة الالصقة به، لغرض أن 
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ويف هذه العناية الفروق الفردية أمهية بالغة . صحيحها باحلديث إليه مباشرةتيعين 
  .بتعديل األخطاء

  .إن الشواذ من الطالب حيتاجون إىل رعاية خاصة) ز
ناية والتصحيح الدقيق والتشجيع، إذ يسرعون حنو هبون تفيدهم العواملف

وحيسن أن ختتار منها املوضوعات املمتازة ليقرأها . التكامل مبواضيعهم اإلنشائية
أصحاا بأناة يف الصف تشجيعا هلم وإفادة موع الصف يف حسن تناوهلم 
املوضوع، كما حيسن باألستاذ أن يرى دفاترهم األنيفة وصفحاا املنظمة 

  .للطالب
هبون تفيدهم هذه الرعاية، فإن املتخلفني عن ركب الصف ووكما أن امل

والضعفاء حيتاجون إليها كما حيتاجون إىل أسلوب سهل يف العرض باختيار 
قصص مبستواهم ليسهل عليهم إدراكها واحلديث ا وكتابتها كما حيتاجون إىل 

.  األستاذ أو الطالباإلكثار من استجوام ليعيدوا املوضوع الذي حتدث به
فهم حباجة إىل مالحقة ومراقبة وتذكري، كي ال ييأسوا ويفقدوا األمل من 

  .44اللحاق بالركب
  طرق تصحيح التعبري الكتايب ) ح

   :45هناك صور متنوعة لتصحيح كتابة الطالب يف جمال التعبري منها
 يقوموا أن الكثري من املربني يفضلون أن) Donald Knapp(يرى دونالد ناب ) 1

بدور مصححي النصوص الكتابية مع أن ذلك يتناىف مع اهلدف التربوي 
 الطالب على معرفة سبب أخطائه، بل إنه يرى أن ةاملطلوب، وهو مساعد

تصحيح أخطاء اهلجاء والنحو الصرف ليس إال هدفا ثانويا لتدريس اإلنشاء، 
يمة املعربة اليت إن اهلدف الرئيسي هو إرشاد الطالب إىل ممارسة الكتابة السل

تنقل إىل القارئ ما يريد أن يشرحه الكاتب ومكافأته على كل اإلجيابيات اليت 
وهو يقترح أن يقييم . حتويها كتابته بدال من عقابه على كل خطأ يرتكبه

النواحى الشكلية و ) أ: (كتابة الطالب على أساس قائمة الضبط التالية 
                                                 

 215-211 ص)1982 ، بريوت،مؤسسة الرسالة( ، املوجه العملى ملدرس اللغة العربيةعابد توفيق اهلامشى، ،44
 192-189، صمرجع سابق صالح عبد ايد العرىب، 45
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) د(األداء اللغوي، ) ج(يف كل فقرة، معاجلة الفكرة الرئيسية ) ب(اخلطية، 
  .األفكار واحملتوى

وحتتوي هذه القائمة منهجا متكامال لتعلم الكتابة حياسب األستاذ 
وميكن احلساب . فيه الطالب فقط على الفقرات اليت سبق دراستها يف الصف

أمام البند الذي جنح الطالب يف √  مكافأة للمجيد على إجادته بوضع عالمة  
  . إذا كان أداؤه ممتازا√ √ وعالميت حتقيقه

 طريقة مبسطة يستطيع ا األستاذ )Mary Finocchiaro(تقترح مارى فينوكيارو) 2
أن يشترك الطالب يف التعرف على األخطاء وتصحيحها، فهي ترى أن يطلب 
األستاذ من الطالب أن يتركوا هامشا على يسار الصفحة مقسما على أربعة 

مة الوقف، وقواعد اللغة، واختيار املفردات، ويقوم هجاء، وعال: أجزاء 
 يف العمود الذي يبني طبيعة √األستاذ فقط بوضع خط حتت األخطاء وعالمة 

  .هذا اخلطأ 
ضع خط وتصحيح نوع واحد من األخطاء يف أول موضوع يعطي  الطلبة ب) 3

أمحر حتته مع وضع خط بلون خمتلف حتت باقي األخطاء، ويصحح املعلم 
وضوع الثالث امل من األخطاء يف املوضوع الثاين، مث ثالثة أنواع يف نوعني
 خطأ ى إذا إا تركز اهتمام الدارس عل واضحةمزيةهلذه الطريقة . وهكذا

بة وختفف لتقدم يف الكتا سبق ان درسه، كما إا تشجعه لواحد له ارتباط مبا
ة يل مهما قله وهو حياول إعادة صياغة كل مجلةمن حدة امللل الذي ينتب

أن املعلم األخطاء فيها، ترضى هذه الطريقة كذلك بعض املوجهني ألا تبني 
  . حدةىطاء  ولكنه يعاجل كل نوع منها عل األخىغري غافل عن التعرف عل

دف الطريقة الثالثة إىل تصحيح نوع واحد من األخطاء يف أول 
خمتلف موضوع يعطى للطلبة بوضع خط أمحر حتته مع وضع خط بلون 

حتت باقي األخطاء، ويصحح األستاذ نوعني من ) الرصاص أو األخضر مثال(
فمثال . األخطاء يف املوضوع الثاين، مث ثالثة أنواع يف املوضوع الثالث وهكذا

بعد شرح استخدام الزمن يف إنشائهم سوف يبني له باللون األمحر وعليهم أن 
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 يف الصف، والداعي ألن يصححوه يف ضوء ما سبق من مناقشة عن هذا الزمن
  . يقوموا بتصحيح األخطاء األخرى يف هذه املرحلة

  

  املواد التعليميةإعداد : املبحث الثاين

 مفهوم املواد التعليمية -أ
املواد التعليمية حمتوى تعليمي نرغب يف تقدميه للطالب بغرض حتقيق أهداف 

وى التعليمي فقد يكون مادة وتتنوع صور هذا احملت. تعليمية معرفية أو مهارية أو وجدانية
مطبوعة يف الكتب واملقررات التعليمية أو على لوحات أو سبورات أو ملصقات، وقد 

  .46مصورة كالصور الثابتة أو األفالميكون مادة 
 كل مادة يستخدمها املعلم  إا)60: 2008(ملواد التعليمية كما شرحه جميد وا

دليل ) 1 ( علىمل مادة واحدة على األقلت وتش.ملساعدته يف تنفيذ عملية التعلم والتعليم
التدريبات، ) 4(واملعلومات، و) 3(الكفاية املطلوبة، و) 2(، و)املعلم/دليل الطالب(التعلم 

  .47التقومي) 6(دليل العمل الذي يشتمل على بطاقات التدربب واملمارسة، و) 5(و

ستخدمه املعلم بأن املادة التعليمية هي كل ما ي) 76 :2007 (48وقالت سويانطا
. ليعطيه الطلبة ليكونوا أن حيصلوا على القدرة أو الكفاية املعينة مثلما خيططه املعلم من قبل

وللحصول على اكتساب التعلم حيتاج إىل احملتوى بصورة تسجيالت املعارف أو املعلومات 
  .املكتوبة يف الكتاب، املراجع، أو املواد األخرى املناسبة حبوائج الطلبة

ألقوال السابقة، نستطيع أن نستخلص بأن املواد التعليمية هي جمموعة من من ا
املواد املرتبة واملنظمة وا ميكن للطلبة تعلم قدرة أو كفاية أو مهارة ما ترتيبيا ومنهجيا 

  .حىت ميكن هلم يف النهاية إتقان مجيع الكفاية شامال وجممال

                                                 
 111 ص ،مرجع سابقعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وزمالؤه ، . 46

47 . Majid, Abdul. Perancanaan Pembelajaran. 2008. Bandung: Remaja Rosdakarya. p. 60 
48 . Suyanto, Kasihani K.E. English for Young Leaners.  2005.  .Jakarta: Bumi Aksara. P. 76 
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تسهيل ) 2(مساعدة الطلبة لتعلم ما، ) 1(واملواد التعليمية ينظمها املعلم ألهداف 
إعداد ) 4(لتكون عملية التعلم والتعليم أجذب، و ) 3(املعلم يف تنفيذ عملية التعليم، 
  .49أنواع املواد التعليمية املختارة

  :وتنقسم املواد التعليمية باجلملة إىل أنواع، وهي

، واجلداول، الكتب، والصور أو الرسوم:(printed) املواد التعليمية املطبوعة  -أ 
  .وبطاقات األنشطة للطلبة

التسجيالت، والشرائط، واألسطوانات، : (audio) املواد التعليمية السمعية  - ب 
  .والسيديات السمعية، والراديو

  .األفالم و األشخاص: (audio visual) املواد التعليمية السمعية البصرية- ج 

، وهي الوسائل املتعددة  (interactive teaching material)املواد التعليمية التفاعلية -د 
السيديات : تتكامل فيه وسيلتني فأكثر اليت جيعلها املستخدم أن تتبع ألوامره

  50.التفاعلية

إذا كانت منظمة بوجه . أن املواد التعليمية املطبوعة ميكن عرضها يف صور متعددة
: 2008جميد،  يف Steffen Peter Ballstaedt )1994صاحل فستعطي الفوائد كما شرحه

  :كما يلي ) 175

إن املواد التعليمية املكتوبة تعرض قائمة احملتوى، حىت يسهل املعلم على أن  -1
 .يدلّ الطلبة على أي قسم يدروسونه

  إن التكاليف املادية لتصويرها رخيصة -2

 إا خفيفة وممكنة قراءا يف أي مكان كان -3

                                                 
49   . Majid, Abdul. Op.Cit.,p.60 
50  . Ibid. p.61 
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شطة مثل إن املواد التعليمية اجليدة ستحث القراء على أن يعملوا األن -4
 التسجيل

  إن املواد املكتوبة سريعة استخدامها وسهلة نقلها -5

  إا تعطي السهوالت بوجه أوسع واالبتكارات لشخص -6

  إا متمتعة كملف ذي قيمة عظيمة -7

 .إا يعطي القراء فرصة لتنظيم وإدارة وقت ذاتيا -8

 

   إعداد املواد التعليمية-ب

ن للمعلم أن يتبعها إلعداد ثالث طرق ميك) 81- 80: 2007(وقدمت سويانطا   
  :املواد التعليمية، وهي

املادة وهو تعيني املواد التعليمية باستخدام املواد املوجودة يف امليدان (adoption) اقتباس   -1
  :فخطواا. مباشرة من غري تغيري

  مجع الكتب الدراسية أو املراجع املناسبة مبادة الدرس -

 دف من التعليمتقومي املواد هل هي تناسب باحلاجة واهل -

 اختيار املادة من كتب املصادر املوجودة هل هي تناسب بربنامج التعليم -

 .ترتيب تتابع املادة حسب ترتيب احملتوى الرئيسي للعملية التعليمية -

وإعداد املواد على هذه الطريقة ال حيتاج كثريا إىل الوقت واجلهد واملال، السيما 
ف وحاجات التالميذ ودرجة الصعوبة والسهولة، فهي إذا كانت املادة مناسبة متاما باهلد

  .تستطيع أن تستخدم مباشرة
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املادة، وهي تطوير املواد يتوافق املواد املهيأة مث تناسبها حسب  (adaptation) توافق -2
فطريقة التوافق إما بزيادا أو إنقاصها أو تبديلها أو إزالة بعض املواد اليت تعد . احلاجة

ر املواد على هذه الطريقة ليست مبجرد تطبيق املواد حسب حاجات فتطوي. غري مناسبة
الطلبة على أن تأخذ ما فيها من املواد، بل ال بد من تدوينها معتمدا على اهلدف 

وهذا منهم، لغرض أن تكون املواد كلها مناسبة باحلاجات واألهداف . اخلاص املعني
  .من التعليم

 االقتباس والتوافق، حيتاج إىل كتابة املواد التعليمية باإلضافة إىل. كتابة املواد التعليمية -3
فاملواد املخططة واملكتوبة حسب .ألا تساعد الطلبة على االشتراك يف العملية التعليمية

. املبادئ التعليمية ومتمشية باألهداف التعليمية فهي نافعة للطلبة ومناسبة باحلياة
يث فيه يستطيع حب ، text book   املدرسيفلذلك، أن املواد التعليمية ختتلف بالكتاب

 واملعلومات األخرى املوجودة لتطويرها وتنظيمها الكتاب املدرسياملعلم أن يستفيد 
فلذلك، . واملواد التعليمية مكتوبة ليستخدمها الطلبة. لتكون املواد التعليمية ذات املعىن

، فاختيار الكلمات إضافة إىل ذلك .املواد متكاملة باألهداف التعليمية الواضحة
 .51والتراكيب تعتمد على التعليم املرن حسب احلوائج

وأضافت سويانطا بأن الكتاب اجليد ال بد من أن يكون فيه التدريب الكايف، 
ويفرق يف تطويرها إىل كتابة املادة التعليمية للتعلم يف غرفة . اخلالصة وطريقة تعليمه

 . الذايتالدراسية وكتابة املواد التعليمية للتعلم

   املعايري الختيار املواد التعليمية-ج

  :52هناك عدة معايري كدليل الختيار املواد التعليمية تشملها األسئلة كما يأيت  

  هل اهلدف واحملتوى هلا واضحان وراجعان إىل املوضوع املعني؟ -1

  هل الكتاب له ترتيب املواد املرتب والتدرج من السهل إىل الصعب؟ -2

                                                 
51 Suyanto, Kasihani K.E. Op.Cit., p. 76 
 
52 Ibid. p.38 
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  واد اجلذابة ويرجع إىل الدليل املعني؟هل الكتاب يقدم امل -3

  هل الكتاب يقدم عدة األنشطة املناسبة حسب عمر الطلبة ومستواهم؟ -4

  هل الكتاب سهل لنيله؟ -5

  هل الكتاب يشمل مجيع مقومات اللغة؟  -6

 هل تكون درجة الصعوبة من الكتاب املستخدم مناسبة مبستوى صف الطلبة؟ -7

 

 جيب مراعاا يف إعداد الدروس فيما املبادئ اليت) 80: 1983 (53ويبني السمان
وهو يقول جيب أن يتمكن املدرس من مادة الدرس، حىت تكون . يتصل مبادة الدرس

كذلك جيب أن يعرب عنها بلغة سهلة . واضحة يف نفسه وليستطيع توضيحها لغريه
 أن) 1: (ومن شروط املادة اليت يقدمها املدرس للتالميذ ويعدها يف حتضريه، هي. صحيحة

أن تكون مناسبة ألعمار ) 3(أن تكون صحيحة، ) 2(تكون جارية مع منهج الدراسة، 
أن تكون مرتبطة حبياة التالميذ، وبالبيئة اليت يعيشون ) 4(التالميذ ومستواهم العقلي، 

أن تكون مناسبة الوقت املخصص هلا، ال أطول حىت ال تثقل عليهم، وال أقصر ) 5(فيها، 
أن تكون مرتبة ترتيبا منطقيا، فيكون كل ) 6(م من التحصيل، حىت الختل باملطلوب هل

  .جزء مرتبطا مبا قبله، وتكون حلقاا متصلة بعضها ببعض
ويف ضوء اإلطار النظري فالباحثة ستقوم بإعداد املواد التعليمية بطريقتها الثالثة وهي 

يرقي نوعي من ويرجى من استخدامه أن . كتابة املواد التعليمية املطبوعة بصورة كتاب
اخلط العريب واإلمالء لدى طلبة بقسم األدب العريب كلية : أنواع مهارة الكتابة الثالثة

 .اآلداب جامعة ماالنج احلكومية

                                                 
  80ص ) 1983: دار املعارف: القاهرة (،التوجيه يف تدريس اللغة العربية، حممود على السمان 53
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  نبذة تارخيية عن ميدان الدراسة

 قسم األدب العريب هو قسم من أقسام يف بيئة كلية اآلداب جبامعة ماالنج احلكومية

 م باسم قسم اللغة 1965وقد أسس القسم سنة .  ماالنج5 اليت تضع يف شارع مسارانج
 يفتح 1978ويف سنة . وكان الطلبة يدرس فيه ملدة أقصر لربنامج دكتوراندوس. العربية

مث تغري امسه باسم قسم األدب . برنامج سرجانا ملدة أربع سنوات أو مثاين فصول دراسية
  . اللغة العربيةالعريب حىت اآلن، مع أن التخصص فيه هو ختصص تدريس

ويهدف هذا التخصص إىل إنتاج مدرسي اللغة العربية ذي شخصية جيدة عالية،   
املهتمني بتغيري وتقدم العلوم والتكنولوجيا، وامللمني مببادئ علم اللغة العربية، وامللمني 
باللغة العربية والقادرين على استخدامها يف شىت حاالت االتصال، وامللمني مبنهجية البحث 
العلمي وتطويره، وامللمني مبواد دراسية للغة العربية والقادرين على تعليمها يف املدرسة 
يكونون، والقادرين على تنفيذ الواجبات والوظائف املناسبة بقدرم ومهارم 

  . وختصصهم
الساعة  (sksوالتخصص يعقد تربيته وتدريسه وتعليمه باستخدام ما يسمى بـ 

 فعلى طالب أن يأخذ مئة وست وأربعني (s1)اسة لربنامج سرجانا وإلمتام الدر) املعتقدة
انظر امللحق (إىل مئة ومخسني ساعة معتقدة كما عينه ووضعه القسم يف منهجه الدراسي 

  ).الرابع
وأما طرائق التدريس يستخدمها القسم فهي إلقاء احملاضرة، واملناقشة، واحملاضرة   

  . شروع، ومتثيل األدوار، والتعلم الذايتعلى أساس السياق أو مقتضى احلال وامل
ولتقومي التدريس والتعليم فيه يستخدم القسم الوظيفة الفردية والفئوية،   

وبورتوفوليو املشاركة، وإعداد املقالة وتقدميها، واالختبار لنصف الفصل الدراسي 
  .    واالختبار النهائي

 

  الفصل الثالث

  منهجية البحث
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خطوات ) 3( و،اإلعدادمنوذج ) 2(، منهج البحث) 1(: يشتمل هذا الفصل على
ينته وأسلوب اختيارها، جمتمع البحث وع) 5(منهج جتريب املواد املعدة، ) 4(اإلعداد، 

مراحل ) 9(، طريقة حتليل البيانات) 8(البيانات ومصادرها، ) 7(البحث، أدوات ) 6(
  .إجراء البحث) 10(تنفيذ الدراسة، و

  

 البحثمنهج  - أ
طريقة يسمى ذا ألن . التطويريث املستخدم يف هذا البحث هو البحث منهج البح
   54. كما شرحه سوكماديناتا فعاليتهابة اخلاصة وجتريل إلنتاج الوسيةالبحث املستخدم

 إعداد املواد التعليمي  -1

  اإلعداد أو التطوير منوذج  - أ

 وصفي وهو منوذج. تصمم الباحثة هذا البحث باختيار منوذج التطوير اإلجرائي
 ذجومنأما . حبيث أن الباحثة به تعين اخلطوات اليت تسري عليها الباحثة للحصول على اإلنتاج
يف  Rowntreeاملنهج اإلجرائي املستخدم فاختارت الباحثة النموذج الذي يقترحه رونتري 

التصميم، حبيث تكون ) 1:(وهو يشتمل على ثالث خطوات. منوذج تصميم التدريس
 التطوير، )2(وه اخلطوة أن تقوم بتحليل متهيدي وتعيني أهداف التدريس، الباحثة يف هذ

التقومي، فيها تقوم الباحثة بتجريب  )3(فيها تقوم الباحثة بإعداد املواد التعليمية وإنتاجها، و
وقد . اإلنتاج وتصحيحه معتمدة على املداخالت واالقتراحات والتعليقات احملصولة من قبل

 بأن من يطبق هذا 55ا النموذج حلجج كما شرحته براويراديالجااختارت الباحثة هذ
التركيز ) 2(وضوح تنفيذ مجيع نشاط تصميم التدريس، و) 1: (النموذج حيصل على املنافع

كون النموذج ) 3(على إنتاج املواد التعليمية املعينة حىت يسهل أن يتبع كل خطوته، 
الية تبين تلك اخلطوات وعالقتها بعضها فالصورة البيانية الت. وأسلوب التطبيق بسيطني

  .بعضا
  

                                                 
54Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. 

2008. Hlm:297 
55 Prawiradilaga, Dewi Salma. 2007. Prinsip Disain Pembelajaran. Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group. p. 45 
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  1صورة بيانية 

  اإلعدادخطوات   - ب

) 1: (بالنسبة إىل منوذج املنهج اإلجرائي، فإنّ هذا البحث جيري باخلطوات  
 اإلنتاج حتكيم) 3(إعداد املواد التعليمية، ) 2(التحليل التمهيدي وتعيني هدف التدريس، 

  .هتصحيحو
 يدي وتعيني هدف التدريسالتحليل التمه-1

  :والنشاطات يف هذه اخلطوة هي كما يلي
  الطلبةمستوى التعرف على -)أ 

 حتليل املراجع واملصادر املوجودة للمواد التعليمية -)ب 

  على نظريات تعليم اخلط واإلمالء االطالع -)ج 

جامعة كلية اآلداب االطالع على املنهج الدراسي بقسم األدب العريب   -)د 
 ماالنج احلكومية

  أهداف التدريستعيني- )ه 

يكون هدف التدريس مناسبا بوصف املادة كما ورد يف املنهج الدراسي    
وهو أن يقدر الطلبة على .  لقسم األدب العريب جامعة ماالنج احلكومية2009

 .الكتابة الصحيحة مطابقا بقواعد اإلمالء واخلط
 تكوين اخلطة الدراسية للمادة خط إمالء  - )و 

 
 إعداد املواد التعليمية-2

  :اخلطوات إلعداد املواد التعليمية هي
  تعيني املواد   -أ 
مهزة القطع، مهزة الوصل و) 1(تتكون املواد التعليمية من سبع موضوعات، وهي   

 كتابة احلروف )5 (،األلف اللينة) 4(واهلمزة املتطرفة،  )3(، اهلمزة املتوسطة) 2(
كتابة النص العريب ) 7( النسخ، ط وصل احلروف اهلجائية خب)6 (اهلجائية خبط النسخ

  .2009تلك املوضوعات ترجع إىل املنهج الدراسي . ط النسخخب
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  ختطيط نشاطات التعلم  - ب 
السؤال ) 2(تقدمي املواد، و) 1(لكل موضوع يتكون من ثالثة أقسام، وهي  

النشاط يف القسم األول هو يلقي احملاضر املواد والطلبة يستمعون . التقومي) 3(واجلواب، و
ويف القسم . لقسم الثاين يعطي املدرس الطلبة فرصة للسؤال واملدرس جييبويف ا. إليه

  .األخري يدرب املدرس الطلبة بشىت التدريبات كتقومي
  املواد التعليمية تنظيم مقومات- ج 
) 3(املقدمة، ) 2(الغالف، ) 1(هذه املواد التعليمية تنظمها الباحثة باملقومات   

املواد خلط وإمالء، ولكل فصل سبعة فصول ) 5(ات، قائمة احملتوي) 4(الكتابة الصوتية، 
يشمل موضوع الفصل، هدف التدريس، والشرح، وتدريب لكل شرح، واخلالصة، 

  . وتزاد يف آخره قائمة املراجع. والتدريبات الذاتية
    

  حهتصحياإلنتاج و حتكيم -3

ليت  اإلنتاج للحصول على املعلومات عن أقسام املواد التعليمية احتكيم أقيمت
ويهدف التحكيم أيضا إىل نيل املعلومات عن نوعية حمتوى اإلنتاج . التصحيححتتاج إىل 

واخلرباء هنا . وحتكيم اخلرباء هو تصديق اخلرباء وتثبيتهم الكتاب التعليمي. ومستوى صدقه
ستة خرباء املؤهلني املتخصصني يف جمال تعليم اللغة العربية، ثالثة منهم حماضرون بقسم 

لعريب جامعة ماالنج احلكومية، والباقي منهم حماضرون بقسم تدريس اللغة العربية األدب ا
الدراسات العليا جبامعة ماالنج االسالمية احلكومية، ويكون مستوى دراستهم ماجسترييا 

واد التعليمية للماخلرباء  تقوم به الباحثة اعتمادا على التقييم من التصحيحو .على األقل
  .واالقتراحات والتوجيهات اليت قد أعطَوها الباحثة مهتمة بالتعليقات

  :فكما تبينها الصورة التالية وأما إجراءات أو خطوات اإلعداد
  

  
  

 

 اخلطوة األوىل
 واالطالع على نظريات تعليم اخلط التعرف على مستوى الطلبة واملنهج الدراسي
 واإلمالء
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  2صور بيانية 

  

املرجوة يف التحكيم تستخدم الباحثة أو املعلومات وللحصول على البيانات     
 مغلقا )كما يف امللحق( ويكون االستبيان. لخرباءلبيان االستبيان حبيث توزع الباحثة االست

  :أما املعايري لكل درجة فهي. بأربع درجات التقومي
  ، إذا كان احملكم يعطي التقومي أكثر ناقصا1درجة  )1(
 ، إذا كان احملكم يعطي التقومي ناقصا2درجة  )2(

 ، إذا كان احملكم يعطي التقومي جيد3درجة  )3(

  التقومي جيد جدا، إذا كان احملكم يعطي4درجة  )4(

 اخلطوة الثانية
 تعيني استراتيجية للتدريس، تكوين اخلطة الدراسية 

 اخلطوة الثالثة
داد املواد التعليميةإع  

 تصحيح اإلنتاج

 جتريب اإلنتاج

 حتكيم اخلرباء
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  :أما األبعاد املقومة فمنها

مطابقة املادة باملنهج الدراسي، تدرجها من األسهل إىل : املادة،  تشتمل على )1(
األصعب، جاذبيتها يف التقدمي واعتمادها باحلدود املعينة، صحتها اليت حتتوي على 

 النظرية واملثال،أنظمة إعدادها

طابقتها بوصف املادة وهدفها، األنشطة اليت تعد يف م: أنشطة التدريس، تشتمل على) 2(
  .املواد سهل للفهم، مساعدا يف ترقية كفاءة الطلبة اللغوية، وضوح دليل األنشطة

مطابقة التصميم مبواد التعليم والتعلم، وضوح : جاذبية املواد التعليمة، تشتمل على) 3(
  .راجعاخلط وحجمه، ونوعه وهامشه، اتصايل اللغة، ووضوح امل

  
  التحكيم حتليل البيانات من استبانة -أ

والرمز املستخدم لتنظيم البيانات من نتيجة تصديق وتثبيت حمكمني لكل رقم هو 
  :كما يلي

  
  :البيان
P    :مئوية قيمة لكل رقم  

∑xi   :جمموع إجابة املعنيني لكل من أرقام السؤال  
∑x   :جمموع إجابة يف رقم واحد  
  
  
  
  

  : لتفسري البيانات من نتيجة التصديق والتثبيت بأربعة املعايريوفيما يلي دليل  

  البيان  معيار النجاح  املئوية  الرقم

ميكن استخدامه يف التدريس بدون   جيد وصادق    % 100 - % 80  1
  التصحيح

          ∑xi 

P =              x  100% 
          ∑x 
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ميكن استخدامه يف التدريس    مقبول   79% - % 60  2
  بالتصحيح البسيط

  دامه يف التدريس  ال ميكن استخ  ناقص   59% - % 50  3
  يصلح كله أو يبدل   مردود   50%<   4
 

  1جدول 

 املواد املعدة جتريب -2

  املنهج -أ

الذي يتكون علـى تـصميم اموعـة    واملنهج املستخدم فيه هو املنهج التجرييب         
  . الواحدة

  

   وعينته وأسلوب اختيارهاجمتمع البحث -ب

وأما . اشتراكهم يف هذا البحثيقصد مبجتمع البحث هو مجيع الناس الذين ميكن 
جامعة   بقسم األدب العريبالثاينجمتمع هذا البحث هو مجيع الطالب يف الفصل الدراسي 

، وعددهم سبعة وستون طالبا  م2009/2010االنج احلكومية يف العام اجلامعي م
فصال ويف تطبيق إنتاج التطوير أخذت الباحثة . أ، ب، ج: ينقسمون إىل ثالثة فصول

والفصل هو فصل ب .  بطريقة احتمالية عشوائية الستواء كفايتهم اللغوية ا منهاواحد
  .طالبا  اثين وعشرين الذي يتضمن

  

  أدوات البحث-ج

   :أدوات البحث املستخدمة يف هذا البحث هي
 مع مـرور    هي طريقة مجع البيانات مبالحظة املواقف مباشرة       : املشتركة املالحظة  -1

ا  جـزء  ةكون الباحث توهي طريقة حبيث    . شياء عند العمل  أنشطة األشخاص أو األ   
 مبالحظة سلوك معني مـن خـالل        ةقوم الباحث تمن النشاطات التعليمية أى بأن      

ـ  وذا احلال ت  56.اتصاهلا مباشرة باألشخاص أو األشياء اليت تدرسها        ةقوم الباحث
                                                 

56 ،OPQRات وأصVCWX نQZصذو ،]PQ^ _`I149 :م .  
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لبحـث  بيانات ا  هذه الطريقة يف البحث تنتفع جدا، بذكر         .املادة ة كمعلم انفسه
لذلك، لنيل البيانات فطريقة املالحظـة      . اإلنتاج  استخدام   يباليت تتكون من جتر   

  .تعد أن متلك الصحيحة العالية لنيل البيانات املناسبة
 هذه املالحظة للحصول على البيانات اليت تتعلق بأنـشطة يف           ةقوم الباحث ت    

هم، والطريقـة    أنفـس  طـالب ، واالتصال بني ال   مادة اخلط واإلمالء  عملية تعليم   
املـادة   يف عمليـة تعلـيم       طالبل املستخدمة فيه ومشاركة ال    التعليمية والوسائ 

  .باستخدام الكتاب التعليمي املنتج

) أسئلة شفوية أو حتريرية أو صور أو رسـوم        ( هو جمموعة من املثريات      :االختبار  -2
 بطـال  يف هذه الدراسة كان اختبـار ال 57.أعدت لتقيس بطريقة كمية أو كيفية   

الرسم والكتابـة    على   طالبكأداة تقيس كفاءة ال   ) اخلط واإلمالء ( لكتابة العربية 
  .الصحيحة
 االختبار جلمع البيانات املتعلقة مبهارة الطالب يف مهارة ةستخدم الباحثت
ستخدم  ت.هذا االختبار يتكون من االختبار القبلي واالختبار البعدي. الكتابة
يف الفصل املنشودة  الكتابة مهارة علىفة قدرة الطالب  االختبار القبلي ملعرةالباحث

 االختبار البعدي ملعرفة قدرة ةستخدم الباحثوت، الكتاب التعليميقبل تطبيق 
 باالختبار ةقوم الباحثت. اإلنتاجبعد تطبيق املنشودة  الكتابة مهارة علىالطالب 

عدي بعد أن متت تطبيق  باالختبار البةقوم الباحثتالقبلي يف الدراسة التمهيدية كما 
  : تنفيذ االختبار يف الصورة التالية بيانالحظ. الكتاب التعليمي
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 االختبار القبلي

  االنتاججتريب

 االختبار البعدي
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  3صورة بيانية 

تتـشكل االسـتبيان    . عمقها الباحث تمتثل االستبيان املعلومات اليت س    :  االستبيان -3
بشكل مغلق ومفتوح مبعىن أن املستجيب خيتار من اإلجابة املتعددة األقـرب إىل             

   58.أيه وشعوره وتقديره وموقفه ويستطيع أيضا أن يعرب أفكارهر
  

 جمموعة من االستبيانات املشتملة وهي جلمع البيانـات         ةوزع الباحث تذه الطريقة   
  . العملاطوال هذ وخربام عليم بعملية التم واهتمامهالطلبةاملتعلقة مبيول 

  

  البيانات ومصادرها -د

الذى يهدف إىل نيل املعلومـات حـول        وصفيا   بناء على كون هذا البحث حبثا     
. العالمات أو الوقائع احلالية واملاضية، فريكز هذا البحث على ما جيرى أثناء إجراء البحث             

 حـىت ال    59ومن فوائد هذا التركيز، قدرة البحث على حل املشكالت التربوية التطبيقية،          
  .يضا جمرى التحليل على البيانات فحسب، بل على معانيها أيعتمد

 عند إجراء البحث يف مكانه ممـا        ةه الباحث توالبيانات املقصودة هي مجيع ما أخذ     
قسم األدب العريب جبامعة ماالنج     فيتعني مكان البحث يف     . كتبت أو مسعت أو نظرت إليه     

 تولقد اختـار  . ، حىت أن يكون موضوع هذا البحث مطابق مبصادر البيانات         احلكومية
 طلبـة  عنـد ال    الكتابـة  املذكورة، معرفة لتدىن مهارة      امعةاجل ميدان البحث يف     ةالباحث

  . ىف تعليمهوعدم الكتاب التعليمي، باإلمالء
. ة أو كمي  ت كان ة وصفي ةقالت سوهارسيمي إن املراد بالبيانات هي مذكرة الباحث       

يوضح اجلـدول التـايل البيانـات       . وأما مصادر البيانات فهي ما صدرت منه البيانات       
  :ومصادرها

                                                 
58Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi V. 

Jakarta: Rineka Cipta. 2002. Hlm: 236. 
59Nana Sudjana dan Awal Kusumah,. Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, . 

Bandung: Sinar Baru Algesindo. Cet II 2000. Hlm: 64.  
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 مصدر البيانات البيانات الرقم

 احملصولة من خالل املالحظة     النشاطات وإجابة األسئلة   1
 ة ا الباحثتالىت قام عند عملية التعليم

 الطلبة

االختبار القبلـي   (نتيجة الطلبة احملصولة عند االختبار       2
 )واالختبار البعدي

 الطلبة

ام باسـتخد ) خط  إمالء  (املادة   عند تعليم    ةدافعية الطلب  3
 الكتاب التعليمي

 الطلبة

ـ       4 ـ    تتطبيق خطوات التعليم الىت قام  أو  ة ـا املدرس
  .ةالباحث

  الطلبة

  الطلبة   عند تقدمي العرض الطلبةدرجة مشاركة  5

  2جدول 

  

  طريقة حتليل البيانات -هـ

 Analysis( يف  حتليل البيانات  يعين حتليل إحـصائي وصـفي   ةستخدم الباحثت

Statistic Deskriptive (باملعدلة أواملئوية.  
  

   حتليل البيانات من االستبانة-1

املواد التعليمية املعـدة     عن   اخلط واإلمالء   الباحثة بيانات االستبانة من تعليم     للحت
  . عملية التعليم باستخدام الكتاب التعليميعنها بعد ملعرفة آراء الطلبة 

  
  : ما يليوصفات املستخدمة واملعتربة يف هذه االستبانةوأما امل

  التقدير  ئويةاملنسبة فئات ال

   جداجيد   86% ≥ 

  جيد   85%<  % 76  ≥

  مقبول   75%<  % 65  ≥
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  ضعيف   64%<  % 51  ≥

   جداضعيف   50%< 

  3جدول 

  
وإن كـانوا   . وما فوقها % 65يقال مقبوال إن كان الطلبة جييبون سؤال االستبانة         

  .قال مردوداوما يقل منه في% 64جييبون سؤال االستبانة 
 

   حتليل البيانات من نتيجة االختبار-2

عة تتكون من   بيانات البحث امو  .  حتليل البيانات  الباحثةبدأ  تالبيانات ف مجع  بعد  
ستعمل حتليل  ت. املالحظة، وتسجيالت امليدان   يف كل االختبار، ونتيجة      طلبةأوراق إجابة ال  
ثة عناصر املسلسلة، منها أنشطة البحث       حيث يتكون من ثال    وصفيا حتليليا البيانات حتليال   

  .عن البيانات، عرض البيانات، وأخذ اخلالصة
 إنتـاج التطـوير يف      ت عليها من نتيجة جتريب      البيانات اليت حصل    ةلل الباحث حت

 عند الطلبة من ناحيـة      مادة اخلط واإلمالء  االختبار ملعرفة هذه الوسيلة املصممة يف تعليم        
 خبط النسخ وناحية كتابتهم الصحيحة اهلمزة بـشىت أحواهلـا           رمسهم من اآليات القرآنية   

ولكن تكـون   . باملقارنة بني نتائج الطلبة يف االختبار القبلي  واالختبار البعدي         وأشكاهلا  
مـن مجيـع     % 65ة املصممة فعالة إذا حصل الطلبة على النتيجة على األقل           لهذه الوسي 

  .الطلبة
  جمموع الدرجة

  =  الدرجة املعدلة
  جمموع الطلبة

X  100%  

  : يف هذا البحث كما يليةوأما املوصفات املستخدمة واملعترب

  التقدير  ائويةاملنسبة فئات ال

   جداجيد   86% ≥ 

  جيد   85%<  % 76  ≥

  مقبول   75%<  % 65  ≥
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  ضعيف   64%<  % 51  ≥

   جداضعيف   50%< 

  4جدول 
  

 كنتيجة الطالب يف 65 مبعيار  الطالبة املدرستينعت السابقة ناموصفات البيا
 فما فوق يكون ناجحا يف الدراسة 65 النتيجة  علىفمن الذي حيصل. عملية الدراسة معا

 النتيجة أقل منها فيكون مل ينجح يف عملية  علىوكذلك أيضا، من الذي حيصل. املطلوبة
  . الدراسة
من  % 65قلوالكتاب التعليمي يعد فعاال إذا حصل الطلبة على النتيجة على األ  

  .مجيع الطلبة
  

   مراحل تنفيذ الدراسة-و

  :، وتنفيذه كما يليأربعة أشهرجيري هذا البحث ملدة   
  رئيس القسم تستأذن الباحثة :   أوال 
  تعرف الباحثة البحث :   ثانيا
  :جتري الباحثة حبثه كما يلي:   ثالثا
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 الشهور

 نوفمرب دمسرب يناير ايرفرب مارس أبريل مايو يونيو

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 
                          X X X X 

                      X X X X X    

                     X X X       

    X X X X X XX X X X X X X X X X X          

  X X                           

X X
 
                           

5جدول   
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  إجراء تصميم اإلنتاج-ي

.  الباحثة إنتاج الكتاب التعليمي ملادة خط إمالء أربع خطواتتصمم 
على صورة تاليةاكما يدل بيا :  

  
   
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

4بيانية صورة   

لتعليم املادة نتاج لباحثة إجراء تصميم اإلاشرحت ، 4لصفة الصورة البيانية رقم 
 لشرح مادة الدراسة ويدفع خط إمالء باخلطوات املرتبة عند تصميمه حىت يليق واستخدامه

:  اآلتيةنقاط الشرح تصميمه يف نالحظ  كما .محاسة الطلبة أثناء دراستهم  
عدم تقدم دراسة  بسببهذا العمل  يبدأ: متهيدي وتعيني هدف التدريسحتليل   -1

 حينما قاموا بدراسة املادة خط إمالء، مث ترى الباحثة أنه من عدم الكتاب بةالطل
لذلك، هذه املشكالت الزمة ملهامجتها بتصميم الكتاب . تعليمالتعليمي يف ال

ولتحقيق ذلك فأخذت . التعليمي اجليد حىت يكون ذلك الكتاب إجيايب يف التعليم
الباحثة نشاطاا بالتعرف على مستوى الطلبة وحللت املراجع املوجودة مث 

 

 اإلعداد

 

التحليل  والتعيني 

 

 حتكيم اخلرباء

 

 اإلنتاج األخري

 تصحيح اإلنتاج
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ء وكذلك املنهج الدراسي بقسم األدب االطالع على نظريات تعليم اخلط واإلمال
وقامت بعد ذلك بتعيني هدف . العريب كلية اآلداب جامعة ماالنج احلكومية

 التدريس مث كونت اخلطة الدراسية للمادة

بعد أن مت التحليل والتعيني كما سبق بيانه فعينت الباحثة  :إعداد املواد التعليمية  -2
. طات التعلم اليت ستعتمد ا أثناء التعليماملواد للكتاب التعليمي مث خططت نشا

ويف اية هذه النقطة فنظمت الباحثة مقومات املواد التعليمية كما سبق عرضه يف 
.الفصل السابق 50ص   

  بعدما انتهت الباحثة من نشاطات اإلعداد فتعرض اإلنتاج إىل: حتكيم اخلرباء-3 
ل ميكن الئقا أم ه ،اسلبيااياها وها ملعرفة مزوصفت ها لتحكيم اللغة العربيةخرباء

ستاذ األ) 1 (وهمهنا عرضت الباحثة إىل ستة خرباء  .؟غري الئق لعملية التدريس
الدكتور نصر ) 4(الدكتور شهداء، ) 3(الدكتور توركيس لوبيس، ) 2(مهيبان، 

ابن مشس اهلدى ) 6(علي معصوم املاجستري، ) 5(الدين جوهر إدريس، 
 الثالثة من جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية األساتيذ. املاجستري

.ماالنج والثالثة الباقني من جامعة ماالنج احلكومية  
 مث إصالحها بالصحيح حىت ال تكون زاياها وعيوابعد معرفة م: تصحيح اإلنتاج -4

 هكذا.  يف الفصل مع الطلبةتقييمهاواألخري . يف الكتاب عيوب وسلبيات
...إجراؤها  

 
 

املادة خط إمالء بقسم األدب العريب  لتعليم الكتاب التعليمي املعد جتريب إجراء  -ك

.جبامعة ماالنج احلكومية  

إجراء البحث على استخدام الكتاب التعليمي  يف لقاءعشر  سبعة ةالباحث تمقا
 األول لقاءال يفو عليمتلل ةتدريسيعشرة  مخس تمقا ،املعد يف تعليم املادة خط إمالء

:يلي مابياناا تترتب في وأما عرض. لالختبار البعدي لالختبار القبلي واللقاء السابع عشر  
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  اللقاء األول-1

عليمالت خطوات) أ  

االختبار القبلي :   الربنامج  
خط إمالء:   املادة  
األول يف الفصل الدراسي الثاين:   املستوى  
- :  املوضوع  
  م26/01/2010 :  التاريخ 
x 2  :  الزمان   دقيقة45 

عليمالت مراحل )ب  

 مراحل

عليمالت  
واألنشطة املادة الوقت  املالحظات 

 التمهيد
10 
 دقيقة

.السالم إلقاء. 1  
  .تشرح املدرسة الربنامج. 2

باألنشطة اليت اإلشارة املتعلقة   املدرسةوجهت. 3
قوم ا الطلبةسي  

 

التطبيق أو 
 التقومي

75 
 دقيقة

تبار القبلي تنتقل املدرسة إىل االخ   

 اخلامتة
5 
 دقيقة

 تطلب املدرسة الطلبة جلمع ورقة اإلجابات  .1

  إلعداد األجهزة للقاء اآليتتوجه الطلبة  .2

 

6جدول   

عليم، بإلقاء السالم وأجاب الطلبة السالم منها معا، مث تقرأ الت عملية املدرسة بدأت
 وجهت ومن مث. بةكشف احلضور وتشرح الربنامج مع الغاية اليت سوف يكتسبها الطل

القبلي ملدة   جرى االختبارمث. ربنامجالسيقوم ا الطلبة يف هذا  اليت باإلشارات املدرسة
. دقيقة75  
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 املدرسة الطلبة جلمع ورقة اإلجابات مث توجههم إلعداد  تطلباالختتام، قبل
 هكذا جيري التعليم مث .األجهزة للقاء اآليت من قلم خاص ملون ملواد اخلط واملخرط

.....السالم   
 

  اللقاء الثاين -2

عليمالت خطوات) أ  

خط إمالء:   املادة  
األول يف الفصل الدراسي الثاين:   املستوى  
خبط النسخ) ب ت ث ف رزو(كتابة احلروف اهلجائية  :  املوضوع  
2 :  التاريخ  م02/2010/  
  دقيقة2X  45 :   الزمان

 

  :يلي ام حتقيق إىل عليمالت هذا يهدف: األهداف )ب

  .خبط النسخ) ب ت ث ف رزو(كتابة احلروف  علىالطلبة  قدرة )1
قدرة الطبلبة على شرح قواعد رسم احلروف املدروسة خبط النسخ) 2  

 

  الوسائل)ج

 ، السبورة، القلمالكتاب التعليمي: أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي
.، املمسحةامللون  

 

اء الثاين إجراءات التدريس يف اللق-د   

BZIGا gLhijدة واQDGا lZKGت اQmحoDGا 
1- �����  ا�

      إQMGء اoqGم-أ
  IZاءة آwh اKvRGر  -ب
تOC`K ا~شQرة اKDGQP gM{|FDGضKع  -ج
) ��P رةKآ�DGا gC�Q��Gوف اIRGا B^ر

5]�QZد   
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�q�Gا(  
    تC�h_ اgW{LG-د

  ا�#"ض -2
gRDG مK`�ة �X خ�  اVDGر^g تIhح -أ 

�q�Gا  
ب ت (VDGر^KZ �X gاVX ر^B تIhح ا - ب 

 ��P ا�q�G) ث ف رزو
ت��F اVDGر^g اIRGوف ا�FG تB   - ج 

 شIح�X Q}� اKWqGرة

  
25gMCZد 

 

  ا)'&&%م -3
  ت|�L اI�GصVMFG gW{L{G gیB اg{�^j   -أ 
اIRGوف  تL}� اVDGر^g اgW{LG آgPQF   - ب 

g^روVDGا GQP QMة �� و�V|DGت اQWریVF
 اQF�Gب

�BتL}� اVDGر^g اD�G gW{LG_ و�F�C  - ج  
ت��E اVDGر^g اVFG gW{LGرKPا آ�ICا   -د 

QDX در^�K اKCGم �� اlCWG وأن 
�WMDGء اQM{G �DC{|FGب اQF�Gؤوا اIMی

   

60 
gMCZد 

 

7جدول   

حثة الفصل للقاء الثاىن، ا دخلت الب2010 فرباير 2عتمادا على خطة البحث يف ا
د بعد أن وجهت عن املوا شرحها بدأت قرأت الباحثة كشف احلضور مثبعد إلقاء السالم 

، وبعد ذلك أعطت الباحثة الفرصة للطلبة لتقدمي األسئلة . الطلبة األشياء املتعلقة باملوضوع
وأخريا  .طبق الطلبة برسم احلروف املدروسة وفقا بالتدريبات املعدة يف الكتابيف النهاية و

وم يف البيت طلبت الطلبة جلمع كتابام احلروف مث نصحتهم لتدربوا كثريا عما درسوه الي
.وألقت السالم. وأن يقرؤوا الكتاب التعليم للقاء املقبل   

 

  اللقاء الثالث -3

عليمالت خطوات) أ  

خط إمالء:   املادة  
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األول يف الفصل الدراسي الثاين:   املستوى  
خبط النسخ) ا ط ظ ك ل(كتابة احلروف اهلجائية  :  املوضوع  
م9/02/2010 :  التاريخ   
  دقيقة2X  45 :   الزمان

 

  :يلي ما حتقيق إىل عليمالت هذا يهدف: األهداف )ب

  .خبط النسخ) ا ط ظ ك ل(كتابة احلروف  علىالطلبة  قدرة )1
قدرة الطبلبة على شرح قواعد رسم احلروف املدروسة خبط النسخ) 2  

 

  الوسائل)ج

 جهاز العرض،، الكتاب التعليمي: أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي
.، املمسحة امللونالسبورة، القلم  

 

الثالث إجراءات التدريس يف اللقاء -د   

BZIGا gLhijدة واQDGا lZKGت اQmحoDGا 
1- �����  ا�

      إQMGء اoqGم-أ
  IZاءة آwh اKvRGر  -ب
  اKDGQP gM{|FDGضKع اjشQCء  إQMGء-ج

5]�QZد   

  ا�#"ض -2
ا ط (تIhح اVDGر^KZ �X gاVX ر^B  -أ 

�Qز �P) ظ ك ل�P �q�Gا �
   اI|Gض

ت��F اVDGر^g اIRGوف ا�FG تB   - ب 
 شIح�X Q}� اKWqGرة

  
25gMCZد 

 

  ا)'&&%م -3
  ت|�L اI�GصVMFG gW{L{G gیB اg{�^j   -أ 
 تL}� اVDGر^g اgW{LG آgPQF   - ب 

g^روVDGوف اIRGا GQP QMت و�QWریVF

60 
gMCZد 
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 اV|DGة �� اQF�Gب
تL}� اVDGر^g اD�G gW{LG_   - ج 

B�F�Cو� 
 VFGرKPا آ�ICا ت��E اVDGر^g اgW{LG  -د 

QDX در^�K اKCGم �� اlCWG وأن 
�WMDGء اQM{G BC{|FGب اQF�Gؤوا اIMی

     
8جدول   

 
حثة الفصل للقاء ا دخلت الب2010 فرباير 9عتمادا على خطة البحث يف ا

وجهت الطلبة األشياء املتعلقة  قرأت الباحثة كشف احلضور مث، بعد إلقاء السالم الثالث
عن رسم احلروف واحدا بعد واحد جبهاز العرض وكتبت  شرحها  بدأتباملوضوع مث

وبعد ذلك أعطت الباحثة الفرصة للطلبة  . احلروف املدروسة على السبورة بعد الشرح
طبق الطلبة برسم احلروف املدروسة وفقا بالتدريبات املعدة يف يف النهاية و، لتقدمي األسئلة

مث . صحتهم كما مضى من النصيحة وطلبت منهم جلمع كتابام ون.الكتاب
........السالم  

 

  اللقاء الرابع -4

عليمالت خطوات) أ  

خط إمالء:   املادة  
األول يف الفصل الدراسي الثاين:   املستوى  
خبط النسخ) ج ح خ ع غ ء(كتابة احلروف اهلجائية  :  املوضوع  
م16/02/2010 :  التاريخ   
  دقيقة2X  45 :   الزمان

 

  :يلي ما حتقيق إىل عليمالت هذا يهدف: األهداف )ب

  .خبط النسخ) ج ح خ ع غ ء(كتابة احلروف  علىالطلبة  قدرة )1
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قدرة الطبلبة على شرح قواعد رسم احلروف املدروسة خبط النسخ) 2  
 

  الوسائل)ج

جهز العرض، ، الكتاب التعليمي: أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي
.، املمسحةلون املالسبورة، القلم  

 
الرابع إجراءات التدريس يف اللقاء -د   

BZIGا gLhijدة واQDGا lZKGت اQmحoDGا 
1- �����  ا�

      إQMGء اoqGم-أ
  IZاءة آwh اKvRGر  -ب
 تOC`K ا~شQرة اKDGQP gM{|FDGضKع  -ج

5]�QZد   

  ا�#"ض -2
ج ح (تIhح اVDGر^KZ �X gاVX ر^B   -أ 

 ��P ا�q�G) خ ع غ ء
ر^g اIRGوف ا�FG تB ت��F اVDG  - ب 

Q� شIح

  
25gMCZد 

 

  ا)'&&%م -3
  ت|�L اI�GصVMFG gW{L{G gیB اg{�^j   -أ 
 تL}� اVDGر^g اgW{LG آgPQF   - ب 

g^روVDGوف اIRGا GQP QMت و�QWریVF
 اV|DGة �� اQF�Gب

تL}� اVDGر^g اD�G gW{LG_   - ج 
B�F�Cو� 

ت��E اVDGر^g اVFG gW{LGرKPا آ�ICا   -د 
 QDX در^�K اKCGم �� اlCWG وأن
�WMDGء اQM{G BC{|FGب اQF�Gؤوا اIMی

   

60 
gMCZد 

 

9جدول   
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حثة الفصل للقاء ا دخلت الب2010 فرباير 16عتمادا على خطة البحث يف ا
وجهت الطلبة األشياء املتعلقة  قرأت الباحثة كشف احلضور مث، بعد إلقاء السالم الرابع

هاز العرض وكتبت عن رسم احلروف واحدا بعد واحد جب شرحها باملوضوع مث بدأت
وبعد ذلك أعطت الباحثة الفرصة للطلبة  . احلروف املدروسة على السبورة بعد الشرح

طبق الطلبة برسم احلروف املدروسة وفقا بالتدريبات املعدة يف يف النهاية و، لتقدمي األسئلة
مث .  وطلبت منهم جلمع كتابام ونصحتهم كما مضى من النصيحة.الكتاب

........السالم  
 

  اللقاء اخلامس -5

عليمالت خطوات) أ  

خط إمالء:   املادة  
األول يف الفصل الدراسي الثاين:   املستوى  
خبط النسخ) س ش ص ض ن ق ي(كتابة احلروف اهلجائية  :  املوضوع  
م23/02/2010 :  التاريخ   
  دقيقة2X  45 :   الزمان

  :يلي ما حتقيق إىل عليمالت هذا يهدف: األهداف )ب

  .خبط النسخ) س ش ص ض ن ق ي(كتابة احلروف  علىالطلبة  درةق )1
قدرة الطبلبة على شرح قواعد رسم احلروف املدروسة خبط النسخ) 2  

 

  الوسائل)ج

جهاز العرض، ، الكتاب التعليمي: أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي
.، املمسحة امللونالسبورة، القلم  

 

اخلامسلقاء  إجراءات التدريس يف ال-د   

BZIGا gLhijدة واQDGا lZKGت اQmحoDGا 
1- �����   د�QZ[5  ا�
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      إQMGء اoqGم-أ
  IZاءة آwh اKvRGر  -ب
 تOC`K ا~شQرة اKDGQP gM{|FDGضKع  -ج

  ا�#"ض -2
س (تIhح اVDGر^KZ �X gاVX ر^B   -أ 

 ��P ا�q�G ) ش ص ض ن ق ي
ت��F اVDGر^g اIRGوف ا�FG تB   - ب 

 شIح�X Q}� اKWqGرة
 

  
25gMCZد 

 

  ا)'&&%م -3
  ت|�L اI�GصVMFG gW{L{G gیB اg{�^j   -أ 
 تL}� اVDGر^g اgW{LG آgPQF   - ب 

g^روVDGوف اIRGا GQP QMت و�QWریVF
 اV|DGة �� اQF�Gب

تL}� اVDGر^g اD�G gW{LG_   - ج 
B�F�Cو� 

ت��E اVDGر^g اVFG gW{LGرKPا آ�ICا   -د 
QDX در^�K اKCGم �� اlCWG وأن 

 BC{|FGب اQF�Gؤوا اIMی�WMDGء اQM{G
   

60 
gMCZد 

 

10جدول   

حثة الفصل للقاء ا دخلت الب2010 فرباير 30عتمادا على خطة البحث يف ا
وجهت الطلبة األشياء املتعلقة  قرأت الباحثة كشف احلضور مث، بعد إلقاء السالم اخلامس

عن رسم احلروف واحدا بعد واحد جبهاز العرض وكتبت  شرحها باملوضوع مث بدأت
وبعد ذلك أعطت الباحثة الفرصة للطلبة  . املدروسة على السبورة بعد الشرحاحلروف 

طبق الطلبة برسم احلروف املدروسة وفقا بالتدريبات املعدة يف يف النهاية و، لتقدمي األسئلة
 بعد ذلك طلبت منهم جلمع كتابام .الكتاب ومع ذلك فتشت كتابات الطلبة وأرشدم

........مث السالم. ةونصحتهم كما مضى من النصيح  
 

  اللقاء السادس -6
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عليمالت خطوات) أ  

خط إمالء:   املادة  
األول يف الفصل الدراسي الثاين:   املستوى  
خبط النسخ ورسم ) د ذ م هـ ال(كتابة احلروف اهلجائية  :  املوضوع  

 األرقام واحلركات
م2/03/2010 :  التاريخ   
  دقيقة2X  45 :   الزمان

 

  :يلي ما حتقيق إىل عليمالت هذا يهدف :األهداف )ب

  .خبط النسخ) د ذ م هـ ال(كتابة احلروف  علىالطلبة  قدرة )1
قدرة الطبلبة على شرح قواعد رسم احلروف املدروسة خبط النسخ) 2  

.قدرة الطلبة على رسم األرقام واحلركات) 3  

  الوسائل)ج

جهاز العرض، ، التعليميالكتاب : أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي
.، املمسحة امللونالسبورة، القلم  

السادس إجراءات التدريس يف اللقاء -د   

BZIGا gLhijدة واQDGا lZKGت اQmحoDGا 
1- �����  ا�

      إQMGء اoqGم-أ
  IZاءة آwh اKvRGر  -ب
  تOC`K ا~شQرة اKDGQP gM{|FDGضKع  -ج
    تC�h_ اgW{LG-د

5]�QZد   

  ا�#"ض -2
د ذ (Iح اVDGر^KZ �X gاVX ر^B تh  -أ 

 ��P ا�q�G) م هـ ¥
ت��F اVDGر^g اIRGوف ا�FG تB   - ب 

 شIح�X Q}� اKWqGرة
تIhح اVDGر^KZ �X gاVX ر^B   - ج 

  
25gMCZد 
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 اjرQZم واIRGآQت
ت��F اVDGر^g اjرQZم واIRGآQت   -د 

 ا�FG تB شIح�X Q}� اKWqGرة
  ا)'&&%م -3

  ت|�L اI�GصVMFG gW{L{G gیB اg{�^j   -أ 
}� اVDGر^g اgW{LG آgPQF  تL  - ب 

اIRGوف واjرQZم واIRGآQت 
g^روVDGا GQP QMة �� و�V|DGت اQWریVF
 اQF�Gب

تL}� اVDGر^g اD�G gW{LG_   - ج 
B�F�Cو� 

ت��E اVDGر^g اVFG gW{LGرKPا آ�ICا   -د 
QDX در^�K اKCGم �� اlCWG وأن 
�WMDGء اQM{G BC{|FGب اQF�Gؤوا اIMی

   

60 
gMCZد 

 

11جدول   

قرأت ، بعد إلقاء السالم السادسحثة الفصل للقاء ا دخلت الب2010 مارس 2يف 
عن  شرحها وجهت الطلبة األشياء املتعلقة باملوضوع مث بدأت الباحثة كشف احلضور مث

رسم احلروف واحدا بعد واحد جبهاز العرض وكتبت احلروف املدروسة على السبورة 
كات مث كتبت أمثلتها على وبالتايل شرحت عن قواعد رسم األرقام واحلر. بعد الشرح

يف و، وبعد ذلك أعطت الباحثة الفرصة للطلبة لتقدمي األسئلة السبورة ليطلعوا عليها الطلبة
طبق الطلبة برسم احلروف واألرقام واحلركات املدروسة وفقا بالتدريبات املعدة يف النهاية 

مع كتابام  بعد ذلك طلبت منهم جل.الكتاب ومع ذلك فتشت كتابات الطلبة وأرشدم
........مث السالم. ونصحتهم كما مضى من النصيحة  

 
7   اللقاء السابع -

عليمالت خطوات) أ  

خط إمالء:   املادة  
األول يف الفصل الدراسي الثاين:   املستوى  
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كتابة احلروف اهلجائية املمدة خبط النسخ :  املوضوع  
م9/03/2010 :  التاريخ   
  دقيقة2X  45 :   الزمان
 

  :يلي ما حتقيق إىل عليمالت هذا يهدف: األهداف )ب

  .كتابة احلروف اهلجائية املمدة على السطر خبط النسخ علىالطلبة  قدرة )1
  .كتابة احلروف اهلجائية املمدة على السطر خبط النسخ علىالطلبة  قدرة) 2
قدرة الطبلة على شرح قواعد رسم احلروف املمدة املدروسة خبط النسخ) 3  

وسائل ال)ج  

 ، السبورة، القلمالكتاب التعليمي: أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي
.، املمسحةامللون  

 
 

السابع إجراءات التدريس يف اللقاء -د   

BZIGا gLhijدة واQDGا lZKGت اQmحoDGا 
1- �����  ا�

      إQMGء اoqGم-أ
  IZاءة آwh اKvRGر  -ب
gW{LG ��  إQMGء اoC�qFGت �X آQPQFت ا-ج

  اQDGض�
  اKCGمKDGQPضKع  إQMGء مQ یF|}[ -د
 

5]�QZد   

  ا�#"ض -2
تIhح اVDGر^KZ �X gاVX ر^B   -أ 

��gC�Q اVDDGةGوف اIRGا�q�Gا ��P  
ت��F اVDGر^g اIRGوف ا�FG تB   - ب 

 شIح�X Q}� اKWqGرة

  
25gMCZد 

 

  ا)'&&%م -3
  ت|�L اI�GصVMFG gW{L{G gیB اg{�^j   -أ 

60 
gMCZد 
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gPQF  تL}� اVDGر^g اgW{LG آ  - ب 
g^روVDGوف اIRGا GQP QMت و�QWریVF
 اV|DGة �� اQF�Gب

تL}� اVDGر^g اD�G gW{LG_   - ج 
B�F�Cو� 

ت��E اVDGر^g اVFG gW{LGرKPا آ�ICا   -د 
QDX در^�K اKCGم �� اlCWG وأن 
�WMDGء اQM{G BC{|FGب اQF�Gؤوا اIMی

   
12جدول   

 
، بعد إلقاء  م2010السابع يف التاسع من مارس حثة الفصل للقاء ادخلت الب
ألقت تسجيالا عن كتابات الطلبة يف اللقاء  قرأت الباحثة كشف احلضور مثالسالم 

وبعد ذلك أعطت الباحثة  عن املواد شرحها القدمي وما يتعلق باملوضوع اليوم مث بدأت
طبق الطلبة برسم احلروف املدروسة وفقا يف النهاية و، الفرصة للطلبة لتقدمي األسئلة

 بعد ذلك طلبت .ومع ذلك فتشت كتابات الطلبة وأرشدم ريبات املعدة يف الكتاببالتد
........مث السالم. منهم جلمع كتابام ونصحتهم كما مضى من النصيحة  

 

  اللقاء الثامن -8

عليمالت خطوات) أ  

خط إمالء:   املادة  
األول يف الفصل الدراسي الثاين:   املستوى  
ا د ذ ر ز و ال خبط  :ات احملتوية على احلروفكتابة الكلم :  املوضوع
 النسخ 
م23/03/2010 :  التاريخ  
  دقيقة2X  45 :   الزمان
 

  :يلي ما حتقيق إىل عليمالت هذا يهدف: األهداف )ب
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  .ادذرزوال خبط النسخ: كتابة الكلمات املشتملة على احلروف علىالطلبة  قدرة )1
ف اليت ال ميكن وصلها بنفسها قبلها أو قدرة الطلبة على ذكر جمموعة احلرو) 2

 بعدها
قدرة الطلبة على شرح قواعد رسم وصل احلروف اهلجائية اليت صارت كلمة ) 3

 خبط النسخ
 

  الوسائل)ج

جهاز العرض، ، الكتاب التعليمي: أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي
.، املمسحة امللونالسبورة، القلم  

 
 

من يف اللقاء الثاإجراءات التدريس -د   

BZIGا gLhijدة واQDGا lZKGت اQmحoDGا 
1- �����  ا�

      إQMGء اoqGم-أ
  IZاءة آwh اKvRGر  -ب
 إQMGء اoC�qFGت �X آQPQFت اgW{LG -ج

  jQPم¨
  اKCGمKDGQPضKع  إQMGء مQ یF|}[ -د
 

5]�QZد   

  ا�#"ض -2
تIhح اVDGر^KZ �X gاVX وص�   - ج 

��P ادذرزو¥ �� آ}gD : اIRGوف
�q�Gا 

ت��F اVDGر^g اQD{�Gت اKFRDGیg   -د 
g^روVDGوف اIRGا �{X 

 

  
25gMCZد 

 

  ا)'&&%م -3
 � -   g{�^jا BیVMFG gW{L{G gصI�Gا �L|ت  

60 
gMCZد 
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 تL}� اVDGر^g اgW{LG آgPQF   - و 
VFریQWت اV|DGة �� و�GQP QMاQD{�Gت 
 اQF�Gب

تL}� اVDGر^g اD�G gW{LG_   -ز 
B�F�Cو� 

ت��E اVDGر^g اVFG gW{LGرKPا آ�ICا   - ح 
QDX در^�K اKCGم �� اlCWG وأن 
�WMDGء اQM{G BC{|FGب اQF�Gؤوا اIMی 

13جدول   

 
، بعد إلقاء السالم م  2010 مارس 23يف  منحثة الفصل للقاء الثاادخلت الب

ألقت تسجيالا عن كتابات الطلبة يف اللقاء القدمي وما  قرأت الباحثة كشف احلضور مث
وبعد ذلك أعطت الباحثة الفرصة للطلبة  عن املواد شرحها  بدأتيتعلق باملوضوع اليوم مث

طبق الطلبة برسم الكلمات املدروسة وفقا بالتدريبات املعدة يف يف النهاية و، لتقدمي األسئلة
 بعد ذلك طلبت منهم جلمع كتابام .ومع ذلك فتشت كتابات الطلبة وأرشدم الكتاب

.......ممث السال. ونصحتهم كما مضى من النصيحة  
 

  اللقاء التاسع -9

عليمالت خطوات) أ  

خط إمالء:  املادة  
األول يف الفصل الدراسي الثاين:  املستوى  
/ ب ت ث ن ي/ج ح خ: احملتوية على احلروف(كتابة الكلمات  : املوضوع  

خبط النسخ    ) س ش/ ف ق   
م30/03/2010 : التاريخ   
  دقيقة2X  45 :  الزمان
 

  :يلي ما حتقيق إىل عليمالت هذا يهدف: األهداف )ب
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/ ب ت ث ن ي/ج ح خ: كتابة وصل احلروف علىالطلبة  قدرة )1  
  .خبط النسخس ش يف كلمة / ف ق 

قدرة الطلبة على ذكر جمموعة احلروف اليت ميكن وصلها بنفسها قبلها أو بعدها) 2  
لمة قدرة الطلبة على شرح قواعد رسم وصل احلروف اهلجائية اليت صارت ك) 3

 خبط النسخ
 

  الوسائل)ج

 ، السبورة، القلمالكتاب التعليمي: أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي
.، املمسحةامللون  

 
 

التاسع إجراءات التدريس يف اللقاء -د   

BZIGا gLhijدة واQDGا lZKGت اQmحoDGا 
1- �����  ا�

      إQMGء اoqGم-أ
  IZاءة آwh اKvRGر  -ب
oC�qFGت �X آQPQFت اgW{LG  إQMGء ا-ج

  jQPم¨
 اKCGمKDGQPضKع  إQMGء مQ یF|}[ -د

10 
]�QZد 

 

  ا�#"ض -2
تIhح اVDGر^KZ �X gاVX وص�   -أ 

 gD{ى ادذرزو¥ �� آK^ وفIRGا
�q�Gا ��P 

ت��F اVDGر^g اQD{�Gت اKFRDGیg   - ب 
g^روVDGوف اIRGا �{X 

  
25gMCZد 

 

  ا)'&&%م -3
  }gت|�L اI�GصVMFG gW{L{G gیB اj^�  -ج 
 تL}� اVDGر^g اgW{LG آgPQF   -د 

g^روVDGت اQD{�Gا GQP QMت و�QWریVF

55 
gMCZد 
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 اV|DGة �� اQF�Gب
 �-   _D�G gW{LGا g^رVDGا �{Lت

B�F�Cو� 
ت��E اVDGر^g اVFG gW{LGرKPا آ�ICا  -و 

QDX در^�K اKCGم �� اlCWG وأن 
�WMDGء اQM{G BC{|FGب اQF�Gؤوا اIMی 

14جدول   

 
، بعد إلقاء التاسعحثة الفصل للقاء ا دخلت الب2010 مارس الثالثني منيف 

ألقت تسجيالا عن كتابات الطلبة يف اللقاء  قرأت الباحثة كشف احلضور مثالسالم 
وبعد ذلك أعطت الباحثة  عن املواد شرحها القدمي وما يتعلق باملوضوع اليوم مث بدأت

الكلمات املدروسة وفقا طبق الطلبة برسم يف النهاية و، الفرصة للطلبة لتقدمي األسئلة
 بعد ذلك طلبت .ومع ذلك فتشت كتابات الطلبة وأرشدم بالتدريبات املعدة يف الكتاب

........مث السالم. منهم جلمع كتابام ونصحتهم كما مضى من النصيحة  
 

  اللقاء العاشر -10

عليمالت خطوات) أ  

خط إمالء:  املادة  
ايناألول يف الفصل الدراسي الث:  املستوى  
ل ك/ ط ظ/ ص ض: املشتملة على احلروف(كتابة الكلمات  : املوضوع ع /    

هـ/ م / غ    خبط النسخ    
م30/03/2010 : التاريخ   
  دقيقة2X  45 :  الزمان
 

  :يلي ما حتقيق إىل عليمالت هذا يهدف: األهداف )ب

ل ك/ ط ظ/ كتابة الكلمات املشتملة على احلروف ص ض علىالطلبة  قدرة )1   / 
هـ/ م / ع غ  .  خبط النسخ     
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قدرة الطلبة على ذكر جمموعة احلروف اليت ميكن وصلها بنفسها قبلها أو بعدها) 2  
قدرة الطلبة على شرح قواعد رسم وصل احلروف اهلجائية اليت صارت كلمة ) 3

 خبط النسخ
 

  الوسائل)ج

 لسبورة، القلم، االكتاب التعليمي: أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي
.، املمسحةامللون  

 
 
 

العاشر إجراءات التدريس يف اللقاء -د   

BZIGا gLhijدة واQDGا lZKGت اQmحoDGا 
1- �����  ا�

      إQMGء اoqGم-أ
  IZاءة آwh اKvRGر  -ب
 إQMGء اoC�qFGت �X آQPQFت اgW{LG -ج

  jQPم¨
 اKCGمKDGQPضKع  إQMGء مQ یF|}[ -د

10 
]�QZد 

 

  ا�#"ض -2
تIhح اVDGر^KZ �X gاVX وص�   - ج 

�q�Gا ��P gD{وف �� آIRGا 
ت��F اVDGر^g اQD{�Gت اKFRDGیg   -د 

g^روVDGوف اIRGا �{X 

  
25gMCZد 

 

  ا)'&&%م -3
  ت|�L اI�GصVMFG gW{L{G gیB اg{�^j   -ط 
 تL}� اVDGر^g اgW{LG آgPQF   -ي 

g^روVDGت اQD{�Gا GQP QMت و�QWریVF
 اV|DGة �� اQF�Gب

D�G gW_ تL}� اVDGر^g اLG}  -ك 
B�F�Cو� 

55 
gMCZد 
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ت��E اVDGر^g اVFG gW{LGرKPا آ�ICا   -ل 
QDX در^�K اKCGم �� اlCWG وأن 
�WMDGء اQM{G BC{|FGب اQF�Gؤوا اIMی 

15جدول   

 
، بعد إلقاء التاسعحثة الفصل للقاء ا دخلت الب2010 مارس الثالثني منيف 

ابات الطلبة يف اللقاء ألقت تسجيالا عن كت قرأت الباحثة كشف احلضور مثالسالم 
وبعد ذلك أعطت الباحثة  عن املواد شرحها القدمي وما يتعلق باملوضوع اليوم مث بدأت

طبق الطلبة برسم الكلمات املدروسة وفقا يف النهاية و، الفرصة للطلبة لتقدمي األسئلة
ت  بعد ذلك طلب.ومع ذلك فتشت كتابات الطلبة وأرشدم بالتدريبات املعدة يف الكتاب

........مث السالم. منهم جلمع كتابام ونصحتهم كما مضى من النصيحة  
 

11 اللقاء احلادي عشر-  

عليمالت خطوات) أ  

خط إمالء:   املادة  
األول يف الفصل الدراسي الثاين:   املستوى  
كتابة اآليات القرآنية  خبط النسخ :  املوضوع  
م6/04/2010 :  التاريخ   
  دقيقة2X  45 :   الزمان
 

  :يلي ما حتقيق إىل عليمالت هذا يهدف: األهداف )ب

  .كتابة اآليات القرآنية خبط النسخ علىالطلبة  قدرة )1
  .كتابة الصور القرآنية القصرية خبط النسخ علىالطلبة  قدرة )2

 
  الوسائل)ج
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 ، السبورة، القلمالكتاب التعليمي: أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي
. املمسحة،امللون  

 

احلادي عشر إجراءات التدريس يف اللقاء -د   

BZIGا gLhijدة واQDGا lZKGت اQmحoDGا 
1- �����  ا�

      إQMGء اoqGم-أ
  IZاءة آwh اKvRGر  -ب
 إQMGء اoC�qFGت �X آQPQFت اgW{LG -ج

  jQPم¨
 اKCGمKDGQPضKع  إQMGء مQ یF|}[ -د

10 
]�QZد 

 

  ا�#"ض -2
 م� ا¬یQت اgCi«IMG تªمI اgPQF�P gW{LG  -أ 

gCi«IMGة اICEMGر اKEGوا  QMو�
GQPبQF�Gة �� اV|DGت اQWریVF 

ت|�L إرشQدات�X Q}� آQPQFت اgW{LG   - ب 
B� أث�Qء آQPQFت

  ا)'&&%م -3
ی��F اgW{LG م� ا¬یQت اgCi«IMG   -أ 

gCi«IMGة اICEMGر اKEGوا  QMو�
GQPبQF�Gة �� اV|DGت اQWریVF 

اD�G gW{LG_ تL}� اVDGر^g   - ب 
B�F�Cو� 

ت��E اVDGر^g اVFG gW{LGرKPا آ�ICا   - ج 
QDX در^�K اKCGم �� اlCWG وأن 
�WMDGء اQM{G BC{|FGب اQF�Gؤوا اIMی

   

   
80 
gMCZد 

 
 
 
 

 

16جدول   

 
، بعد إلقاء  م2010العاشر يف السادس من أبريل حثة الفصل للقاء ادخلت الب
ات الطلبة يف اللقاء ألقت تسجيالا عن كتاب قرأت الباحثة كشف احلضور مثالسالم 
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برسم ونسخ اآليات والصور القصرية  الطلبة القدمي وما يتعلق باملوضوع اليوم مث أمرت
 ويف اية الفرصة طلبت .املعدة يف الكتاب وكتبتها الطلبة حتت إرشادات املدرسة القرآنية

........مث السالم. منهم جلمع كتابام ونصحتهم كما مضى من النصيحة  
 
 

لقاء الثاين عشر  ال-12  

عليمالت خطوات) أ  

خط إمالء:   املادة  
األول يف الفصل الدراسي الثاين:   املستوى  
اهلمزة يف أول الكلمة :  املوضوع  
م13/04/2010 :  التاريخ   
  دقيقة2X  45 :   الزمان

 

  :يلي ما حتقيق إىل عليمالت هذا يهدف: األهداف )ب

ة يف أول الكلمة ذكر نوعي اهلمز علىالطلبة  قدرة )1  
قدرة الطلبة على شرح قواعد كتابة مهزة القطع) 2  
قدرة الطلبة على شرح قواعد كتابة مهزة الوصل) 3  

قدرة الطلبة على ذكر مواضع مهزة القطع) 4  
قدرة الطلبة على ذكر مواضع مهزة وصل) 5  

 

  الوسائل)ج

جهاز العرض، ، الكتاب التعليمي: أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي
 السبورة، 

.املمسحةالقلم،   
 

الثاين عشر إجراءات التدريس يف اللقاء -د   
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BZIGا gLhijدة واQDGا lZKGت اQmحoDGا 
1- �����  ا�

      إQMGء اoqGم-أ
  IZاءة آwh اKvRGر  -ب
  KDGQPضKع مQ یF|}[  إQMGء-ج

5]�QZد   

  ا�#"ض -2
�Qز   -أ �P ادKDGا �X g^رVDGح اIhت

Wض مI|Gا �X ح ^®الILP Q�VF
��DةGوا wGjا �CP قI�Gا 

  
25gMCZد 

 

  ا)'&&%م -3
  ت|�L اI�GصVMFG gW{L{G gیB اg{�^j   -أ 
أن ی|K{Dا  تL}� اVDGر^g اgW{LG   - ب 

VFریQWت اV|DGة �� اQF�Gب G V|Pا
�B إ�G م�QXKDت DCqMم��� (ت

 )م���
تL}� اVDGر^g اD�G gW{LG_   - ج 

B�F�Cو� 
   

60 
gMCZد 

 

17جدول   

 
، بعد  عشرحثة الفصل للقاء الثاينا دخلت الب2010 من أبريل ثالث عشراليف 

 وبعد ذلك بدأت. ألقت ما يتعلق باملوضوع قرأت الباحثة كشف احلضور مثإلقاء السالم 
وبعد  . عن املواد جبهاز العرض مبتدئا بطرح سؤال عن الفرق بني األلف واهلمزة شرحها

مث أشارت من بعض الطلبة أن يكتب ، مي األسئلةذلك أعطت الباحثة الفرصة للطلبة لتقد
أمرت الطلبة بعمل التدريبات املعدة يف الكتاب بعد يف النهاية مثاال لنوعي اهلمزة و

 وتأيت بعد ذلك إىل أن طلبت منهم جلمع نتيجتهم .)مثىن مثىن(تقسيمهم إىل جمموعات 
زة املتوسطة وأن يتدربوا ونصحتهم بأن يقرؤوا يف املرتل الفصل التايل وهو عن رسم اهلم

.......مث السالم. بالتدريبات املعدة عنها يف الكتاب  
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  اللقاء الثالث عشر-13

عليمالت خطوات) أ  

خط إمالء:   املادة  
األول يف الفصل الدراسي الثاين:   املستوى  
كتابة اهلمزة املتوسطة :  املوضوع  
م20/04/2010 :  التاريخ   
  دقيقة2X  45 :   الزمان

 

  :يلي ما حتقيق إىل عليمالت هذا يهدف: األهداف )ب

  .شرح ماهية اهلمزة املتوسطة علىالطلبة  قدرة )1
قدرة الطلبة على شرح قواعد رسم اهلمزة املتوسطة) 2  

قدرة الطلبة على رسم اهلمزة املتوسطة صحيحة) 3  
 

  الوسائل)ج

جهاز العرض، ، يميالكتاب التعل: أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي
.السبورة، القلم، املمسحة  

 

الثالث إجراءات التدريس يف اللقاء -د  عشر 

BZIGا gLhijدة واQDGا lZKGت اQmحoDGا 
1- �����  ا�

      إQMGء اoqGم-أ
  IZاءة آwh اKvRGر  -ب
   تKزی_ g�CFi اgW{LG �� اQM{Gء اQDGض�-ج
�B إQMGء   -دF�CFi �X Q� تoC�qت

5]�QZد   

  ا�#"ض -2
تIhح اVDGر^KZ �X gاVX ر^B   -أ 

��Qز اI|GضP gL^KFDGة ا�D�Gا 
 

  
25gMCZد 
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  ا)'&&%م -3
  ت|�L اI�GصVMFG gW{L{G gیB اg{�^j   -أ 
 �DX تL}� اVDGر^g اgW{LG   - ب 

GباQF�Gة �� اV|DGت اQWریVF 
تL}� اVDGر^g اD�G gW{LG_   - ج 

B�F�Cو�   

60 
gMCZد 

 

18جدول   

 
بعد إلقاء السالم . 2010يف العشرين أبريل دخلت الفصل للقاء الثالث عشر 
أشارت من الطلبة إلجابة األسئلة عما سبق من مواد  قرأت الباحثة كشف احلضور مث

.  من الكفاءة املطلوبة يف هذا اللقاءما يتعلق باملوضوعمث ألقت . رسم اهلمزة املتوسطة
باحثة الفرصة وبعد ذلك أعطت ال . عن املواد جبهاز العرض شرحها وبعد ذلك بدأت

املتوسطة بشىت أحواهلا  اهلمزة من ما أملته وا الطلبة أن يكتبطلبتمث ، للطلبة لتقدمي األسئلة
وبعد أن مت ذلك فأشارت منهم أن يكتب اإلمالء على السبورة والطلبة يفتشون 

أمرت الطلبة بعمل يف النهاية وويصححون نتائجهم بعد أن ناقشت معهم ما يف السبورة 
نصحتهم بأن مث  يف البيت ومجع نتائجهم يف اللقاء املقبلات املعدة يف الكتاب التدريب

 وأن يتدربوا بالتدريبات املعدة املتطرفةيقرؤوا يف املرتل الفصل التايل وهو عن رسم اهلمزة 
.......مث السالم. عنها يف الكتاب  

 

  اللقاء الرابع عشر -14

عليمالت خطوات) أ  

خط إمالء:   املادة  
ستوىامل األول يف الفصل الدراسي الثاين:     

كتابة اهلمزة املتطرفة :  املوضوع  
م27/04/2010 :  التاريخ   
  دقيقة2X  45 :   الزمان

  :يلي ما حتقيق إىل عليمالت هذا يهدف: األهداف )ب
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  شرح ماهية اهلمزة املتطرفة علىالطلبة  قدرة )1
تطرفةقدرة الطلبة على شرح قواعد رسم اهلمزة امل) 2  

قدرة الطلبة على رسم اهلمزة املتطرفة صحيحة) 3  
قدرة الطلبة على رسم اهلمزة املتطرفة املنونة صحيحة) 4  

 

  الوسائل)ج

جهاز العرض، ، الكتاب التعليمي: أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي
.، املمسحة امللونالسبورة، القلم  

 

عشرالرابع  إجراءات التدريس يف اللقاء -د   

BZIGا gLhijدة واQDGا lZKGت اQmحoDGا 
1- �����  ا�

      إQMGء اoqGم-أ
  IZاءة آwh اKvRGر  -ب
    ¯}� اK{G g�CF�Gا`QWت اjQP gCG��DGم¨-ج
 q{G®ال مGgW{L{ Q إQLXء اI�Gصg   -د

gCضQDGاد اKDGم� ا B�C{X �|Eی 

5]�QZد   

  ا�#"ض -2
تIhح اVDGر^KZ �X gاVX ر^B   -أ 

FDGة ا�D�Gض اI|Gز اQ��P g�IL 
تL}� اgW{LG أن ی�KhZQا اVFGری�   - ب 

�B 144اIGاP_ ص {Cم_ زم ghZQ�DP 
BارهK�P 

تL}� م� اgPQF�P gW{LG اX g�CF�G}�   - ج 
 اKWqGرة

 �lhF وlhZQi م|�B اg�CF�G  -د 

  
25gMCZد 

 

  ا)'&&%م -3
  ت|�L اI�GصVMFG gW{L{G gیB اg{�^j   -د 
 � -   gW{LGا g^رVDGا �{Lت �DX 

GةاV|DGت اQWریVFبQF�Gا ��  

60 
gMCZد 
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تL}� اVDGر^g اD�G gW{LG_   - و 
B�F�Cو� 

19جدول   

بعد إلقاء ، 2010الرابع عشر يف السابع والعشرين من أبريل حثة الفصل للقاء االب
أشارت من الطلبة إلجابة األسئلة عما سبق من  قرأت الباحثة كشف احلضور مثالسالم 

.  من الكفاءة املطلوبة يف هذا اللقاء باملوضوعما يتعلقمث ألقت . مواد رسم اهلمزة املتوسطة
وبعد ذلك أعطت الباحثة الفرصة  . عن املواد جبهاز العرض شرحها وبعد ذلك بدأت

املتوسطة بشىت أحواهلا  اهلمزة من ما أملته وا الطلبة أن يكتبطلبتمث ، للطلبة لتقدمي األسئلة
سبورة والطلبة يفتشون وبعد أن مت ذلك فأشارت منهم أن يكتب اإلمالء على ال

أمرت الطلبة بعمل يف النهاية وويصححون نتائجهم بعد أن ناقشت معهم ما يف السبورة 
نصحتهم بأن مث  يف البيت ومجع نتائجهم يف اللقاء املقبلالتدريبات املعدة يف الكتاب 

ت املعدة  وأن يتدربوا بالتدريبااملتطرفةيقرؤوا يف املرتل الفصل التايل وهو عن رسم اهلمزة 
.......مث السالم. عنها يف الكتاب  

 
  اللقاء اخلامس عشر -15

عليمالت خطوات) أ  

خط إمالء:   املادة  
األول يف الفصل الدراسي الثاين:   املستوى  
)يف وسط الكلمة ويف اية االسم(األلف اللينة  :  املوضوع  
م4/05/2010 :  التاريخ   
  دقيقة2X  45 :   الزمان

  :يلي ما حتقيق إىل عليمالت هذا يهدف: األهداف )ب

  شرح ماهية األلف اللينة علىالطلبة  قدرة )1
قدرة الطلبة على رسم املثال لأللف اللينة يف وسط الكلمة ) 2  

قدرة الطلبة على شرح قواعد رسم األلف اللينة يف اية االسم الثالثي) 3  
4 ( اية غري الثالثي قدرة الطلبة على رسم املثال لأللف اللينة يف  
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قدرة الطلبة على شرح قواعد رسم األلف اللينة يف اية االسم غري الثالثي) 5  
قدرة الطلبة على رسم املثال لأللف اللينة يف وسط الكلمة يف اية االسم غري ) 6

 الثالثي
 

  الوسائل)ج

  جهاز العرض،،الكتاب التعليمي: أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي
.، املمسحة امللونالسبورة، القلم  

 

اخلامس عشر إجراءات التدريس يف اللقاء -د   

BZIGا gLhijدة واQDGا lZKGت اQmحoDGا 
1- �����  ا�

      إQMGء اoqGم-أ
  IZاءة آwh اKvRGر  -ب
 تKزی_ اjQP °�QF�Gم¨ وإQLXء -ج

Q�  تoC�qت
 تOC`K ا~شQرة اKDGQP gM{|FDGضKع  -ج

5]�QZد   

  �#"ضا -2
تIhح اVDGر^�X g اKDGاد م� مQهgC   -أ 

 �� Q�D^ر VXاKZو g�C{Gا wGjا
 B^¥ا gیQ�i �� Q�D^ور gD{�Gو^� ا
�Qز �P QCثoث IC± ن أمQآ QCثoث

 اI|Gض

  
25gMCZد 

 

  ا)'&&%م -3
  ت|�L اI�GصVMFG gW{L{G gیB اg{�^j   -أ 
�DX  تL}� اVDGر^g اgW{LG   - ب 

GباQF�Gة �� اV|DGت اQWریVF 
�B اg�CF�Gت�²ZQ م|  - ج  
   ت|�L اKGا`QWت اgCG��DG  -د 

60 
gMCZد 

 

20جدول   

 



 

 

89 

، بعد إلقاء السالم  م 2010 مايو 4اخلامس عشر يف حثة الفصل للقاء ادخلت الب
. وزعت نتيجة الطلبة يف املاضي وأعطت تسجيالا عنها قرأت الباحثة كشف احلضور مث

وبعد ذلك  . تعلقة باملوضوععن املواد بعد أن وجهت الطلبة األشياء امل شرحها وبدأت
طلبت الطلبة لعمل التدريبات يف النهاية و، أعطت الباحثة الفرصة للطلبة لتقدمي األسئلة

املعدة يف الكتاب وناقشت معهم النتيجة وقبل أت الفرصة أعطت الطلبة الواجبات املرتلية 
ثالثي ومثالني هلا يف لألسبوع املقبل من البحث عن مثالني لأللف اللينة يف اية االسم ال

.اية االسم غري الثالثي يف القاموس أو املعجم وأن يضعوها يف اجلملة املفيدة  
 

  اللقاء السادس عشر -16

عليمالت خطوات) أ  

خط إمالء:   املادة  
األول يف الفصل الدراسي الثاين:   املستوى  
)يف اية الفعل واحلرف(األلف اللينة  :  املوضوع  
م11/05/2010 :  التاريخ   
  دقيقة2X  45 :   الزمان

 

 

  :يلي ما حتقيق إىل عليمالت هذا يهدف: األهداف )ب

  شرح قواعد رسم األلف اللينة يف اية الفعلعلىالطلبة  قدرة )1
قدرة الطلبة على رسم املثال لأللف اللينة يف اية الفعل الثالثي) 2  

  يف اية الفعل غري الثالثي قدرة الطلبة على رسم املثال لأللف اللينة) 3
قدرة الطلبة على شرح كيفية معرفة أصل األلف اللينة يف الفعل)4  

قدرة الطلبة على رسم املثال لأللف اللينة يف اية احلرف) 5  
 

  الوسائل)ج
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جهاز العرض، ، الكتاب التعليمي: أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي
.مسحة، امل امللونالسبورة، القلم  

السادس عشر إجراءات التدريس يف اللقاء -د   

BZIGا gLhijدة واQDGا lZKGت اQmحoDGا 
1- �����  ا�

      إQMGء اoqGم-أ
  IZاءة آwh اKvRGر  -ب
   ¯}� اKGا`QWت اgCG��DG م� اgW{LG-ج
 تOC`K ا~شQرة اKDGQP gM{|FDGضKع   -د

5]�QZد   

  ا�#"ض -2
 تªمI اIMG gW{LGاءة ا³�G �� ص  -أ 

138 gیQ�i �� g�C{Gا wGjا �CC|و ت 
�|�Gا 

تIhح اVDGر^KZ �X gاVX ر^B   - ب 
 QCثoث �|�Gا gیQ�i �� g�C{Gا wGjا
 g�I|م gC�Cآ Bث� ثoث IC± ن أمQآ

 أص}�Q واوا أم یQء 
تªمI اIMG gW{LGاءة ا³�G �� ص   - ج 

142 gیQ�i �� g�C{Gا wGjا �CC|و ت 
 اIRGف

تIhح اVDGر^KZ �X gاVX ر^B   -د 
Gا wGjا�|�Gا gیQ�i �� g�C{ 

  
25gMCZد 

 

  ا)'&&%م -3
  ت|�L اI�GصVMFG gW{L{G gیB اg{�^j   -أ 
 �DX تL}� اVDGر^g اgW{LG آgPQF   - ب 

GباQF�Gة �� اV|DGت اQWریVF 
 ت�²ZQ م|�B اg�CF�G  - ج 
ت��E اV|F^¥ gW{LGاد oGمQRFن   -د 

 ��Q��Gي/اV|WGا   

60 
gMCZد 

 

21جدول   
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، بعد السادس عشرحثة الفصل للقاء االب دخلت 2010يف احلادي عشر من مايو 
 قرأت الباحثة كشف احلضور وطلبت الواجبات املرتلية األمس من الطلبة مثإلقاء السالم 

 وتعيني األلف اللينة يف 138ألقت ما يتعلق باملوضوع مث أمرت الطلبة لقراءة النص يف ص 
 142يد يف الكتاب ص اية الفعل وشرحت ما يتعلق ا مث أمرم لقراءة النص من جد

وبعد . وتعيني األلف اللينة يف اية احلرف وناقشت معهم والطلبة يستنتجون من املناقشة
عمل الطلبة التدريبات املعدة يف النهاية و، ذلك أعطت الباحثة الفرصة للطلبة لتقدمي األسئلة

لطلبة  وبعد ذلك ناقشت معهم النتيجة وأت املدرسة الفرصة بنصيحة ا.يف الكتاب
. الستعداد ملواجهة االمتحان النهائي مث السالم  

 
  اللقاء السابع عشر -17

عليمالت خطوات) أ  

االختبار البعدي :   الربنامج  
خط إمالء:   املادة  
األول يف الفصل الدراسي الثاين:   املستوى  
- :  املوضوع  
  م25/05/2010 :  التاريخ 
x 2 :   الزمان   دقيقة45 
 

عليمتال مراحل )ب  

 مراحل

عليمالت  
واألنشطة املادة الوقت  املالحظات 

 التمهيد
10 
 دقيقة

السالم إلقاء. 1  
باألنشطة اليت اإلشارة املتعلقة   املدرسةوجهت. 2

قوم ا الطلبةسي  

 

  تنتقل املدرسة إىل االختبار البعدي  75التطبيق أو 
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 دقيقة التقومي

 اخلامتة
5 
 دقيقة

 ع ورقة اإلجابات تطلب املدرسة الطلبة جلم .3

 
 

22جدول   

 قامت الباحثة باالختبار 2010يف اللقاء األخري يف اخلامس والعشرين من مايو   
.البعدي وإجراؤه كما جرى يف االختبار البعدي  
 

الرابعالفصل   

 عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها

 

حتليل البيانات ) 2(عرض البيانات، ) 1(:  حبثنييشتمل هذا الفصل على
) 2(عرض بيانات التطوير و ) 1(والبحث يف عرض البيانات يتكون من . ومناقشتها

وأما البحث يف حتليل البيانات ومناقشتها فينقسم أيضا إىل . عرض بيانات التجريب
حتليل بيانات التجريب ومناقشتها ) 2(حتليل بيانات التطوير ومناقشتها، و) 1: (قسمني

:كما يأيت بيانه فيما يلي  
 

  بيانات التطويررض ع -أ

   عرض اإلنتاج-1

كتابة ) 1: (يتكون الكتاب التعليمي املنتج يف هذا البحث من سبعة فصول 
كتابة آيات قرآنية خبط ) 3( خبط النسخ، كتابة الكلمات) 2(روف خبط النسخ، احل

ف األل) 7(اهلمزة املتطرفة، ) 6(اهلمزة املتوسطة، ) 5(اهلمزة يف أول الكلمة، ) 4(النسخ، 
ولكل فصل أربعة أقسام، وهي هدف التدريس، وعرض املادة، والتدريبات . اللينة

يشرح هدف التدريس األهداف املرجوة اكتساا لدى الدارسني بعد تعلمهم . واخلالصة
وقسم عرض املادة يقدم املواد التعليمية عن موضوع ما املصحوبة باألمثلة . وقراءم الفصل
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 التدريبات يدرب الطلبة بعدة التدريبات عن املوضوع نظرية وقسم.  أو النصيف اجلمل
.  كانت أم تطبيقية ليكون األساس للمدرس ملعرفة اكتسام حصيلة التعلم وتقدمهم

 اخلالصة عن املواد العارضة يف فصل واحد القارئنيوقسم اخلالصة يعطي الطلبة أو 
.  ليسهلهم على مراجعة الفصل  

الغالف ) 1: (، ويتركب من" خط إمالء" حتت املوضوع وهذا الكتاب التعليمي  
الفصول ) 5(قائمة احملتوى، ) 4(رمز األصوات العريب، ) 3(مقدمة، ) 2(األمامي، 
 لقسم األدب العريب 2009وهو يقوم على املنهج الدراسي . وقائمة املراجع) 6(السبعة، 

. جامعة ماالنج احلكومية  
وبالتايل وصف مظاهر الكتاب .  الثاينمللحقومظهر الكتاب التعليمي كما يف ا 
.التعليمي املنتج  

 الغالف األمامي  -أ 

وكذلك عرض فيه صورة رمز جامعة ماالنج احلكومية وموضوع الكتاب ت
.جامعتها وكليتها وهااسم قسممن امسها و ة الكاتبهوية  

 مقدمة  - ب 

 زحتتوي على التمهيد من الكاتبة تعطي فيها وصف حمتويات الكتاب املوج  
.وكذلك كلمة تقدير وشكر ملن ساهم يف عملية كتابة الكتاب املنتج  

 رمز األصوات العريب- ج 

. عند القراءةالقارئونيقدم فيه رمز األصوات العريب كيال يلبس وخيطأ   

 قائمة احملتوى -د 

وذلك يهدف إىل إرشاد القارئني لتسهلهم . تعد مهما يف تأليف الكتاب
 .على حبث املواد املرادة

  السبعة الفصول  -ه 

واألهداف التدريسية فيه أن . الفصل األول هو كتابة احلروف خبط النسخ
شرح قواعد ) 2(كتابة احلروف اهلجائية خبط النسخ، ) 1: (يقدر الطلبة على

ذكر احلروف اهلجائية اليت هلا األشكال ) 3(كتابة احلروف اهلجائية خبط النسخ، 
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شرح قواعد ) 5(ية املمدة خبط النسخ، كتابة احلروف اهلجائ) 4(املتشاة بغريها، 
  .كتابة احلروف اهلجائية املمدة خبط النسخ

يف بداية الشرح تقدم حملة موجزة ما يتعلق خبط النسخ ويليها شرح عن 
خبط النسخ مث التدريبات هلا حبيث أن ) ب ت ث ف ر ز و(كيفية كتابة حروف 

لشرح اآليت بالترتيب عن وا. يقلد وينسخ فيها الطلبة كتابة احلروف املذكورة
خبط النسخ والتدريبات هلا، مث كيفية كتابة ) ا ط ظ ك ل(كيفية كتابة حروف 

خبط النسخ والتدريبات هلا، مث كيفية كتابة حروف ) ج ح خ ع غ ء(حروف 
د ذ (خبط النسخ والتدريبات هلا، مث كيفية كتابة حروف ) س ش ص ض ن ق ي(

.  عن كتابة األرقام واحلركات والتدريبات هلاويليه الشرح. خبط النسخ) م هـ ال
كتابة احلروف اهلجائية املمدة خبط النسخ حبيث    وختم الفصل بشرح قواعد

ينقسم إىل شرح احلروف اهلجائية املمدة على السطر  والتدريبات هلا واملمدة حتت 
رها ويأيت بعد ذلك اخلالصة اليت ختلص الشروح السابقة ذك.السطر والتدريبات هلا

مث التدريب الذايت للمواد املعروضة يف الفصل؛ ليقوم ا الدارسون حتصيلهم 
.بأنفسهم  

واألهداف التدريسية هي .  والفصل الثاين يتناول كتابة الكلمة خبط النسخ
ذكر احلروف اليت ال ) 2(كتابة الكلمة خبط النسخ، ) 1: (أن يقدر الطلبة على

شرح ) 4(ف اليت ميكن وصلها بنفسها، ذكر احلرو) 3(ميكن وصلها بنفسها، 
.قواعد كتابة وصل احلروف اليت صارت كلمة خبط النسخ  

اليت ال ميكن وصلها  والشرح يف الفصل الثاين مبدوء بشرح احلروف
ويليه الشرح عن . بنفسها وبعده التدريبات له من وصل تلك احلروف لتصري كلمة

ه من ترتيب احلروف لتكون كلمة احلروف اليت ميكن وصلها بنفسها والتدريبات ل
وكتابتها خبط النسخ ونسخ الكلمات املكتوبة خبط النسخ وكتابة الكلمات 
احملذوفة من النص خبط النسخ وترمجة الكلمات األندونيسية إىل اللغة العربية 

ويأيت بعد التدريبات هو اخلالصة من الشرح مث التدريب . وكتابتها خبط النسخ
.الذايت للفصل  
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واهلدف التدريسي . صل الثالث هو كتابة اآليات القرآنية خبط النسخوالف
وفيه تقدم األمثلة من . منه أن يقدر الطلبة على كتابة اآليات القرآنية خبط النسخ

اآليات والصور القرآنية السبع عشرة املكتوبة خبط النسخ اليت كتبها األستاذ 
وعلى . طني جباوى الشرقيةمصباح املنري وهو خطاط مشهور ورئيس مجعية اخلطا

.  الطلبة أن يدرب  ا بنسخها وتقليدها  
واألهداف التدريسية منه هي أن . الفصل الرابع هو اهلمزة يف أول الكلمة

شرح ) 2(ذكر نوعي اهلمزة يف أول الكلمة، ) 1: (يكون الطالب قادرا على
شرح ) 4(شرح قواعد كتابة مهزة القطع، ) 3(نوعي اهلمزة يف أول الكلمة، 

ذكر مواضع مهزة ) 6(ذكر مواضع مهزة القطع، ) 5(قواعد كتابة مهزة الوصل، 
. الوصل  

بدأ الشرح يف هذا الفصل ببيان الفرق بني األلف واهلمزة مث الشرح عن 
يليه هو توضيح عن مواضع . مهزة القطع الذي بدأته األمثلة هلا يف اجلمل العشر

الشرح اآليت عن مهزة الوصل املبدوء بعرض و. مهزة القطع مث التدريبات ملا سبق
. األمثلة هلا يف عشر مجل وبعده توضيح عن مواضع اهلمزة مث التدريبات للشرح
.ويأيت بعد ذلك اخلالصة للشروح والتدريب الذايت  

كتابة : وهو يتناول املباحث اخلمسة. الفصل اخلامس هو اهلمزة املتوسطة
واو، وعلى الياء، وعلى الياء خمالفا بالقواعد، اهلمزة املتوسطة على األلف، وعلى ال

توضيح ماهية ) 1: (واألهداف التدريسية هي أن يقدر الطلبة على. ورمسها مفردة
رسم ) 3(توضيح قواعد رسم اهلمزة املتوسطة على األلف، ) 2(اهلمزة املتوسطة، 

 توضيح قواعد رسم اهلمزة) 4(مثال للهمزة املتوسطة املكتوبة على األلف، 
) 6(رسم مثال للهمزة املتوسطة املكتوبة على الواو، ) 5(املتوسطة على الواو، 

رسم مثال للهمزة املتوسطة ) 7(توضيح قواعد رسم اهلمزة املتوسطة على الياء، 
توضيح قواعد رسم اهلمزة املتوسطة على الياء خمالفا ) 8(املكتوبة على الياء، 

) 10( املكتوبة على الياء خمالفا القاعدة، رسم مثال للهمزة املتوسطة) 9(للقاعدة، 
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رسم مثال للهمزة املتوسطة ) 11(توضيح قواعد رسم اهلمزة املتوسطة مفردة، 
.املكتوبة مفردة  

والشرح مبدوء بعرض تعريف اهلمزة املتوسطة مث األمثلة هلا يف مثاين مجل 
األلف، وعلى مث الشرح عن رسم اهلمزة املتوسطة املكتوبة على . وبعده التدريبات

ولكل الشرح . الواو، وعلى الياء، وعلى الياء خمالفا القاعدة، ورمسها مفردة
.وجاء بعده اخلالصة والتدريب الذايت. املذكور خمتوم بالتدريبات له  

والفصل يبحث يف اهلمزة املتطرفة . الفصل السادس هو اهلمزة املتطرفة
توضيح ) 1: (الطلبة علىأن يقدر : واألهداف التدريسية هي. وكيفية رمسها

توضيح قواعد رسم ) 3(رسم مثال للهمزة، ) 2(قاعدة رسم اهلمزة املتطرفة، 
رسم مثال للهمزة املتطرفة املنونة بتنوين ) 4(اهلمزة املتطرفة املنونة بتنوين النصب، 

.النصب  
القارئون تدعوهم . يبدأ الشرح بعرض النص املشتمل على اهلمزات املتطرفة

الشرح اآليت عن رسم تنوين اهلمزة . عيينها وتصنيفها وبعده التدريباتالكاتبة لت
املتطرفة بعرض األمثلة هلا منونة بالضمة والفتحة والكسرة يف اجلدول مث التدريبات 
.له واخلالصة والتدريب الذايت  

الفصل السابع هو الفصل األخري يتناول األلف اللينة يف وسط الكلمة، ويف 
واألهداف التدريسية . ثي وغري الثالثي، ويف أخري الفعل واحلرفأخري االسم الثال

توضيح قاعدة رسم األلف اللينة يف ) 1(فيه تسعة، وهي أن يقدر الطلبة على 
) 3(رسم مثال لأللف اللينة يف وسط الكلمة صحيحا، ) 2(وسط الكلمة، 

لينة يف رسم مثال لأللف ال) 4(توضيح قاعدة رسم األلف اللينة يف أخري احلرف، 
) 6(توضيح قاعدة رسم األلف اللينة يف أخري االسم، ) 5(أخري احلرف صحيحا، 

توضيح قاعدة رسم األلف ) 7(رسم مثال لأللف اللينة يف أخري االسم صحيحا، 
) 9(رسم مثال لأللف اللينة يف أخري الفعل صحيحا، ) 8(اللينة يف أخري الفعل، 

.سم كانت أم يف الفعل من واو أو ياءتوضيح الطريقة ملعرفة أصل األلف يف اال  
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والشرح األول عن األلف اللينة يف وسط الكلمة بتقدمي الفقرة احملتوية على 
والشرح الثاين فيه . ويذكر فيه أيضا عن ماهية األلف . أمثلتها مث التدريبات عنها

عن األلف اللينة يف أخري االسم الثالثي وغري الثالثي، يوجه فيه القارئني أو 
الدارسني لالطالع على رسم األلف اللينة يف أخري االسم الثالثي بصورة األلف 

وبعده يوضح معرفة أصل األلف اللينة من واو كانت . وبصورة الياء يف ست مجل
مث العرض عن مثاين مجل تعرض فيه األلف اللينة يف أخري االسم غري . أم من ياء

والشرح الثالث عن .  التدريباتالثالثي والقارئون يوجهون لالستنباط منها مث
. األلف اللينة يف أخري الفعل بعرض الفقرة فيها أمثلة هلا ليعني ا الدارسني األلف

وتوضح بعده طريقة ملعرفة أصل األلف يف الفعل أهي كانت أصلها من واو أو ياء 
والشرح الرابع عن األلف اللينة يف أخري احلرف . مقدمة باجلدول مث التدريبات

قدمي أمثلتها يف النص مث التدريبات له واخلالصة وخمتوم بالتدريب الذايت مثلما بت
  .سبق

 قائمة املراجع -و 

.يقدم فيها املراجع تستخدمها الكاتبة يف إعداد املواد املعدة يف الكتاب  
 

  من نتيجة حتكيم اخلرباء عرض بيانات االستبانة  -2

يسمربقد أقيم حتكيم اخلرباء يف االسبوع الثاين من د إىل األسبوع الثاين  2009 
ستاذ األ) 1 (وكان اخلرباء ستة أشخاص؛ وهم. حتكيم الطلبةالتطبيق وقبل من يناير 
الدكتور نصر الدين ) 4(الدكتور شهداء، ) 3(الدكتور توركيس لوبيس، ) 2(مهيبان، 

األساتيذ . ابن مشس اهلدى املاجستري) 6(علي معصوم املاجستري، ) 5(جوهر إدريس، 
الثالثة من جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج والثالثة الباقني من 
.جامعة ماالنج احلكومية  

وقفا هلذا التحكيم فإن الباحثة قد حصلت على التغذية الراجعة من بيانات التقومي 
حات إضافة إىل ذلك حصلت أيضا على البيانات من اقترا.  الثالثكما عرضتها يف امللحق

أن يستخدم ) 1: (واالقتراحات والتعليقات منهم كما اآليت. اخلرباء وتعليقام حنو الكتاب
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أن يتنوع ) 3(أن يقدم مباحث اخلط من اإلمالء، ) 2(املوضوع البسيط والواضح والبليغ، 
أن يعتمد على ) 4( مثل األلعاب اللغوية، اذبيةالتدريب باستخدام الوسيلة التعليمية اجل

أن ) 6(أن يضيف تدريبات يف كتابة احلروف خبط النسخ، ) 5(الكتابة املعتمدة، قواعد 
) 7(يقدم التدريبات بعد كل مبحث الفصل وال يضم بعد اخلالصة يف كل اية الفصل، 

أن يقدم التدريبات على أساس ) 9(أن يضيف األمثلة اإلمالئية من القرآن الكرمي، 
 كلمات األمر الواضحة والبليغة يف التدريبات أن يستخدم) 10(االستماع والكتابة، 

أن يكتب ) 12(أن يقدم املواد من األنشطة، ) 11(ليستطيع القراء فهم تركيزها، 
احلروف العربية وسط احلروف الالتينية بتنظيم املسافة يف احلاسوب بطريقة نقر 
 format→paragraph→exactly . 

 

  تصحيح اإلنتاج -3

 حكيم، فاستنتجت الباحثة بأن الكتاب التعليمي املنتج يعترباعتمادا على نتيجة الت
ويقام التصحيح بضوء التعليقات . يف معيار جيد وصادق وميكن استخدامه بدون التصحيح

والكتاب الذي مل يصحح تعرضه الباحثة يف . واالقتراحات من اخلرباء حنو الكتاب التعليمي
استجابة للتعليقات واالقتراحات فتقوم و. الثاين وكذلك أيضا الكتاب املصححامللحق 

  :والتصحيحات منها كما يلي. الباحثة بتصحيحاته
   مواد اخلط مقدمة من مواد اإلمالء -1

والكتاب املصحح . كان الكتاب قبل التصحيح يقدم مواد اإلمالء من اخلط
 يقدم مواد اخلط مث اإلمالء

 إضافة املكان ألجوبة التدربيات -2

على املكان ألجوبة التدريبات خبالف الكتاب من الكتاب املصحح يشتمل 
.قبل غري مشتمل عليه  

 أن يعتمد على قواعد الكتابة املعتمدة -3

 بـ  ”difatchah, dikasrah, didlammah, disukun “بدلت كلمة 
“bercharakat fatchah, bercharakat kasrah, bercharakat dlammah, 

bercharakat sukun”  اعد كتابة اللغة اإلندونيسية   اعتمادا على قو
.املعتمدة  
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 خبط النسخوالكلمات تدريبات يف كتابة احلروف إضافة  -4

ال يقدم يف الكتاب قبل التصحيح تدريبات يف فصلي كتابة احلروف 
وتقدم يف الكتاب املصحح تدريبات . وكتابة الكلمات خبط النسخ

.لكليهما  
د اخلالصة يف كل ضم بعت التدريبات بعد كل مبحث الفصل وال تقدمي -5

 .اية الفصل
كانت التدريبات يف الكتاب قبل التصحيح تقدم وتضم يف كل اية فصل 
.ولكنها يف الكتاب املصحح تقدم بعد كل مبحث الفصل  

 القارئونم كلمات األمر الواضحة والبليغة يف التدريبات ليستطيع استخدا -6
 .فهم تركيزها

صل كتابة اآليات القرآنية خبط تستخدم كلمات األمر يف التدريبات يف ف
 النسخ

احلروف العربية وسط احلروف الالتينية بتنظيم املسافة يف احلاسوب كتابة  -7
 . format→paragraph→exactlyبطريقة نقر  

تنظم مسافة كتابة احلروف العربية وسط احلروف الالتينية بطريقة سبق 
.ة الكاتبة ذه الطريقهاذكرها خبالف من قبلها ما نظمت  

 

الكتاب التعليمي لترقية مهارة استخدام فعالية (  عرض البيانات عن -ب

)الكتابة  

 الفصل الدراسي لطلبةتعرض الباحثة يف هذا الفصل بيانات قيم االختبار القبلي 
من رسم الطلبة الصحيح) 1(: الكتابة من حيثعن مهارة  الثاين  أو  اآليات القرآنية 

حسب  اهلمزة بشىت أحواهلا وأشكاهلا تهم الصحيحةكتاب) 2(،  خبط النسخاألحاديث
  وأما هدفـه ملعرفة الكفاءة األساسية لكل طالب.الكتاب املعداستخدام قبل قواعدها 

:كما تعرف بياناته يف اجلداول اآلتية  

  عرض بيانات االختبار القبلي-1
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رمسهم  يف يحينما قاموا باالختبار القبليبني اجلدول اآليت تقدير الطلبة : 23جدول 

خبط النسخ اجلمل الصحيح  

 التقدير

جيد  النوع األمساء الرقم

 جدا

 ضعيف  ضعيف مقبول جيد

 جدا

1.    75   طالب أمحد حبييب 

2. ةطالب أنيس نور ليلي    85    

3. ةطالب تشيترا رمسي    80    

4.     80  طالب ديكي دارما  

5. ةطالب فرحة احلسىن     65   

6. نفريندالشا      80  طالب 
7. ةطالب حور اجلنان     70   

8. ةطالب حلمة الصفا      60  

9. ةطالب خامتة احلسىن     70   
10.    75   طالب حممد فارس فطرة 

11.    75   طالب  صاحل الدينحممد  

12.   55    طالبة نعمة املكرمة 
13.    70   طالبة نور ليلى سعيدة 

14.    70   طالبة ضية العزمية 

15. ةطالب سيت راضية     70   
16. ةطالب سيت نور عيين     75   

17. ةطالب سيت مؤلفة     65   

18. ةطالب أوىل النهى     75   
19.    70   طالبة أم فضيلة 

20.    70   طالبة عطفي ليليا أغستنا 
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21.    65   طالبة وحيو أرديانا 

22.    70   طالبة زينية مرتل 

 1570 اموع

23جدول   

 
 قبل  خبط النسخاجلمل رمسهم الصحيحيشرح اجلدول السابق أن نتيجة الطلبة يف 

 حيصلون على نتائج خمتلفة وهذه هي تدل على سيطرة هذه التعليم باستخدام الكتاب املعد
 72،7) 3(لضعيف،   % 9،1) 1: (كما يعرف بيانه فيما يأيت. املادة مل تكن إجيابية

جليد فقط إما لتقدير ضعيفة جدا وجيد جدا وممتازة ليس فيه  % 18،2) 4(ملقبول، % 
.موجود  

 5فإذن من شرح هذه النسبة املائوية يعرف أن الطلبة الذين يفشلون من هذه املادة 
.  طالبا17طلبة وأما الطلبة الذين ينجحون منها   

 

 كتابة يف ليحينما قاموا باالختبار القبير الطلبة يبني اجلدول اآليت تقد: 24جدول 

حسب قواعدها اهلمزة الصحيحة بشىت أحواهلا وأشكاهلا  

 التقدير

جيد  النوع األمساء الرقم

 جدا

 ضعيف مقبول جيد

 
 ضعيف 

 جدا

1.     76  طالب أمحد حبييب 

2. ةطالب أنيس نور ليلي    76    
3. ةطالب تشيترا رمسي    80    

4.   60    طالب ديكي دارما  

5. ةطالب فرحة احلسىن       48 

6.   56    طالب فريندالشان 

7. ةطالب حور اجلنان     64   
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8. ةطالب حلمة الصفا      60  

9. ةطالب خامتة احلسىن      56  

10.   60    طالب حممد فارس فطرة 

11.    64   طالب  صاحل الدينحممد  

12.  48     طالبة نعمة املكرمة 

13.    68   طالبة نور ليلى سعيدة 

14.   56    طالبة ضية العزمية 

15. ةطالب سيت راضية     68   

16. ةطالب سيت نور عيين    76    
17. ةطالب سيت مؤلفة    76    

18. ةطالب أوىل النهى     64   

19.   60    طالبة أم فضيلة 
20.   56    طالبة عطفي ليليا أغستنا 

21.   60    طالبة وحيو أرديانا 

22. رتلزينية م     64   طالبة 
 1448 اموع

24جدول   

 

كتابة اهلمزة  الصحيحة بشىت أحواهلا ة الطلبة يف ، أن نتيج24يبني اجلدول رقم 
 حيصلون على نتائج متنوعة وهي تدل على قبل التعليم باستخدام الكتاب املعدوأشكاهلا 

 لضعيف جدا و،  %9) 1: (كما يعرف بيانه فيما يأيت. سيطرة هذا الفن مازالت ضعيفة
جليد فقط إما لتقدير جيد جدا  % 23) 4(ملقبول،  % 27) 3(لضعيف،   % 41) 2(

. ليس فيه موجود  
 17إذن من بيان هذه النسبة املائوية تعرف أن الطلبة الذين يفشلون من هذه املادة 

.  طلبة5طالبا وأما الطلبة الذين ينجحون منها   
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حينما قاموا سابقتني  من كفاءتني الطلبة دل درجاتمعيبني اجلدول اآليت : 25جدول 

   باالختبار القبلي

 التقدير

جيد  النوع األمساء الرقم

 جدا

 ضعيف  ضعيف مقبول جيد

 جدا

1.    75،5   طالب أمحد حبييب 

2. ةطالب أنيس نور ليلي    80،5    
3. ةطالب تشيترا رمسي    80    

4.    70   طالب ديكي دارما  

5. حة احلسىنفر  ةطالب      56،5  
6.    68   طالب فريندالشان 

7. ةطالب حور اجلنان     67   

8. ةطالب حلمة الصفا      60  
9. ةطالب خامتة احلسىن      63  

10.    67،5   طالب حممد فارس ف 

11. صاحل حممد  
  الدين

   69،5   طالب

12.   51،5    طالبة نعمة املكرمة 

13. ةنور ليلى سعيد     69   طالبة 

14.   63    طالبة ضية العزمية 

15. ةطالب سيت راضية     69   
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16. ةطالب سيت نور عيين     75،5   

17. ةطالب سيت مؤذلفة     70،5   

18. ةطالب أوىل النهى     69،5   

19.    65   طالبة أم فضيلة 

20. عطفي ليليا  
 أغستناذ

  63    طالبة

21. بةطال وحيوذ أرديانا      62،5  

22.    67   طالبة زينية مرتل 

 1483 اموع

25جدول   

 الفصل الدراسي طلبةمهارة الكتابة ل نتيجةأن  ،25 يف اجلدول رقم يوضح ما
 ينال النتائج املتنوعة وهذه .2009/2010 حينما يقومون باالختبار القبلي السنةالثاين 

هناك الطلبة يسهلون . بية يف مهارة الكتابةهي تدل على أم يف  خمتلف سيطرة اللغة العر
يف سيطرة مهارة الكتابة وهناك الطلبة يصعبون على سيطرة مهارة الكتابة حىت جيب 
. للمعلم أن يعاجل مشكالت دراستهم بالشدة  

وبعد حتليل النتيجة من حيث االختبار القبلي، تعرض الباحثة قيم الطلبة يف االختبار 
من حيث الكفاءة اليت ذكرت يف الصفحة لب اطلكل  كفاءة ملعرفةوأما أهدافـه . البعدي

 كما تعرف بياناته يف اجلداول باستخدام الكتاب املعد، اخلط واإلمالءاخلامسة بعد تعليم 
:اآلتية  

 

االختبار البعدي عرض بيانات -2  

م رمسه يف حينما قاموا باالختبار البعدييبني اجلدول اآليت تقدير الطلبة : 26جدول 

خبط النسخ اجلمل الصحيح  

 التقدير النوع األمساء الرقم
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جيد  ممتازة

 جدا

 ضعيف  ضعيف مقبول جيد

 جدا

1.     80   طالب أمحد حبييب 
2. ةطالب أنيس نور ليلي   95      

3. ةطالب تشيترا رمسي     85    

4.     85   طالب ديكي دارما  
5. ةطالب فرحة احلسىن      70   

6. لشانفريندا      85   طالب 

7. ةطالب حور اجلنان      75   
8. ةطالب حلمة الصفا      65   

9. ةطالب خامتة احلسىن      75   

10.     80   طالب حممد فارس فطرة 
11.     80   طالب  صاحل الدينحممد  

12.    65    طالبة نعمة املكرمة 

13.    75    طالبة نور ليلى سعيدة 

14. ميةضية العز     75    طالبة 

15. ةطالب سيت راضية      75   

16. ةطالب سيت نور عيين     80    

17. ةطالب سيت مؤلفة      70   
18. ةطالب أوىل النهى     80    

19.    75    طالبة أم فضيلة 

20.    75    طالبة عطفي ليليا أ 
21.    70    طالبة وحيو أرديانا 

22.    75    طالبة زينية مرتل 

 1866 اموع
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26جدول   

 خبط اجلمل رمسهم الصحيحيف يشرح اجلدول السابق، على أن نتيجة الطلبة يف 
 حيصلون على نتائج إجيابية وهذه هي تدل على بعد التعليم باستخدام الكتاب املعد النسخ

لضعيف جدا و،  % 0) 1: (كما يعرف بيانه فيما يأيت. سيطرة هذه املادة تكون مرتقية
جليد جدا  % 0) 5(جليد فقط،  % 36) 4(ملقبول،  % 59) 3(لضعيف،  % 0) 2(

فإذن من بيان هذه النسبة املائوية معروف أن الطلبة مجيعهم  %. 5أما لتقدير ممتازة فهناك 
. ينجحون يف هذه املادة  

 إذن يعرف من هذه النسبة أن نتيجة الطلبة يف رمسهم الصحيح اجلمل خبط النسخ
.  حيصلون على نتائج مرتقية بالنسبة إىل قبله  باستخدام الكتاب املعدبعد التعليم  

 

 كتابة يف بعديحينما قاموا باالختبار الير الطلبة يبني اجلدول اآليت تقد :27جدول 

حسب قواعدها اهلمزة الصحيحة بشىت أحواهلا وأشكاهلا  

 التقدير

جيد  النوع األمساء الرقم

 جدا

 ضعيف  ضعيف مقبول جيد

 جدا

1.      92 طالب أمحد حبييب 

2. ةطالب أنيس نور ليلي   88     

3. ةطالب تشيترا رمسي   92     
4.     80  طالب ديكي دارما  

5. ةطالب فرحة احلسىن     72   

6.      96 طالب فريندالشان 

7. ةطالب حور اجلنان    80    

8. ةطالب حلمة الصفا    80    

9. ةطالب خامتة احلسىن   88     
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10.      96 طالب حممد فارس فطرة 

11.     80  طالب  صاحل الدينحممد  

12.     78  طالبة نعمة املكرمة 

13.      86 طالبة نور ليلى سعيدة 

14.     82  طالبة ضية العزمية 

15. ةطالب سيت راضية   90     

16. ةطالب سيت نور عيين   88     

17. ةطالب سيت مؤلفة    80    

18. ةطالب أوىل النهى   90     
19.      88 طالبة أم فضيلة 

20.     82  طالبة عطفي ليليا أغستنا 

21.     82  طالبة وحيو أرديانا 
22.     86  طالبة زينية مرتل 

 1872 اموع

27جدول   

 

اهلمزة الصحيحة بشىت كتابة يف  ، على أن نتيجة الطلبة27يشرح اجلدول رقم 
حيصلون على نتائج بعد التعليم باستخدام الكتاب املعد  هلا حسب قواعدهاوأشكاأحواهلا 
لضعيف  % 0) 2(لضعيف جدا و،  % 0) 1: (كما يعرف بيانه فيما يأيت. مرتفعة
  50إما لتقدير جيد جدا فهناك ) 5(جليد فقط،  % 45) 4(ملقبول،  % 5) 3(فقط، 
. طلبة مجيعهم ينجحون يف هذه املادةفإذن من بيان هذه النسبة املائوية معروف أن ال%.   

وأشكاهلا اهلمزة الصحيحة بشىت أحواهلا كتابة يف ة الطلبة يف وهذا يعرف على نتيج
  . حيصلون على نتائج عاليةبعد التعليم حسب قواعدها
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 معدل درجاتيبني اجلدول اآليت  الطلبة معدل درجاتيبني اجلدول اآليت : 28جدول 

البعديحينما قاموا باالختبار قتني ساب من كفاءتنيالطلبة   

 التقدير

 ضعيف  ضعيف مقبول جيد جيد جدا النوع األمساء الرقم

 جدا

1.      86 طالب أمحد حبييب 

2. ةطالب أنيس نور ليلي   91،5     

3. ةطالب تشيترا رمسي   88،5     

4.     82،5  طالب ديكي دارما  

5. ةطالب فرحة احلسىن     71   

6. ندالشانفري       90،5 طالب 
7. ةطالب حور اجلنان    77،5    

8. ةطالب حلمة الصفا     72،5   

9. ةطالب خامتة احلسىن    81،5    
10.      88 طالب حممد فارس فطرة 

11.     80  طالب  صاحل الدينحممد  

12.     79  طالبة نعمة املكرمة 
13.     75،5  طالبة نور ليلى سعيدة 

14.     78،5  طالبة  العزميةضية 

15. ةطالب سيت راضية    82،5    
16. ةطالب سيت نور عيين    84    

17. ةطالب سيت مؤلفة     75   

18. ةطالب أوىل النهى    85    
19.     81،5  طالبة أم فضيلة 

20.     78،5  طالبةعطفي ليليا  
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 أغستنا

21.     76  طالبة وحيو أرديانا 

22.     80،5  طالبة زينية مرتل 

 1785،5 اموع

28جدول   

 

تبار االخ بطلبةال  حينما يقوممهارة الكتابة جممال يشرح اجلدول السابق نتيجة
 ومن حيث البيانات املأخودة، تعرف الباحثة أن هناك تقدم الطلبة بالشدة يف .البعدي

 كما يفصل بيانه يف. سيطرة مهارة الكتابة بعد إعطاء التعليم باستخدام الكتاب التعليمي

.  فيما بعدحتليل البيانات ومناقشتها  

 

املالحظة عرض بيانات -3  

بعدما الحظت الباحثة أحوال الطلبة حينما تعلموا اللغة العربية يف الصف، حتصل 
الباحثة البيانات عن تعليم اللغة العربية باستخدام الكتاب املعد يف مهارة الكتابة كما 

كما يصف شرحها .  أن الباحثة وجدت أربع تصورات99شرحت نتيجتها يف صفحة 
:فيما بعد  

 تعليم اللغة العربية ة املدرسقدمتعندما : محاسة الطلبة بالدراسة ودافعيتهم -1
ى املادة ، زاد اهتمام الطلبة بالشدة علواإلمالء اخلط يف تعليم الكتاب املعدباستخدام 

يف  األسئلة أثناء عملية التعليمبة  الطلبتقدميعرف ت احلجة وهذه. الدراسية من قبلها
 . وهدوءهم لسماع ما شرحتها املدرسة الفصل

لقد ظهرت ميول الطلبة على املادة الدراسية كثريا : ميول الطلبة إىل املادة الدراسية -2
ألن الدراسة ال يعرض الطريقة القدمية اليت . مع أشد االهتمام والدافعية من الطلبة

ا وبني يديهم الكتاب التعليمي اثناء الدراسة حىت يسهل جتعلهم ملال بل يعرض ضوئي
   . للمدرس أن يعلم تعليما عميقا مع غاية الدراسة اليت قصدا من قبل
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ال يظن من قبل أن هذا الكتاب املعد يعطي : مفهوم الطلبة يف مادة اخلط واإلمالء -3
ء حىت يرتقي إسهاما كثريا ليسهل على الطلبة يف تعلم مهارة الكتابة خاصة اإلمال
 . فهمهم وكفاءم قليال فقليال ودرجة فدرجة يف الكتابة العربية الصحيحة

 
 
 
 

  عرض بيانات االستبانة-4

..! لألسئلة اآلتية√ضع عالمة ) 1 (  

 أجوبة الطلبة من ةها الباحثتيعرض هذه األحوال على بيانات االستبانة اليت حصل 
:كما يعرف شرحها فيما يأيت  

 

جوبة الطلبة لالستبانة أ: 29جدول   

 اجلواب
 قائمة األسئلة الرقم

 شك ال نعم

1-  
هل أنت تشعر بسهولة فهم املواد يف هذا الكتاب 
 املعد؟

100 
% - - 

2-  
هل أنت تشعر بسهولة عمل التدريبات يف هذا 
 الكتاب املعد؟

100 
% - - 

3-  
تشعر بترقية فهمك عن الكتابة العربية بعد هل أنت 

؟استخدام هذا الكتاب املعدالتعلم ب  
100 
% - - 

4-  
هل أنت تشعر بترقية كفاءتك يف الكتابة العربية بعد 
 التعلم باستخدام هذا الكتاب املعد؟

100 
% - - 

5-  
) خاصة اإلمالء(هل أنت حتب أن تتعلم اللغة العربية 

 باستخدام هذا الكتاب املعد؟
100 
% - - 
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29جدول   

، أجاب الطلبة لالستبانة اليت تتكون من مخسة نقاط 29يبني ما يف اجلدول رقم 
، وهذا يدل %100من األسئلة حيصل على االجوبة املتساوية من حيث النسبة املائوية 

. على رأيهم يوافقون هلذه الدراسة فصال  

 

 

اجب السؤال مناسبا مع رأيك) 2(  

تاب املعد؟وما شعرت حينما تعلمت اللغة العربية باستخدام هذا الك رأيك ما -6  
شعر الطلبة أن الدراسة باستخدام هذا الكتاب املعد سهلة واستفادوا منه كثريا يف تزويدهم 

ورأوا أن التدريبات الكثرية املعدة يف الكتاب يؤيد . وإكثارهم املفردات اجلديدة واكتساا
.فهمهم يف الكتابة العربية ويرقي مهارم الكتابية خاصة كتابة اهلمزة  

 

ومناقشتهايل بيانات التطوير حتل -ج  

 عن الناجتة املالحظات بواسطتها تكون أو تنظم اليت العملية هي البيانات حتليل
ير أن حتليل وقال حممد الناز. نتائج على منها احلصول ميكن حبيث معينة حبث خطة تطبيق

لة البيانات فهو شيئ مهم يف البحث، ألنه سيعطي املعىن الذي حيتاج يف حتليل املسأ
:ف حتليل البيانات فهو ا وأما أهد60.املبحوثة  

 .ليبحث أو يطلب األجوبة من مشكلة البحث  - أ

 .وجد يف البحثت اليتليبحث موصل بني الظواهر  -  ب
 .طلب يف البحثت ليعطى األجوبة اليت -  ج

61. يف البحث التايلةباحثإليها التاج حت  ليأخذ اخلالصة واالقتراحات اليت - د    
 

                                                 
60. Moh. Nazir, Metode Penelitian, ( Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003), h. 346 

61.Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, ( PT. Bumi Aksara : Jakarta, 
2004), h.30  
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  من استبانة حتكيم اخلرباءحتليل البيانات -1

وبناء على املعيار % . 85، 87بناء على النتيجة السابقة، فتدل على النسبة املئوية 

 وميكن استخدامه يف جيدا وصادقااملعني فإن الكتاب التعليمي املنتج يعد يف املعيار 

.التدريس بدون التصحيح  

، فإن النتيجة ميكن  الثالثواعتمادا على بيانات حتكيم اخلرباء املعدة يف امللحق
: كما يأيتاحتليله  

يعطون جيدا جدا ومعين %) 83،4(مخسة معنيني : مطابقة املواد باملنهج الدراسي •
 بالنسبة املئوية 23جمموع األرقام احملصولة . يعطي التقومي جيدا%) 16،6(واحد 

95،84 .%جيدا وبضوء املعيار املعني فإن مطابقة املواد باملنهج الدراسي يعد 
 .وصادقا

يعطون جيد جدا %) 66،6(أربعة معنيني : تدرج املواد من األسهل إىل األصعب •
يعطي التقومي %) 16،7(واملعين الباقي %) 16،7(ومعين واحد يعطي جيدا 

وبضوء املعيار املعني  %.87،5 بالنسبة املئوية 21جمموع األرقام احملصولة . ناقصا

 .جيدا وصادقااألصعب يعد فإن تدرج املواد من األسهل إىل 
وجمموع األرقام . يعطون التقومي جيدا%) 100(ستة املعنيني : جاذبية تقدمي املواد •

وبضوء املعيار املعني فإن جاذبية تقدمي املواد  %.75 بالنسبة املئوية 18احملصولة 

 مقبواليعد. 
يعطيان جيدا جدا، وأربعة معنيني %) 33،4(معنيان اثنان : صحة املواد •

 بالنسبة املئوية 20جمموع األرقام احملصولة . يعطون جيدا%) 66،6(
83،34.%  جيدا وصادقاوبضوء املعيار املعني فإن صحة املواد يعد. 

يعطون جيد جدا %) 66،6(أربعة معنيني : املفردات املعدة مناسبة بكفاءة الطلبة •
 بالنسبة 22 جمموع األرقام احملصولة. يعطيان جيدا %) 33،4(ومعنيان باقيان 

وبضوء املعيار املعني فإن املفردات املعدة مناسبة بكفاءة الطلبة %. 91،67املئوية 

 جيدا وصادقايعد. 
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%) 33،4(يعطون جيدا جدا، ومعنيان اثنان %) 50(ثالثة معنيني : أنظمة املواد •
 20جمموع األرقام احملصولة  .يعطي ناقصا%) 16،6(يعطيان جيدا، والباقي 

 .مقبوالوبضوء املعيار املعني فإن أنظمة املواد يعد %. 75ئوية بالنسبة امل
يعطون جيد %) 66،6(أربعة معنيني : مطابقة األنشطة التعليمية دف التدريس •

 22جمموع األرقام احملصولة . يعطيان جيدا%) 33،4(جدا ومعنيان اثنان 
نشطة التعليمية وبضوء املعيار املعني فإن مطابقة األ%. 91،67بالنسبة املئوية 

 دف التدريس يعدجيدا وصادقا. 
يعطيان جيدا %) 33،4(معنيان اثنان : األنشطة يف الكتاب سهلة للفهم ومتنوعة •

 20جمموع األرقام احملصولة . يعطون جيدا%) 66،6(جدا، وأربعة معنيني 
وبضوء املعيار املعني فإن األنشطة فيه سهلة للفهم %. 83،34بالنسبة املئوية 

 .جيدا وصادقاتنوعة يعد وم
%) 100(ستة املعنيني : األنشطة يف الكتاب ترقي قدرة الطلبة على تعلم املواد •

 %.100 بالنسبة املئوية 24وجمموع األرقام احملصولة . يعطون التقومي جيدا جدا
 وبضوء املعيار املعني فإن األنشطة يف الكتاب ترقي قدرة الطلبة على تعلم املواد يعد

 .ادقاجيدا ص
يعطون جيد جدا %) 66،6(أربعة معنيني :  مطابقة التصميم باملواد التعليمية •

 بالنسبة 22جمموع األرقام احملصولة . يعطيان جيدا%) 33،4(ومعنيان اثنان 
وبضوء املعيار املعني فإن مطابقة التصميم باملواد التعليمية يعد %. 91،67املئوية 

 .جيدا وصادقا
يعطي جيدا %) 16،6(معين واحد : ا ونوعها وحدهامطابقة احلروف؛ حجمه •

 19جمموع األرقام احملصولة . يعطون جيدا%) 83،4(جدا، ومخسة معنيني 
وبضوء املعيار املعني فإن مطابقة مطابقة احلروف؛ %. 79،16بالنسبة املئوية 

 مقبوالحجمها ونوعها وحدها يعد. 
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جدا ومعنيان باقيان يعطون جيد %) 66،6(أربعة معنيني : وضوح املراجع •
 بالنسبة املئوية 22جمموع األرقام احملصولة . يعطيان جيدا %) 33،4(

91،67 .% جيدا وصادقاوبضوء املعيار املعني فإن وضوح املراجع يعد. 
 

  حتليل بيانات جتريب اإلنتاج-د

كما ئي  الرموز اإلحصا حتليل البيانات من نتيجة جتريب اإلنتاج، فتقدم الباحثةوأما
استخدام الكتاب  فعالية معرفة ةالباحثت أراد ويف هذا البحث .58ورد يف الصفحة 

 من حيث ترقية مهارة  البيانات من نتائج االختبار القبليةستخدم الباحثتلذلك التعليمي؛ 
ترقية مهارة الكتابة بعد   من حيث واالختبار البعديالكتابة قبل استخدام الكتاب التعليمي

.التعليمياستخدام الكتاب   
االختبار يف الفاشلني أن بعض الطلبة اعتمادا على اجلداول السابقة، تصف الباحثة  

) 2(للصفة الضعيفة جدا و،  % 9) 1: (وهم % 41القبلي تسعة طالب بالنسبة املائوية 
وأما الطلبة الذين ينجحون يف االختبار القبلي ثالثة عشر طالبا . للصفة الضعيفة % 32

. للصفة اجليدة % 18) 2(و،  للصفة املقبولة % 41) 1: (وهم % 59ئوية بالنسبة املا
االختبار يف مجيعهم ينجحون أن الطلبة وبضوء اجلداول السابقة، تصف الباحثة    

للصفة  % 40) 2(للصفة املقبولة،  % 5) 1: (وهم % 100البعدي بالنسبة املائوية 
. للصفة املمتازة % 10) 4(للصفة اجليدة جدا، و  % 45) 3(اجليدة،   

يف نفس الصف،  )القبلي والبعدي(تبارين االخمن  النتائج ةالباحثتعرض  ماوبعد
ة اإلحصائيالرموزدخل هذه النتائج إىل ة لي الباحثفوصلت  فعالية  علىي التأثري التعليمملعرفة 

.استخدام الكتاب التعليمي يف تعليم اخلط واإلمالء جبامعة ماالنج احلكومية  
، )ضعيفة % (67النسبة املائوية من إحصاء االختبار القبلي حصلت إىل تعرف 

. فلذلك يقول الباحث أن مهارة الكتابة قبل استخدام الكتاب التعليمي أدىن فهي مردودة
، ويدل على )جيدة % (81وأما النسبة املائوية من إحصاء االختبار البعدي حصلت على 

. باستخدام الكتاب مرتقية عميقةحماولة الباحثة لترقية مهارة الكتابة  
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وما إىل ذلك، البيانات اليت حصلتها الباحثة من املالحظة واالستبانة تدل على 
بيانات إجيابية ألن ما حاولته الباحثة منذ قيامها يف التعليم يدعم أحوال الطلبة على ترقية 

اهتمام ملدرسة وكثرة وهذا يعرف من سهولة قبوهلم املادة اليت تلقيها ا. مهارة الكتابة هلم
 هافتحوت ة املدرسالطلبة إىل املادة الدراسية حينما تبدؤها ميولالطلبة على املادة الدراسية و

هذه احملاولة تستطيع أن تقلل صعوبات دراسة الطلبة يف . عشر لقاءا حىت ستة ختامهإىل 
  .تعلم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكتابة

ويعرف . ها الباحثة من االستبانة تدل على درجة مقبولةومن مث البيانات اليت نالت
ألن الدراسة عند الطلبة هلم درجة عالية فيقول %. 100تيجة االستبانة فتدل على نشرح 

  .    هذه الدراسة إجيابية ومقبولة
إنتاج الكتاب  أن الباحثة هذا البحث تأكدتعتمد على مجيع النتائج السابقة، 

 20 مبعدل فعال واستخدامه لترقيته مهارة الكتابة إجيايب خط إمالء التعليمي لتعليم املادة
 .بني االختبار القبلي واالختبار البعدي% 

 
 
 

اخلامسالفصل   

 نتائج البحث والتوصيات واملقترحات

 
  :بعد أن مت البحث تقدم الباحثة نتائج البحث، والتوصيات واالقتراحات مما يأيت

  

  نتائج البحث  - أ

الغالف األمامي، ) 1(لمادة خط إمالء  الذي يتكون من لتعليمي  هو كتاب اإلنتاج -1
الفصول السبعة، ) 5(قائمة احملتوى، ) 4(رمز األصوات العريب، ) 3(مقدمة، ) 2(
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 لقسم األدب العريب 2009وهو يقوم على املنهج الدراسي . وقائمة املراجع) 6(
 . جامعة ماالنج احلكومية

 الرسم الصحيح تعليم املادة خط إمالء من حيث  يف االختبار القبليأن عدد نتيجة -2
 قبلاجلمل خبط النسخ ورسم اهلمزة بشىت أحواهلا وأشكاهلا حسب قواعدها 

املادة  تعليمأما عدد النتيجة يف و. 1483الكتاب التعليمي حصلت على استخدام 
أي أن النتيجة يف  1866 الكتاب التعليمي حصلت علىبعد استخدام  خط إمالء

 استخدامه قبل  من النتيجةثر أكالكتاب التعليميباستخدام املادة خط إمالء  تعليم
  .383بالفرق 

الكتاب التعليمي من حيث تلك النسبة املائوية قبل استخدام  مبعدل إىل أن النتيجة -3
 ه بعد استخدامة النسبة املائوي معدلصفةاوأما مو %. 67 املهارات حصلت على

إنتاج  أي. مقبولةر القبلي فهي ان االختبم % 18بالفرق   %85 علىحصلت 
 الكتابة مهارة لتنمية واستخدامه إجيايب املادة خط إمالء  لتعليم الكتاب التعليمي

  .بني االختبار القبلي واالختبار البعدي % 18 مبعدل فعال
  
  
  

   البحث توصيات-ب

ترجو الباحثة مل تقدم يف الكتاب التدريبات على أساس مهارة االستماع، لذلك  -1
الباحثة ملن يستخدمه من املعلمني أن يقدم التدريبات على أساسها أثناء عملية التعليم 

ومع ذلك ترجو الباحثة . مستخدما الوسائل احلاسوبية العصرية لزيادة جاذبية تقدميها
مؤلفو الكتاب التعليمي للمواد العربية اآلخرون بتقدمي التدريبات على أساس أن يفكر 

 .وية األربعة ألجل ترقيتها لدى الطلبةاملهارات اللغ
 

  البحث  اقتراحات-ج

ية لقراء الذين يهتمون كثريا باللغة العربل مفيدة أن تكون نتائج البحث ة الباحثورجت -1
الكتاب  إنتاج ةالباحث تجرب، ألن يف هذا البحث، وتعليمها يف املدرسة واجلامعة
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 عن هذا ة الباحثترأ و. مهارة الكتابةمواد اإلمالء واستخدامه لترقيةلتعليم التعليمي 
، لتكون اللغة العربية سهلة تنوعة التعليمية امل الطريقةجيب علينا أن نطبقبأن البحث 

 .هايتعمقملن الذي 
هذا الكتاب يقتصر على سبع موضوعات اخلط واإلمالء، لذلك ترجو الباحثة  -2

ى مثل عالمات الترقيم مثال الباحث التايل بأن تعد املواد التعليمية ملوضوعاا األخر
 .ألجل ضروريتها يف كتابة املقاالت العلمية أوغريها
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 جامعة ماالنج الحكومية
 كلية اآلداب

 قسم األدب العربي
 خطة الدراسة

  -----------------------------------  
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  إجباري :    موقف المادة -3
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 :   موعد االستشار -7
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 على الكتابة الصحيحة مطابقا بقواعد الخط واإلمالءقدرة الطلبة 

  
   الموضوعات وجدول تقديمها- جـ

  المراجع  أساليب التدريس  الموضوعات  اللقاء
  عرض خطة المحاضرات  1-5

كتابة الحروف الهجائية بخط 
  النسخ

نماذج، مناقشة، 
  تدريبات، أعمال منزلية

1  

كتابة الحروف الهجائية بخط   6
ام النسخ ورسم األرق
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  تدريبات، أعمال منزلية
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كتابة الحروف الهجائية   7
  الممدة بخط النسخ
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  تدريبات، أعمال منزلية
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كتابة الكلمات المحتوية على   8
ا د ذ ر ز و ال : الحروف

  بخط النسخ

نماذج، مناقشة، 
  تدريبات، أعمال منزلية

1 

توية المح(كتابة الكلمات   9
ج ح : على الحروف

/ ب ت ث ن ي/خ  

نماذج، مناقشة، 
  تدريبات، أعمال منزلية

1 



  بخط النسخ ) س ش/ ف ق 
المشتملة على (كتابة الكلمات   10

/  ل ك/ ط ظ/ ص ض: الحروف
   بخط النسخ    هـ/ م / ع غ 

نماذج، مناقشة، 
  تدريبات، أعمال منزلية

1 

كتابة اآليات القرآنية  بخط   11
  النسخ

ماذج، مناقشة، ن
  تدريبات، أعمال منزلية

1 

نماذج، مناقشة،   الهمزة في أول الكلمة  12
  تدريبات، أعمال منزلية

1 

نماذج، مناقشة،   كتابة الهمزة المتوسطة  13
  تدريبات، أعمال منزلية

1 

نماذج، مناقشة،   كتابة الهمزة المتطرفة  14
  تدريبات، أعمال منزلية

1 

 الكلمة في وسط(األلف اللينة   15
  )وفي نهاية االسم

نماذج، مناقشة، 
  تدريبات، أعمال منزلية

1 

في نهاية الفعل (األلف اللينة   16
    )والحرف

نماذج، مناقشة، 
  تدريبات، أعمال منزلية

1 

  االختبار النهائي  17
  
   التقويم- د

  %)25(مشاركة فعالة في المحاضرة  -1
  %)30(أداء الوظائف  -2
  %)45(االختبار النهائي  -3

  
  المراجع-هـ
جامعة ماالنج . الكتاب التعليمي للمادة خط إمالء. 2010. مزية، ليلي -1

 .قسم األدب العربي: الكومية

  امللحق الثاين
  البعديالقبلي واالختبار مقرر 

 استخدام الكتاب التعليمي خط إمالء لترقية مهارة الكتابة
)حبث تطويري جبامعة ماالنج احلكومية(  

 
 اإلمالء

  )21: القيمة (.تية يف أماكنها املناسبة منونة ضع الكلمات اآل  -أ 



   عبء–خطَأ – جرِيء – مساء – هناء – جزء –ملجأ 

 تنةً بةً خرييمت أن مجعيلإِ .......... عت إلدارة هذا امللجنامِ، وقد عية واأليتزجللع

ثقيال ........ محل هذا الفتى مؤمنا بواجبه عطُوفًا على املساكني لقد ......... فتى 

وكان الفىت يتم أعمالَه .......... ولكنه كان نشطًا محبا عمله يشتغل صباحا و 

وقد وجد سكانُ امللجأ حتت رعايته ........... بعد جزٍء ال يرتكب ......... 

  .وراحةً............... 

  )39: القيمة( .صل حروف الكلمات التالية مع تغيري ما يلزم   -ب 
1-  نُّ+ إِ + ي      ........................ =  
2-  هْـ + ي + أُ+ د     ........................ =  
3-  ب + ا+ نَ + أُ + ا + ق   ........................ =  
4-  ج + أ + ز + ي +ن    ........................ =  
5-  زِ + ا + أَ+ م + ر +ك    ................... =.....  
6-  م + ب + أُ + د +ه    ........................ =  
7-  ي + أُ + رِ + ق + ه    ........................ =  
  = ........................  ك+ إ + قَا + د + ص +  أ  -8
9-  ب + هُـ + أ + و +م    ........................ =  

10-  ر  + ا+ هَـ  + أَ+ ا + ج  .......... =..............  
11-  ت  + ا + ك + أٌ+ ف  ........................ =  
12-  د + أٌ+ ف      ........................ =  
13-  لْ + م + أٌ+ جِ + ت   ........................ = 

 
 )40:القيمة(اكتب ما ميلى عليك   -ج 

  )أكرمين أمحد إكراما بالغا (.................................... - 1



  )استطاع ااهدون مقامة األعداء (.................................... - 2
  )على الناس احترام العلماء (.................................... - 3
 )يتوكّأ الشيخ على العصا (.................................... - 4

 )ارتكب الالعب اخلطأ (.................................... - 5

  )استغفروا ربكم الغفّار استغفارا  (.................................... - 6
  )واعبدوااهللا وال تشركوا(  .................................... - 7
8 - ....................................  )سوهو مساعد من به بؤ(  
 )رحم اهللا امرأً قنوعا (.................................... - 9

  )اختبأْت طويال يف املخبإ (.................................... -10
  اخلط

 )100: القيمة (اكتب اجلمل اآلتية خبط النسخ  -د 
  قل أعوذ برب الفلق -1
  اجلنة حتت أقدام األمهات -2
  وجاء ربك وامللك صفا صفا -3
  واستعينوا بالصرب والصالة -4

  -احلمد هللا رب العاملني-
  ........ن مهزات قطع، إالّيف اجلمل اآلتية ما حتته خط يتضم -1

   الغريقإنقاذ جيب علينا -أ
   ضربات قلب ليلى من الفرحِأسرعت - ب
  ن صوت املؤذارتفع - ج
   من الدول املتقدمة يف الصناعةأمريكا -د

  ......... يف اجلمل اآلتية ما حتته خط يتضمن مهزات وصل، إالّ-2
   الطعاَمالطفل أىب -أ

   كمالامسي - ب
   باحلَقِسكاستم - ج



   طالب جمتهِدأمحد-د
  ....... يف اجلمل اآلتية جتد مهزة متوسطة-3

   أؤخربك عما شاهدته يف الرحلة؟-أ
   سأحفظ له إحسانه- ب
   دخل حممود وأكل الغداء- ج
   عرب اجلنود األعداء-د

  ....... يف اجلمل اآلتية جتد مهزة متطرفة-4
   يتألأل النجم يف السماء-أ

   القرآن الكرمي هم يقرؤون- ب
   أئفكا آهلة دون اهللا تريدون؟- ج
   أأسألك عن أخبار احلرب والسالمِ؟-د

  ... هذه العبارات عن مهزة القطع اآلتية  صحيحة، إالّ-7
   توضع اهلمزة فوق األلف إذا كانت مفتوحة أو مضمومة-أ

   من مواضعها مصدر الفعل اخلماسي والفعل السداسي - ب
  الثي املهموز من مواضعها مصدر الث- ج
   هي تكتب وتنطق يف وسط الكالم-د

  ... العبارات اآلتية عن مهزة الوصل صحيحة، إالّ-8
   تكتب دائما ألفا، سواء أكانت يف أول الكالم أم يف وسطه-أ

   ال تنطق إال عند البدء ا يف الكالم- ب
   كل اهلمزات اليت يف أول احلروف مهزات وصل - ج
  التعريف ) أل(اسم، ابن، ابنة، امرؤ، امرأة ومهزة :  من مواضعها يف األمساء -د

  :الفرق بني مهزة الوصل ومهزة القطع يتلخص يف أن-9
   مهزة الوصل تثبت يف أول الكالم نطقا وكتابة-أ

   مهزة الوصل حتذف يف وسط الكالم نطقا ال كتابة- ب
   مهزة القطع تثبت يف أول الكالم ويف وسطه نطقا وكتابة- ج



  كر صحيح مجيع ما ذ-د
  ..... الترتيب الصحيح ألقوى احلركات اليت تؤثر على كتابة اهلمزة املتوسطة هو-10
   الضمة، الكسرة، الفتحة-أ

   الكسرة، الضمة، الفتحة- ب
   الكسرة، الفتحة، الضمة- ج
   الفتحة، الضمة، الكسرة-د
  .....ةخالفا للقواعد العامة األصلي) النربة( كتبت اهلمزة املتوسطة على الياء -11
   إذا كانت اهلمزة مفتوحة  أو مضمومة بعد ياء ساكنة -أ

   إذا كانت اهلمزة مكسورة وقعت بعد ألف مد- ب
   إذا كانت اهلمزة ساكنة و ما قبلها مكسورا- ج
   إذا كانت اهلمزة مضمومة بعد حرف مكسور-د
  : الفرق بني اهلمزة املتوسطة واهلمزة املتطرفة يتلخص يف أنّ-12
  املتطرفة تتأثر يف كتابتها حبركة احلرف الذي قبلها، وال أثر فيها حلركتها هي اهلمزة -أ

   اهلمزة املتوسطة تتأثر حبركتها هي وحبركة احلرف الذي قبلها- ب
 اهلمزة املتوسطة هي اليت تكون يف وسط الكلمة، بينما اهلمزة املتطرفة تكون آخر - ج

  الكلمة
   مجيع ما ذكر صحيح-د
  تالية تكتب فيها اهلمزة املتوسطة منفردة أي احلاالت ال-13
   إذا كانت مفتوحة وقبلها حرف صحيح ساكن-أ

   إذا كانت مفتوحة وقبلها ألف ساكنة- ب
   إذا كانت مضمومة ومل يكن ما قبلها مكسورا- ج
  إذا كانت مكسورة وقبلها حرف ساكن-د

  .....تنوين الفتح إذا نونت اهلمزة املتطرفة بتنوين الفتح فال نضيف ألفا عليها -14
   إذا كان ما قبلها ألفا أو قبلها مفتوحا-أ

   إذا كان ما قبلها ساكنا وال يوصل مبا بعده- ب



   إذا كان ما قبلها ساكنا ويوصل مبا بعده- ج
   إذا كان ما قبلها مضموما أو مكسورا-د
  ...... اهلمزة اليت تقع يف آخر الكلمة تسمى-15
   اهلمزة املتوسطة-أ

  ع مهزة القط- ب
   اهلمزة املتطرفة- ج
   مهزة الوصل -د
  ...... تكتب اهلمزة املتطرفة-16
   على ياء إذا كان ما قبلها مكسورا-أ

   على واو إذا كان ما قبلها مضموما- ب
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BAB I 

MENULIS HURUF HIJAIYAH MENGGUNAKAN KHAT NASKHI 

 

Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari bab ini, pembelajar diharapkan dapat: 

1. Menulis huruf hijaiyah menggunakan khat naskhi 

2. Menjelaskan kaidah penulisan huruf hijaiyah menggunakan khat naskhi 

3. menyebutkan huruf-huruf hijaiyah yang memiliki keserupaan bentuk 

4. Menulis syakal dan angka-angka 

5. Menjelaskan kaidah penulisan huruf hijaiyah yang dapat dipanjangkan 

menggunakan khat naskhi 

6. Menulis huruf hijaiyah yang dapat dipanjangkan menggunakan khat 

naskhi 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Khat Naskhi 

Abjad Arab atau yang lebih dikenal dengan huruf hijaiyah jumlahnya 

ada dua puluh delapan huruf atau tiga puluh dengan ditambah lam-alif dan 

hamzah. Cara menuliskannya dimulai dari sebelah kanan berjalan ke kiri.  

Seni menulis huruf Arab yang dalam bahasa Arabnya khat biasa juga 

disebut Kaligrafi berasal dari bahasa Latin “Kalios” yang berarti indah dan 

Graph yang berarti tulisan. Jadi kaligrafi berarti tulisan Arab yang indah. Indah 

dalam arti halus dan berseni. Di sini yang dipentingkan selain kebenaran 

bentuk tulisan juga keindahannya termasuk kerapian dan kebersihannya.  

Kecakapan menulis halus huruf Arab sebenarnya adalah kecakapan 

dalam menggunakan (ujung) pena ketika menulisnya. Di samping mengetahui 

kaidah dan aturan-aturannya. Kecakapan tersebut akan dapat diwujudkan 

dengan latihan terus menerus yang tidak mengenal rasa jemu.  

Ada beberapa macam model khat Arab, di antaranya adalah kufi, 

naskhi, riq‘i, farisi, tsulutsy, dan diwani. Dari beberapa model khat tersebut, 

khat naskhi adalah khat yang paling banyak digunakan sebagai bentuk tulisan 

yang sudah terkenal di seluruh dunia dan dipergunakan untuk menulis buku-

buku ilmiah atau majalah dan surat kabar. Terutama Alquran dan hadits, 

tetapi kadang-kadang juga dipakai untuk dekorasi. Adalah Ibnu Muqlah (wafat 



413) dikenal sebagai kaligrafer (khatthath) yang menyempurnakan khat 

naskhi ini. 

Khat naskhi ini merupakan patokan pokok dari semua bentuk model 

khat. Sedangkan ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut: 

1. Bentuk huruf (cara menulisnya) tegak. 

2. Posisi ujung pena tegak (kalau dituliskan ke bawah membentuk garis yang 

tipis sedangkan kalau dicoretkan ke samping membentuk garis yang 

tebal). 

3. Kata demi kata ditulis mendatar di atas garis 

4. Ukuran tinggi huruf adalah alif. 

5. Cara menulisnya tidak membuat sudut. Dalam arti setiap sudut atau 

lekukan merupakan garis yang melengkung (elastis), tidak kaku atau 

meruncing. 

 

 

 

 

1. Menulis  ب ت ث ف رزو Menggunakan Khat Naskhi 

BA’/TA’/TSA’. Huruf ba’, ta’ , tsa’ dan fa’ adalah huruf-huruf yang 

berasal dari bentuk yang sama. 

Untuk menulis ba’ ta’ dan tsa’, 

caranya adalah diawali dari bagian atas 

kanan, mata pena hampir penuh, lalu 

membelok ke samping kanan berangsur 

kecil, dan berjalan mendatar ke kiri (agak 

melengkung ke bawah sedikit) mata 

pena penuh, kemudian dibelokkan ke 

atas (berangsur kecil) sampai berbentuk 

runcing, tinggi huruf satu kotak, panjang 

2 kotak. Ba’ bertitik satu tepat di bawah 

(tengah) huruf. Ta’ bertitik dua di atas 

(tengah) huruf. Tsa’ bertitik tiga, titik 

yang ketiga berada di tengah dua titik. 

 



Menulis titik, sikap ujung pena 45 derajat 

dimulai dari kiri turun (serong) ke kanan 

bawah.        

 FA’. Untuk menulis fa’ caranya 

seperti menulis ba’, ta’ dan tsa’ 

dengan ditambah kepala yang 

merupakan lingkaran kecil dan 

berleher. Dengan ditambah titik satu 

tepat di atas lingkaran kecil yang 

merupakan kepalanya. Membentuk 

kepala fa’ dimulai dari kanan (bawah) 

ke kiri (atas) kemudian turun ke 

bawah sehingga membentuk 

lingkaran bulat mirip segitiga dan 

berlubang tengahnya. 

 

RA’/ZA’. Huruf Ra’ dan Za’ ditulis dari bagian kanan atas (mirip huruf 

ba’ lebih tajam sedikit), lalu berjalan ke kiri (melengkung) berangsur kecil 

sampai batas garis pertama, kemudian berangsur besar sampai ke atas garis 

kedua, dan dibelokkan ke atas (sedikit melengkung) sampai menyentuh garis 

pokok, (pena berangsur mengecil), dan berakhir runcing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinggi kedua huruf ini adalah ¾ dari garis kedua tinggi alif, kemudian 

bagian selanjutnya berada di bawah garis kedua (masuk garis ketiga). 

Supaya ujung dari ra’ maupun za’ dapat runcing adalah sebagai berikut: 



Semula ujung pena ditekankan penuh sehingga merupakan garis tebal dan 

dituliskan sampai membentuk separo lingkaran nun. Selanjutnya pena bagian 

belakangnya diungkit (diangkat) sedikit demi sedikit sambil dijalankan sampai 

dengan yang menekan hanya ujungnya bagian muka sekali. Dengan cara 

demikian dan menjalankan pena dengan cepat maka akan terlukislah huruf 

ra’ maupun za’ yang indah. 

 

WAWU. Bentuk wawu sebenarnya adalah merupakan bentuk ra’ yang 

diberi kepala (lingkaran kecil berlubang). Bagaimana agar wawu dapat 

berujung runcing, teorinya seperti pada ra’ dan za’. Munir menjelaskan (2004: 

29) bahwa untuk membentuk runcingnya bisa secara langsung dengan cara 

gerakan cepat atau dengan cara dilukis dulu. 

 

 

 

 

 

Nah, sekarang coba tirukan contoh tulisan ب ت ث ف رزو berikut ini 

dengan cara memulainya dari baris paling bawah lalu naik sampai baris 

paling atas! Tapi ingat huruf-huruf tersebut ditulis di atas garis! 
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2. Menulis ا، ط، ظ، ك، ل Menggunakan khat Naskhi 

ALIF. Huruf alif bentuknya 

tidak tegak lurus, melainkan sedikit 

miring ke kiri, kurang lebih setengah 

titik. Tinggi dua garis atau dua kotak 

(lima titik), sebagai ukuran tinggi 

semua huruf. Menulisnya dari atas ke 

bawah. Diawali dari ujung atas, 

ukuran mata pena separuh dari 

besarnya, lalu digoreskan lurus ke 

 

 

 

 

 

 

 

 



bawah, ukuran besarnya tetap, 

sampai pada bagian akhir (bawah) 

dibelokkan sedikit ke kiri.  

 

THA’/DHA’. Huruf tha’ dan dha’ terletak di atas garis. Garis lurus ke 

atas yang merupakan bentuk alif berada tepat di tengah-tengah pertemuan 

garis pada bagian yang bulat telur. Cara menulisnya diawali dari bagian 

bawah alifnya (lihat anak panah 1), lalu membentuk lengkungan (oval) ke 

arah kanan (berangsur besar) sampai anak panah 2, dan berjalan mendatar 

ke kiri (besar) sampai akhirnya berbentuk runcing dengan cara dilukis. 

Kemudian meletakkan huruf alif di atasnya, dan menambah kepala (seperti 

koma) tepat di atas huruf alif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAF. Huruf kaf tingginya sama dengan alif. Bagian bawahnya kira-kira 

2/3 tinggi bagiannya yang seperti alif. Kemudian hamzahnya ditulis di atas 

garis pertama dari tinggi alif. Cara menulisnya dimulai dari atas turun ke 

bawah kiri kemudian ke kanan turun sedikit lantas ke kiri. Dimulai dari bagian 

alifnya (anak panah 1). Lalu berjalan lurus ke samping kiri (pena penuh) yang 

berakhir dengan membelok sedikit ke atas atau dibiarkan tumpul sama saja. 

Meletakkan kepala di atas alif dan membuat hamzah yang berbentuk seperti 

huruf S diletakkan di tengah huruf (lihat bentuknya). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LAM. Huruf lam tingginya dua garis. Bagian yang berada di atas garis 

(kedua) adalah bentuk alif. Sedangkan bagian yang berada di bawah garis 

(digaris ketiga) bentuknya seperti bentuk nun yang berada di bawah garis, 

hanya saja lebih sempit sedikit. 

Cara menulisnya adalah 

dimulai dari menulis alifnya (lurus ke 

bawah), pena separoh dari besarnya 

lalu membentuk lengkungan ke 

samping kiri (pena penuh), dan 

dibelokkan ke atas berangsur kecil 

yang berakhir dengan runcing. 

(lengkungan huruf lam ini besarnya 

sama dengan huruf nun). Pada 

bagian atas diberi kepala seperti huruf 

tha’. 

 

 

 

 

 Selanjutnya mari berlatih menulis ا، ط، ظ، ك، ل dengan menirukan 

contoh yang ada dengan urutan dimulai dari baris paling bawah ke atas! 

Ingatlah semuanya ditulis di atas garis kecuali lam ditulis memotong garis! 
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3. Menulis ج، ح، خ، ع، غ ، ء Menggunakan Khat Naskhi 
JIM/CHA’/KHA’. Bagian kepala jim, cha, dan kha’ di atas garis kedua 

(garis alif). Ditulis dari kiri (agak melengkung sedikit) arah ke kanan. Apabila 



sekira sudah sama panjangnya 2/3 ba’, ta’, tsa’, kemudian pena ditarik ke kiri, 

apabila sudah sampai dipertengahan panjang garis pertama yang mendatar 

itu kemudian dicoretkan ke bawah membentuk setengah lingkaran, dengan 

ekor lebih panjang sedikit. 

Untuk menulisnya, caranya adalah dimulai dari bagian atas 

benjolannya (anak panah 1), lalu memutar ke kanan agak dilengkungkan 

sedikit (pena penuh), selanjutnya membentuk lingkaran berangsur kecil 

(sampai setengah lingkaran) dan kembali meneruskan lingkaran berangsur 

tebal dan berakhir runcing (bisa dengan cara dilukis). Lihat gambar berikut ini. 

 

 

 

  

 

 

 

 

AIN. Bentuk ain sama dengan ghain. Keduanya memiliki alis (hijab) 

yang berbentuk seperti bulan sabit, yang cara menulisnya dapat digambar 

dengan mata pena tersendiri, atau dengan cara membalikkan mata pena, 

sehingga ujung depannya lancip dan runcing. Sedangkan cara menulis 

badannya adalah sama dengan cara menulis badan jim, cha’ dan kha’. 

   Dari bagian benjolannya (1) lalu memutar 

ke kanan agak dilengkungkan sedikit (pena 

penuh), selanjutnya membentuk lingkaran 

berangsur kecil (sampai setengah lingkaran) 

dan kembali meneruskan lingkaran 

berangsur tebal dan berakhir runcing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 HAMZAH. Huruf hamzah menulisnya 

dimulai dari ujung atas (bagian yang 

melengkung ke bawah) pena penuh, lalu 

memutar ke kiri bawah berangsur kecil dan 

membelok ke kanan (pena penuh). 

Kemudian mengulang lagi dari bagian 

kanan bawah lalu diluruskan ke kiri (agak 

menukik ke bawah) dan berakhir runcing. 

Ukuran huruf kurang dari satu kotak. 

 

 Cobalah tirukan tulisan berikut seperti dalam contoh! dimulai dari baris 

paling bawah lalu ke atas!  

 الرقم     

................... ................... ................... ................... ................... 
-1 

................... ................... ................... ................... ................... 
-2 

................... ................... ................... ................... ................... 
-3 

................... ................... ................... ................... ................... 
-4 

................... ................... ................... ................... ................... 
-5 

................... ................... ................... ................... ................... 
-6 

................... ................... ................... ................... ................... 
-7 

 

 



4. Menulis س، ش، ص، ض، ن، ق، ي  Menggunakan Khat Naskhi 

 NUN. Huruf nun tingginya dua titik, sedangkan badannya idealnya tiga 

titik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membentuk nun dimulai dari ujung atas (anak panah 1), besar mata pena 

sama dengan huruf ra’ lalu turun sampai batas garis berangsur kecil, 

selanjutnya membentuk lengkungan ke samping kiri (pena kembali penuh) 

sampai akhirnya dibelokkan ke atas berangsur kecil dan runcing sama 

dengan badan huruf sin. 

 

QAF. Huruf qaf terbentuk dari kepala huruf fa’ dan huruf nun dengan 

ditambah dua titik tepat di atasnya. Perbedaan huruf qaf dan fa’ adalah badan 

huruf qaf terbentuk dari huruf nun, sedang huruf fa’ badannya terbentuk dari 

huruf ba’. 

         Menulis qaf dimulai dari bagian 

bulatannya (anak panah 1) lalu 

melingkar ke atas (sama dengan 

bulatan fa’) sampai ke atas garis. Lalu 

membentuk lengkungan ke kiri (pena 

penuh) sampai akhirnya dibelokkan 

ke atas lurus dengan bagian bawah 

bulatan dan berakhir runcing 

(lengkungan lebih lebar dari huruf 

nun) 

 

 

 



 

 

 SIN/SYIN. Huruf sin dan syin memiliki tiga gigi. Antara gigi pertama 

dan kedua lebarnya satu titik, dan antara gigi kedua dan ketiga lebarnya satu 

setengah titik. Badan sin terbentuk dari huruf nun. 

 Dari lengkungan bagian kanan, (mata 

pena sebesar alif), lalu penuh, dan 

membentuk lengkungan kedua lebih 

lebar dari yang pertama, selanjutnya 

memutar ke bawah (membentuk 

lengkungan seperti cangkir), yang 

berakhir dengan runcing. Bentuk 

lengkungan sama dengan nun. 

SHAD/DLAD. Badan shad dan dlad terbentuk dari badan huruf nun. 

Bulatannya sama dengan bulatan pada huruf tha’ dan dha’.  

Diawali dari bagian atas pena kecil 

(1), lalu membentuk lengkungan oval, 

pena berangsur tebal sampai batas 

badannya (3). Selanjutnya turun ke 

bawah (agak miring sedikit) pena 

berangsur tipis (sampai pojok bawah). 

Langsung membentuk lengkungan 

persis badan huruf Sin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YA’. Huruf ya’ ditulis 

memotong garis. Menulisnya 

dimulai dari bagian atas (anak 

panah 1) membentuk lengkungan 

ke bawah sedikit (pena penuh). Dan 

berjalan menurun berangsur kecil 

lalu belok ke kanan (tebal lagi), 

selanjutnya dibelokkan lagi ke kiri 



 

 

sampai berakhir runcing sama 

dengan qaf. 
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5. Menulis  ،ال م، هـ،د، ذ  Menggunakan Khat Naskhi 

 DAL/DZAL. Huruf dal dan zdal serupa dengan huruf kaf yang 

bersambung dengan alif, juga serumpun dengan huruf kaf di awal kalimat dan 

lam-alif, bedanya huruf dal tidak memiliki hilyah (hiasan). Akhir ujung huruf dal 

dan dzal mengarah ke atas dan berbentuk lancip. 

Menulis dal dan dzal dimulai dari ujung atas (bagian yang meruncing 

ke bawah). Pena penuh lalu berjalan melengkung ke bawah (berangsur kecil). 

Selanjutnya membelok ke kiri mata pena penuh sampai akhirnya ditarik 

sedikit ke atas. Tinggi huruf satu kotak, sedangkan panjangnya kurang dari 

satu kotak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIM. Untuk menulis mim dengan ekor pendek, caranya dimulai dari 

bagian awal bulatannya (anak panah 1) separoh besar pena lalu melingkar ke 

atas berangsur besar dan sampai sambung (bentuk bulatan mirip segitiga). 

Selanjutnya membuat ekornya dengan cara mempercepat gerakan pena.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Adapun cara menulis mim 

dengan ekor panjang dimulai dari 

bagian atas (arah panah 1) pena 

penuh, lalu berjalan ke kanan (agak 

turun) dan dibelokkan ke kiri pena 

masih penuh (sampai batas pojok). 

Kemudian berjalan menurun (lurus) 

mata pena separoh dari besarnya 

sampai akhirnya berbentuk runcing 

(mirip huruf alif). 

 

 

LAM-ALIF. Tinggi huruf setinggi alif. Ada dua model tulisan lam alif 

yang dapat dijelaskan gambar berikut ini!  

Ditulis dari bagian atas kiri (pena 

penh), lalu berjalan menyerong ke 

samping bawah kanan berangsur 

kecil dan bagian bawah lurus (pena 

penuh), kemudian membentuk seperti 

alif dari atas kanan yang akhirnya 

dibelokkan ke kiri bersambung 

dengan bagian bawah kiri. Kedua 

ujung atas masing-masing diberi 

kepala yang berbeda.  

 

 

 Dimulai dari bagian atas kiri, hanya 

lebih tajam lengkungannya, lalu 

membentuk lingkaran seperti huruf 

ha’/ta’ marbuthah, dan langsung 

diteruskan lurus ke atas bagian kanan 

yang berakhir runcing (mata pena 

lebih kecil sedikit dari huruf alif. 



 

 

HA’. Sepintas bentuknya seperti segitiga. Tingginya satu garis. 

Coretan pertama membentuk garis seperti dal dan dzal, hanya bagian 

bawahnya agak naik sedikit. Kemudian disambung dengan sebuah lingkaran 

kecil dan harus kosong/berlubang yang selanjutnya ditambah dengan ekor 

seperti ekor wawu, ra’ atau za’. Sedangkan kalau ha’ ditulis tersendiri (lepas 

seperti ta’ marbuthah lepas) bentuknya seperti lingkaran yang dibuat dalam 

bentuk segitiga elastis. Ditulis dari atas ke bawah. Menurut Masruri (2002: 20) 

huruf ta’ marbuthah terbentuk dari huruf dal yang dikecilkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar dua model tulisan ha’ di atas! Ha’ pada sebelah kiri 

menulisnya diawali pada bagian atas (arah anak panah), mata pena penuh, 

lalu membentuk bulatan dari arah kanan melingkar ke kiri dan langsung 

bergabung dengan bagian awal, mata pena mengecil (3/4 dari besarnya). 

Huruf ini paling kecil (kurang dari satu kotak).  

 Ha’ model sebelah kanan, menulisnya dimulai dari bagian kiri, (mirip 

huruf dal), agak panjang sedikit, lalu membentuk lengkungan, pada bagian 

bawah berjalan menanjak ke sebelah kiri mengikuti yang atas, selanjutnya 



membuat lengkungan kecil yang berlubang sebesar satu titik berbentuk 

segitiga dan berakhir runcing, huruf satu kotak penuh. 
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B. Angka dan Charakat/Syakal  

 Menulis angka dimulai dari kanan ke kiri (sebagaimana menulis 

hurufnya). Hanya saja kalau angka itu merupakan angka 10 (sepuluh) ke 

atas, cara menuliskannya seperti angka latin. Demikian juga dengan syakal, 

cara menulisnya juga dimulai dari sebelah kanan. Syakal atau charakat 

pertama kali diciptakan oleh seorang ahli bahasa Arab yang hidup di masa 

pemerintahan Daulah Umawiyah, yang bernama Abu al-Aswad al-Dualy 

(wafat 69 H). syakal atau charakat yang diciptakannya itu berbentuk titik-titik. 

Kemudian diubah dan disempurnakan oleh al- Khalil ibn Ahmad (wafat 170 

H), seorang pakar ilmu Nahwu (sintaksis). Ciptaannya inilah yang menjadi 

dasar untuk syakal atau charakat dalam tulisan Arab sampai sekarang. 

Lihatlah gambar angka dan syakal di bawah ini! 

 

 

 

 

 

Gambar Angka 

 

 

 

 

 

Gambar charakat atau syakal 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Setelah membaca uraian di atas, mari berlatih menulis angka dan 

syakal sebagaimana dalam contoh berikut ini! 
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C. Huruf-huruf Hijaiyah Yang Dapat Dipanjangkan 

 Huruf-huruf hijaiyah yang dapat dipanjangkan ada dua kategori, yaitu 

(1) dipanjangkan di bawah garis yaitu huruf-huruf nun, sin, shad, lam, ya’ dan 

qaf, (2) dipanjangkan di atas garis, yaitu huruf ba’, fa’ dan kaf. 

1. Huruf hijaiyah yang dipanjangkan di atas garis 

1.1 huruf ba’/ta’/tsa’ dan fa’ 

Jika dipanjangkan posisi huruf bagian bawah tetap mendatar, adapun 

panjangnya berkisar 3 sampai dengan 4 kotak. Bagian akhirnya 

diruncingkan dengan cara dilukis maupun secara langsung (gerakan 

cepat). Awal huruf seperti aslinya ketika belum dipanjangkan. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.2 huruf kaf 

Jika dipanjangkan yang berubah hanya bagian bawahnya dengan 

menambah hamzahnya saja dengan posisi lebih ke tengah. Panjang 

huruf antara 3 sampai 4 kotak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 huruf lam 

Jika dipanjangkan yang berubah hanya bagian bawahnya. Bagian 

yang semula melengkung (seperti nun), berubah menjadi mendatar, 

panjang huruf antara 3 sampai 4 kotak. Pada bagian kepala diberi 

hilyah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nah, pada lembar berikutnya berlatihlah menulis ba’/ta’/tsa’/fa’ 

dan lam yang dipanjangkan di atas garis! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulislah huruf-huruf berikut sebagaimana dalam contoh dengan 

menggunakan ukuran mata pena yang berbeda! Yang pertama anda dapat 

menggunakan spidol kecil yang dipotong miring 35-45 derajat ± 1 ½ mm, 

sedangkan yang kedua dapat digunakan spidol besar yang dipotong atau pen 

logam atau kayu andam (alat lain sejenis yang memungkinkan) yang dicelup 

tinta dengan besar ukuran mata pena yang disesuaikan dengan contoh! 
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2. Huruf hijaiyah yang dipanjangkan di bawah garis 

2.1 huruf sin/syin/shad/dlad 

Jika dipanjangkan yang berubah hanya bagian badannya saja, yaitu 

dengan cara dilengkungkan sampai batas garis bawah, hingga 

akhirnya berbentuk runcing. Bisa dilukis atau secara langsung. 

Panjang badannya antara 3 sampai 4 kotak. Awal huruf tidak berubah. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.2 huruf nun dan huruf qaf 

Jika dipanjangkan, maka yang berubah adalah bagian lengkungannya. 

Kedua-duanya mempunyai kesamaan lengkungan dalam keadaan 

panjang (seperti badan huruf sin dan dlad). Panjang huruf antara 3 

sampai dengan 4 ½ kotak. Bentuk awal huruf tidak berubah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 huruf ya’ 

Jika dipanjangkan, maka yang berubah adalah bagian badannya saja 

yaitu dengan cara memanjangkan lengkungan seperti huruf 

sin/shad/qaf dan nun menjadi empat kotak. Berikut ini adalah model 

gambarnya dan gambar model ya’ saifiyah. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Nah, pada lembar berikutnya berlatihlah menulis 

sin/syin/shad/dlad/nun/qaf dan ya’  yang dipanjangkan di bawah garis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulislah huruf-huruf berikut sebagaimana dalam contoh dengan 

menggunakan ukuran mata pena yang berbeda! Yang pertama anda dapat 

menggunakan spidol kecil yang dipotong miring 35-45 derajat ± 1 ½ mm, 

sedangkan yang kedua dapat digunakan spidol besar yang dipotong atau pen 

logam atau kayu andam (alat lain sejenis yang memungkinkan) yang dicelup 

tinta dengan besar ukuran mata pena yang disesuaikan dengan contoh! 
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D. Ringkasan 

1. Khat naskhi disempurnakan oleh kaligrafer bernama Ibnu Muqlah dan 

menjadi patokan pokok dari semua bentuk model khat.  

2. Cara menulis khat naskhi tidak membuat sudut (elastis). Sedangkan 

ukuran tinggi huruf-hurufnya adalah alif.  



3. Huruf-huruf yang memiliki keserupaan bentuk dalam khat naskhi 

adalah (a) alif serupa dengan bagian panjang tha’, dha’, kaf, lam, dan 

lam alif, (2) ba’ serupa dengan ta’, tsa’ dan fa’, (3) jim serupa dengan 

ha’, kha’, ‘ain, dan ghain, (4) ra’ serupa dengan za’ dan wawu, (5) qaf 

serupa dengan ya’, (6) nun serupa dengan bentuk lengkung sin, syin, 

shad, dlad, dan lam, (7) dal serupa dengan dzal, lengkung kaf, ha’ dan 

bentuk bulat lam alif. 

4. Huruf-huruf hijaiyah yang dapat dipanjangkan ada dua kategori, yaitu 

(1) dipanjangkan di bawah garis yaitu huruf-huruf nun, sin, shad, lam, 

ya’ dan qaf, (2) dipanjangkan di atas garis, yaitu huruf ba’, fa’ dan kaf. 

5. Menulis angka dan syakal dimulai dari kanan ke kiri. Hanya saja kalau 

angka itu merupakan angka 10 (sepuluh) ke atas, cara menuliskannya 

seperti angka latin. 

6. Syakal pertama kali diciptakan Abu al-Aswad al-Dualy (wafat 69 H). 

syakal atau charakat yang diciptakannya itu berbentuk titik-titik. 

Kemudian diubah dan disempurnakan oleh al- Khalil ibn Ahmad (wafat 

170 H) yang digunakan sampai sekarang. 

 

 

E. Latihan Mandiri 

1. Sebutkan huruf-huruf hijaiyah apa saja yang memiliki keserupaan 

bentuk tulisan dalam khat naskhi! 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………. 

2. Huruf-huruf hijaiyah apa saja yang dapat dipanjangkan menggunakan 

khat naskhi? Jelaskan juga cara menuliskannya! 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………
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3. Tulis ulang huruf-huruf hijaiyah berikut ini ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

 

                       

                       

                       

                       

                       



                       

4. Tulislah huruf-huruf hijaiyah yang dipanjangkan berikut ini! 

 

 

 

 

 

 

                         

                         

                         

                         

 

 

 

 

 

 

                         

                         

                         

                         

 

 

 

 

 

 

                         

                         

                         

                         

 



 

 

 

 

 

5. Tulis angka-angka Arab berikut ini menjadi font Hindi! 

321 409 567 8100 2475 

 

..................... ..................... .....................  ..................... ..................... 

1008 3478 9561 7806 455 

 

..................... ..................... .....................  ..................... ..................... 

 

6. Tulis ulang huruf-huruf hijaiyah yang bersyakal berikut ini! 
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BAB II 



MENULIS KATA MENGGUNAKAN KHAT NASKHI 
 

Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari bab ini, pembelajar diharapkan dapat: 

7. Menulis kata menggunakan khat naskhi 

8. Menyebutkan kelompok huruf hijaiyah yang tidak bisa dirangkai 

dengan sesamanya 

9. Menyebutkan kelompok huruf hijaiyah yang bisa dirangkai dengan 

sesamanya 

10. Menjelaskan kaidah penulisan rangkaian huruf hijaiyah (yang 

membentuk kata) menggunakan khat naskhi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Kelompok huruf: 



 ا، د، ذ، ر، ز، و، ال

Kelompok huruf di atas tidak bisa dirangkai dengan sesamanya, baik 

sebelum maupun sesudahnya. Kelompok huruf ini hanya bisa 

dirangkaikan dengan huruf-huruf selain kelompoknya yang berada 

sebelumnya dan tidak dapat dirangkaikan dengan huruf yang terletak 

sesudahnya. Perhatikan contoh berikut ini! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latihan 



1. Sambungkan huruf-huruf hijaiyah berikut ini menjadi bentuk kata   

menggunakan khat naskhi 
 

  =س + ر + د + م  ................. =ا + نَ + أَ  .................

.................   أَ  ................. =لَ + أ + س + ر + ب + ع= 

ةٌ + ب + لِ + ا + طَ  .................

= 

 =ح + ا + لَ  .................

.................  حِ + ا + و + د= .................  أْ + ر + س= 

................. =رٍ + ي + خ + بِ  .................   ع + ز + م= 

 =ز + ي + زِ + ع  ................. =ةٌ + ر + س + أُ  .................

ا + لً + هـ + س  ................. =ز + و + إ  .................

= 

.................  ز + نٌ + ي= .................  خ + ة + لَ + و= 

.................  =ر + ا + د  ................. =ةٌ + ي + ر + ذُ  



.................  رِ + ح + ي + لَ  ................. =ر + ذ + ذٌ + ي= 

 

B. Kelompok huruf: 

/س، ش/ ف، ق/ ب، ت، ث، ن، ي/ ج، ح، خ   

/ هـ/  م / ع، غ / ل، ك / ط، ظ / ص، ض  

Kelompok huruf tersebut di atas dapat dirangkai dengan sesamanya 

maupun huruf lain yang bukan kelompoknya.  

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merangkai kelompok 

huruf ini. Pertama, huruf jim/cha’/kha’ jika terletak di awal kata lalu 

dirangkai dengan huruf alif / dal / dzal / kaf / lam alif, maka ujungnya yang 

runcing menutup. Jika dirangkai dengan selain huruf tersebut, maka 

ujungnya hanya menganga sedikit sebagaimana ketika huruf ini berada di 

tengah kata. Ketika berada di akhir kata, maka huruf ini ditulis dalam 

bentuknya yang berdiri sendiri hanya saja bagian atasnya dihubungkan 

dengan huruf sebelumnya. Agar lebih jelas, amatilah contoh di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Latihan 
 

1. Sambungkan huruf-huruf hijaiyah berikut ini menjadi bentuk kata   

menggunakan khat naskhi 
 

.................  ا + ح + ج= .................  م + ح + و=  

.................  خ + م + أَ  ................. =ر + ر + ب + ع= 

.................  ي + ج + لُ + و= .................  ح + ج + ر= 

.................  جِ + ا + و + ب= .................  ف + رِ +خ  + ي= 

 =ا + ج + ر  ................. =ر + ا + ح + بِ  .................

.................  ح + ج + ةٌ + ر= .................  جِ + ا + ح + ب= 

.................  ج + ر + سِ  ................. =ب + ح +  ر= 

.................  ا + خ +ب=  .................  ج + ة + لَ + و= 



 =م + و + ي  ................. =لٌٌ + ي + ذَ  .................

.................  ح + د + ثٌ + ي= .................  لِ + خ + ي + ج= 

Kedua, huruf ba’/ta’/tsa’/nun/ya’ memiliki ketentuan yang sama sebagai 

berikut. (1) Ketika berada di awal kata dan dirangkai setelahnya dengan 

jim/cha’/kha’/mim, maka ditulis menanjak lalu turun sebagaimana ketika 

huruf ini berada sebelum ra’/za’/nun yang menjadi huruf terakhir suatu 

kata. (2) jika berada di tengah kata, maka bentuknya merupakan lekukan 

yang elastis. Apabila terdapat lebih dari satu lekukan, maka lekukan itu 

harus ada yang ditulis menonjol ke atas. Perhatikan contoh berikut ini. 
 

 

 

Latihan 
 

1. Urutkan huruf-huruf hijaiyah berikut ini menjadi sebuah kata lalu tulislah  

menggunakan khat naskhi sebagaimana dalam contoh! 

  ع ن ل ن ع ل نعلٌ

رهر هـ ن ن هـ ر ن 



 ا ن ي م .................... ....................

 د ب ر ت ي .................... ....................

 ة ث ا ن م ي .................... ....................

 ب ي أ د .................... ....................

 س و ن ت .................... ....................

 ث ف ا ق ة .................... ....................

 م ر ي ت ض .................... ....................

 ل ز ات ف  .................... ....................

 

Ketiga, cara menulis huruf fa’ dan qaf ketika berada di awal dan di tengah 

kata adalah sama. Ketika di akhir kata kedua huruf ini masing-masing 

ditulis sebagaimana bentuknya yang asli ketika berdiri sendiri. 

 

Tulislah kata-kata berikut ini seperti dalam contoh menggunakan khat 

naskhi! 

 

 



1. Tulislah jawaban pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menggunakan khat 

naskhi! 

  .....................من هو؟    . فيه أسنان.  هو من أعضاء جسم اإلنسان- 1

  ......................من أنا؟ .  اإلنسان يغلق باب بيته باستخدامي- 2

  ....................من هو؟ .  حيوان ضار مضر لكن القط حيبه ويأكله- 3

  ................من أنا؟ . وعادة أطلع يف الليل منريا األرض.  شكلي مستدير- 4

من أنواعي تفاح . وحيبين لطَعمي اللذيذ واملتعدد.  يتناولين ا لناس ليكون صحيحا- 5

  .....................من أنا؟  . وبرتقال

من أنا؟ . وقطعين اإلنسان وقتما أكون طويال.  موضعي يف اليد- 6

....................  

ما هو املكان؟ . يبيع التجار فيه ويشتري الزبائن بضائعهم أيضا فيه_ 7

..................  

  ..................من أنا؟ .  يستقبلين صاحب البيت يف غرفة االستقبال- 8



وأنا مباع يف الشوارع وبعض . اس ألين أقدم األخبار كلّ يوم يقرأين الن- 9

  .......................من أنا؟ . الدكاكني

  .......................... من أنا؟ .  يذكرين الناس كلما حيسب عددا ما-10

 

 

Keempat, cara menulis huruf sin dan syin di awal, tengah maupun akhir, 

bentuk kepalanya sama dengan bentuknya semula. Bila di akhir lengkap 

dengan badannya. 

Sekarang, coba tirukan contoh-contoh berikut ini! 

Latihan 

1. Tulislah lagi kata-kata  yang dihilangkan pada tempat yang kosong 

menggunakan khat naskhi! 

نما شاهدت الكعبة، استوىل علي شعور الرهبة زرت املسجد احلرام ذات مرة، وحي

 .واإلجالل، ولقد رأيت أمامي رجال مِسنا برى اهلزال جسمه

 

 الكعبة، .……………احلرام ذات مرة، وحينما ..……………زرت 

الرهبة واإلجالل، ولقد رأيت أمامي رجال  ………………… علي .………………

 …………………… برى اهلزال ………………………



واجبات، يطيع أرؤسه، وحيب اخلري، ويؤازر املسكني، ويساعد يؤدي ما عليه من 

من به بؤس أو ضعف، فإذا حان وقت الصالة قام يؤذِّنُ هلا، ويؤم رِفَاقه خبشوعٍ 

 .وخضوعٍ

 

، وحيب اخلري، ويؤازر ..…………يؤدي ما عليه من واجبات، يطيع 

و ضعف، فإذا حان وقت  أ…………… من به ……………… ، و..………………

 . وخضوعٍ..……………الصالة قام يؤذِّنُ هلا، ويؤم رِفَاقه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelima, cara menulis shad dan dlad, ketika di awal atau tengah kata, 

harus mendapat tambahan satu gerigi, dan yang ditulis hanya bagian yang 

berupa bulatan saja. Ketika di akhir kata, bentuknya adalah bentuk 

aslinya. 

 

 

 

 

 

 Cobalah menulis ulang kata-kata berikut ini! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latihan 

1. Tulislah lagi kata-kata  yang dihilangkan pada tempat yang kosong 

menggunakan khat naskhi! 

ء، تنبت حول عيون املاء، مليئَة بالنخيل، دفيئَة اجلو، الواحة جنة وسط الصحرا
أشجارها على هيئَة بديعة، ال ميل اجلالس فيئَها، فهواؤها جاف، وماؤها عذب، وفَيئُها 
بارِد، وأرضها خضراُء، والطريق إليها شاق، وجميئُها صعب، ألنه يتطلب جهدا غري 

 .القاحلةيسري يف قطع مسافة طويلة أثناء الصحراء 

  
، تنبت حول عيون املاء، مليئَة بالنخيل، دفيئَة .……………الواحة جنة وسط 

اجلو، أشجارها على هيئَة بديعة، ال ميل اجلالس فيئَها، فهواؤها جاف، وماؤها عذب، 



، ألنه …………، والطريق إليها شاق، وجميئُها ..…………وفَيئُها بارِد، وأرضها 

  .قطع مسافة طويلة أثناء الصحراء القاحلةيتطلب جهدا غري يسري يف 

2. rangkai huruf-huruf hijaiyah berikut ini menjadi kata! 

 ق ب ض ................... ص د ر ...................

 ب ص ا ق ................... ب ض ع ة ...................

  ي رض م ................... ب ع ض ...................

 ف ا ص ل ................... ص ح ا ...................

 ض و ء ................... ض ي ق ...................

 

 

Keenam, cara menulis tha’ atau dha’ baik ketika di awal, tengah maupun 

akhir kata adalah seperti bentuknya semula. 

 

 

 

 

 

 

 



Latihan 

 Coba rangkai huruf-huruf  di bawah ini menjadi kata dengan khat 

naskhi! 

 

=ر + ف + ظَ  .................  .................  ا + طَ + م + ر=  

.................  ح + ظ + ي + ر

 = 

.................  ظٌّ + ح= 

=ر + ظَ + نَ  .................  =ق + ب  + طَ ................. 

=أٌ + م + ظَ  .................  .................  طَ + خ + ر= 

.................  لِ + ظْ + م + م=  .................  طَ + ح + م= 

 

 

Ketujuh, cara menulis lam dan kaf ketika di akhir kata adalah sama, yakni 

masing-masing bentuknya ditulis seperti asalnya hanya saja untuk kaf, 

bagian bawahnya berbentuk lebih elastis dan pertemuan antara bagiannya 

yang seperti alif dengan bagiannya yang ba’/ta’/tsa’ berada di tengah garis 

kedua.  

Ketika di awal kata, kaf tingginya sama dengan alif dan terdiri dari dua 

bagian. Bagian yang berada pada garis pertama dan yang digaris kedua. 

Cara menulisnya dimulai dari yang berada digaris kedua. Kalau bagian ini 

telah selesai dihubungkan dengan huruf yang lain, baru menuliskan 



bagian yang berada digaris pertama dengan panjang garis seukuran 

panjang alif (2 garis). Pertemuan antara bagian atas dengan yang bawah 

tepat dipertemukan antara garis pertama dengan garis kedua. 

Adapun lam, tingginya ditulis dua garis lalu disambungkan dengan 

huruf lain dengan membuat siku yang elastis (tidak kaku).  

Jika berada di tengah, lam bentuknya seperti alif ketika diakhir kata lalu 

disambung pada bagian yang bawah (tanpa kehilangan bentuk sikunya). 

untuk kaf, bagian bawahnya lebih panjang jika dibandingkan dengan 

bentuknya ketika di awal kata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latihan 

1. Urutkan huruf-huruf hijaiyah berikut ini menjadi sebuah kata lalu 

tulislah  menggunakan khat naskhi sebagaimana dalam contoh! 

ا م ك ل  ا م ل ك كالَم  



ة ل م ملّةٌ  م ة ل  

 ت ا ب ك .................... ....................

  يل ب س .................... ....................

 م ق ل .................... ....................

 ك هـ ن ا .................... ....................

 ل م م .................... ....................

 د ل و .................... ....................

 ش ك ا ر .................... ....................

  ك س ر .................... ....................

 م ا ق ل .................... ....................

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kedelapan, ain dan ghain, ketika di awal kata, bentuknya hanyalah dirupakan 

bagian atasnya saja. Sedangkan apabila huruf sesudahnya berupa huruf 

yang bentuknya ke atas (seperti alif, dal, lam dan sebagainya), maka bagian 

bawah dari bentuk lingkaran itu dibuat agak bulat. Jika sesudahnya berupa 

huruf yang bentuknya mendatar (seperti ba’ dan sebagainya) maka 

bentuknya seperti bagian atas ain/ghain langsung digandengkan dengan 

huruf lain. 

Apabila bertempat di tengah kalimat, bentuknya seperti segi empat 

panjang menonjol ke atas. Dari menuliskan huruf sebelumnya, kemudian 

pena di tarik ke atas serong ke kiri dengan ukuran panjang kira-kira 2 x lebar 

pena, selanjutnya pena ditarik ke kanan (mendatar) dan apabila sudah 

sampai di atas garis di mana dimulai coretan serong ke atas, pena digoreskan 

kembali ke bawah serong ke kiri, dan selanjutnya mendatar di atas garis dan 

dihubungkan dengan huruf selanjutnya. Segi empat panjang kepala ain/ghain 

harus massive (penuh, tidak berlubang). 

Ketika di akhir kata, bagian kepala ain/ghain seperti apabila bertempat 

di tengah. Sedangkan bagian bawahnya (yang berbentuk setengah lingkaran) 

persis dibuat seperti apabila berdiri sendiri. 

 

 

 

 

Latihan 

1. Tulis ulang kata-kata di bawah ini pada tempat yang tersedia! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesembilan, Mim, ketika di awal, yang ditulis hanya bulatannya 

saja.bentuknya segi empat elastis (agak bulat) dengan goresan naik turun 2x. 

apabila di tengah, bentuknya hanya berupa garis panjang dengan ukuran 2x 

lebar pena atau berupa segi empat yang massive, cara menulisnya dengan 2 

x goresan; dari atas ke bawah lalu naik lagi, atau berupa lingkaran di tengah 

dan berlubang. 

Apabila berada di akhir, mim ditulis seperti semua. Hanya kalau 

dirupakan dengan bentuk yang bulat, ekornya tidak panjang. Jika ditulis 

dalam bentuk segi empat elastis, maka di tengah antara dua goresannya itu 

harus tidak berlubang. 

 

 

 

 

 

 

 

Latihan 



1. Tulis ulang kata-kata di bawah ini pada tempat yang tersedia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesepuluh. Ha’, ketika di awal bentuknya adalah bentuk asalnya. Jika di 

tengah, maka bentuknya seperti mim yang bertempat di tengah kata dengan 

tambahan coretan ke atas meruncing. Ditulis memotong garis (kedua alif), 

atau berbentuk ha’ asal dengan bagian atasnya disambung dengan huruf 

yang lain dengan coretan menurun (tidak mendatar). Ditulis mendatar di atas 

garis. 

 

 

 

 

Latihan 

 



2. Terjemahkan kata-kata berikut ini ke dalam bahasa Arab kemudian 

tuliskan menggunakan khat naskhi di tempat yang tersedia! 

 

Jam weeker ................................... Profesi 

 

................................... 

Kopi ................................... Tenang 

 

................................... 

Di sana ................................... Petunjuk 

 

................................... 

Hobi ................................... Insinyur 

 

................................... 

Udara ................................... Ketenangan ................................... 

3. Tulislah jawaban pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menggunakan khat 

naskhi! 

1. Mashdar  ُلمهلَ يمأَه adalah ………………… 

2. Kebalikan إِقْالع   adalah …………… 

3. Jama’ شامه adalah ………………. 

4.  م + ج+ هِـ + ت +د   kalau dirangkai menjadi ………………………….. 

5. Ism maf‘ul  ذِّبهي ذَّبه   adalah ………….. 

6. Ism fa‘il  هبني هبن adalah ……………………. 



7. Dlamir untuk orang ketiga yang menunjukkan arti perempuan banyak 

adalah …………………. 

8. fi‘il mudlari‘  َيTَِه  adalah …………………… 

9. fi‘il madly  يVِXْYَ   adalah ……………… 

10.  fi‘il amr  ZXَ[ْYَ ZXَ\َ  adalah ………………………… 

  

 

 

 

 

C.  Ringkasan 

 Semua huruf hijaiyah dapat disambung atau dirangkaikan dengan 

sesamanya atau lainnya, baik sebelum maupun sesudahnya, kecuali alif, dal, 

dzal, ra’, za’ dan lam alif. Keenam huruf tersebut tidak dapat dirangkai dengan 

sesamanya dan hanya dapat dirangkai dengan huruf hijaiyah lainnya yang 

terletak sebelumnya. 
 

D.  Latihan Mandiri 

1. Berapakah jumlah huruf hijaiyah yang tidak dapat dirangkai dengan 

sesamanya? Sebutkan! 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………… 

2. Berapakah jumlah huruf hijaiyah yang dapat dirangkai dengan 

sesamanya? Sebutkan! 



…………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………

…………. 

3. Bagaimana cara menulis ujung huruf jim/cha’/kha’ di awal kata yang 

dirangkai dengan huruf alif / dal / dzal / kaf / lam alif? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………. 

4. Jelaskan cara menulis huruf shad dan dlad di awal maupun ditengah 

kata ketika dirangkai dengan huruf lain! 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………. 

5. Tuliskan  2 contoh huruf lam dan kaf di akhir kata menggunakan khat 

Naskhi! 

…………………………………………………………………………………

……..........................................................................................................

.................................................................................................................

...................... 

6. Terjemahkan kata-kata di bawah ini ke dalam bahasa Arab lalu tuliskan 

menggunakan khat Naskhi! 

a. Unta betina 

b. Nikmat 

c. Burung 

d. Jalan 

e. Luas  



f. Jembatan 

g. Para ilmuwan 

h. Mulut 

i. Ini (pr) 

j. Peringatan 

k. Kopi 

l. Pemahaman 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………. 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………. 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………… 
BAB III 

MENULIS AYAT ALQURAN MENGGUNAKAN KHAT NASKHI 

 

 

Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari bab ini, pembelajar diharapkan dapat: 

11. Menulis ayat Alquran menggunakan khat naskhi 

 



 

 

 

Pada bab ini diberikan contoh-contoh ayat-ayat alquran yang ditulis 

menggunakan khat Naskhi. Dimulai dari potongan-potongan ayat hingga 

keseluruhan ayat dalam satu surat pendek dalam Alquran. Untuk 

meningkatkan kecakapan dan keterampilan menulis khat ini, mahasiswa 

harus banyak berlatih dengan mencontohnya (termasuk setiap tulisan khat 

Naskhi dari sumber lain yang dianggap baku/standard). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Latihan 

 Salinlah contoh-contoh ayat yang ditulis dengan khat naskhi di bawah 

ini pada tempat yang tersedia! 

(1) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

 

 

  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

 

  

 

(2) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

 

 

  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

 

 

 

 



(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

 

 

  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

 

 



 

 

 

 

 (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

 

 

  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

 

 

 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

 

 

 

 

 

 

 (5) 
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------ 
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------ 
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------ 

 

 

 

 

 

 

 (6) 
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------ 
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------ 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ 

 

(8) 
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------ 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(9) 
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(10) 
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BAB IV 

HAMZAH AWAL KATA 

 

Tujuan Pembelajaran 

 Setelah membaca bab ini, pembelajar diharapkan dapat: 

1. Menyebutkan dua macam hamzah awal kata 

2. Menjelaskan dua macam hamzah awal kata 

3. Menjelaskan kaidah penulisan hamzah qatha‘  

4. Menjelaskan kaidah penulisan hamzah  washal 

5. Menyebutkan tempat-tempat hamzah qatha‘  

6. Menyebutkan tempat-tempat hamzah washal. 

 

Sebelum membaca uraian tentang hamzah awal kata pada bab ini, 

perlu diketahui terlebih dulu tentang konsep hamzah dan alif. Hamzah )أ(   

adalah huruf yang menerima charakat, baik fatchah, kasrah maupun 

dlammah.  Letaknya bisa di awal, di tengah atau di akhir kata. Sedangkan 

alif )ا(  adalah huruf yang tidak menerima charakat (jadi selalu dibaca 

sukun/mati) dan tidak pernah berada di awal kata. Perhatikan contoh 

berikut ini. 
 

Di awal kata Di tengah kata Di akhir kata 

Hamzah Alif Hamzah Alif Hamzah Alif 



 بدا بدأَ سالَ  سأَلَ x أَخذَ

ابحأَص x كَفَأَه ـأَ كَفَـاهبـا نبن 
 

 

 

 

A. Macam Hamzah awal kata 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A A1 B B1 

سلَأَر  والْكتاب الكتاب وأَرسلَ 

 وامرأَةٌ امرأَةٌ وأكَلَ أكَلَ

دأَس دأَسأْ وقْرِأْ ااقْرو 

 واستخرج استخرج وأُسرةٌ أُسرةٌ

 وانصراف انصراف وإِنَّ إِنَّ



 Bacalah kata-kata yang terdapat pada kelompok A dan A1, kemudian 

B dan B1, lalu ulangi lagi. Dengan memperhatikan, anda akan mendapati dua 

macam hamzah awal kata. Hamzah awal kata pada kelompok A, baik 

sebelum dan sesudah ditambah huruf wawu )َو( , tetap dibaca dan ditulis di 

atas huruf alif  atau dibawahnya (perhatikan A dan A1). Sedangkan hamzah 

yang terdapat pada kelompok B, ketika sebelum ditambah wawu didepannya, 

tetap dibaca, dan tidak dibaca sesudah disambung atau diawali wawu. Di 

samping itu, hamzahnya juga tidak ditulis (ditulis dalam bentuk alif saja tanpa 

hamzah, perhatikan B dan B1). Hamzah macam pertama tersebut dinamakan 

hamzah qatha‘ )مهزةُ القطع( , sedangkan hamzah macam kedua dinamakan 

hamzah washal )مهزةُ الوصل( . 

Nashif Yamin (1992:117) mendefinisikan kedua macam hamzah 

tersebut secara lebih detail sebagai berikut: 

أول الكالم أم مهزة القطع هي اهلمزة اليت تقع يف أول الكلمة، وينطق ا سواء وقعت يف 
 .يف درجه، خبالف مهزة الوصل اليت ال ينطق ا إالّ إذا وقعت يف ابتداء الكالم

 “Hamzah qatha‘ adalah hamzah yang berada di awal kata, yang diucapkan 

baik ketika di awal maupun di tengah kalimat, berbeda dengan hamzah 

washal yang tidak diucapkan kecuali jika berada di awal kalimat”. 

Latihan 

 

1. Jelaskan konsep tentang alif dan hamzah! 

 
.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

............................................................ 

2. Berapa macam hamzah awal kata? Sebutkan! 

.................................................................................................................



.................................................................................................................

........................ 

3. Berikan contoh hamzah qatha‘ di awal dan di tengah kalimat! 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

........................ 

.................................................................................................................

............ 

 
4. Berikan contoh hamzah washal di awal dan di tengah kalimat! 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

........................ 

.................................................................................................................

............ 

 

 

 
 

1. Hamzah Qatha‘  

1.a contoh-contoh hamzah Qatha‘ dalam kalimat 

 

(A) (B) 

1- دمأحجمتهد بجنح  -1  طَالأمحدانحتيف االِْم  

2- نرأحسيإىل الفَق اجِدرا ف -2  ميفَق تأَيإذا رأَحِسنهإِلَي  



3-  إِلَي دومحم نساأحانس3 إِح-  فَظُ لَهأَحسهانسإِح 

 شاَءه عوأكَلَدخلَ محمود  -4 شاَءه محمود عأَكَلَ -4

5- أَمنهِمم لَى  -5  الْبِالَدنَ عظُوافحي طَةرالُ الشنِرِجأَمالْبِالَد  

 

Coba perhatikan contoh-contoh pada kelompok A. Anda akan 

mendapati bahwa setiap kalimat di dalamnya di awali dengan kata yang 

awalnya adalah hamzah. Setelah itu, perhatikan juga kelompok B. Kata-kata 

yang digarisbawahi adalah kata-kata yang juga ada pada kelompok A, hanya 

saja letaknya yang berbeda, yakni di tengah kalimat.  

Selanjutnya, jika anda membandingkan kata-kata yang ada pada dua 

kelompok itu, maka yang anda dapatkan adalah ketika diucapkan, hamzah-

hamzahnya itu tetap dan selalu muncul.  

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa hamzah yang berada pada kata-

kata yang bergaris bawah pada kelompok A dan B itu, selalu diucapkan di 

awal maupun di tengah kalimat dan dinamakan dengan hamzah qatha‘ .  

Hamzah qatha ditulis di atas alif ketika bercharakat fatchah atau 

dlammah, dan ditulis di bawah alif jika bercharakat kasrah. Perhatikan 

contohnya di bawah ini! 

 

ِِاذُ اخلضرواتتاِء يف اإلٍِِأَكل اُألسن  
Lebih lanjut, Shalih Almalik, dkk menjelaskan (1982: 198) apabila 

hamzah qatha‘ didahului oleh hamzah istifham  atau ha’ tanbih , )مهزة االستفهام(

)هاء التنبيه( , atau lam bercharakat fatchah )الم املفتوحةال( , maka hamzahnya 

ditulis di atas huruf yang sejenis dengan charakatnya. Perhatikanlah kata 

yang dicetak tebal pada teks berikut ini.  
 

 لتأمرون باملعروف وتنهون عن أئنكم خبري من ذلكم؟ مكُئُبنؤأَ: قال األب ألبنائه

 مل نئلَو.  أكرم إخوانك خلقاتألن الذي أحسنت إىل جارك يا حممد؟ تنأَأَاملنكر؟ 



 اجلريان قد أوصى م الرسول الِءؤهإن . حيذوا حذوك ألحاسبنهم على تقصريهم

  }وأحسن إىل جارك تكن مؤمنا{:الكرمي صلى اهللا عليه وسلم بقوله

 نتهم بالعقوق والقسوة اللئَفاعملوا يا أبنائي مبا أمرنا به نبينا صلى اهللا عليه وسلم 

  .واخلروج على تعليم الدين احلنيف

Kata َأؤنكُئُبم  setelah dimasuki hamzah istifham hamzahnya ditulis di 

atas wawu karena bercharakat dlammah. Hamzah pada kata نكمأئ juga ditulis 

di atas ya’ setelah dimasuki hamzah istifham, dikarenakan ia bercharakat 

kasrah.  Begitu juga hamzah pada kata ألنت  setelah dimasuki lam 

bercharakat fatchah dan karena bercharakat fatchah, maka ia ditulis di atas 

alif. Hamzah pada kata الِءهؤ ditulis di atas wawu karena bercharakat 

dlammah dan didahului ha’ tanbih.  

Demikianlah, hamzah qatha‘ harus ditulis di atas huruf yang sejenis 

dengan charakatnya setelah didahului oleh hamzah istifham, ha’ tanbih, atau 

lam bercharakat fatchah. Akan tetapi, ada pengecualian dari kaidah ini, yaitu 

hamzah qatha‘ yang bercharakat dlammah. Ketika didahului lam bercharakat 

fatchah, ia tidak ditulis di atas huruf yang sejenis dengan charakatnya tetapi 

ditulis di atas alif , sebagaimana kata bergaris bawah pada kalimat  هنذّبُألع
داًاباًذَعيشد . 

Sedangkan kata yang dicetak tebal paling akhir, yakni َاللئ  adalah an 

almashdariyah  )أن املصدرية( yang didahului oleh lam yang bercharakat kasrah 

dan setelahnya terletak la an-nafiyah ) ال النافية(  . Hamzah an )أن(  pada posisi 

seperti itu ditulis di atas ya’. 

  

 
1.b tempat-temat hamzah Qatha‘  

 Hamzah qatha‘ dapat anda temukan pada ism, fi‘l, maupun charf. 

Berikut ini adalah rinciannya. 

1. Pada ism, hamzah qatha‘  terdapat pada: 



a. Mashdar fi‘l tsulatsy mahmuz, misalnya   ،ٌذلٌأَخأَم فأَس ،  

b. Mashdar fi‘l ruba‘iy, misalnya ابرالٌ، إِعمةٌ، إِهادإِر 
c. Semua ism (kecuali yang dianggap hamzah washal), misalnya 

بنأّر ،ارهأَز ،دمطٌأَحاذٌ، إِبتأُس ،  
2. Pada fi‘l, hamzah qatha‘ terdapat pada: 

a. Madhi fi‘l tsulatsy mahmuz, misalnya فلَ، أَسذَ، أَمأَخ 
b. Madhi fi‘l ruba‘iy, misalnya برلَ، أَعمأَه ،ادأَر   

c. Amr fi‘l ruba‘iy, misalnya   ِلْ، أَ  أَكْممسِِِقأَح ، ن  
d. Mudlari‘ fi‘l tsulatsy, ruba‘iy, khumasy, dan sudasy untuk orang 

pertama  tunggal ) أنا( , misalnya      أَعلَم ، ،ارتأَخ ،عافأُد
رِجختأَس 

3. Pada charf, hamzah qatha‘ terdapat pada semua charf kecuali al )ال(  

yang bersambung dengan ism, misalnya نإِنَّ، أَنَّ، إِلَى، أَي 
 

Latihan 

1. Apa yang anda pahami tentang hamzah qatha‘? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………… 

2. Bagaimana cara menulis hamzah qatha‘ yang didahului oleh hamzah 

istifham, ha’ tanbih, atau lam bercharakat fatchah? Jelaskan lalu tuliskan! 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………… 

3. Bagaimana cara menulis hamzah qatha‘ bercharakat dlammah yang 

didahului oleh lam bercharakat fatchah? Jelaskan lalu berikan contohnya 

dalam kalimat! 



………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………… 

4. Sebutkan tempat-tempat hamzah qatha‘ pada ism! Lalu tuliskan contohnya 

dalam kalimat! 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………… 

5. Sebutkan tempat-tempat hamzah qatha‘ pada fi‘l! Lalu tuliskan contohnya 

dalam kalimat! 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………… 

6. Lingkari yang kamu anggap benar kata yang berada dalam kurung! 

  .األلف إذا كانت مهزة القطع مفتوحة) فوق/حتت(توضع اهلمزة  -1

  .األلف إذا كانت مهزة القطع مكسورة) فوق/حتت(توضع اهلمزة  -2

 .األلف إذا كانت مهزة القطع مضمومة) فوق/حتت(توضع اهلمزة  -3

7. Bacalah pernyataan-pernyataan berikut ini. 

  ).أكرم(طْعٍ؛ ألا مصدر الفعلِ الرباعي اهلمزةُ مهزةُ قَ) إكرام(يف  - 1

  .اهلمزةُ مهزةُ قَطْعٍ؛ ألا ماضي الرباعي)  )أقبلَ(يف  - 2

  .اهلمزةُ مهزةُ قَطْعٍ؛ ألا أمر الرباعي)  )أرسلْ(يف  - 3



  .اهلمزةُ مهزةُ قَطْعٍ؛ ألا حروف) ) أو-إِما- إِنما-  أَما- إالّ-أن(يف  - 4

-إمساعيل-أشعب-أَنور- أَحمد-أَبناٍء- أَسماٍء- أخوات- نأُختا-أخت(يف  - 5

  .اهلمزةُ مهزةُ قَطْعٍ؛ ألا أمساٌء) إسحاق- إبراهيم

8. Baca teks di bawah ini lalu tuliskan 5 hamzah qatha‘ yang terdapat di 

dalamnya! 

 الثعلب والعنب

 ثقْبٍ في سورها، ليبحثَ عن جاع ثعلب جوعاً شديدا، فدخل حديقةَ عنبٍ من

طعام فيها، فوجد عنبا ناضجا، وكان حيب العنب، فأخذَ يأكل منه حتى شبِع، وانتفخ 

  .وملا أراد اخلروج مل يستطع، فأخذ يجيع نفسه حىت ضمر بطنه، مثّ خرج من الثقبِ. بطْنه

يتها احلديقة، لقد جئت إليك أ: عندما خرج الثعلب، نظر إىل احلديقةحزيناً وقال

  .جائعا، وخرجت منك جائعا

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………… 

…………………………………………………………………………………………

……… 
2. Hamzah  Washal 

2.a contoh-contoh hamzah washal dalam kalimat 

(A) (B) 

1- لْمالععافلَّمِ  -1  نعتلْمالع 



2- يمسالٌاا  -2  كَممكم؟اس 

3- فَعتناهلَّمعا تطَفَى بِمص3  م-  لْمالْع لَّمعتعفتانوهلَّمعتا تبِم  

4- اريتخمِازالْح نقِ ميد4  الص-  قيدالص فرعارِييتبِاالْخ 

5- تساِسكمقنِ  -5  بِالْحمكسمتاسفَاز قبِالْح  

6- سربِ الد6 اُكْت- سربِ الداكْتو الْقَلَم ذخ 

 

 Lihatlah kata-kata yang bergaris bawah pada kelompok A, semuanya 

diawali dengan hamzah yang muncul ketika diucapkan. Setelah itu, jika anda 

perhatikan kelompok B, kata-kata tersebut juga ada. Akan tetapi, yang anda 

dapati adalah semua hamzahnya menjadi hilang ketika diucapkan karena 

tempat atau letaknya yang berubah, di awal kalimat berubah menjadi di 

tengah atau di akhir kalimat. 

 Dari uraian sebelumnya, jelaslah bahwa semua hamzah pada kata-

kata tersebut tetap ditulis maupun diucapkan apabila letaknya di awal kalimat 

sebagaimana pada kelompok A, dan tetap ditulis namun tidak diucapkan 

apabila letaknya di tengah maupun di akhir kalimat sebagaimana yang tertera 

pada kelompok B. Hamzah semacam ini disebut hamzah washal. 

 Hamzah washal selalu ditulis dengan alif saja tanpa hamzah di atas 

maupun di bawahnya, baik ketika terletak di awal maupun di tengah kalimat, 

seperti 

لِ اخلَيماعللدرسِ و بِهنتار  
Hamzah washal selalu bercharakat kasrah, kecuali yang terdapat pada 

al ta‘rif dan kata ميا  selalu bercharakat fatchah, dan bercharakat dlammah 

pada amr fi‘l tsulasy, yang huruf sebelum akhirnya bercharakat dlammah 

seperti    ابتاَلْك–باُكْت  
 



2.b tempat-tempat hamzah washal 

 Sebagaimana dengan hamzah qatha‘, hamzah washal juga dapat 

ditemukan pada ism, fi‘l, maupun charf.  Rinciannya adalah sebagai berikut. 

1. Pada ism, hamzah washal terdapat pada: 

a. Mashdar fi‘l khumasy, misalnya الَفتخانٌ، احتما امستبا ،  

b. Mashdar fi‘l sudasy, misalnya ٌةقَامتسا ،فَارغتسالٌ، اقْبتسا 
c. Kata:  ،نبا ،اننبةٌ،انبا،انتنبا ،منبا ،انمنبا ،ؤرما ،انؤرمأَةٌ،  ارما  ،انأَترما،مسا  

،انمساا ،انتثْنا ،انثْنا ،ستنِ، ايتثْنا ،اننِ، اثنتيثْنانتسامي،  ا ،نماَي  
2. Pada fi‘l, hamzah washal terdapat pada: 

a. Madhi fi‘l khumasy, misalnya عمتجا ،كرتشا ،ظَرتنا 
b. Madhi fi‘l sudasy, misalnya تقَامتسانَ، ابتسا ،فَرغتسا  
c. Amr fi‘l tsulatsy, misalnya     ظُراُن ،سلجا ،حفْتا  
d. Amr fi‘l khumasy, misalnya عمتْجا ،رِكتشر، اظتنا ْ  

e. Amr fi‘l sudasy, misalnya رفغتسامقتسا ،بِنتسا ،  

3. Pada charf, terdapat pada hamzah al )لا(  yang bersambung dengan ism 

dan selalu bercharakat fatchah, misalnya hamzah pada kata  ،تيالب ،هِدتاملُج
، اُهللا، الذي، اليت، اللذين، الالئي، اللذان،الوردةُ .  

 
 
 
 
 
 

Latihan 

 
1. Apa yang anda pahami tentang hamzah washal? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………

……………………… 

2. Jelaskan tentang charakat hamzah washal? Tuliskan juga contohnya! 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………… 

3. Tuliskan kata-kata yang hamzahnya dianggap sebagai hamzah 

washal! 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………… 

4. Berikan contoh hamzah washal yang terdapat pada mashdar khumasy 

dan sudasy dalam kalimat! 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………… 

5. Sebutkan tempat-tempat hamzah washal pada fi‘l! Lalu tuliskan 

contohnya dalam kalimat! 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………… 

 



6. Jelaskan mengapa setiap kata berikut ini hamzahnya ditulis dengan 

hamzah washal! Kerjakan sebagaimana dalam contoh no 1 dan 2!  
 

1 ماضي الفعل اخلماسي - دعبتا  

لْ - 2 أمر الفعل الثالثيخاُد 

 امتحانٌ - 3 .…………………………

…………………………. 

4 - فيالس 

…………………………. 

5 - فَارغاست 

…………………………. 

6 - افرصنا 

…………………………. 

 استغاثَ - 7

…………………………. 

8 - رارفصا 

…………………………. 9 - امحدزا  

…………………………. 

10- دعترا  

…………………………. 

11- مدختسا  

…………………………. 

12- رالقَم  

…………………………. 

  اهدأْ -13

…………………………. 

  اتخذَ -14

7. Bacalah nash di bawah ini lalu identifikasi hamzah washal yang 

terdapat pada fi‘l di dalamnya dengan menuliskannya pada tempat 

yang tersedia! 



 

اية العام الدراسي 

مث . قبلَ شهر حزيران بِحره الالهبِ، وحان موعد املراجعة العامة للدروسأ

ع مدير املدرسة اجلوائز . أجري االمتحان األخري وانتهى خبريٍ واطمئنانوإذ ذاك، وز

  .وبطاقات العالمات على التالميذ، فكُنت يف عداد الناجحني األوائلِ

 عادتنا، وكلٌّ منا حيمل بطاقة قُرِع اجلرس، فخرجنا من صفوفنا على غريِ

وما إن وصلْنا إىل الشارع العام حتى تعالَت . العالمات، ودفاتر العطلة الصيفية

 رِِقََاتشم ماَتبس موعلى ثغورِه حنيصائ همعوا إىل بيوتفأسر ،التالميذ أصوات

لصيف، لالستمتاع بِنزهاته وعن شوقهِم إىل عطلة ا. تعبر عن تفاؤهلم بالنجاحِ

  .اجلميلة، بعد عناِء عامٍ دراسي كَاملٍ

 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

 



B.  Ringkasan 

1. Ada dua macam hamzah awal kata, yaitu hamzah qatha‘ dan hamzah 

washal. 

2. Hamzah qatha‘ ditulis dan dibaca baik di awal maupun di tengah kalimat. 

Contoh:  ِإببالن ينربأَخ يأَخ   
3. Hamzah qatha‘  ditulis di atas alif jika bercharakat fatchah atau 

bercharakat dlammah, dan ditulis di bawah alif jika bercharakat kasrah. 

4. Setiap hamzah yang ada di awal ism adalah hamzah qatha‘, kecuali ism-

ism yang hamzahnya dianggap hamzah washal dan mashdar-mashdar fi‘l 

khumasy dan sudasy. 

5. Setiap hamzah di awal huruf adalah hamzah qatha‘  kecuali hamzah al 

ta‘rif. 

6. Hamzah di awal fi‘l madly tsulatsy mahmuz maupun mashdarnya adalah 

hamzah qatha‘  seperti  َذذ- أَخأخ  . Demikian juga hamzah di awal fi‘l 

madly ruba‘iy, maupun amrnya dan mashdarnya seperti  مأكْر– كْرِمي – 
 إِكْرام 

7. Hamzah washal ditulis di awal kata dengan bentuk alif dan tidak dibaca 

melainkan di awal kalimat, seperti  حِ الباَبفْتا. 
8. Fi‘l- fi‘l yang diawali hamzah washal adalah awal amr fi‘l tsulatsy, awal 

madly fi‘l khumasy dan sudasy, demikian juga dengan amr dan masdar 

keduanya seperti:  

 رِِبِِِِِضا– رشتنا – جرختٍِسا – ارشتنا – اجرختسا – رشتنا  -سا رِجخت  
9. Hamzah al ta‘rif adalah hamzah washal, seperti  اللذان-  الذي–اَلْقَلَم . 

10. Hamzah washal selalu bercharakat kasrah, kecuali yang terdapat pada al 

ta‘rif dan kata ماَي  selalu bercharakat fatchah, dan bercharakat dlammah 

pada amr fi‘l tsulasy, yang huruf sebelum akhirnya bercharakat dlammah 

seperti 
 ابتاَلْك–باُكْت  

11.  Ism-ism berikut ini diawali hamzah washal: 

 ،نبا ،اننبةٌ،انبا،انتنبا ،منبا ،انمنبا ،ؤرما ،انؤرمأَةٌ،  ارما  ،انأَترما،مسا،انمسا  
ا،ستنِ، ايتثْنا ،اننِ، اثنتيثْنا ،انتثْنا ،انثْنانتساَ،  ا ،نممياَي.  



 

 

  
C. Latihan Mandiri 

1. Ubahlah setiap fi‘l berikut ini menjadi mashdarnya lalu sebutkan 

macam hamzahnya dengan disertai sebabnya sebagaimana pada 

contoh no 1! 

 

13- ادعتب  9 - أبدع  5 - استخرج  1 - رصانت  

انشغلَ -14 استقرأَ -10   6 - رأم  2 - بأَذْه  

15- 

بوعتسا 

11- رصتخا انتقَلَ - 7  أَخذَ - 3   

أدخلَ -16  

 

12- رمحا أَرسلَ - 8  اتخذَ - 4   

 الفعل املصدر نوع اهلمزة السبب

زة وصلمه يف أول املصدر اخلماسي  ارصنت1 ا-رصانت  

   2-  

   3- 

   4- 

   5- 

   6- 

   7- 

   8- 

   9- 



   10- 

   11- 

   12- 

   13-  

   14-  

   15-  

   16-  

 

 

2. Tulislah 3 hamzah qatha‘ dan 3 hamzah washal yang terdapat dalam 

teks berikut ini. 

  

 املؤمنني عمر بن عبد العزيز، وكان فيهم شاب، قدم بعض وفود العرب على أمري

سنة أذابت الشحم، وسنة أكلت : ون عجافنأصابتنا س: يا أمري املؤمنني: فقام وقال

اللحم، وسنة دقت العظم، ويف أيديكم فضول مال، فإن كانت لنا، فعالم متنعوا؟ 

ينا، إن اهللا جيزي وإن كانت هللا ففرقوها على عباد اهللا، وإن كانت لكم فتصدقوا ا عل

  .املتصدقني

 .ما ترك لنا األعرايب عذرا يف واحدة: فقال عمر  

Hamzah Washal  Hamzah Qatha‘ 

    

    

    

  



  

3. Identifikasi hamzah qatha‘ dan hamzah washal dalam kalimat-kalimat 

berikut dengan menjelaskan alasannya! 

 

6 - رِيقَاذُ الغا إِننلَيع جِب1 قِ ي - رهاِء النداألع ودنج ربع  

7 - امفْلُ الطَعالط 2 أَىب - ذَّناملُؤ صوت فَعرتا  

8 -  ةكُر يالَمِ فبِكَأْسِ الع يا فَازتطَالإي

 القَدمِ

3 - ةييف القَر اةلُ فَتمأَج ادعكانت س  

9 -  نلَى مقَلْبِ لَي اتبرض تعرأَس

 الفَرحِ

 أَساتذَتكُم إِطَاعةَ اجلُندي أَطيعوا - 4

  لقَائده

عن طَرِيقِ اهلَاتف يمكننا االتصال  -10

 بأي مكان يف العالَمِ

أَمرِيكَا من الدولِ املُتقَدمة يف  - 5

ةاعنالص  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………. 

4. Ubahlah bentuk mudlari‘ berikut ini ke bentuk amr lalu jelaskan macam 

hamzahnya serta charakatnya!  

  نوع احلركة  نوع اهلمزة  األمر  



رصني  رصالضمة  مهزةُ وصلٍ  اُن  

  ..…………  ……………  ..…………  يستغيثُ

  ..…………  ……………  ..…………  يقْبِلُ

رشني  …………..  ……………  …………..  

يشمي  …………..  ……………  …………..  

لَمسي  …………..  ……………  …………..  

  ..…………  ……………  ..…………  يسعى

فقْذي  …………..  ……………  …………..  

  ..…………  ……………  ..…………  يرمي

كحضي  …………..  ……………  …………..  

دعسي  …………..  ……………  …………..  

سلجي  …………..  ……………  …………..  

مقْدي  …………..  ……………  …………..  

رِمتحي  …………..  ……………  …………..  

 

 
BAB V 

HAMZAH TENGAH KATA 

Pada bab ini dibahas secara berturut-turut tentang: (1) menulis 

hamzah tengah kata di atas alif, (2) menulis hamzah tengah kata di atas 



wawu, (3) menulis hamzah tengah kata di atas ya’, (4) menulis hamzah 

tengah kata di atas ya’ yang menyimpang dari kaidah sebelumnya, dan (5) 

menulis hamzah tengah kata sendirian. 

 

Tujuan Pembelajaran 

Setelah membaca bab ini, pembelajar diharapkan dapat: 

7. Menjelaskan konsep hamzah tengah kata 

8. Menjelaskan kaidah penulisan hamzah tengah kata di atas alif 

9. Menuliskan contoh hamzah tengah kata di atas alif dengan benar 

10. Menjelaskan kaidah penulisan hamzah tengah kata di atas wawu 

11. Menuliskan contoh hamzah tengah kata di atas wawu dengan benar 

12. Menjelaskan kaidah penulisan hamzah tengah kata di atas ya’ 

13. Menuliskan contoh hamzah tengah kata di atas ya’ dengan benar 

14. Menjelaskan tentang penulisan hamzah tengah kata di atas ya’ yang 

menyimpang dari kaidah 

15. Menuliskan dengan benar contoh hamzah tengah kata di atas ya’ yang 

menyimpang dari kaidah  

16. Menjelaskan kaidah penulisan hamzah tengah kata sendirian 

17. Menuliskan dengan benar contoh hamzah tengah kata sendirian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Hamzah Tengah Kata 

Hamzah tengah kata atau dalam bahasa Arab dikenal dengan hamzah 

mutawassithah )اهلمزة املتوسطة(  adalah hamzah yang terletak di tengah kata 

(lihat contohnya pada kelompok أ), atau hamzah yang sebenarnya berada di 



akhir kata, akan tetapi setelah kata itu bersambung suatu dlamir (kata ganti), 

atau tanda-tanda tatsniyah maupun tanda-tanda jama‘ (lihat contohnya pada 

kelompok ب ). 

 Selain itu, Umar sulaiman Muhammad (1991: 224) menjelaskan bahwa 

hamzah istifham menjadikan hamzah di awal kata menjadi hamzah 

mutawassithah, contohnya: 
 

  سألك عن أخبار احلَربِ والسالمِ؟أأَ - 1

  أَؤخبِرك عما شاهدته يف الرحلَة؟ - 2

 ؟أَئفكًا آهلةً دون اهللا تريدونَ -3

Nah, agar lebih jelas, perhatikan contoh-contoh hamzah mutawassithah di 

bawah ini! 

   

Kata-kata yang bergaris bawah pada contoh di atas, kalau diamati, hamzah 

mutawassithahnya ada yang ditulis di atas ya’ (no 1,2,4 أ), ada yang ditulis di 

atas alif (no 3 dan 4 ب),  dan ada yang ditulis di atas wawu (no 3 أ dan 1,2 ب 

).  

  )أ(  )ب(

   الطالب فَأَجابسئل - 1 أصدقاؤكهؤالء  - 1

 الفوائدالعسلُ كثري  - 2  الكرمي القرآنَيقرؤونهم  - 2

 منونَؤاملُقد أفلَح  - 3 جزأَينِينقسم الكتاب إىل  - 3

4 - فَرِمْألتالس ةار4   استم -  يف احلديقَة ئْبذ  



Anda juga dapat memperhatikan bahwa hamzah mutawassithah 

tersebut ditulis di atas huruf yang sesuai dengan salah satu dari dua charakat 

yang paling kuat; charakat hamzah dan sebelumnya. Perlu diketahui bahwa 

charakat yang paling kuat adalah kasrah, kemudian dlammah, lalu fatchah. 

Adapun sukun adalah yang paling lemah dari tiga charakat tersebut. Jadi, 

sebelum menulis hamzah muthawassithah ini, anda harus memperhatikan 

terlebih dahulu charakatnya dan charakat huruf sebelumnya, dan baru 

kemudian menuliskannya di atas huruf yang sesuai berdasarkan charakat 

yang paling kuat di antara keduanya, yakni antara charakat hamzah dan 

charakat huruf sebelumnya. Jika yang ada adalah kasrah, maka hamzah 

ditulis di atas ya’ atau nabrah (lihat no 1,2,4 أ). Jika yang ada adalah 

dlammah, maka hamzah ditulis di atas wawu (lihat no 3 أ dan 1,2 ب), dan jika 

yang ada adalah fatchah, maka hamzah ditulis di atas alif (lihat no 3 dan 4 

 .(ب

Selanjutnya, coba perhatikan contoh kata yang memuat hamzah 

mutawassithah yang bercharakat sukun, yaitu  َنونماملُؤ, ئْبذ, dan  مْألت . 

Hamzahnya ditulis berdasarkan charakat huruf sebelumnya. Sedangkan 

kalau charakat huruf sebelumnya bercharakat sukun, maka hamzah 

mutawassithahnya ditulis mengikuti charakatnya sendiri; ditulis di atas ya’ 

atau nabrah, jika charakat hamzah itu kasrah, atau ditulis di atas wawu, jika 

charakatnya dlammah, dan ditulis di atas alif, jika charakatnya fatchah 

sebagaimana pada kata دك ,الفوائأصدقاؤ,dan ِنأَيزج. 

Dari penjelasan di atas, dapatlah dipahami bahwa hamzah 

mutawassithah itu ditulis menurut kaidah yang terbatas. 

 

Latihan 

5. Jelaskan konsep tentang hamzah mutawassithah! 



 
.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................... 

6. Jelaskan kaidah penulisan hamzah mutawassithah dengan singkat! 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

..................... 

.................................................................................................................

....... 

.................................................................................................................

....... 

7. Identifikasi hamzah mutawassithah dalam teks berikut lalu tuliskan! 

دت األطياروغر ،األشجار وأورقت ،الً . لقد صفا اجلوئوفأصبحت الطبيعةُ م

وال نشعر . للمترتّهني ،ريالس أمال نس ،مسرورين ةعيقَّلُ بني حقول الضا نتنكُن

ب بأية مسؤولية، فبقَاؤنا يف أحضان الطبيعة الوديعة، أمر يالَئم أذْواقَنا، وجيلُ

الفَرح واالطْمئْنانَ إىل قُلُوبِنا، ألن الطبيعةَ أصبحت آيةً يف احلسنِ والسحرِ 

  .واجلَمالِ

.................................................................................................................



.................................................................................................................

.............. 

.................................................................................................................

....... 

.................................................................................................................

....... 

.................................................................................................................

....... 

1. Menulis Hamzah Tengah Kata di Atas Alif 

 

  من فضةالكَأْس اهذ -1  اخلُبزيأكلهو  - 4

  األم عن ابنِهالتأَس -2  حياتك يا بين؟ملتأَتهل  - 5

 نفسك كيف كُنت قبلَ اسأَل - 6

 اليوم؟

 ارأَف بالضعفَاِء - 3

 

 Perhatikan contoh no 1 dan 4, hamzah tengah kata ditulis di atas alif. 

Kalau kita amati lagi hamzah itu dibaca mati/sukun sedangkan huruf 

sebelumnya bercharakat fatchah. Selanjutnya perhatikan contoh no 2 dan 5, 

kalau diamati, anda akan mendapati hamzah yang ditulis di atas alif itu 

hamzahnya dan huruf sebelumnya bercharakat fatchah.  Pada contoh no 3 

dan 6, kita dapati juga hamzah yang ditulis di atas alif bercharakat fatchah, 

dan huruf sebelumnya adalah huruf shahih yang bercharakat sukun. 

 Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa hamzah mutawassithah 

ditulis di atas alif jika (1) ia dan huruf sebelumnya bercharakat fatchah, (2) ia 

bercharakat fatchah dan huruf sebelumnya bercharakat sukun, dan (3) ia 

bercharakat sukun dan huruf sebelumnya bercharakat fatchah. 



 

Latihan 

 

1. Bacalah! 

)َألتم (حولَها مفتا قَبةٌ ومها مفتوح؛ ألنفةُ على أَلاهلْمز تبكُت.  
  .كُتبت اهلْمزةُ على أَلف؛ ألن حركةَ اهلمزة وحركةَ ما قَبلَها واحدةٌ) سأَلَ(
)كَأْس (لَها مفتوحةٌ وما قَبنا ساك؛ ألفةُ على أَلاهلْمز تبكُت.  
حةُ أَقوى من كُتبت اهلْمزةُ على أَلف؛ ألنها مفتوحةٌ وما قَبلَها مفتوح والفت) أَخطَأْنا(

السكون.  
كُتبت اهلْمزةُ على أَلف؛ ألا مفتوحةٌ وما قبلها ساكن والفتحةُ أَقوى من ) يسأَلُ(

السكون.  
كُتبت اهلْمزةُ على أَلف؛ ألا مفتوحةٌ واحلَرف الذي قبلَها ساكن والفتحةُ أَقوى ) املَرأَةُ(

من السكون.  
 اهلْمزةُ على أَلف؛ ألا مفتوحةٌ وما قبلها ساكن والفتحةُ أَقوى من كُتبت) جزأَينِ(

السكون. 

  
2. Kapan hamzah mutawassithah ditulis di atas alif? Tuliskan juga 

contohnya! 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…… 
 

3. Tulislah bentuk mudhari‘ setiap fi‘l berikut ini lalu berilah syakal hamzah 

dan huruf sebelumnya sebagaimana contoh! 

 



  أَكَلَ يأْكُلُ
 أَخذَ ........................

........................ رأم 

 سأَلَ ........................

 نأَى ........................

........................ ثَأَر 

 أَتى ........................

 أَبى ........................

........................ فأَس 

 أملَ ........................

........................  
  

  أمن

4. Tulislah kebalikan kata-kata berikut ini! 

 

تعرأَس  ........................  
لَتعأَش  ........................ 
مقَدت  ........................ 
 ........................  ينهى
نىاهت  ........................ 

ابأَج  ........................ 
 
5. Tulislah isim maf‘ul setiap kata berikut ini sekaligus beri charakat hamzah 

dan huruf sebelumnya! 

 

  اسم املفعول  
  مأْكُولٌ  أَكَلَ
رأَم  ........................ 
........................  أَخذَ  



فأَل  ........................ 
فأَس  ........................ 
نأَم  ........................ 
 ........................  أَذنَ
 ........................  أَملَ
أَثَر  ........................ 

 

2. Menulis Hamzah tengah kata di Atas Wawu 

   املسلمالكشاف

 باهللا، معتصم حببله، صادق العزمية، قوي اإلرادة، منؤم رجل املسلمالكشاف     

تلؤم  باليقني، فال فُؤاده من األخالق الفاضلة، قد أشرب قلبه باإلميان، وامتأل ى بكثرييتحلّ

 رويؤاز، وحيب اخلري، أرؤسهما عليه من واجبات، يطيع  يؤديجاره،  يؤذينفسه، وال 

 رِفَاقه ويؤم هلا، يؤذِّنُ أو ضعف، فإذا حان وقت الصالة قام بؤساملسكني، ويساعد من به 

  .خبشوعٍ وخضوعٍ

 شؤونوهو يعرف الكثري عن األماكن اليت يرتادها، فكم مر يف اجلبال على     

اظا من  وأيقنؤماوكم رأى يف األحراش والغابات ! خصبة، منا زرعها، وطال خنيلها

 طبعه، الذي يكرهه لَؤم، شتان بينه وبني من رؤيتهاحليوانات والطري، مما مل تتيسر لنا 

هاؤسؤوينفُر ،منه ر هلَطَاؤوطُو. خيمن رؤسهم، حمبوب من عشريته مرض رقده مى له، إنب 

  .عنه من اهللا والناس



صفوف الكشافني واالنضواء حتت فسارع أيها التلميذ النجيب إىل االنضمام ل    

  .رايتهم

  Perhatikanlah kata-kata yang bergaris bawah dalam teks! Semuanya 

mengandung hamzah mutawassithah yang ditulis di atas wawu. Untuk 

mengetahui sebabnya, sebaiknya anda amati charakat setiap hamzahnya 

sekaligus huruf sebelumnya. Agar lebih memudahkan anda, amati saja 

klasifikasi hamzah-hamzah itu berikut ini. 

   يؤذِّنُ،  يؤدي ، يؤازر،فُؤاده - 1

2 - ممنؤ،  سؤب ،هتيؤي، رذؤي  

  شؤنٌ، نؤم، رؤسه - 3

4 - ملَؤ ،مؤي  

   ، رؤساؤه، خلَطَاؤه أرؤسه،تلْؤم - 5

Kata-kata pada no 1 hamzahnya bercharakat fatchah dan huruf sebelumnya 

adalah bercharakat dlammah. Pada no 2, hamzahnya bercharakat sukun dan 

huruf sebelumnya bercharakat dlammah. Pada no 3, hamzahnya maupun 

huruf sebelumnya adalah bercharakat dlammah. Pada no. 4, hamzahnya 

bercharakat dlammah tetapi huruf sebelumnya bercharakat fatchah. 

Sedangkan pada no 5, hamzahnya bercharakat dlammah dan huruf 

sebelumnya adalah huruf shachich yang bercharakat sukun atau berupa alif 

mad (alif yang jatuh setelah charakat fatchah). 

  Jadi, hamzah mutawassithah ditulis di atas wawu, apabila (1) huruf 

sebelumnya bercharakat dlammah, sedangkan hamzahnya bercharakat 

fatchah atau bercharakat sukun, atau bercharakat dlammah juga, (2) 

hamzahnya bercharakat dlammah, sedangkan huruf sebelumnya adalah 

bercharakat fatchah atau berupa huruf shachich yang bercharakat sukun atau 

berupa alif mad. 

 



Latihan 

1. Kapan hamzah mutawassithah ditulis di atas wawu? Tuliskan juga 

contohnya! 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

2.  Tulislah bentuk mufrad dari kata-kata berikut ini! 

 

  ...................  مؤلفات
 ...................  أفْئدة
...................  مؤمترات  

 ...................  مؤمنات
 ...................  أسئلَةٌ
 ...................  مؤامرات
 ...................  مؤازرون
 ...................  مؤرخون

 
3.  Buatlah kalimat dengan menggunakan kosakata di bawah ini! 

 ؤسساتاملُ ...................................................................................
................................................................................... رخؤي 
 شؤون ...................................................................................

 مسؤولٌ ...................................................................................
................................................................................... ههواؤ 
................................................................................... مؤي 
................................................................................... ملؤم 
 فُؤاد ...................................................................................



................................................................................... هأبناؤ 
 هؤالء ...................................................................................

 
4.  Ubahlah kata-kata berikut ini menjadi bentuk jama‘ taksir 

……………… أسر 

……………… سائب 
……………… سيئر 
 شأنٌ ………………

أْسفَ ………………  
……………… كَأس 

5.  Sambunglah huruf-huruf di bawah ini dengan benar! 

 نٌ=    نٌْ+و+ أُ +           شوؤش  
1 -  ي + نُ + مِ + ؤ=  ..............................  
2 -  إِ + ر + ي + س=  .............................. 

3 -  ا + أَ + ف + د + ك=  .............................. 

 ..............................  =ةٌ + أَ + لُ + أْ + لُ  - 4

5 -  أُ + ر + و + س=  .............................. 

 ..............................  =لُ + أُ + ا + ف + ت + ال  - 6

7 -  ض + أُ + و+ ه=  .............................. 

 
6. Jelaskan sebabnya! mengapa hamzah mutawassithah ditulis 

sebagaimana kata-kata di bawah ini? 

 

..................................................  حياؤه
...........................  

طَؤخ
ه  

..................................................
.......................... 

ؤقْريه  .................................................



............................ 
هؤظَم  ...........................................................................

.. 

لُؤاللؤ  ...........................................................................
.. 

مؤرِّ
خ  

...........................................................................
.. 

هؤدبم  ...........................................................................
.. 

ثِّرؤي  ...........................................................................
.. 

ملُؤ  ...........................................................................
.. 

...........................................................................  مؤنٌ
... 
 

3. Menulis Hamzah tengah kata di Atas Ya’ atau Nabrah )ـئ (  

  )أ(  )ب(

  املتهِم عن شركَائهسئلَ - 1  عميقَةٌالبِئْرذه ه - 1

  من األلَمِيئنبات املريض  - 2  السالميقْرِئُكحممد  - 2

 األسئلَةأجاب الطالب عن  - 3  رِيالٍمئَةُعندي  - 3

4 -  دوجاء اجلننيسافر حممود إىل  - 4 الجِئفالطائ 

 



Perhatikan kata-kata yang digarisbawahi di atas! 

Pada contoh )أ(  , hamzah ditulis di atas nabrah karena letaknya ditengah kata 

dan bercharakat kasrah. Pada contoh )ب(  , hamzah ditulis di atas nabrah 

karena letaknya ditengah dan huruf sebelumnya bercharakat kasrah.  

Dari sini dapat kita ketahui bahwasanya hamzah mutawassithah itu ditulis 

di atas ya’ atau nabrah, jika (a) hamzahnya bercharakat kasrah, dan (b) huruf 

sebelumnya bercharakat kasrah. 
Latihan 

 

1. Kapan hamzah mutawassithah ditulis di atas ya’ atau nabrah? Tuliskan 

juga contohnya! 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

2.  Ubahlah kata-kata berikut ini menjadi bentuk jama‘ taksir 

  ستارةٌ ………………
 فَائدةٌ ………………
 رِسالَةٌ ………………
……………… ادفُؤ 
 قالَدةٌ ………………
 عزِيمةٌ ………………

3. Buatlah kalimat dengan menggunakan kosakata di bawah ini! 

 حدائق ...................................................................................
 السوائل ...................................................................................

 مبتدئين ...................................................................................
................................................................................... ذئومي 



 طَائرةٌ ...................................................................................

 تهنِئَةٌ ...................................................................................
 

4. Sambunglah huruf-huruf di bawah ini dengan benar! 

 لَ  =لَ + إِ + سئس   
1 -  إِ +ا + ق + د=  ..............................  
 ..............................  =ةٌ + أ + رِ  - 2

3 -  م + ا + ب + أَ + د + ه=  .............................. 

لُ + ي + إِ + ا + ر + س + إِ  - 4
=  

.............................. 

5 -  إِ + ر + ي + س=  .............................. 

ك + إِ + ا + ق + د + ص + أَ  - 6
=  

.............................. 

7 -  لْ + ي + إِ + ت + م=  .............................. 

 4. Menulis Hamzah tengah kata di atas ya’ yang menyimpang dari 

kaidah sebelumnya 

 

Contohnya 

 

 ،الواحة جنة وسط الصحراء، تنبت حول عيون املاء، مليئَة بالنخيل، دفيئَة اجلو

أشجارها على هيئَة بديعة، ال ميل اجلالس فيئَها، فهواؤها جاف، وماؤها عذب، وفَيئُها 

 بارِد، وأرضها خضراُء، والطريق إليها شاق، وجميئُها صعب، ألنه يتطلب جهدا غري

  .يسري يف قطع مسافة طويلة أثناء الصحراء القاحلة

Perhatikan kata-kata ،ئَها، مليئَةئَة، دفيئَة، فيهي , akan anda temukan bahwa 

setiap kata itu memuat hamzah mutawassithah yang bercharakat fatchah dan 



letaknya setelah ya’ bercharakat sukun. Berdasarkan kaidah sebelumnya, 

hamzah seperti ini ditulis di atas alif, akan tetapi justeru ditulis di atas ya’ 

menyalahi kaidah. 

Perhatikan juga hamzah mutawassithah yang terdapat dalam kata  ئُهافَي   
. hamzahnya bercharakat dlammah dan berada setelah ya’ yang bercharakat 

sukun. Berdasarkan kaidah sebelumnya, hamzah seperti ini ditulis di atas 

wawu, akan tetapi justeru ditulis di atas ya’ menyalahi kaidah aslinya. 

 Dengan demikian, hamzah mutawassithah ditulis di atas ya’ 

menyimpang dari kaidah umum aslinya ketika (1) ia bercharakat fatchah 

setelah ya’ yang bercharakat sukun atau (2) ia bercharakat dlammah  setelah 

ya’ yang bercharakat sukun. 
 

Latihan 

 

1. Kapan hamzah mutawassithah di atas ya’ atau nabrah ditulis 

menyimpang dari  kaidah? Tuliskan juga contohnya! 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………… 
…………………………………………………………………………………………

…… 

…………………………………………………………………………………………

…… 

 

2. Identifikasi  kata yang memuat hamzah mutawassithah yang ditulis 

menyimpang dari kaidahnya dengan memberikan garis di bawahnya! 

  القراءةُ طرِيق املعرِفَة .1 هذه فتاة جرِيئَةٌ .3

 عم تساَءل الناس؟ .2 أشجار احلديقَة على هيئَة مجيلة .4



5. ارِدئُها بةُ فَي3 هذه الواح. اَءانرِد هعند دومحم  

 اشترى كمالُ رِداَءينِ .4 هذه الواحةُ جلَسنا في فَيئها كَثيراً .6

 هذان الولدان توَءمان .5 هذان كُفْئَان لك .7

8. النيثَق ئَانب6 حممد عليه ع. كُلَّه الَمالع ُءهوض معي ينهذا الد 

 

7. Urutkan kata-kata berikut ini menjadi kalimat! 

1 -  َءهوضو– نالٌ– أحسكم  

...........................................................................

.  

2 -  ددا كَانَ – رم – اَءهرو – هلُوتي –هلَيع 

...........................................................................

.  

3 -  سالشم – عاطُءها– سوض  

...........................................................................

.  

4 -  ئَةيه –  طاخلطُو– ةالعربي – ةيإىل – اجلَو – تبة- ذَهيدوعالس   

...........................................................................

.  



5 -  َءةوالَمِ – املُرالس – در -نم  

...........................................................................

.  

   السماُء- نوُءها – قَليلٌ  - 6

...........................................................................

.  

7 -  رياَءلُ –الكَثستاسِ – يالن نأُ – مقْراذا؟- تم   

...........................................................................

.  

  طَريق- القراَءةُ –املعرفة  - 8

...........................................................................

.  

 

5. Menulis Hamzah tengah kata Sendirian 

Contohnya 

قد يتساءل بعض قصار النظر، كيف متكن هؤالء النفر القليل من أصحاب الرسول 

ن أن يدكوا صروح الشرك والفساد، ويغزوا دولتني كبريتني يف صلى اهللا عليه وسلم، م

عقر دراهم؟ وهم دوم كفاءة وخربة بطبيعة البالد، وأقل منهم عددا أثناء القتال، وعدة 

يف منازل الطعان، ولكنهم نسوا أو تناسوا تلك العقيدة الراسخة، والتعاليم اإلسالمية 



علتهم خري أمة أخرجت للناس، وعمرت قلوم السمحة، اليت أمدم بالقوة والغلبة، وج

بالرجولة الصادقة، والعزمية القوية، واالتصاف باملروءة، واالبتعاد عما يضر الفرد أو 

  . يسوءه، والطلب للشهادة إلميام باحلياة بعد املوت

نسوا أن هذه التعاليم واملبادئ ايل هذبوا ا أنفسهم، وربوا عليها أبناَءهم هي اليت 

نتهم من فتح تلك البالد، ونشر دينهم احلنيف، حىت غمر ضوُءه األصقاع، وعمر مك

  .القلوب

لقد كان املسلمون األوائل توَءما للمثل العليا، ورمزا للعدالة، تغمدهم اهللا برمحته، 

مُءهَءهم جنته، فنعم اجلنة متبووبو.  

Perhatikan dengan baik nash di atas! Apa yang anda temukan? Pasti 

anda menemukan 5 macam keadaan hamzah mutawassitah yang ditulis 

sendirian.  

Pertama, pada kata )،أبناءهم كفاءة، يتساءل( , semua hamzahnya 

bercharakat fatchah dan kalau diperhatikan huruf sebelumnya adalah berupa 

alif mad.  

Kedua, pada kata اتوَءم  dan َءةواملر, hamzahnya bercharakat fatchah 

dan berada setelah wawu yang bercharakat sukun. 

Ketiga, pada kata  مَءهبو  , hamzahnya bercharakat fatchah dan berada 

setelah wawu bertasydid yang bercharakat fatchah. 

Keempat, pada kata ُءهضو dan ُءهيسو  , hamzahnya bercharakat 

dlammah dan berada setelah wawu yang bercharakat sukun. 

Kelima, pada kata مُءهمتبو , hamzahnya bercharakat dlammah dan 

terletak setelah wawu bertasydid dan bercharakat fatchah 



Demikianlah, hamzah mutawassithah ditulis sendirian ketika (1) ia 

bercharakat fatchah dan terletak setelah alif, atau wawu yang bercharakat 

sukun atau bertasydid, atau (2) ketika ia bercharakat dlammah dan terletak 

setelah wawu yang bercharakat sukun atau bertasydid. 

 

Latihan 

 

1. Kapan hamzah mutawassithah ditulis sendirian? Tuliskan juga 

contohnya! 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………… 
…………………………………………………………………………………………

…… 

…………………………………………………………………………………………

…… 

 

2. Buatlah kalimat menggunakan kata-kata di bawah ini! 

 مليئَةٌ

 ......................................................................:  

  دفيئَةٌ

  ......................................................................:  

  مليئَةٌ

  .............:.........................................................  



  فَيئَها

  ......................................................................:  

3. Mengapa hamzah mutawassithah dalam kata-kata yang dicetak tebal 

pada teks berikut ini ditulis sendirian? Jelaskan sebabnya! 

 

اشتهر العرب باجلود والكرم، وال غرابة يف ذلك، فطبيعة حيام شاقة، 

ومعيشتهم قاسية جافة، ومسالك دروم مضللة، لذا جند البدوي بعد أن قدرو هذه 

فيستقبلهم بفرح .  يف الليل ليقصده السائرون يف الصحراءضوَءهالظروف، يشعل 

، ويرتهلم يف خيمته، مث هو ال وغذاءه ، ويقدم هلم طعامهومروءة، وجندة وهناءة

 ساطعا، وغذاؤه جاهزا للقاء املزيد ضوَءهيكتفي مبن قصده من األضياف، بل يظل 

 . عدم ذهاب الضيفان إليهويسوءهمن الضيفان، وكثري منهم حيزنه 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………… 
…………………………………………………………………………………………

…… 

…………………………………………………………………………………………

…… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………… 



…………………………………………………………………………………………

…… 

…………………………………………………………………………………………

…… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………… 

…………………………………………………………………………………………

…… 

…………………………………………………………………………………………

…… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………… 

…………………………………………………………………………………………

…… 

 
B. Ringkasan 

1. Hamzah tengah kata atau hamzah mutawassithah adalah hamzah yang 

terletak di tengah kata, atau hamzah di akhir kata yang bersambung 

dengan suatu dlamir (kata ganti), atau tanda-tanda tatsniyah maupun 

jama‘, seperti  

  هواؤه– هوئه – هواَءه – يبدؤونَ –سأَلَ 
2. sebelum menulis hamzah mutawassithah, diharuskan melihat charakatnya 

dan charakat huruf sebelumnya, baru menuliskannya di atas huruf yang 

sesuai dengan charakat yang terkuat di antara keduanya, seperti  

 نمؤم– أَلُ– بِئْرسي  
3. Setiap charakat mempunyai huruf yang sesuai dengannya: (a) kasrah 

sesuai dengan ya’, (b) dlammah sesuai dengan wawu, (c) fatchah sesuai 

dengan alif. 



4. Kasrah adalah charakat terkuat, selanjutnya dlammah, lalu fatchah. 

Adapun sukun adalah charakat terlemah. 

5. Hamzah mutawassithah ada yang bercharakat dan ada yang bercharakat 

sukun. Yang bercharakat sukun ditulis berdasarkan huruf sebelumnya, 

seperti بِئْس-سؤب -أْسب  

6. Hamzah mutawassithah ditulis di atas alif jika (a) ia dan huruf sebelumnya 

difatcah, (b) ia bercharakat fatchah dan huruf sebelumnya bercharakat 

sukun, dan (c) ia bercharakat sukun dan huruf sebelumnya bercharakat 

fatchah, seperti  أَبأَةٌ –دفَج  -فأْلُوم  

7. Hamzah mutawassithah ditulis di atas wawu jika (a) huruf sebelumnya 

bercharakat dlammah, sedangkan hamzahnya bercharakat fatchah atau 

bercharakat sukun, atau bercharakat dlammah juga, (b) hamzahnya 

bercharakat dlammah, sedangkan huruf sebelumnya adalah bercharakat 

fatchah atau berupa huruf shachich yang bercharakat sukun atau berupa 

alif mad, seperti:  مؤنٌ –يوؤش – سؤلُ – أَرفَاؤالت – نمؤم –بدؤم . 
8. Hamzah mutawassithah ditulis di atas ya’ atau nabrah jika (a) hamzahnya 

bercharakat kasrah, dan (b) huruf sebelumnya bercharakat kasrah, seperti 

 . مئْذَنةٌ dan سئلَ
9. Hamzah mutawassithah ditulis di atas ya’ menyimpang dari kaidah umum 

aslinya ketika (a) ia bercharakat fatchah setelah ya’ yang bercharakat 

sukun atau (b) ia bercharakat dlammah  setelah ya’ yang bercharakat 

sukun seperti kata  ئُهافي dan مليئَة . 
10. Hamzah mutawassithah ditulis sendirian ketika (a) ia bercharakat fatchah 

dan terletak setelah alif, atau wawu yang bercharakat sukun atau 

bertasydid, atau (b) ketika ia bercharakat dlammah dan terletak setelah 

wawu yang bercharakat sukun atau bertasydid, seperti: 

  متبوُءهم– ضوُءه – بوَءهم –وَءةُ  املُر–هناَءةٌ 
 

C. Latihan Mandiri 



1. Setiap kata berikut ini memuat hamzah mutawassithah. Tulislah pada titik-

titik di bawah ini nama charakat hamzah dan charakat huruf sebelumnya, 

serta charakat yang terkuat sebagaimana dalam contoh! 

  Charakat hamzah Charakat huruf 

sebelumnya 

Charakat terkuat 

 Fatchah Dlammah Dlammah سؤالٌ

 ............................. ........................... ............................ يؤذِّنُ

هاؤنأّب ............................ ...........................  ............................. 

 ............................. ........................... ............................ مأْكُولٌ

 ............................. ........................... ............................ مسؤولٌ

بِئْس ............................  ........................... ............................. 

مئس ............................ ........................... ............................. 

كَأْس ............................ ........................... .............................  

نئطْمم ............................ ........................... ............................. 

 ............................. ........................... ............................ الَجِئُونَ

 ............................. ........................... ............................ يسأَلُ

2. Tulislah pada titik-titik nama charakat terkuat yang sesuai dengan 

penulisan hamzah! 

  سئلَ - 1 الكسرة
  مدفَأَةٌ - 2 ...............................
  طَائرةٌ - 3 ...............................



...............................  4 - هلَؤمي  
............................... 5 - فَأْس  
  مسؤولٌ - 6 ...............................
............................... 7 - ملُؤ  
  لئَالَّ - 8 ...............................
............................... 9 - الِءهؤ  

...............................  10- قرونَيؤ  
 
 
 
3. Tulislah yang sesuai berikut ini di samping setiap kata 

a. hamzah mutawassithah ditulis berdasarkan charakat huruf sebelumnya 

b. hamzah mutawassithah ditulis berdasarkan charakatnya 

 

...............................................................................................     وسفُؤ 

............................................................................................... فَأْس 

...............................................................................................  نيقَارِئ 

 سأَلَ ...............................................................................................

 مئَةٌ ...............................................................................................

...............................................................................................  نيئدتبم 

 سؤالٌ ...............................................................................................

...............................................................................................  شأْنٌ 

............................................................................................... مؤي 

 أَخطَأْنا ...............................................................................................
 
4. Kata-kata di bawah ini ditulis salah. Betulkan disertai dengan keterangan 

sebabnya seperti dalam contoh! 
 

 الكلمة اخلطأ التصحيح السبب
 سئَلَ سأَلَ اهلمزةُ مفتوحةٌ بعد فَتحٍ



 مكَافَئَةُ ........................ ........................
........................  مسئَلَةٌ ........................ 

 اسئَلْ ........................ ........................

........................ ........................ ْءتدتبا 

........................ ........................ لَئَتتما 

........................ 
 

........................  نشئَةٌ 

5. Bacalah teks berikut ini kemudian tulislah (a) 3 hamzah qatha, (b) 3 

hamzah washal, dan (c) 2 hamzah mutawassithah yang ditulis di atas alif 

dengan menjelaskan sebabnya! 

  األسد والبعوضة
  ال حتقرن صغريا يف خماصمة

  ي مقلة األسدإن البعوضة تدم
ذهبت بعوضة إىل األسد وسلّمت عليه، فازدراها واحتقرها ومل يرد عليه 

ما الذي جنيته حىت تعاملين هذه املعاملة؟ فسبها وزجرها، ألا : السالم، فقالت له
اجترأت عليه وقابلته يف عرينه، وزاد جرمها بكالمها يف حضرته، فتوعدها بالفتل 

 لك به نفسك؟ ال تغتر جبسمك، وال تعتمد على ما هذا الذي تسول: فقالت له
فغضب األسد وقام ليبطش ا . قوتك، وسيحكم اهللا بيين وبينك وهو خري احلاكمني

سأشرب من دمك، وآكل من حلمك، فازداد غيظا وغضبا، : فطارت أمامه، وقالت
، مث كرت عليه ولدغته يف عينه، فضرب عينه بيده، مث يف إبطه، فجعل يثب يف اهلواء

ومازالت به تلدغه وهو يضرب نفسه، ويرتفع وينخفض حىت خارت قواه، وسالت 
  : وصدق من قال. دماه، ووقع على األرض ميتا، جزاء غطرسته واحتقاره شأن عدوه

 فلرمبا صرع البعوض الفيال  ال حتقرنَّ شأْن العدو وكيده

 
…………………………………………………………

…… 



…………………..………………………………………

….……………………..…………………………………

…….. 

…………………..………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……… 

…………………………………………………………

…… 

 

6.  Jelaskan sebabnya mengapa hamzah mutawassithah dalam kalimat-

kalimat berikut ini ditulis demikian adanya! 

 

يؤيت احلكمة  - 1

ؤت احلكمة فقد أويت خريا كثريامن يشاء، ومن ي.  

اليأس مفتاح  - 2

  .البؤس

اخلمر أم  - 3

  .الكبائر، ومفتاح اجلرائم واجلرائر

لوال أن  - 4

  .املروءة صعب حمملها، ملا ترك أصحاب اللؤم للكرام منها شيئا



  . أسباب فساد املعامالت- أطال اهللا بقاءك–الكذب واخليانة والدناءة  - 5
 .لسموءلأودع امرؤالقيس دروعه ومتاعه عند ا - 6

 
…………………………………………………………

…… 

…………………………………………………………

……....…………………………………………………

………… 

...…………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……… 

...…………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……… 

…………………………………………………………

…… 

…………………………………………………………

…… 

…………………………………………………………

…… 

 



BAB VI 

HAMZAH AKHIR KATA 

 

 Pada bab ini dibahas tentang hamzah akhir kata dan cara menulisnya 

ketika dibaca tanwin. 

 

Tujuan Pembelajaran 

Setelah membaca bab ini, pembelajar diharapkan dapat: 

18. Menjelaskan kaidah penulisan hamzah akhir kata  

19. Menuliskan contoh hamzah akhir kata dengan benar 

20. Menjelaskan kaidah penulisan hamzah akhir kata yang dibaca tenwin 

dengan nun nasab 

21. Menuliskan contoh hamzah akhir kata yang dibaca tenwin dengan nun 

nasab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

a. Menulis Hamzah Akhir Kata 

Hamzah akhir kata dalam bahasa Arab dinamakan dengan hamzah 

mutatharrifah, yaitu hamzah yang terletak di akhir kata. Sebagaimana 

hamzah awal dan tengah kata, hamzah mutatharrifah juga memiliki kaidah 

penulisannya. Agar lebih jelas, baca nash berikut ini kemudian identifikasi 

contoh-contoh hamzah mutatharrifah di dalamnya! 

فأردت أن أروح عن النفس بعض ما علق ا من عناء العمل،  تعبت من الدرس

وتعب االستذكار، وكان اجلو صحوا، والسماء صافية، والشمس ترسل أشعتها الذهبية 

لتمأل الكون باحلرارة، وتغمره بالدفء، فألقيت عصا التيسار إىل بستان وارف الظالل، 

 أنتقل من ظل إىل ظل، يف تباطُؤٍ وهدوٍء، أمتع كثري األشجار، متفتح األزهار، وأخذت

  .النفس مبباهج الطبيعة اخلالبة، وأجلو صدأ العقل من عبء الدراسة

وما هي إال حلظات حىت اكفهر اجلو، وتلبدت السماء بالغيوم، وعصفت الرياح، 

وثارت الزوابع، وأخذت قطرات من املطر تتساقط ببطٍْء كأا حبات من اللُؤلُؤ، 

وما أن وصلته حىت تناولت قليال من املاِء الدافئ، غسلت . أسرعت إىل املرتل أللتجئ إليهف

به وجهي، ومسحت ما تلوث من مالبسي، مث اتكأت على مقعد مريح أمام املدفأة ألقرأَ 

بعض الدروس، وبعد البدِء بقليل، بدأ النعاس يداعب أجفاين، وشعرت بشيء من 

  . النوم العميق اهلادئِاالسترخاء، واحلاجة إىل

Sekarang perhatikan hasil identifikasimu yang sudah diklasifikasikan. 

Pertama, kata  ئئ، اهلادأللتجِئِ، الداف , semua diakhiri hamzah dan huruf 

sebelum hamzah bercharakat kasrah,  sedangkan hamzah ditulis di atas ya’ 



yakni di atas huruf yang sesuai dengan charakat huruf sebelumnya tanpa 

melihat charakat hamzahnya. 

Kedua, dua kata تباطُؤ dan لؤلُؤ, kalau kita amati, huruf yang berada 

sebelum hamzah adalah bercharakat dlammah, sedangkan hamzahnya ditulis 

di atas wawu, yakni di atas huruf yang sesuai dengan charakat huruf 

sebelumnya tanpa melihat charakat hamzahnya. 

Ketiga, pada kata تمأل، أقرلأ، صدأأ، بد  , semuanya di akhiri hamzah juga 

dan letaknya setelah huruf yang bercharakat fatchah, sedangkan hamzahnya 

ditulis di atas huruf yang sesuai dengan charakat huruf sebelumnya, yaitu alif, 

tanpa memperhatikan charakat hamzahnya. 

Keempat, kata  ،عناء، السماء، االسترخاء، املاء، شيء، هدوء، بالدفء، عبء
 kalau kita perhatikan, ada dua kelompok. kelompok pertama ببطء، البدء

hamzahnya berada setelah alif mad sedangkan kelompok kedua berada 

setelah huruf yang bercharakat sukun. Adapun huruf yang bercharakat sukun 

itu adalah ya’, wawu, dan huruf sachih.  

Demikianlah, ternyata hamzah mutatharrifah itu, ketika berada setelah 

huruf yang bercharakat sukun, ditulis sendirian saja dikarenakan sukunnya 

huruf sebelumnya tanpa memperhatikan macamnya, apakah huruf shachich 

ataukah mu‘tal dan juga tanpa mempertimbangkan charakat hamzahnya. 

Dari uraian di atas, anda dapat mengetahui bahwa ada dua macam 

hamzah mutatharrifah. Pertama, hamzah mutatharrifah yang berada setelah 

huruf yang bercharakat dan ditulis di atas huruf yang sesuai dengan charakat 

huruf sebelumnya, yakni ditulis di atas ya’ jika sebelumnya bercharakat 

kasrah, di atas wawu jika sebelumnya bercharakat dlammah, dan di atas alif 

jika sebelumnya bercharakat fatchah. Kedua, hamzah mutatharrifah yang 

berada setelah huruf yang bercharakat sukun dan ditulis sendirian saja tanpa 

memperhatikan macam huruf sebelumnya. 
 

 



 

 

 

Latihan 

 

8. Jelaskan konsep tentang hamzah mutatharrifah! Dan berilah 

contohnya! 

 
.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

............................ 

 

9. Jelaskan kaidah penulisan hamzah mutatharrifah dengan singkat! 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

..................... 

.................................................................................................................

....... 

 

10. Bacalah! 

  .كُتبت اهلمزة على األلف؛ ألن ما قبلها مفتوح    )قَرأَ( - 1

2 - )ؤدر(    اهلمزة على األلف؛ ألن ما قبلها مضموم تبكُت.  

  .كُتبت اهلمزة على األلف؛ ألن ما قبلها مكسور  )شاطئٌ( - 3



  ).ألف(مزة متطَرفةً؛ ألنها تطَرفَت بعد ساكنٍ كُتبت اهل   )سماٌء( - 4

  ).واو(كُتبت اهلمزة متطَرفةً؛ ألنها تطَرفَت بعد ساكنٍ   )مبدوٌء( - 5

  ).ياء(كُتبت اهلمزة متطَرفةً؛ ألنها تطَرفَت بعد ساكنٍ    )شيٌء( - 6

  .؛ ألنها تطَرفَت بعد صحيحٍ ساكنٍكُتبت اهلمزة متطَرفةً    )جزٌء( - 7

11. Isilah titik-titik di bawah ini dengan kata yang sesuai! 

 – هادئ – يتْألأل – املَاِء – اَألوفياء – جرؤ – أَداِء –عبَء (

  ).فداٌء– السماِء - يجرؤ– اهلَواِء 

1 -  يف صلخالواجِب.......... إن ت شعالِ وال ...........، تالب .........

على النيلِ منك أحد.  

  ..................النجم يف ................  - 2

  .طائرا.......... وقَد يرى يف ............ يعيش السمك يف  - 3

طَار، ويوفّر الدفَاعِ عنِ الوطَنِ ويبعد عنها األخ.............. اجلَيش يحملُ  - 4

يبذُلُون األرواح والدماَء ...............وجنوده . هلا أسباب األمن والسالمِ

 .األعداُء على االقترابِ من حدود البالد........... للوطَنِ إذا .......... 

12. Ubahlah kata-kata di bawah ini ke bentuk jamak taksirnya! 

1 - م6  ...........  عال - ميظع  ...........  

2 - ودفَأٌ - 7 ...........  عرم  ........... 



3 - أٌ - 8 ...........  صديقبن  ........... 

 ...........  فَقير - 9 ...........  شاطئٌ - 4

 ...........  ملْجأٌ -10 ...........  مبدأٌ - 5

 

 

 

 

b. Menulis Tanwin Hamzah Mutatharrifah  

Perhatikan contoh-contoh di bawah ini! 

 أ ب ج

طَأإٍ- خبطَأٌ  نأٌ- خبطَأً  - 1  نأً-خبن  

   بِناًء-سماًء   - 2   بِناٌء-سماٌء    بِناٍء–سماٍء 

  دفْئًا–بطْئًا  - 3  دفْئٌ– بطْئٌ ٍء دف– بطٍْء

  بطيئًا-شيئًا  - 4 ٌء بطي-شيٌء  ٍء بطي- شيٍء

   باطئًا–ارِئًا قَ - 5  باطئٌ– قَارِئ  باطئ– قَارِئٍ

 -جزًءا  - 6  ضوٌء- جزٌء  ضوٍء- جزٍء

 ضوًءا

  تباطُؤا- لُؤلُؤا - 7  تباطُؤ- لُؤلُؤ  تباطُؤٍ– لُؤلُؤٍ

  

  Pada contoh no 1 dan 2, tanwin fatchah diletakkan di atas huruf 

terakhir ism tanpa tambahan alif tanwin. Cara demikian itu apabila ism 



diakhiri dengan hamzah di atas alif sedangkan huruf sebelumnya 

bercharakat fatchah.  

 Contoh no 3, 4, dan 5, jika hamzah mutatharrifah bercharakat tanwin 

fatchah dengan fatchah, maka ditulis di atas nabrah ketika huruf 

sebelumnya dapat disambung dengan huruf sesudahnya. Namun, jika tidak 

dapat disambung antara huruf sebelum dengan sesudahnya, maka ditulis 

sendirian dengan tambahan alif dengan tanwin (lihat no 6). 

 Pada no 7 kelompok أ, anda dapat mengetahui bahwa isim yang 

diakhiri dengan hamzah di atas wawu dan huruf sebelumnya bercharakat 

dlammah, ketika bercharakat tanwin fatchah dengan fatchah diberi 

tambahan alif dengan tanwin. Adapun pada kelompok ب dan ج , ketika 

bercharakat tanwin fatchah dengan dlammah maupun kasrah, hamzah 

mutatharrifahnya tidak diberi tambahan. 

 Jadi, ada dua macam cara untuk menulis hamzah mutatharrifah 

sendirian setelah sukun ketika bersambung dengan alif tanwin, yaitu (a) jika 

huruf sebelumnya dapat disambung dengan huruf sesudahnya, maka ditulis 

di atas ya’ dan (b) jika huruf sebelum dan sesudahnya tidak dapat 

disambung, maka ditulis sendirian saja. Sedangkan hamzah mutatharrifah 

yang berada setelah alif ketika bercharakat tanwin fatchah, tidak ditulis alif 

tanwinnya. 

 

Latihan 

 

i. Jelaskan kaidah penulisan hamzah mutatharrifah dengan singkat! 

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

..................... 



.........................................................................................................................

....... 

 

ii. bagaimana cara menulis hamzah mutatharrifah yang bercharakat tanwin! 

Berilah contoh dalam kalimat! 

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

............................ 

 

iii. Jadikan kata-kata di bawah ini menjadi bertanwin fatchah! 

  .……………………………  عشاء - 1

 .……………………………  مخبأٌ - 2

 .……………………………  وضوٌء - 3

 .……………………………  مليٌء - 4

 .……………………………  عبء - 5

 .……………………………  مجِيء - 6

 .……………………………  مرفَأ - 7

 .……………………………  هواء - 8

 .……………………………  تهيؤ - 9



 .……………………………  هدوٌء -10

 .……………………………  مخطئٌ -11

 .……………………………  كُفٌء -12

iv. Letakkan kata-kata berikut ini pada tempat yang tepat dengan 

memberinya charakat tanwin fatchah! 

   عبء–خطَأ – جرِيء – مساء – هناء – جزء –ملجأ 

 تنةً بةً خرييمت أن مجعيلإِ .......... عت إلدارة هذا امللجنامِ، وقد عية واأليتزجللع

ثقيال ....... مؤمنا بواجبه عطُوفًا على املساكني لقد محل هذا الفتى  ......... فتى

وكان الفىت يتم أعمالَه .......... ولكنه كان نشطًا محبا عمله يشتغل صباحا و 

وقد وجد سكانُ امللجأ حتت رعايته ........... بعد جزٍء ال يرتكب ......... 

 .وراحةً............... 

 

c. Ringkasan 

1. Hamzah mutatharrifah adalah hamzah yang terletak di akhir kata. 

2. Cara menulis hamzah mutatharrifah adalah ditulis di atas ya’ jika huruf 

sebelumnya bercharakat kasrah, atau di atas wawu jika huruf sebelumnya 

bercharakat dlammah, atau di atas alif jika huruf sebelumnya bercharakat 

fatchah, dan ditulis sendirian jika huruf sebelumnya bercharakat sukun. 

Seperti قُرِئ-ؤرأَ-جٌء-قَرزج  . 
3. Ketika bercharakat tanwin fatchah dengan dlammah maupun kasrah, 

hamzah mutatharrifahnya tidak diberi tambahan alif seperti  ٌءزٍء–جزج  -
ٍ-تكَافُؤ-تكَافُؤ-خطَإٍ-خطَأٌ .  



4. Ketika bercharakat tanwin fatchah, hamzah mutatharrifah ditulis sendirian 

dengan tambahan alif; jika huruf sebelumnya dapat disambung dengan 

huruf sesudahnya, maka ditulis di atas ya’ seperti ئًارِيج dan jika huruf 

sebelum dan sesudahnya tidak dapat disambung, maka ditulis sendirian 

saja, seperti  ًءازج. 
 
 

d. Latihan Mandiri 

1. Isilah titik-titik berikut ini dengan kata yang menurut anda tidak sesuai 

dengan dengan kelompok kata yang tersedia sebagaimana dalam contoh 

no 1!  

 

 أصفر– أبيض – مساٌء –أسود  - 1

    

  مساء

  .....................   عم- شاطئٌ – أم –أب  - 2

 .....................   خروف– بقرة – لُؤلُؤ -مجلٌ - 3

 .....................   عصفور– محام – صقر –حذاء  - 4

 .....................   قَلَم–  مسطَرةٌ– ملْجأٌ –مكتبةٌ  - 5

6 -  مون– ررِيلٌ – سٌء- لَيوضو   ..................... 

7 -  فَّاحقَالٌ –تترب – رِئون-  بملَي   ..................... 

8 - كياجةٌ - دٌء – دجفطَّة- دب  ..................... 

.....................   أبرِيل- دواٌء – أغسطس -يوليو - 9  



2. Jadikan ism-ism berikut ini ke bentuk tatsniyahnya kemudian gunakan 

untuk membuat kalimat! 

 قُرٌء، برء، رزء، داء، بطء، بكاء، سوء، يفء، قيء، جزاء

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

..................... 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

..................... 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

..................... 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

..................... 

.................................................................................................................

....... 

 

3. Jelaskan mengapa dalam contoh-contoh berikut ini alif tanwin setelah 

hamzah mutatharrifah tidak ditulis! 

   متواصالمواءماء القط  - 1



  ) أحوىغثاءفجعله (قال تعاىل  - 2

   عادالجزاءجازى املدير املهمل  - 3

 خافتا، وقمرا منريا ألحب إىل عواء صافية، وجنوما ناصعة، ومساءإن  - 4

 .البدوى من قصر منيف

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

..................... 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

..................... 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

..................... 

 

4. Identifikasi hamzah mutawassithah dan hamzah mutatharrifah dalam teks 

berikut ini, kemudian jelaskan sebabnya! 

ينبغي للمرء أن حيترم الكبري، ويعطف على الصغري، وأن يعامل من هو مساو له مبا 

يكون حسن جيب أن يعامل به نفسه، وأن يتمثل أمر رئيسه بصفته مرءوسا له، وأن 

األلفاظ واإلشارة، متباعدا عن دينء الكالم، وأن حيفظ لسانه من الفضول يف احلديث ميا 



وأن يكون بشوشا ال يستهزئ  ال يرضيه، فال يتكلم مبا اليعنيه، وال يدخل فيما ال يرضيه،

بأصدقائه، وال يزدري أقرانه، وأال يكون فظا غليظا، وأن يتباعد عن اللؤم واحلقد 

وأال ميدح نفسه، وأن يكون محيد الفعال، حسن املعاشرة، كرمي اخللق، متواضعا واحلسد، 

 .ذا تؤدة يف شئونه، صدوقا صموتا

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

..................... 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

..................... 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

..................... 

 

5. Pilihlah jawaban yang tepat dalam kolom untuk melengkapi kalimat-

kalimat berikut ini! 

  ).شتاٍء – شتاًء –شتاٌء ........... (يكْثُر البرتقَال  - 1

2 -  الَهمالٌ أَعكَم متٍء ............. يزج دعًءا(بزٍء -جزٌء – جزج.(  

3 -  ريشب كَبترا ........... ارطَإٍ (كَبِيطَأً –خطَأٌ– خخ .(  



  ). جريئًا– جريٍء –يٌء جر(وشجاعا ......... كان إبراهيم  - 4

 ).دافئٌ – دافئ –دافئًا ........ (سبح يوسف يف ماٍء  - 5

 ).نبإٍ – نبأٌ –نبأً (عظيمٍ .......... جاَء صديقي بِـ  - 6

 ). شاطئٌ– شاطئ –شاطئًا (جميلٌ .........  هذا  - 7

8 -  تأَير  .......... ديعمن ب علمٍء (يوًءا –ضوٌء– ضوض .( 

 

6. Isilah setiap titik-titik di bawah ini dengan satu kata yang tepat! 

 

وفوقها ......... إذا تطرفت اهلمزة بعد فتح ونونت بتنوين الفتح تكتب على  - 1

  .تنوين الفتح

 إذا كان ما قبلها ال............ بعد سكون وجاء بعدها تنوين فتح تكتب اهلمزة  - 2

  .إذا كان ما قبلها يتصل مبا بعده.............. يتصل مبا بعده وتكتب على 

كتبت اهلمزة منفردة؛ ألا تطرفت بعد حرف ساكن وما قبلها ال ) وضوًءا(يف  - 3

  ............بسبب ............. يتصل مبا بعده، مث زدنا بعدها 

 فتكتب اهلمزة على تطرفت اهلمزة بعد صحيح ساكن بتنوين الفتح) بطْئا(يف  - 4

 .؛ ألن ما قبلها يتصل مبا بعده.......

 ...........مل نزد ألفا مع تنوين الفتح؛ ألن االسم ينتهي مزة قبلها ) بكَاء(يف  - 5



........... مع تنوين الفتح، ألن االسم ينتهي بـ .............. مل نزد ) نبأ(يف  - 6

 ..............مكتوبة على 

 

فتح تزاد عليه ألف وتكتب الفتحتان فوق األلف إال إذا كان االسم املنون بال - 7

مربوطة أو منتهيا مزة مكتوبة على ............... االسم منتهيا بـ

أو ........... أو منتهيا بألف ............ أو منتهيا مزة قبلها ............ 

............. 

تح؛ ألن االسم منته مزة على واو مع تنوين الف........... زيدت ) تكَافُؤا(يف  - 8

 .ومضموم ما قبلها

وجاء . ألن ما قبلها يتصل مبا بعده............ كتبت اهلمزة على ) بطيئًا(يف  - 9

 .تنوين الفتح........... بعدها 

كتبت اهلمزة على نربة، ألن ما قبلها يتصل مبا بعده وأضفنا ) قَارئًا(يف  -10

 .تنوين الفتح.......... 

 

BAB VI 

ALIF LAYYINAH 

 

Pada bab ini dibahas tentang alif layyinah di tengah kata, alif layyinah 

di akhir ism; tsulatsy dan ghairu tsulatsy, alif layyinah di akhir fi‘l, alif layyinah 

di akhir charf.  

 



Tujuan Pembelajaran 

Setelah membaca bab ini, pembelajar diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan kaidah penulisan alif layyinah di tengah kata.  

2. Menuliskan contoh hamzah alif layyinah di tengah kata dengan benar. 

3. Menjelaskan kaidah penulisan alif layyinah di akhir charf. 

4. Menuliskan contoh hamzah alif layyinah di akhir charf dengan benar. 

5. Menjelaskan kaidah penulisan alif layyinah di akhir ism. 

6. Menuliskan contoh hamzah alif layyinah di akhir ism dengan benar. 

7. Menjelaskan kaidah penulisan alif layyinah di akhir fi‘l. 

8. Menuliskan contoh hamzah alif layyinah di akhir fi‘l dengan benar 

9. Menjelaskan cara untuk mengetahui bahwa suatu alif dalam fi‘l maupun 

ism  itu berasal dari wawu atau ya’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Alif Layyinah di Tengah Kata 

Perhatikan dengan baik kata-kata yang dicetak tebal berikut ini! 

 

 للجسم، فيجب األقذار، هي للنفس مثل واألباطيل الكاذبة األوهام الفاسدة،إن 

 على النفس فتمرضها، وجتعلها غري تتراكم قبل أن االهتمام بإزالتها بالوسائل الفعالة



 يظلون فريسة هلا، حتامو يتركها الناس تتسلط عليهم، فإالم لتأدية وظيفتها، صاحلة

 يبتعدون بأنفسهم عن أسباب السعادة اليت مبقتضامنها، و يسكتون عن التخلص معالمو

 .تضمنتها روح شريعتنا االسالمية الغراء

Pada kata-kata yang dicetak tebal di atas, terdapat alif di tengah kata yang 

didahului oleh charakat fatchah. Alif inilah yang dinamakan dengan alif 

layyinah. 

 Sekarang perhatikanlah kata  ،األوهام الفاسدة، األباطيل الكاذبة، األقذار
 masing-masing terdapat alif  االهتمام بإزالتها بالوسائل الفعالة، تتراكم، صاحلة

layyinah di tengahnya. Sedangkan kata  ،إالما، حتام، عالم  dan مبقتضام , 

masing-masing terbentuk dari dua kata yakni   على، حىت، إىل dan ىمبقتض  lalu 

ditambah dengan ma )ما(  istifhamiyah yang tidak bersambung dengan ha’ 

sakat, dan setelahnya juga tidak terdapat ism isyarah berupa dza )ذا( . 
Semuanya ditulis dalam bentuk alif setelah sebelumnya ditulis dalam bentuk 

ya’. Kemudian dua kata tersebut digabung menjadi satu kata.  

 Shalihul Malik, dkk (1982: 247) menambahkan jika kata-kata tersebut 

di atas bersambung dengan ha’ sakat atau ism isyarah dza, maka alif 

layyinahnya ditulis dengan bentuk ya’ menjadi حىت مه، مبقتضىإىل مه، على مه ، 

  atau  مه

، مبقتضى ماذا؟  إىل ماذا؟، على ماذا؟ ماذاحىت  

jadi, dapat diambil kesimpulan dari uraian di atas bahwa alif layyinah 

itu adalah alif yang terletak setelah charakat fatchah. Letaknya bisa di tengah 

maupun di akhir kata; baik ism, fi‘l maupun charf. Ketika berada di tengah 

kata, harus ditulis dalam bentuk alif,  baik itu aslinya maupun sebagai 

pengganti. 
Latihan 

 

1. Apa yang anda ketahui tentang alif layyinah? Jelaskan dan berilah contoh! 



.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

2. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar! 

  . اهلُدى– املُؤمن – في – يِسير –طَريق  - 1

 …………………………………………….   

 . الطَّالبةُ– تصلُ – إىل – اتهِدةُ –العالَ  - 2

…………………………………………….  

 . الذُّرا– صعد – إىل –قُون املسلَّ - 3

…………………………………………….  

 . البدو– يسكُن –الفَالَ  - 4

…………………………………………….  

5 -  ى – يف –املدارِسيتعلَّمون– أبناء القُر . 

…………………………………………….  

 . باحلصى– يصطاد – القطَا –حممد  - 6

……………………………………………. 

3. Tulislah jama‘ taksir setiap kata berikut ini sebagaimana contoh no 1 & 2! 

  القُرى  القرية - 1

  الربا  الربوة - 2

  ...............  )الصحراء(الفَالةُ  - 3

  ...............  )الصورة املُمثِّلَةُ من العاجِ وغريه(الدميةُ  - 4



  ...............  )السكِّينة الكَبِيرة(املُديةُ  - 5

  ...............  )قَضاِء مصلَحةما يعطَى ل(الرشوة  - 6

  ...............  )الكذْبة(الفرية  - 7

  ...............  )أعلى الشيء(الذَّ روة  - 8

  ...............  )عضو يف اجلسم(الكُلْية  - 9

مدخل : من الثوب( العروة  -10

الزر(  

...............  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Alif Layyinah di Akhir Ism Tsulatsy  dan Ghairu Tsulatsy 

Semua ism yang bergarisbawah di bawah ini adalah terdiri dari tiga 

huruf (ism tsulatsy). Nah, sekarang amati dan bedakan bentuk alif layyinah 

pada kelompok  أ maupun ب! 

 



  أ ب

 عصااليتوكَّأُ الشيخ على  - 1  مسجِدا جامعاالفىتبىن  - 4

 نالَ ما اهلُدىمن سار في طَرِيقِ  - 5

 تمنى

2 -  دنلُوا إىل النوم عيماال تحالض 

 العداانتصرنا على  - 3  واملُدنالقُرىزار كَمالٌ  - 6

 

Huruf terakhir setiap ism yang digarisbawahi di atas dinamakan 

dengan alif layyinah mutatharrifah karena letaknya di akhir sedangkan huruf 

sebelumnya difatchah. Alif itu dibaca panjang karena ada fatchah dan 

bentuknya ada dua, yaitu (1) disebut thawilah/panjang sebagaimana contoh أ, 

dan (2) disebut dengan maqshurah/lengkung seperti pada contoh ب. 

Pada contoh أ, ditulis dalam bentuk alif dikarenakan asal setiap alif 

layyinah itu adalah wawu, sedangkan pada contoh ب, ditulis dalam bentuk ya’ 

atau alif lengkung dikarenakan asal alif tersebut adalah ya’. Untuk 

mengetahui asal alif, apakah wawu atau ya’ , adalah dengan cara: 

(1) Mengubahnya ke bentuk tatsniyah seperti  اصى –عفَت ،وانصى – عفَت – 
انيفَت. 

(2) Mengubahnya ke bentuk jama‘ muannats salim seperti  اصوات –عصع،  

dan  . حصيات–حصى  
(3) Mengubahnya ke bentuk mufrad, jika bentuknya jamak seperti  ابة–روبر ٌ  

dan  ىةٌ–قُريقَر  .   
 
  Sekarang perhatikan contoh-contoh di bawah ini! 

  أ ب



 .العلياتولَّى حممد املناصب  - 1 .اَألسرىأفْرج القَائد عنِ  - 1

 . العيدهدايااشترى األب  - 2 . كتابامصطفَىاشترى  - 2

3 -  فَعدىاملراملُستشفَىض فَقَاتلُ  - 3 . نااإلبِلُ أَفْضطَاياءمرحالص . 

 أسبانيا وأستراليا و ماليزيازرت إىل  - 4

  عدة مرات

4 - حياِهللاي بِين . 

Perhatikan kata-kata yang digarisbawahi di atas! Semuanya terdiri dari 

tiga huruf lebih.   

Pada kelompok أ, alifnya ditulis dalam bentuk alif panjang (thawilah) 

dikarenakan terdiri dari tiga huruf lebih dan didahului oleh huruf ya’ kecuali 

pada contoh no 4, untuk ism yang menunjukkan arti nama seseorang, maka 

alifnya ditulis dalam bentuk ya’ atau alif lengkung (maqshurah), contoh 

lainnya adalah ىيثُر. 
 Pada kelompok ب, alif layyinahnya ditulis dalam bentuk ya’ atau alif 

lengkung (maqshurah) karena terdiri dari tiga huruf lebih serta dan didahului 

dengan huruf ya’ (lihat no 1, 2, dan 3). Yang bergarisbawah pada no 4, 

adalah nama-nama ‘Ajam (bukan Arab), alifnya ditulis dalam bentuk alif 

panjang/thawilah. Umar Sulaiman Muhammad menambahkan (1991: 306) 

nama-nama ‘Ajam seperti ىتارى، مخى، برسموسى، عيسى، ك dan موسيقى 
dikecualikan dari kaidah sebelumnya.  

 

 Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa alif layyinah yang 

terletak di akhir ism tsulatsy ditulis dalam bentuk alif thawilah )ا(  jika aslinya 

adalah wawu, dan ditulis dalam bentuk alif lengkung/maqshurah )ى(  jika 

aslinya adalah ya’. Adapun cara untuk mengetahui asal alif layyinah dalam 

suatu kata; apakah dari wawu atau ya’ adalah dengan mengubah kata itu ke 



bentuk tatsniyah atau jama‘ mua’annats salim, atau mengubahnya ke bentuk 

mufradnya apabila berbentuk jama‘. Setiap ism lebih dari tiga huruf, alif 

layyinah mutatharrifahnya ditulis alif lengkung apabila sebelumnya bukanlah 

huruf ya’. Jika sebelumnya adalah huruf ya’, maka ditulis dalam bentuk alif 

thawilah. Untuk ism yang berarti nama seseorang, alif layyinah 

mutatharrifahnya ditulis dalam bentuk alif lengkung. Sedangkan untuk nama-

nama ‘Ajam (bukan Arab), alifnya ditulis dalam bentuk alif thawilah, kecuali 

سى، عيسى، كسرى، بخارى، مىتمو  dan موسيقى.  
 

Latihan 

 

1. Jelaskan konsep tentang penulisan alif layyinah akhir ism tsulatsy? 

kemudian berilah contoh! 

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

 

2. Jelaskan dengan singkat cara untuk mengetahui asal alif layyinah dalam 

suatu kata?  

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

3. Jelaskan konsep tentang penulisan alif layyinah akhir ism tsulatsy? 



kemudian berilah contoh! 

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

4. Bagaimanakah penulisan alif layyinah akhir ism ghairu tsulatsy yang 

berarti nama? Jelaskan kemudian berilah contoh! 

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

5. Bacalah! 

  ).ياٌء(كُتبت ألفها مقصورةً؛ ألا اسم ثالثي أصل ألفه ) : الندى(

  ).واو(كُتبت ألفها طويلَةً؛ ألا اسم ثالثي أصل ألفه ) : الرضا(

  ).ياٌء(كُتبت ألفها مقصورةً؛ ألا اسم ثالثي أصل ألفه  ) :مدى(

 ).واو(كُتبت ألفها طويلَةً؛ ألا اسم ثالثي أصل ألفه ) : الربا(

 

 

6. Jelaskan asal alif layyinah mutatharrifah setiap kata berikut ini! 

  الفدى - 7  العصا - 7      الشذا - 1



  رىالو - 8  الرشا - 8  اهلُدى - 2

ـُنى - 3   األذى - 9  العالَ - 9  امل

7.  Sempurnakan kalimat-kalimat di bawah ini dengan kata yang sesuai 

dalam kurung! 

  ). الندى– الرضا –اهلُدى (على األزهارِ .............. سقَطَ  - 1

2 -  ............... ةبإىل الكَع جِهيت ملِّ املسلصى –هذا (ياهلَو –ا أينم.(  

3 -  تيحقِ ............... نرى (من الغى –اَنال– الفَتالع .(  

4 -  ............... مكْرلم يالع زِلْ ذوى (ينى– اُأللَى –لَدأَن .(  

  ). القَطَا– العدا –الغنى ......... (انتصر اجلَيش على  - 5

  ).ا ماذ– إذا –اُأللَى ( خلْف البابِ؟ ...........  - 6

8. Tulislah bentuk jama‘ dari kata-kata di bawah ini! 

  هدية هدايا خطية ...........................

  رعية ........................... سجِية ...........................

  زاوية ........................... مزِية ...........................

 قَضية ........................... عطية ...........................

........................... 
 
 
 
 
 

  منِية ........................... برِية

g. Alif layyinah di Akhir Fi‘l  

Coba identifikasi dalam nash berikut ini fi‘l-fi‘l yang diakhiri dengan alif 

layyinah! 



 

زرت املسجد احلرام ذات مرة، وحينما شاهدت الكعبة، استوىل علي شعور الرهبة 

واإلجالل، ولقد رأيت أمامي رجال مِسنا برى اهلزال جسمه، غدا حنو البيت ببطء وتؤدة، 

وما أن رأى البيت حىت عدا حنوه، وأخذ يطوف حوله، وكان كلما انقضى شوط هوى 

ه، وملا انتهى من الطواف جرى حنو املسعى، وسعا بني الصفا واملروة، مث على احلجر يقبل

صلى خبشوع واطمئنان، ودعا ربه، ومشى راجعا إىل بيته بعد أن استرضى ربه، وأحيا يف 

لقد أعيا هذا الرجل جسمه، لكنه مسا بروهح، وعال : نفسي ميت اآلمال، فقلت يف نفسي

 .خبشوعه، غفر اهللا له وعفا عنه

Perhatikan kata غَدا، عدا، دعا، مسا، عال dan فَاع dalam teks di atas! 

Semuanya adalah fi‘l madli tsulatsy yang diakhiri dengan alif layyinah yang 

ditulis dengan bentuk alif panjang. Kalau diamati lagi semua fi‘l tersebut, 

ternyata asal alifnya adalah wawu (coba cari di kamus contoh fi‘l semacam 

ini, pasti alifnya ditulis dengan alif panjang juga). 

Sekarang perhatikan kata  ىعى، سرى، جوأى، هى، ررب dan   

 dalam nash! Semuanya adalah fi‘l madhi tsulatsy yang diakhiri denganمشى

alif layyinah. Akan tetapi alifnya ditulis dengan bentuk alif lengkung. Kalau 

dicari sebabnya, tentu alasannya adalah bahwa semua fi‘l tersebut, asal 

alifnya adalah ya’ . 

Selanjutnya, amati kata وىل، انقضى، انتهىاست dan استرضى! Semuanya 

adalah fi‘l madhi yang tersusun dari tiga huruf lebih dan diakhiri dengan alif 

layyinah yang ditulis dengan alif lengkung. lalu lihat kata أحيا dan أعيا! 
Keduanya adalah fi‘l madhi yang juga tersusun dari tiga huruf lebih dan 

diakhiri dengan alif layyinah, tetapi alifnya ditulis dengan alif panjang. Apa 

sebabnya? 



Untuk mengetahui sebabnya, sebaiknya amati dulu huruf sebelum 

alifnya. Ternyata kelompok kata yang pertama, sebelum alifnya adalah bukan 

ya’ sedangkan dua kata terakhir, sebelum alifnya adalah ya’. Dari sini, dapat 

disimpulkan bahwa fi‘l madhi yang tersusun dari tiga huruf lebih yang diakhiri 

dengan alif layyinah yang tidak didahului oleh ya’, alifnya ditulis dengan 

bentuk alif lengkung, namun jika didahului oleh ya’, maka alifnya ditulis 

dengan alif panjang. 

 Untuk mengenali asal alif layyinah pada fi’l, caranya seperti yang 

dijelaskan oleh Umar Sulaiman Muhammad (1991: 316) dalam table berikut 

ini. 
 

Caranya Fi‘l madhi 

Menambahkan  

ta’ fa‘il 

mutacharrikah 

Mengubahnya 

ke bentuk 

mudhari‘nya 

Mengubahnya 

ke bentuk 

mashdar 

Menambahkan 

alif tatsniyah 

 دعوا دعوةٌ يدعو دعوتِ دعا

ماس  ِتومو سمسي وما سومس 

 رميا رمي يرمي رميتِ رمى

 سعيا سعي  سعيتِ سعى

 دنوا دنو يدنو دنوتِ دنا

 جريا جري جيرِي جريتِ جرى

 

 

 

Latihan 



1. Jelaskan konsep tentang penulisan alif layyinah akhir fi‘l madli tsulatsy? 

kemudian berilah contoh! 

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

2. Jelaskan dengan singkat cara untuk mengetahui asal alif layyinah akhir fi‘l 

madli tsulatsy?  

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

3. Jelaskan konsep tentang penulisan alif layyinah akhir fi‘l ghairu tsulatsy? 

kemudian berilah contoh! 

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

4. Buanglah ta’ fa‘il setiap kata di bawah ini seperti dalam contoh! 

توعا  دعد  تكَوش  .................. 

تكَيكَى  بب  توند  .................. 

توهس  ..................  تقَيس  .................. 



متيمر  .................. تيأَب  .................. 

تلَوع  .................. تلَوت  .................. 

 ..................  نهيت ..................  قَضيتما

 

5. Tulislah bentuk madhi mashdar-mashdar di bawah ini! 

  ………………  اختفَاء

 ………………  إلقَاء

 ………………  استلْقاء

 ………………  إحياء

 ………………  إبداء

 ………………  استعالء

 ………………  إسراء

 ………………  إعياء

 

 

 

 

 

 

 

 

h. Alif Layyinah di akhir charf  

 



وقف التالميذ ذات صباح يف فناء املدرسة عدا تلميذا واحدا تأخر عن زمالئه ملرضه، 

أال تترفق يب يا أستاذي يف لومك؟ إين : ال مدير املدرسة قائيستعطفوعندما حضر أخذ 

أنا ال أتأخر مطلقا، كال وال . لوال مرضي ما وقفت هذا املوقف. عند حسن ظنك يب

أحب التأخري، فأرجو أن تقبل عذري وأن تسمح يل بدخول الفصل حىت ال أتأخر عن 

 فإنك تلميذ بلى،: هيا أستاذي، أال حتب أن تعفو عين؟ فرق له قلب املدير وأجابه. الدرس

جمتهد كرمي األخالق حتث على املعروف، وتنهى عن املنكر، وتؤدي على الصلوات يف 

 .أوقاا، ولو ما كنت هكذا ألسرعت إىل عقابك ووضعتك يف قائمة املقصرين

Perhatikan kata ا، أال، لوال، ال، كال، هيا، لومادع yang terdapat dalam nash di 

atas. Kata-kata itu dalam bahasa Arab dinamakan churuf ma‘ani. Semuanya 

diakhiri dengan alif layyinah yang ditulis dengan bentuk alif panjang. Jika 

anda telah mengetahui churuf ma‘ani lainnya seperti أما، إما، حاشا، خال dan اي 
, kalau diamati, ternyata hampir semua alifnya juga ditulis dengan bentuk alif 

panjang. 

 Berbeda dengan kata    إىل، على، حىت dan  بلى yang terdapat juga dalam 

nash di atas. Kata-kata tersebut adalah churuf ma’ani juga, namun alifnya 

ditulis dengan bentuk alif lengkung yang menyimpang dari kaidahnya. 

 Jadi, alif layyinah di akhir semua churuf ma‘ani harus ditulis dengan 

bentuk alif panjang, kecuali pada empat churuf ma‘ani, yaitu  ،إىل، على  
 .alifnya ditulis dengan bentuk alif lengkung   بلى danحىت

 

 

 

Latihan 

 



1.  Apa yang anda ketahui tentang penulisan alif layyinah di akhir charf 

ma‘ani? 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

2.   Isilah titik-titik dalam kalimat dengan memilih salah satu kata yang 

tepat dalam kurung di bawah ini! 

  ) مشى– إىل – حتى – موسى – على - إىل(
زهرة قريبة،  ........ احلديقة صباحا ورأى فَراشةً مجيلَةً      ...... ذهب موسى   

........... فراشـة فجـرى     طارت ال . حنوها، يريد أن ميِسكَهاَ   ........... فَـ

 .البيت مسرورا.......... أمسكَها وعاد ............ خلْفَهاَ، جرى 

3. Bacalah nash berikut kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan di 

bawahnya! 

 

مالئعن ز رتأخ دعدا طالبٍ واح اء املدرسةنصباحٍ يف ف ذات الطالب قَفه و

أال تترفَّق بِي يا : ملرضه، وعندما حضر أخذ يستعطف مدير املدرسة قَائالً

ك بِيي عند حسنِ ظن؟ إنكاذي يف لَومأست .فقهذا املَو ا وقَفْتم يضرلَوال م .

ل ذْرِي وأن تسمحفأرجو أن تقبل ع التأخري طْلقاً، كالَّ وال أحبم رأنا ال أتأخ ي

أال حتب أن تعفُو عني؟ . بِدخول الفصلِ حتى ال أتأخر عن الدروسِ هيا أستاذي



هاملديرِ وأجاب له قَلْب قاألخالقِ حتُثُّ على : فر كَرِمي جتهدم بطال كلَى، فَإنب

ها ولو ما كُنيف أوقات لواتي الصدؤتكَرِ وى عن املُننهوت هكذا املعروف ت

نرِياملُقَص مةي قَائف كتعضوو قَابِكإىل ع ترعألس.  

   ما سبب تأخر الطَالبِ عن املدرسة؟- 1

.........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

   ماذا قال عنه املُدير؟- 2

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

  :لنص ما يأيت اكتب من ا- 3

1 (لَةطَوِي فةمتطر ت بِألفباحلروف اليت كُت:  

...............................................................................................................  
2 (ةورمقص فةمتطر ت بِألفباحلروف اليت كُت:  

...............................................................................................................  
  مهزيت قطعٍ) 3

............................................................................................................... 

  مهزيت وصل) 4

............................................................................................................... 

i. Ringkasan 



1. Alif layyinah adalah alif yang terletak setelah charakat fatchah. Letaknya 

bisa di tengah maupun di akhir kata; baik ism, fi‘l maupun charf. Ketika 

berada di tengah kata, harus ditulis dalam bentuk alif,  baik itu aslinya 

maupun sebagai pengganti 

2. Alif layyinah mutatharrifah pada ism tsulatsy ditulis dengan alif panjang 

jika asalnya adalah wawu, dan ditulis alif lengkung jika asalnya adalah ya’ 

3. cara untuk mengetahui asal alif, apakah wawu atau ya’ adalah dengan (a) 

mengubahnya ke bentuk tatsniyah atau (b) ke bentuk jama‘ muannats 

salim seperti  اصع–وانصوات-  عصع ،  dan  dan , حصيات- حصيان –حصى  
(c) ke bentuk mufrad, jika berbentuk jamak seperti  ابر–وبٌة ر  dan  ىقُر–
 .قَريةٌ

4. Setiap ism yang lebih dari tiga huruf, alif layyinah mutatharrifahnya ditulis 

alif lengkung apabila sebelumnya bukanlah huruf ya’.  

5. Setiap ism yang lebih dari tiga huruf jika sebelum alif layyinah 

mutatharrifahnya adalah huruf ya’, maka ditulis dalam bentuk alif thawilah.  

6. Untuk ism yang berarti nama seseorang, alif layyinah mutatharrifahnya 

ditulis dalam bentuk alif lengkung. Sedangkan untuk nama-nama ‘Ajam 

(bukan Arab), alifnya ditulis dalam bentuk alif thawilah, kecuali سى، مو
، كسرى، بخارى، مىتعيسى  dan موسيقى ditulis dengan alif lengkung.  

7. Alif layyinah mutatharrifah pada fi‘l madli tsulatsy, alifnya ditulis dengan alif 

panjang jika asalnya adalah wawu dan ditulis dengan alif lengkung jika 

asalnya adalah ya’ seperti غزا dan رمى. 
8. Cara untuk mengetahui asal alif pada fi‘l madli tsulatsy adalah dengan 

melihat bentuk mudhari‘nya atau mashdarnya atau dengan menambahkan 

ta’ fa‘il mutacharrikah atau alif tatsniyah:  اعو–ددعي-د عة و–ِوتعا- دوعد . 
9. Jika fi‘l itu lebih dari tiga huruf dan sebelum alif mutatharrifahnya bukanlah 

huruf ya’, maka alifnya ditulis lengkung seperti انتهى . 
10. Jika fi‘l itu lebih dari tiga huruf dan sebelum alif mutatharrifahnya adalah 

huruf ya’, maka alifnya ditulis panjang seperti ايأح . 



11. Alif layyinah mutatharrifah pada setiap charf ma‘ani harus ditulis dengan 

bentuk alif panjang, kecuali pada empat churuf ma‘ani, yaitu  ،إىل، على  
 .alifnya ditulis dengan bentuk alif lengkung   بلى dan حىت

 

 
F. Latihan  Mandiri 

1. Isilah titik-titik di bawah ini dengan memilih salah satu ism yang tepat dalam 

kurung!  

  ) حيثما– أنا – هذا – متى – هنا – لَدى – مهما –ماذا (

1 -  ................طالب جمتهد.  

  .كلٌّ منا رغْبةٌ شديدةٌ يف الذهاب إىل املدينة املنورة..................  - 2

  .........اذهب من  - 3

4 - ................ ..الزرع ميرتل مطر ين.  

  .يسافر أخي أسافر معه..................  - 5

6 -  ..................اسفْها النكْشك يبويع رتست.  

7 -  ..................دواٌء مفيد.  

 تفَضلُ أن تقْرأ؟.................  - 8

 

2. Tuliskan kebalikan dari setiap kata yang bergarisbawah berikut ini! 

  .………………كُبرىصارت دولَة  - 1

  .…………األسفلنزل مصطفى إىل الطابق  - 2



  ...…………الدنياينالُ أهل التقوى السعادة يف احلياة  - 3

  .…………………العلياانقطعت املياه عن الطوابق  - 4

  ..……………اليسرىاتجه حممود بالسيارة إىل الناحية  - 5

3. Mengapa alif layyinah mutatharrifah pada setiap fi‘l di bawah ini ditulis 

dalam bentuk alif lengkung? Jelaskan! 

  حكى املدرس للتالميذ قصة - 1

   احلجاج دعوة رملَبى - 2

  غىن البلبل فوق الغصنِ - 3

  من تأىن نال ما متنى - 4

  من اعتىن بعلمه ارتقى على زمالئه - 5

  بكى الطفل من شدة األمل - 6

 امللعب، وناوهلا زميله فرمى ا داخل جرى الالعب بالكرة، مث عدا ا يف أرجاء - 7

  الشبكة

  غلى ماء القدر حىت فار - 8

 .أصلى اجليش األعداء نارا حامية - 9

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 



....................................................................................................................... 

  

4.Identifikasi ism-ism yang diakhiri dengan alif layyinah dalam nash, kemudian 

tulis dan jelaskan sebab mengapa alifnya ditulis demikian! 

 

الفالح رجل نشيط، يسكن القرى، حيب اخلري ويكره الشر، وميقُت األذى            
 من الورى، خيرج كل يوم وقت السرى، وهو يسرع اخلطـا إىل حقلـه               ألي فرد 

  .ومزرعته، حيث يبذُر احلب أو يسقي الزرع، أو جيين الثمر
والفالح سعيد حبياته، قنوع مبعاشه، متمتع حبيويته ونشاطه، ففـي أوقـات            
فراغه، خيرج قبيل الضحى إىل إحدى الربا القريبة، ليستنشق شذا األزاهري وأريـج             

لورود، وميتع ناظريه بقطرات الندى تكلّل الرياحني، وينـشف أذنيـه بشقـشقة             ا
 .العصافري وتغريد األطيار، ومتعته الوحيدة صيد القطا، سواء بالشراك أم باحلصى

  
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

5.Buatlah kalimat yang mengandung: 

a. Fi‘l tsulatsy yang di akhiri dengan alif layyinah 

b. Ism tsulatsy yang di akhiri dengan alif layyinah 



c. Fi‘l ghairu tsulatsy yang di akhiri dengan alif layyinah 

d. Ism ghairu tsulatsy yang di akhiri dengan alif layyinah 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

6. Jawablah pertanyaan ini dengan benar! 

a. Bagaimana cara mengetahui asal alif pada suatu ism dari wawu 

atau ya’? Berikan contohnya! 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

b. Bagaimana cara mengetahui asal alif pada  suatu fi‘l dari wawu 

atau ya’? Berikan contohnya! 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

7. Bacalah! 

  .كُتبت ألفُها طويلة؛ ألا اسم أعجمي غري ثالثي) إيطاليا( −



  .كُتبت ألفُها طويلة؛ ألا اسم أعجمي ثالثي) قنا( −

  .ها مقصورةً؛ ألا من األمساء األعجمية املعربةكُتبت ألفُ) عيسى( −

كتبت األلف طويلة؛ ألا أمساء أعجمية زادت ) أوربا-أُستراليا-آسيا-إفريقيا(يف  −

  .حروفها على ثالثة

 .كتبت األلف طويلة؛ ألا أمساء أعجمية ثالثية )قنا- تال-قَها- أبا(يف  −

 

8. Lengkapi titik-titik dalam kalimat dengan memilih satu kata yang tepat di 

bawah ini! 

  ) أمريكا–فرنسا – مارادونا –هريوشيما – موسى – أكرا – آسيا – أنديرا –عيسى (

  ............وإفريقيا و................لرابطة العامل اإلسالمي مراكز يف أوربا و - 1

  .}.............براهيم وصحف إ. إن هذا لفى الصحف األوىل {: قال اهللا تعاىل - 2

  .غاندي.............كتبت ليلى يف جملة املدرسة مقاال عن  - 3

  .مدينة يف اليابان.............. - 4

  .أغلى العبٍ يف العامل.............يعترب الالعب األرجنتيين  - 5

........... يف عام ألف وتسعمئَة وستة ومخِسين هامجت جيوش بريطانيا و - 6

  .ائيل مصروإسر

  .......املهندس الذي بىن تاج حمل يف اهلند هو األستاذ  - 7

 .عاصمة غانا....................... - 8

9.Baca nash di bawah ini lalu tulislah  



a. setiap ism tsulatsy yang asal alifnya adalah wawu,  

b. setiap ism tsulatsy yang asal alifnya adalah ya’ 

c. Setiap ism yang lebih dari tiga huruf yang alif layyinah 

mutatharrifahnya didahului oleh ya’ 

d. Setiap ism yang lebih dari tiga huruf yang alif layyinah 

mutatharrifahnya tidak didahului oleh ya’ 

 

لستما عبدين تضربان بالعصا، بل أنتما من       . قال الشيخ البنه حيىي والبنته نهى     

 العال، املعروف بكرمي السجايا فليكن كل منكما عظيم احلجا، يسري على طريق             بيت

اهلُدى، ويكون من ذوي الورع والتقى، ويدعو الورى إىل احملجة العظمى ويتمـسك             

 روة الواملصطفى، حىت تسموا إىل الذُّرا، وتفوز خبـري              ثْبالع قى، ويعمل مبا جاء به النيب

  .عادة يف الدنيا واألخرىاملزايا، وتناال الس

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

DAFTAR RUJUKAN 
 
 



Husain, Abdul Karim. 1971. Khath Seni Kaligrafi Tuntunan Menulis Halus 
Huruf Arab. Kudus: Menara Kudus. 

 
Malik, Shalih. 1982. Al Muthala’ah Al Arabiyyah: Qawa’id Al Imlak wa Al Khat. 

Al Mamlakah Al Al Arabiyyah: Qawaid Al Imlak Wa Al Khath. Al 
Mamlakah Al Arabiyyah Al Sa’udiyah. Wuzarah Al Ma’arif. 

 
Masruri, Hadi. 2002. Belajar Menulis Indah Kaligrafi Arab: Panduan bagi Para 

Pelatih dan Murid. Yogyakarta. 
 
Munir, Misbahul. 1994. Petunjuk Praktis Belajar Kaligrafi Arab. Surabaya: 
Apollo. 
 
Munir, Misbahul dan Adhim, Miftahul. 2004. Buku Pedoman Musabaqah Khat 

Al Quran. Semarang: Binawan. 
 
Ni’mah, Fu’ad. Tanpa tahun. Mulakhkhosh Qowa’idul Lughah Al Arabiyyah. 

Beirut: Darul Hikmah. 
 
Sulaiman, Umar. 1991. Al Imlak Al Wadhify Li Al Mustawa Al Mutawassith Min 

Ghairi An Nathiqina bi Al Arabiyyah. Riyadh: mathabi’ jami’ah Al Malik 
Sa’ud. 

 
Yamin, Nashif. 1992. Al Mu’jam Al Mufashshal fi Al Imlak: Qawaid wa 

Nushush. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah. 
 
 
 
 

 
 

 
 

  السرية الذاتية
  

  ليلي مزية بنت موسراً بن دحالن:       االسم
  1980 أغسطوس 07 ، كرسيك:   مكان تاريخ امليالد

   ماالنج-ب الندونج ساري6/1تريتا موليا الشارع :       العنوان
  08121642752:   هاتف      



  :اخلربات العلمية
  1992رسيك، سوجنون لكاوا بوجناه ك" األشهر" املدرسة االبتدائية -1
  1995سوجنون لكاوا بوجناه كرسيك، " األشهر"املدرسة املتوسطة  -2
  1998سوجنون لكاوا بوجناه كرسيك، " األشهر"املدرسة الثانوية  -3
  1996إندرو كانومان بوجناه كرسيك، " روضة املتعلم"  املعهد -4
 2003 جامعة ماالنج احلكومية، كلية اآلداب، قسم األدب العريب، -5

  ، كلية الدراسات العليا،جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج -6
   2010، قسم تعليم اللغة العربية

  
  اخلربات املهنية

   حىت اآلن2003 جامعة ماالنج احلكومية، كلية اآلداب، قسم األدب العريب، -1
برنامج الطلبة الدوليني، ، STIE Malang Kucecwara    املعهد العايل للعلوم االقتصادية-2

2008  
  

  الدورات التدريبية
  Applied Approach”  ،2004“ الدورات التدريبية-1
  2004 الدورات التدريبية عن اخلط العريب جبمعية اخلطاطني ماالنج، -2
  عن تعليم األدب العريب وتعليم اللغة العربية جبامعة إندونيسيا،   الدورات التدريبية-3

2005  
  E-learning  ،2005ت التدريبية عن التعليم على األساس  الدورا-4
  Lesson Study ، 2005 الدورات التدريبية عن -5
  

  املؤلفات
  )2003 (، مقالة علميةاملفعول ألجله يف السبع الطوال وترمجته إىل اللغة األندونيسية-
  )Lesson Study )2004 تعليم اللغة العربية بـ نوعية تنمية -
  )2005" (1الصرف " عليمي  الكتاب الت-



  )2008(آراء املفسرين يف تعدد الزوجات يف نظر توازن جندرة، مقالة علمية -
  )2010" (قواعد اخلط العريب واإلمالء"  الكتاب التعليمي -
  

  احلالة االجتماعية
  عرفان فتوي:    الزوج 
   أزكى سكينة - :     األوالد
  وسام أمحد فخري -       
    محادة مثالية-       

  
  
  
 

 
  

  
 

  
 


