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  االستهالل
  
  

  
  

  : قال اهللا تعاىل
                          

                      
             ١  

  
  : علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهوقال 

  ٢اخلط احلسن يزيد احلق وضوحا
  

  : وقال أحد الشعراء
  فما اخلط إال زينة املتأدب   #  تعلم قوام اخلط يا ذا التأدب

   ٣وإن كنت حمتاجا فأفضل مكسب  #  تعلم قوام اخلط يا ذا التأدب

                                                
  ٥ -١:القرآن الكرمي، سورة العلق  ١
املكتب اإلسالمي للطباعة والنشر،  : دمشق( املرشد يف تعليم خط النسخطاهر جعفر األغا،  ٢

 ٢.ص) ١٩٩٨
) ٢٠٠١احتاد الكتاب العرب، : دمشق( رحلة اخلط العريب من املسند إىل احلديثأمحد شوحان،  ٣

 ١٥. ص



 ج 

 

  هداءاإل
  

  
  )مطمئنة( ووالديت )سامجني( إىل والدي

  مودة و احتراما هلما على كل التشجيع و املساعدة
  

  
   يتإىل أساتذ

  الذين أدين هلم بالكثري تقديرا وإجالال
  

  
إىل كافة املدرسني يف مجيع اجلامعات اإلسالمية الذين قد بذلوا جهودهم 

  لنصر دين اهللا القومي وإلعداد جيل املسلمني
  
  
حرصهم على وجود األمة وبقائها  إىل الذين حيرصون على اللغة العربية

  .رسل حضارة أسهمت وتسهم يف خدمة اإلنسان
   



 د 

 

  الشكر والتقدير
  

التفاهم باللسان و جعل علم اإلنسان ما مل يعلم،   ،علم بالقلماحلمد هللا الذي   
اللهم صل وسلم على نبيينا حممد خري األنام وعلى أله وأصحابه ذوي الكرامة . والقلم

  :أما بعد. واحلكم
وقد من اهللا علي باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه أهلج باحلمد   

والثّناء، وبعد محد اهللا تعاىل  أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الّذين كان هلم فضل 
علي بشيء طلبته، ومل يكن  يف خروج هذا البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل أحدهم

  :ومنهم . اجلاد املخلصحيدوهم إالّ العمل 
إمام سفرايوغو، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم  مساحة األستاذ الدكتور  

  .اإلسالمية احلكومية ماالنج
، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مهيمنمساحة األستاذ الدكتور 

  .مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية ورشهداء صاحل ن مساحة الدكتور

  .الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 ، فحقاً يعجزولمساحة األستاذ الدكتور حممد شيخون حممد، املشرف األ

لباحث كل العون والتشجيع طوال فترة إعداد الساىن عن شكره وتقديره فقد قدم 
يبخل بعلمه ومل يضق صدره يوماً عن مساعدة الباحث وتوجيهه،  هذا البحث فلم

وكان لتفضله مبناقشة هذا البحث أكرب األثر ىف نفس الباحث فله مين خالص الشكر 
  .ر ومن اهللا عظيم الثواب واجلزاءوالتقدي

الذي أفاد الباحث علمياً  ثاين، املشرف الشهداء صاحل نورمساحة الدكتور 
ه ىف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت وعملياً ووجه خطوات

  . اإلنتهاء منه، فله من اهللا خري اجلزاء ومن الباحث عظيم الشكر والتقدير



 ه 
 

كما يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إىل األساتذ املعلمني يف قسم تعليم 
اإلسالمية احلكومية  كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اللغة العربية 

فلهم من الباحث كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم واملعارف   .ماالنج
  .يع  وجزاهم اهللا عىن خري اجلزاءوالتشج

كما يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إىل الوالدين احملترمني اللذين قد 
  .ب العلوم النافعةـي دائما يف طلنمحانـي منذ نعومة أظفاري وشجعاربيانـي ور
اسوانطا، راين اسم احلاكم، روفا هند،  شريف فتح رمحة اهللا،(صدقائي وأل

وكل من ساهم ىف إخراج هذا العمل املتواضع ) أمحد الباري، الالنج بودي رييانطوا 
إىل خري الوجود ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعاً خالص الشكر وعظيم التقدير 

  .واالمتنان
  
  

  التوفيقواهللا ويل 
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  وزارة الشـؤون الـدينـية
  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسـالمية احلكومية  مباالنج
 كليـة الدراسات العليا قسـم تعليـم اللغـة العربيـة

  
  

  تقرير املشرفني
  

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف 
  . األنبيآء واملرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني

      : بعد اإلطالع على البحث التكميلي الذي حضره الطالب
  أمحد بصري:  االسم 

 ٢-S/١٠٧٢٠٠٣٠:   رقم التسجيل
   استخدامه يف تعليم اخلط العريب تصميم الفيديو التفاعلي وفعالية:   البحثموضوع 

جترييب يف جامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية  تطويريحبث (
  )المبونج

  

  .وافق املشرفان على تقدميه إىل جملس اجلامعة
  

 املشرف األول
 
 

 األستاذ الدكتور حممد شيخون حممد

 املشرف الثاين
 
 

 شهداء صاحل نورالدكتور 
  يعتمد،
  اللغة العربيةرئيس قسم تعليم 

 

 

 الدكتور شهداء صاحل نور 
١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١: رقم التوظيف  
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  وزارة الشـؤون الـدينـية
  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسـالمية احلكومية  مباالنج
  كليـة الدراسات العليا قسـم تعليـم اللغـة العربيـة

  اعتماد جلنة املناقشة
  :عنوان البحث

  يف تعليم اخلط العريب التفاعلي وفعالية استخدامهتصميم الفيديو 
  )جترييب يف جامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج تطويريحيث (

  

  حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية
  

  ٢-S /١٠٧٢٠٠٣٠: رقم التسجيل      أمحد بصري: إعداد الطالب   
أمام جلنة املناقشة وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة  قد دافع الطالب عن هذا البحث

     .٢٠١٢يونيو  ٢٨اخلامس  املاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم
  :وتتكون جلنة املناقشة من السادة األساتذة

  : ............التوقيع  رئسيا ومناقشا  الدكتور ولدانا وركا ديناتا - ١
  : ............التوقيع  مناقشا  الدكتور نور حسن عبد الباري - ٢
  : ............التوقيع  مشرفا ومناقشا  األستاذ الدكتور حممد شيخون حممد - ٣
  : ............التوقيع  مشرفا ومناقشا  شهداء صاحل نورالدكتور  - ٤

 يعتمد، 
 عميد كلية الدراسات العليا

 
 

 األستاذ الدكتور مهيمن
  ١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥: رقم التوظيف 



 ح 

 

  إقرار الطّالب
  :أنا املوقّع أدناه وبياين كاآليت

  أمحد بصري:      اإلسم 
  ٢-S \ ١٠٧٢٠٠٣٠:     رقم التسجيل

  مسارنج جايا، أئري هيتام، المبونج غريب، المبونج:   العنوان
  
أقر ا لتوفري شرط لبأنّ هذه الردرجة املاجستري يف تعليم  لحصول علىسالة اليت حضر

اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
  :ماالنج حتت عنوان

  يف تعليم اخلط العريب تصميم الفيديو التفاعلي وفعالية استخدامه
 )جترييب يف جامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج تطويريحيث (

  

وإذا ادعى أحد . حضرا وكتبتها بنفسي وما زورا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر
استقباال أنها من تأليفه وتبني أا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسئولية على ذلك، 
ولن تكون املسئولية على املشرف أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك 

  .احلكومية ماالنجإبراهيم اإلسالمية 
  .جيربين أحد على ذلك قرار بناء على رغبيت اخلاصة وملهذا، وحررت هذا اإل

  
  ،  ٢٠١٢يونيو  ٢٨ ماالنج

 صاحب اإلقرار
  
 

  أمحد بصري 
  ١٠٧٢٠٠٣٠: رقم التسجيل
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  البحث مستخلص
وفعالية استخدامه يف تعليم اخلط  ، تصميم الفيديو التفاعلي٢٠١٢، أمحد بصري

تطويري جترييب يف جامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية   حبث(العريب 
رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة ). المبونج
األستاذ الدكتور حممد شيخون حممد سليمان، : املشرف األول. العربية

  .الدكتور شهداء صاحل نور: واملشرف الثاين
  

  .الفيديو التفاعلي، الفعالية، تعليم اخلط العريب تصميم: الكلمات األساسية
  

إن هذا البحث هو حبث عن تطوير تعليم اخلط العريب باستخدام الفيديو 
التفاعلي حلل املشكالت التعليمية تواجهه يف جامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية 

: ه اجلامعة منهاواملشكالت اليت وجدها الباحث يف تعليم اخلط العريب يف هذ. المبونج
املواد التعليمية صعبة عند الطلبة، وضعف مستوى كفاءة الطلبة، واستخدام الوسائل 

  .التعليمية القدمية
الفيديو التفاعلى  يتم تصميم كيف) ١واألسئلة املقدمة يف هذا البحث هي 

ربية بكلية الت   يف قسم إدارة التعليم اإلسالميتعليم اخلط العريب لطالب الفصل الثاينل
ما مدى فعالية استخدام الفيديو ) ٢ ؟جامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج

قسم إدارة التعليم اإلسالمي يف  التفاعلي يف تعليم اخلط العريب لطالب الفصل الثاين 
  بكلية التربية جامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج ؟

تعليم اخلط العريب لالفيديو التفاعلى  تصميم) ١: وأهداف هذا البحث هي
جامعة رادين إينتان  قسم إدارة التعليم اإلسالمية بكلية التربيةيف  لطالب الفصل الثاين 
الفيديو التفاعلي يف تعليم فعالية استخدام  مدى عرفةمل) ٢ .المبونجاإلسالمية احلكومية 

جامعة  بكلية التربية قسم إدارة التعليم اإلسالمية يف الفصل الثاين بةاخلط العريب لطل
  .المبونجرادين إينتان اإلسالمية احلكومية 
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استخدم الباحث يف هذا البحث املدخل الكمي واملنهج التطويري و 
وأما أساليب مجع بياناته فهي . التجرييب، ومصادر بياناته املعلم والطلبة واخلرباء

  .ة واالختباراملالحظة و املقابلة واإلستبان
لتعليم اخلط  وسيلة اجلديدةتصميم الإن )  ١: أما نتائج هذا البحث فهي

األوىل مرحلة : يف قسم أدارة التعليم اإلسالمي يتركب على املراحل اآلتية العريب 
واألخري مرحلة التنفيد والثالث التصميم واإلعداد والثاين كتابة إطارات الربنامج 

 Bimbingan( :التفاعلي حتت عنوان الفيديوحصل على مث . مرحلة التجريب والتطوير

Menulis Kaligrafi Arab untuk Pemula Video (كتابة  أو الفيديو التعليمي يف
 الوسيلة التعليمية  املعدة وهي الفيديو التفاعلي إن) ٢".احلروف العربية للمبتدئني 

قسم إدارة  يف الفصل الثاين بةلطلفعالة لترقية مستوى الطلبة يف كتابة اخلط العريب 
و  .المبونججامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية  بكلية التربية التعليم اإلسالمي

   .اجلامعات األخرى اليت تعلم فيها اخلط العريب
إن املعدل يف االختبار القبلي للمجموعة التجريبية قبل استخدام الفيديو 

الفيديو التفاعلي فأن املعدل يف االختبار البعدي ، أما بعد استخدام ٥٧،٤٦التفاعلي 
ومعىن هذا أن النتيجة تدل  على أن استخدام الفيديو  ٧٠،٧٠للمجموعة التجريبية

وأما املعدل . التفاعلي يؤثر تأثريا إجيابيا فعاال يف نتيجة حتسني اخلط العريب لدى الطلبة
عدل يف االختبار البعدي وامل ٥٧،٤٣يف االختبار القبلي للمجموعة الضابطة فهو 

،  وهذه النتيجة تدل على أن الوسيلة التقليدية ال تؤثر تأثريا إجيابيا فعاال يف ٢٣،٦٥
  .نتيجة حتسني كتابة اخلط العريب لدى الطلبة
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ABSTRACT 
  

Ahmad Basyori, ٢٠١٢, Interactive Video Design and It’s Effectiveness in Arabic 
Handwriting Teaching (Development and Experiment Research at State 
Islamic University of Raden Intan Lampung). Advisors: Prof. Dr. 
Mohamed Syaikhoun Mohamed Sulaiman and Dr. Syuhadak, MA. 

 
Keywords: Interactive Video  Design, Effectiveness, Teaching Arabic   

Handwriting. 
  

This Thesis aims to develop interactive videos  as the new media in 
teaching Arabic handwriting skill  for students at Raden Intan State Islamic 
University of Lampung as one the state Islamic university in Indonesia. Some 
problems in teaching Arabic handwriting are the Medias, the Methods, the 
Materials as well as the student’s perceptions and attentions. 

From the above problems, the researcher has formulated two main 
problems: ١) How is the design of interactive video for teaching the student’s 
Arabic handwriting skills at Raden Intan State Islamic University of Lampung? ٢) 
How is the effectiveness of interactive video to improve student’s Arabic 
handwriting skills at Raden Intan State Islamic University of Lampung? 

The objectives of this research are ١) Designing interactive video for 
teaching the student’s Arabic handwriting skills at Raden Intan State Islamic 
University of Lampung. and ٢) knowing the effectiveness of interactive video to 
improve student’s Arabic handwriting skills at Raden Intan State Islamic 
University of Lampung. 
 

 In this research, the researcher applied the developmental research and 
experimental research design. The developmental research model that used was 
designing interactive video for teaching Arabic handwriting skill, and then, to 
estimate the effectiveness and the quality of the interactive video. The researcher 
puts it as the test towards the students of Raden Intan State Islamic University of 
Lampung. The instruments that used for collecting data are observation, interview, 
questionnaire and test, and the researcher used Analysis Statistic Descriptive for 
analyzing the data. 
 The results of this research are  : ١). In designing an interactive videos the 
researcher passed trough some steps, the first step is design and preparation, the 
second step is drafting the program, the third step is executing and the last step is 
the experiment and development. And the product is the interactive video which 
carries the materials of the Arabic handwriting teaching by the title “Video 
Bimbingan Menulis Kaligrafi Arab Untuk Pemula” that completely finished 
well appropriating with the condition and the need of students. ٢) This media is 
effective to improve the student’s Arabic handwriting skill which is suitable to the 
Arabic letter structures. 

 The effectiveness of this media is showed by the result of student’s 
previous values ٥٦ ,٥٧ becomes ٧٠ ,٧٠. It is bigger than the standard value that 
the researcher has determined in the level ٠٠ ,٧٠. It means that this media is 
effective to improve student’s handwriting skills. 
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Ahmad Basyori, ٢٠١٢, Desain Video interaktif dan Efektifitas Penggunaannya 

dalam Pembelajaran khat Arab (Penelitian Pengembangan dan Eksperimen 
di Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung), Tesis Program 
Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing : Prof. Dr. Mohamed Syaikhoun Mohamed Sulaiman, dan Dr. 
Syuhadak, MA. 

 
Kata kunci : Desain Video Interaktif, Efektivitas, Pembelajaran Khat Arab 
 

Tesis ini bermaksud mengembangkan video interaktif sebagai  media 
pembelajaran dalam keterampilan menulis khat Arab bagi mahasiswa. Penelitian 
ini dilaksanakan di IAIN Raden Intan Lampung. Terdapat berbagai macam 
permasalahan dalam pembelajaran khat arab di sana, di antaranya adalah kurang 
sesuainya materi, metode dan media yang dapat mendukung peningkatan 
kemampuan mereka serta kurangnya minat mereka dalam pembelajaran khat. 

Dari permasalahan di atas, penulis merumuskan dua rumusan masalah 
utama yaitu ; ١) Bagaimana cara  mendesain video interaktif sebagai media dalam 
pembelajaran khat Arab untuk mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung Jurusan KI 
semester II? dan ٢) sejauhmanakah tingkat efektivitas penggunaan video interaktif 
dalam pembelajaran khat Arab untuk mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung 
Jurusan KI semester II? 

Tujuan dari penelitian ini adalah; ١) mengetahui cara  mendesain video 
interaktif sebagai media dalam pembelajaran khat Arab untuk mahasiswa IAIN 
Raden Intan Lampung Jurusan KI semester II, dan ٢) mengetahui tingkat 
efektivitas penggunaan video interaktif dalam pembelajaran khat Arab untuk 
mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung Jurusan KI semester II. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang 
mencakup hasil kerja siswa dalam pembelajaran khat Arab dengan menggunakan 
dua kelas yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Adapun metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah observasi, wawancara, Angket dan Tes. 

Hasil penelitian ini adalah: ١) dalam mendesain sebuaah video interaktif, 
peneliti melalui beberapa tahap yaitu: pertama tahap perencanaan, kedua tahap 
menyusun program, ketiga tahap pelaksanaan dan terakhir tahap ujicoba dan 
pengembangan. Sehingga terselesaikannya video pembelajaran yang berisi materi-
materi pengajaran menulis Arab berjudul ” Video Bimbingan Menulis Kaligrafi 
Arab Untuk Pemula” dengan baik sesuai kondisi dan kebutuhan siswa. ٢). 
Secara umum media ini baik, dan efektif untuk memperbaiki tulisan Arab siswa 
menjadi lebih baik dan benar sesuai kaidah pembentukan huruf-huruf Hijaiyah 
dan cara-cara menyambungkannya.  

Tingkat efektifitasnya dengan  membandingkan nilai pre test ٥٧,٥٦ dan 
nilai pos test ٧٠,٧٠, berarti terjadi peningkatan sebesar ١٣,١٣. Hal ini 
menunjukkan bahwa tingkat efektifitas media tersebut  baik dan berpengaruh 
untuk meningkatkan kemampuan menulis huruf Arab bagi siswa.  



 م 

 

  حمتويات البحث
 

  الصفحة  املوضوع
    
  أ  ..............................................................ستهالل اال
  ب  ..................................................................هداءاإل

  ج  ...........................................................والتقديرالشكر
  هـ  ............................................................تقرير املشرفني
  و  .............................................................إقرار الطالب
  ز  ........................................................البحثمستخلص 

  ح  ..........................................مستخلص البحث باللغة اإلجنليزية
  ي  .......................................مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية

  ك  ..........................................................البحثحمتويات 
  ف  ............................................................قائمة اجلداول

  ر  ......................................................رسوم البيانية قائمة ال
  ت  ............................................................املالحققائمة 

  الفصل األول
  سات السابقةااإلطار العام والدر

  

  ١  ..............................................................مقدمة  - أ
  ٣  ............................................. وأسئلته مشكلة البحث -ب
  ٣  ....................................................البحث   هدافأ -ج
  ٤  ........................................................البحث ضوفر - د

  ٤  ........................................................البحث أمهية -هـ



 ن 

 

  ٥  .......................................................البحث  حدود -و
  ٦  ...................................................حتديد املصطلحات  -ز
  ٧  ...................................................الدراسات السابقة  -ح
  

  الفصل الثّاين
  اإلطار النظري

  

  ١٠  ................................... اخلط العريب وتعليمه:  املبحث األول
  ١٠  ............................................... مفهوم اخلط العريب - أ

  ١٠  ........................................... تعريف اخلط العريب -١      
  ١١  .............................................. حروف اخلط العريب -٢      
  ١١  ....................هندسة احلروف العربية ومعرفة اعتبار صحتها -٣      
  ١٥  .......................... معايري احلكم على جودة اخلط العريب  -٤      
  ١٧  ................................................ أنواع اخلط العريب -٥      
  ٢١  ................................................. خط النسخ -٦      
  ٢٥  .............................................. تعليم اخلط العريب -ب
  ٢٥  ............................. مرتلة اخلط من تدريس اللغة العربية -١      
  ٢٦  ........................................ أمهية تدريس اخلط وأهدافه -٢      
  ٢٨  ............................................ طرق تعليم اخلط  -٣      
  ٢٩  ........................................ بناء برامج تعليم اخلط  -٤      
  ٣٢  ..............................التوجيهات العامة لتدريس اخلط العريب -٥      

  ٣٣  ................ الوسائل التعليمية يف تعليم اخلط العريب:  املبحث الثاين
  ٣٣  ........................................... مفهوم الوسائل التعليمية - أ

  ٣٤  ...........................................أنواع الوسائل التعليمية -ب



 س 

 

  ٣٥  ............................... الوسائل املعينة يف تعليم اخلط العريب -ج
   ٣٩    ...................................... الفيديو التفاعلي:  املبحث الثالث

  ٣٩  ............................................. ماهية الفيديو التفاعلي - أ    
  ٤٠  .......................................  خصائص الفيديو التفاعلي -ب   
  ٤٠  ..............................اإلمكانيات التعليمية للفيديو التفاعلي  -ج   

  ٤٢  .......................................... اجيابيات الفيديو التفاعلي - د
  ٤٣  .......................................... سلبيات الفيديو التفاعلي -هـ

  ٤٤  ............................ عناصر التحرير ومونتاج الفيديو التفاعلي -و
  ٤٧  .................. اخلطوات اإلجرائية إلعداد  برنامج الفيديو التفاعلي -ز

  

  
  الفصل الثالث
  منهجية البحث

  

  ٥١  ........................................................ البحثمنهج   -  أ
  ٥٢  ................................................. منوذج التصميم -١      
  ٥٢  .................................................إجراءة التطوير  -٢      

  ٥٦  ...............................وأسلوب اختيارها جمتمع البحث وعينته  -ب
  ٥٦  .................................................... متغريات البحث  -ج

  ٥٦  .................................................. املتغري املستقل -١      
  ٥٦  ....................................................املتغري التابع  -٢      

  ٥٧  ..................................................... البحثأدوات   - د 
  ٥٧  ...................................................... املالحظة -١      
  ٥٧  ........................................................املقابلة  -٢      
  ٥٨  ...................................................... االستبيان -٣      



 ع 

 

  ٥٨  ....................................................االختبارات  -٤      
  ٥٩  ....................................................مصادر البيانات  -هـ

  ٦١  .............................................. أسلوب حتليل البيانات - و 
  ٦١  ............................................ تسجيالت البيانات -١      
  ٦١  .................................................عرض البيانات  -٢      
  ٦١  ................................................. حتليل البيانات -٣      

  ٦٣  ................................................ مراحل تنفيد الدراسة  -ز
  
  الرابعالفصل 

  عرض البيانات و حتليلها و مناقشتها

  

  ٦٥     .................... نبذة تارخيية وتعريفية عن ميدان البحث:  املبحث األول
  ٦٥  .........املوقع اجلغريف جلامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج - أ    
 إينتان اإلسالميةرادين التأسيس ومراحل التطور جلامعة تاريخ   -ب   

  .................................................المبونج احلكومية
٦٦  

وطرق ووسائل تعليم اخلط يف قسم إدارة التعليم اإلسالمي بكلية منهج   - ج 
  ...............التربية جامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج

٧٠  
  

  ٧٢  .....إجراء تطوير الفيديو التفاعلي وجتريبه لتعليم اخلط العريب : ثاين املبحث ال
  ٧٢  ................ خطوات تصميم الفيديو التفاعلي يف تعليم اخلط العريب  -أ 

  ٨٢  .......................مواصفات الفيديو التفاعلي لتعليم اخلط العريب  -ب
  ٨٤  ............................................... بتصديق املؤهل أو اخلبري -ج
  ٨٥  ................................................... تصحيح اإلنتاج  - د
جتريبة الفيديو التفاعلي لتعليم اخلط العريب يف قسم إدارة التعليم  إجراء -ه

  ...المبونج اإلسالمي بكلية التربية جامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية
٨٦  
  



 ف 

 

  ١٠٢  ..............ومناقشتها وحتليلها البحث  بيانات عرض : ثالث املبحث ال
  ١٠٢  ............................عرض بيانات املالحظة وحتليلها ومناقشتها   - أ

  ١٠٤  ............................ بيانات املقابلة وحتليلها ومناقشااعرض  -  ب
  ١٠٧  ..........................  ومناقشتها وحتليلهابيانات اإلستبانة عرض  - ج
  ١٢٠  ............................عرض بيانات االختبار وحتليلها ومناقشتها  - د
    ١٤١  ..............................................مناقشة نتائج البحث  -ه

  
  الفصل اخلامس

  التوصيات و االقتراحاتنتائج البحث و 

  

  ١٤٣  .......................................................نتائج البحث   -أ 
  ١٤٤  ...................................................البحث  توصيات  -ب
  ١٤٥  ...................................................البحث قترحات م -ج

     املصادر و املراجعقائمة 
    قائمة املالحق 

    
  

   



 ص 

 

  قائمة اجلداول
  

  الصفحة  عنوان اجلدول  اجلدول  الرقم

  ٥١  تصميم البحث التجرييب  ٣.١جدول   ١
  ٥٥  دليل لتفسري نتيجة اخلرباء  ٣.٢جدول   ٢
  ٥٩  املؤشرات الختبار اخلط العريب  ٣.٣جدول   ٣
  ٦٠  البيانات ومصادرها  ٣.٤جدول   ٤
  ٦٣  معيار نتائج الطلبة يف كتابة اخلط العريب  ٣.٥جدول   ٥
  ٦٣  مراحل تنفيد الدراسة  ٣.٦جدول   ٦
عدد احملاضرين يف قسم إدارة التعليم   ٤.١جدول   ٧

  اإلسالمي
٦٩  

  ٨٢  مفردات الفيديو التفاعلي ملادة اخلط العريب ٤.٢جدول   ٨
خصائص الفيديو التفاعلي لتعليم اخلط  ٤.٣جدول   ٩

  العريب
٨٤  

  ٨٧  اللقاء األول إجراءات التدريس يف ٤.٤جدول   ١٠
  ٨٨ اللقاء الثاين إجراءات التدريس يف ٤.٥جدول   ١١
  ٩٠ اللقاء الثالث إجراءات التدريس يف ٤.٦جدول   ١٢
  ٩٣ اللقاء الرابع إجراءات التدريس يف ٤.٧جدول   ١٣
  ٩٥ اللقاء اخلامس إجراءات التدريس يف ٤.٨جدول   ١٤
  ٩٧ اللقاء السادس إجراءات التدريس يف ٤.٩جدول   ١٥
  ٩٩ اللقاء السابع إجراءات التدريس يف ٤.١٠جدول   ١٦
  ١٠١  اللقاء الثامن إجراءات التدريس يف ٤.١١جدول   ١٧



 ق 

 

خبري الوسائل  صديقنتائج االستبانة من ت ٤.١٢جدول   ١٨
  التعليمية

١٠٧  

خبري تعليم اخلط  نتائج االستبانة من تصديق ٤.١٣جدول   ١٩
  العريب

١٠٩  

قبل عملية التعليم باستخدام  نتائج االستبانة ٤.١٤جدول   ٢٠
  الفيديو التفاعلي للفصل التجرييب

١١١  

قبل عملية تعليم اخلط العريب  نتائج االستبانة ٤.١٥جدول   ٢١
  للمجموعة الضابطة

١١٤  

بعد عملية التعليم باستخدام  نتائج االستبانة ٤.١٦جدول   ٢٢
  الفيديو التفاعلي للفصل التجرييب

١١٧  

  ١٢٠  نتائج االختبار القبلي للمجوعة الضابطة ٤.١٧جدول   ٢٣
تقومي مهارة اخلط العريب يف االختبار القبلي  ٤.١٨جدول   ٢٤

  للمجموعة الضابط
١٢٢  

  ١٢٣  نتيجة االختبار القبلي للمجموعة الضابطة ٤.١٩جدول   ٢٥
  ١٢٣  نتيجة االختبار القبلي للمجموعة التجريبية ٤.٢٠جدول   ٢٦
تقومي مهارة اخلط العريب وتقديره يف االختبار  ٤.٢١جدول   ٢٧

  القبلي للمجموعة التجريبية
١٢٥  

  ١٢٦  نتيجة االختبار القبلي للمجموعة التجريبية ٤.٢٢جدول   ٢٨
للمجموعة املقارنة بني نتيجة االختبار القبلي  ٤.٢٣جدول   ٢٩

  الضابطة والتجريبية
١٢٧  

  ١٢٧  نتيجة االختبار البعدي للمجموعة الضابطة ٤.٢٤جدول   ٣٠
تقومي مهارة اخلط العريب وتقديره يف االختبار  ٤.٢٥جدول   ٣١

  البعدي للمجموعة الضابطة
١٢٩  



 ر 

 

  ١٣٠  نتيجة االختبار البعدي للمجموعة الضابطة ٤.٢٦جدول   ٣٣
  ١٣١  االختبار البعدي للمجموعة التجريبيةنتيجة  ٤.٢٧جدول   ٣٤
تقومي مهارة اخلط العريب وتقديره يف االختبار  ٤.٢٨جدول   ٣٥

  البعدي للمجموعة التجريبية
١٣٢  

  ١٣٣  نتيجة االختبار البعدي للمجموعة التجريبية ٤.٢٩جدول   ٣٦
املقارنة بني اموعتني يف تقدير نتيجة  ٤.٣٠جدول   ٣٧

  االختبار البعدي
١٣٤  

نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة   ٤.٣١جدول   ٣٨
  الضابطة واموعة التجريبية

١٣٥  

نتائج عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع   ٤.٣٢جدول   ٣٩
  بني اموعتني

١٣٦  

  
  
  
  

   



 ش 

 

  البيانية  رسومقائمة ال

  الصفحة  رسمعنوان   اجلدول  الرقم

  ١٧  باخلط الكويفأشكال احلروف العربية   ٢.١رسم   ١
  ١٨ لثلثيأشكال احلروف العربية باخلط ا ٢.٢ رسم  ٢
  ١٩ فارسيأشكال احلروف العربية باخلط ال ٢.٣ رسم  ٣
  ١٩ ديواينأشكال احلروف العربية باخلط ال ٢.٤ رسم  ٤
  ٢٠ نسخيأشكال احلروف العربية باخلط ال ٢.٥ رسم  ٥
  ٢٠ رقعيأشكال احلروف العربية باخلط ال ٢.٦ رسم  ٦
  ٤٥  مكونات وحدة التحرير ومونتاج الفيديو ٢.٧ رسم  ٧
  ٥٤  هيكال إجراءات التطوير ٣.١رسم   ٨
موقع جغريف جلامعة رادين إينتان اإلسالمية  ٤.١رسم   ٩

  احلكومية المبونج
٦٥  

  ٧٥   ٣ Photoshop Csرسم احلروف بربنامج  ٤.٢رسم   ١٠
  ٧٥  ٣ Photoshop Csبربنامج  نقاطرسم ال ٤.٣ رسم  ١١
 Photoshop Csبربنامج  والنقاط رسم احلروف ٤.٤ رسم  ١٢

٣  

٧٦  

 Adobe After إدخال رسم احلروف يف برنامج  ٤.٥ رسم  ١٣

Effect Cs ٣ 
٧٦  

  ٧٧  تبديل الصورة خلفية للحروف ٤.٦ رسم  ١٤
  ٧٧  تبديل ألوان احلروف ٤.٧ رسم  ١٥
  ٧٨  ليتحرك احلروف كمجر القلم) effect(إدخال  ٤.٨ رسم  ١٦
  ٧٨  أخد الفيديو باستخدام الكامريا الدجييتال ٤.٩ رسم  ١٧
 Adobe Auditionتسجيل األصوات يف برنامج  ٤.١٠ رسم  ١٨

Cs ٣ 
٧٩  



 ت 

 

لترتيب  ٣ Adobe Premiere Cs استعداد برنامج  ٤.١١ رسم  ١٩
  إلنتاج الفيديو

٧٩  

  ٨٠  أدخال نقاط الفيديو للحروف املتحركة ٤.١٢ رسم  ٢٠
أدخال نقاط الفيديو عن كتابة احلروف املنفردة  ٤.١٣ رسم  ٢١

  واملتصلة من الكامريا الدجييتال
٨٠  

  ٨١  إدخال الفيديو لتدريب كتابة اآليات القرآنية ٤.١٤ رسم  ٢٢
  ٨١ ١-MPEGعملية تقدمي الفيديو النهائي بشكل  ٤.١٥ رسم  ٢٣
٤.١٦رسم   ٢٤ بيان اجلدول عن ميول الطلبة يف تعليم اخلط  

  للمجموعة التجريبيةالعريب 
١١٢  

٤.١٧رسم   ٢٥ بيان اجلدول عن ميول الطلبة يف تعليم اخلط  
  العريب للمجموعة الضابطة

١١٥  

٤.١٨رسم   ٢٦ بيان اجلدول عن ميول الطلبة  بعد استخدام  
الفيديو التفاعلي يف تعليم اخلط العريب 

  للمجموعة التجريبية

١١٨  

  
  
  
  
  
  

  
  

  



 ث 

 

  قائمة املالحق
  

 

  املوضوع  املالحق  الرقم
  فيديو التفاعليجمموعة الدروس يف ال   ١امللحق   ١
  الوسائل التعليميةلخبري يف جمال لاالستبيان    ٢امللحق   ٢
  اخلط العريبلخبري يف جمال تعليم لاالستبيان    ٣امللحق   ٣
  دليل املالحظة يف تعليم اخلط العريب   ٤امللحق   ٤
  معلم اخلط العريب قبل التجربةدليل املقابلة مع    ٥امللحق   ٥
  دليل املقابلة مع معلم اخلط العريب بعد التجربة   ٦امللحق   ٦
  قبل التجربةاالستبيان للطلبة    ٧امللحق   ٧
  د التجربةاالستبيان للطلبة بع   ٨امللحق   ٨
  االختبار القبلي للطلبة وبعض احلاصالت على إجابتهم عنها   ٩امللحق   ٩
  االختبار البعدي للطلبة و بعض احلاصالت على إجابتهم عنها   ١٠امللحق   ١٠
  صور الطلبة يف عملية التجربة   ١١امللحق   ١١
خطاب عميد كلية الدراسات العليا إىل عميد كلية التربية    ١٢امللحق   ١٢

  جامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج
رادين إينتان اإلسالمية خطاب عميد كلية التربية جامعة   ١٣امللحق   ١٣

  احلكومية المبونج
  السرية الذاتية  ١٤امللحق   ١٤
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  الفصل األول
  اإلطار العام والدراسات السابقة

  
 مقدمة  - أ 

 مشكلة البحث وأسئلته  -ب 

 أهداف البحث  -ج 

 فروض البحث  -د 

 أمهية البحث  -ه 

 حدود البحث  -و 

 حتديد البحث  -ز 

 الدراسات السابقة
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 مقدمة  -أ 
وسيلة مهمة من وسائل التعبري فرع من فروع اللغة العربية،  وهو اخلط 

املعاين واألفكار إىل الغري يف دقة ويسر، وفيه التزام مبا الكتايب، وطريق اإلفهام وتوصيل 
كها داخل بدسية حمددة يف رسم احلروف، ويف ستواضع عليه العلماء من أشكال هن

الكلمات، ويف وضع النقط ورسم اهلمزات يف مواضعها، واخلط العريب قبل ذلك 
واألضرحة  خطوط هندسية بديعة وبسيطة تزدان به املساجد واألبنية اإلسالمية

  ١.واملتاحف
نا ليسوا على دراية كافية بقواعد اخلط، وليست تاو اللغة العربية جبامعمفمعل

: باحملاكاة ةاجلدير ةلديهم القدرة على تعليمه فنيا، وليسوا قادرين على تقدمي املثل اجليد
 استعدادا أن يستعد لتعليم اخلط ووسائله اخلط ك كان من الضروري على معلملذل

وتربويا، وزيادة الدرجة املخصصة له، وحتديد األهداف املنشودة من تعليمه يف فنيا 
  .اجلامعةتدريس اخلط يف زيادة حماضرات كل مرحلة تعليمية، و

وسيلة مهمة يف تعليم اخلط  لوح الطباشري علماء اخلط بأنبعض  يرىو 
عدها وسيلة وت لوح الطباشريكما عرفنا أن أكثر اجلامعات اآلن تترك ولكن  .العريب
ها يف عملية تعليم لوح الطباشريلذا ال تستخدم . ةيوسيلة غري صح  ترى أاو ، قدمية

  . بالتكنولوجيا يف تعليمها ستعنيوتفضل اجلامعات الوسائل احلديثة اليت ت
ويف مرور الزمن قد دخلت التكنولوجيا يف كل شيء حىت يف السالح بكافة 

إذن يرى . ٢اصة باالتصاالت واالستخدام املرتيلأنواعه ومستوياته ويف األجهزة اخل
على معلمي اخلط  يف اجلامعات أن يستخدموا التكنولوجيا  يف تعليم  ينبغي أنه الباحث

  .  اخلط العريب

                                                
الدار املصرية اللبنانية، : القاهرة(، تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق ،حسن شحاتة ١

 .٣٤٧ .ص) ١٩٩٣
 ٧ .ص )م ١٩٩٣دار املصرية اللبنانية،  :قاهرة(، تطوير مناهج التعليم ،أمحد حسني اللقاين  ٢
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جامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية قسم إدارة التعليم اإلسالمي يف و
.  عريب لدى الطلبة يف الفصل الثاين بصفاته املادة اإلجباريةط الاخلالمبونج يعلم فيه 

 يستخدم و يف تعليمه الطباشريية السبورة احيانا باستخدممعلم اخلط العريب ويعلم 
يستخدم أحيانا  كذلكو ورقة املوزعةالوسائل األخرى يف تعليمه مثل الكتب وال أيضا

 .هلتفاعلي يف تعليمالفيديو ا  التكنولوحيا مثل فور فوين ومل يسنخدم
م باعتباره أهم يعد الفيديو التفاعلى من االجتاهات احلديثة لتكنولوجيا التعلي

انيات وخصائص الفيديو وهو نظام جيمع بني إمك ،التعليم وأحدث أدوات
، ويعتمد على أساس اخلصائص التفاعلية للكمبيوتر حبيث تكون برامج والكمبيوتر

حتكم املتعلم سواء ىف التشغيل أو احلصول على مصادر  الفيديو وبرامج الكمبيوتر حتت
التعلم أو اختيار التتابعات املطلوبة من لقطات الفيديو أو الصوت أو النصوص أو 

  .لصور وغريهاالرسوم أو ا
أن مادة اخلط العريب هي املادة اليت حتتاج إىل متثيل استخدام أدوات الكتابة و 

ويرى الباحث أن الفيديو  .اجلمل الصحيحة طريقة كتابة احلروف أو الكلمات أو
  :التفاعلي أكرب فعالة يف تعليم اخلط العريب ألسباب

يشرح املواد  ميكن على معلم اخلط العريب باستخدام الفيديو التفاعلي أن .١
 .الدراسية بسهولة وال يضيع أكثر وقته فقط لكتابة األمثلة على السبورة

ها أن يضع الفيديو يكتب فيها معلم ميكن على معلم اخلط العريب باستخدام .٢
اخلط العريب على الورقة باألقالم أو األدوات األخرى تساوي أو تناسب 

 .مبا استخدمها الطلبة

ميكن على الطلبة أن يفهموا  مواد اخلط العريب ويتبعوها ويطبقوها بسهولة  .٣
ألم يستطيعون أن يشاهدوا طريقة مسك القلم و حركة اليد عند كتابة 

 .العريب اخلط
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ميكن أيضا على الطلبة أن يتعلموا املواد الدراسية باستخدام الفيديو  .٤
  .   التفاعلى تعلما ذاتيا خارج الفصل أو يف بيوم ملمارسة اخلط العريب

الوسائل التعليمية يف اخللفية السابقة، أراد تكنولوجيا  وبالنسبة إىل أمهية 
حتت  يف تعليم اخلط العريبوسيلة  الفيديو التفاعلي  الباحث أن يبحث عن أمهية

حبث (تصميم الفيديو التفاعلي وفعالية استخدامه يف تعليم اخلط العريب ": املوضوع
  .")المبونج  احلكومية اإلسالمية إينتان رادين جامعة تطويري جتريـيب فيي

  

  تهأسئلمشكلة البحث و   -ب 

عملية تعليم اخلط العريب  البحث أنيرى هذا ، اعتمادا على اخللفية السابقة
اليت تناسب  يلة املعتمدة على أساس التكنولوجياالوسحقيق أهداف التعليم إىل تلحتتاج 

  .كفاءة املدرس يف تعليم اخلط العريبوالطالب حلوائج 
  :كما يأيتالبحث،  أسئلةالباحث  وحدد 
الفصل  الفيديو التفاعلى يف تعليم اخلط العريب لطالب يتم تصميم كيف - ١

قسم إدارة التعليم اإلسالمي بكلية التربية جامعة رادين إينتان يف  الثاين
 ؟اإلسالمية احلكومية المبونج

 لطالبما مدى فعالية استخدام الفيديو التفاعلي يف تعليم اخلط العريب  - ٢
جامعة رادين  قسم إدارة التعليم اإلسالمي  بكلية التربيةيف   الثاينالفصل 

 ؟ المبونجإينتان اإلسالمية احلكومية 
  

 أهداف البحث  - ج 
  :هي أهداف هذا البحثإن بناء على أسئلة البحث، 

يف  الفيديو التفاعلى يف تعليم اخلط العريب لطالب الفصل الثاين لتصميم   - ١
جامعة رادين إينتان اإلسالمية  قسم إدارة التعليم اإلسالمي بكلية التربية

 .المبونجاحلكومية 
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الفيديو التفاعلي يف تعليم اخلط العريب لطالب فعالية استخدام  عرفةمل - ٢
جامعة رادين  بكلية التربية قسم إدارة التعليم اإلسالمي يف الفصل الثاين

 .المبونجإينتان اإلسالمية احلكومية 
 

 

  فروض البحث  -د 
فعالة لترقية  الوسيلة التعليمية املصممة املعدة وهي الفيديو التفاعلي  إن

قسم إدارة التعليم  يف الفصل الثاين لطالبمستوى الطلبة يف كتابة اخلط العريب 
و اجلامعات األخرى اليت  المبونج جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية اإلسالمي

   .تعلم فيها اخلط العريب
 

 أمهية البحث  -ه 
البحث أمهية ومن املعروف أن لكل البحوث أمهية، وكذلك يوجد يف هذا 

 ، مهاية يف هذا البحث فهي تنقسم إىل قسمنيوأما األمه. ط العريبخاصة يف تعليم اخل
  .ةبيقيطتال يةمهاأل ة ونظريال يةمهاأل

  :هيهذا البحث  يفاألمهية النظرية 
مهة الطالب  بوسيلة  الفيديو التفاعلي رفعت اخلط العريبعملية تعليم  إن - ١

تعليم اخلط  األهداف التعليمية يف تحتققو عاليةبصورة ورغبتهم 
 .ورفعت كفاءة املتعلمني

املعلومات اجلديدة لدي املعلمني والباحثني الذين  إن هذا البحث زاد - ٢
عداد الفيديو التفاعلي يف إيشتغلون يف جمال تعليم اخلط العريب حول 

امعة رادين إينتان جبتعليم اخلط العريب لطلبة قسم إدارة التعليم اإلسالمي 
 .إلسالمية احلكومية المبونجا
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أن يتعلموا اخلط  ميكن على املتعلمني باستخدام إنتاج الفيديو التفاعلى - ٣
 .العريب تعلما ذاتيا خارج الفصل لرفع مهارة كتابة اخلط العريب

 
  :هذا البحث هي يفوأما األمهية التطبيقية 

عريب ة تعليم اخلط البعرفة كيفية استخدام الفيديو التفاعلي يف  عململ - ١
امعة رادين إينتان جبقسم إدارة التعليم اإلسالمي  فصل الثاين يف لطلبة

  .اإلسالمية احلكومية المبونج حىت تكون له فعالة
ط العريب مصدرا تعليم اخلالفيديو التفاعلي يف  أن متلك نتائج البحث - ٢

 أدى إىل -وكذلك –عملية تعليمه  عليه سهلنو املدرس ساعدتووسيلة 
  . يف عملية تعليمه حتقيق األهداف التعليمية

  حدود البحث  -و 
 ةاملوضوعي وداحلد - ١

اخلط يف تعليم  فيديو التفاعلي وتطبيقهال تطوير هو البحث جمال هذا
عى الباحث إىل تنميتها سالباحث بقياسها أو اليت  قام واألمور اليت. العريب
وليست بقية  النسخي،اخلط  كتابة احلروف باستخدامهي  اخلط العريبمن 

ألن خط النسخ هو نوع اخلط األساسي الذي  عرفه . أنواع اخلط العريب
ووجده واستخدمه الطلبة  االندونيسيون حالة الدراسة يف اجلامعة وبيئتهم 

  .اليومية
  

 ةاملكاني وداحلد - ٢
 جامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية يف جرى هذا البحث

قد خترج من هذه  ثحالباألنّ  امعةه اجلختار الباحث هذاو ،المبونج
 لدى طلبةث حالبا املوضوع مناسبا باملشكالت اليت وجدهااجلامعة وكان 

جبامعة رادين إينتان اإلسالمية  قسم إدارة التعليم اإلسالمي يف الفصل الثاين
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الباحث  أردهذا البحث ومن خالل . كما ذكرت المبونج احلكومية
  .عالج هذه املشكالت وحتسني عملية التعليم والتعلم فيها

 ةالزماني وداحلد - ٣
العام الدراسي يف الفصل الدراسي الثاين من  البحثجرى هذا 

٢٠١٢- ٢٠١١.  
 

 حاتحتديد املصطل  -ز 
 :التفاعلي الفيديو - ١

 أجزاء إيل مقسم فيديو برنامج بأنه التفاعلي الفيديو تعريف وميكن
 استجابات وتكون ،ثابتة وإطارات حركية تتابعات من تتكون صغرية
 مشاهد أو لقطات تتابع لعدد احملددة هي الكمبيوتر طريق عن املتعلم

    ٣ .العرض وطبيعة شكل يتأثر وعليها ،الفيديو
 الفيديو تكنولوجيا بني دمج هو التفاعلي الفيديو أن يتضح وبذا
 شرائط تتضمنها اليت املعلومات بني والتفاعل املزج خالل من والكمبيوتر
 تتمثل تفاعلية بيئة لتوفري ،الكمبيوتر يقدمها اليت وتلك الفيديو، واسطوانات

 رالكمبيوت برامج مع متناسقة الفيديو برامج يف التحكم من املتعلم متكن يف
 .وقراراته هواختيارات باستجاباته

 :عريبط الاخل تعليم - ٢
هو تعليم رسوم وأشكال حرفية متميزة، اصطلح العرب عليها يف 
الداللة على كلمام املنطوقة  ولغتهم اليت يتفامهون ا، وهذا اخلط يتركب 
من حروف مكتوبة متميزة كألف وباء وجيم وراء وطاء إىل آخر الثمانية 

                                                
 .ص  )م ٢٠٠٠ ،دار اهلدى: املنيا(، إشكاليات حول تكنولوجيا التعليم ،زينب حممد أمني  ٣

١٦١. 
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خلط وله أنواع عديدة منها ا. والعشرين حرفا العربية املعروفة ملا مجيعا
  ٤.الكويف، الثلث، الفارسي، الديواين، الرقعة والنسخ

 الدراسات السابقة  - ح 
  :لقد سبق  أن أجريت حبوث عدة عن الكتابة حصلت على نتائج متنوعة منها

 حتليـل "  عنـوان  حتت) ٢٠٠٧( العام يف نورعيين به قامت الذي البحث - ١
 اإلسالمية الثانوية املدرسة لطلبة العربية الكتابة يف واخلطية أإلمالئية األخطاء
) ١: وأسئلة حبثها هـي  ".السالم دار آتشيه ننجور الشمالية تشيةآب احلكومية

املدرسـة الثانويـة   طلبـة  العربية ل كتابةاليف ئية خطاء اإلمالتكون األ كيف
كيـف  )٢تشيه الشمالية ننجرو آتشيه دار السـالم ؟  اإلسالمية احلكومية بآ

العربية لطلبة املدرسة الثانويـة اإلسـالمية    كتابةاليف ية اخلط خطاءتكون اآل
كيـف تكـون   ) ٣ تشيه دار السـالم ؟ آتشيه الشمالية ننجرو احلكومية بآ

واستخدم الباحثة يف هذا البحـث املنـهج    حماوالت لعالج هذه األخطاء ؟
 واخلـط  اإلمالء األخطاء أن إىل البحث هذا توصل ولقد الوصفي التحليلي،

 أو الكلمـة  أول يف ووصـلها  شكلها يف حلروفا وتغيري وزيادة حذف هي
 شكل يف أخطاء هناك أن الفنية الناحية من أيضا وكذلك آخرها أو وسطها

 يف واخلطيـة  اإلمالئيـة  األخطاء وأسباب ٥.اجلميل وغري الواضح غري اخلط
 تأثرا تأثر حىت األوىل باللغة اإلختالف وجود نورعيين رأي يف العربية الكتابة

                                                
مدرسة اخلطوط العربية، : طنطا( ،اموعة النادرة يف اخلط العريب والزخرفة مصطفى سعد،  ٤

  .٢. ص) م ١٩٨٩
 اإلسالمية الثانوية املدرسة لطلبة العربية الكتابة يف واخلطية أإلمالئية األخطاء حتليلنور عيين،   ٥

جامعة موالنا : ماالنج(رسالة ماجستري غري منشورة،  ، السالم دار آتشيه ننجور الشمالية بأتشية احلكومية
  .ط. ص) م ٢٠٠٧راهيم اإلسالمية احلكومية، مالك إب
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 املدرسـني  قدرة وعدم الدراسية، املواد وتقدمي تنظيم يف التدرج وعدم كبريا،
 .اخلط قواعد فهم

إعداد " عنوان حتت )٢٠٠٩( العام يف ليلي مزية به قامت الذي والبحث - ٢
حبث (لتنمية مهارة الكتابة " قواعد اخلط العريب واإلمالء"الكتاب التعليمي 

كيف ) ١: وأسئلة حبثها هي". )تطويري بالتطبيق يف جامعة ماالنج احلكومية
إنتاج الكتاب التعليمي لتعليم اخلط واإلمالء لطلبة قسم األدب العريب كلية 

إىل أي مدى فعالية الكتاب التعليمي ) ٢اآلدب جامعة ماالنج احلكومية؟ 
املنتج لترقية مهارة الكتابة لدى طلبة قسم األدب العريب كلية اآلدب جامعة 

مت الباحثة  يف هذا البحث املنهج التطويري، واستخد. ماالنج احلكومية؟
إنتاج الكتاب التعليمي الفعال ملادة اخلط ) ١: ( إىل البحث هذا توصل ولقد

إن النتيجة يف تعليم مادة اخلط واإلمالء بعد استخدام الكتاب ) ٢(واإلمالء، 
 ٦.التعليمي أكثر من النتيجة قبل استخدامه

تصميم الدروس " حتت عنوان ) ٢٠٠٩( يف العام رمليوالبحث الذي قام به  - ٣
دراسة تطويرية ملهارة الكتابة على أساس قواعد خط النسخ (اخلط العريب 

بالتطبيق علي طلبة مدرسة مرين املتوسطة اإلسالمية احلكومية بسومطرة 
 طاخل تعليم تصميم الدروس يف يتم كيف)١ :وأسئلة حبثه هي )."الشمالية

 ا املصممةالعريب  طاخل تعليم الدروس يفة يفعالما مدى ) ٢ ؟للطلبة  العريب
واستخدم الباحث   ها ؟وصلو احلروف من ناحية شكل طلبةال كتابة  لتحسني

إنتاج ) ١:ولقد تواصل هذا البحث إىل  يف هذا البحث املنهج التطويري،
الكتاب ملهارة الكتابة على أساس قواعد خط النسخ  يف الكتاب التعليمي 

                                                
حبث (الكتابة لتنمية مهارة  قواعد اخلط العريب واإلمالء"إعداد الكتاب التعليمي ليلي مزية،   ٦
جامعة موالنا مالك : ماالنج(، رسالة ماجستري غري منشورة، ) لتطبيق يف جامعة ماالنج احلكوميةتطويري با

  .١١٦-١١٥. ص) م ٢٠٠٩راهيم اإلسالمية احلكومية، إب
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 Bimbingan" (إرشادات كتابة احلروف العربية للمبتدئني: "حتت عنوان

Menulis Aksara Arab Untuk Pemula ( اليت تناسب مبستوى الطلبة
أن هذه الدروس املوجودة يف الكتاب ) ٢. واحتياجام يف تعليم اللغة العربية

ويعرف هذا بالنظر . فعالة لتحسني كتابة الطلبة يف شكل احلروف ووصلها
 ٧.ع درجة الطلبة باستخدام هذا الكتاب التعليميإىل ارتفا

ط ا سبق مكانة هذا البحث يف تطبيق الوسائل التعليمية إذ ال يوجد منتبني مم
د ارأويف هـذا البحـث   . فيديو التفاعليمن ناحية ال هذا البحث الذي جتريه الباحث

جامعة ردين إينتان يف  العريب اخلطيف تدريس  هقيطبوت فيديو التفاعليال تطوير الباحث
، ألنه غري مسبوق، وكذلك ألن النتيجة املتوقعـة مـن   اإلسالمية احلكومية المبونج

  .تطبيقها كما جاءت يف فرضية البحث إجيابية
 

 

 
 

                                                
دراسة تطويرية ملهارة الكتابة على أساس قواعد (، تصميم الدروس يف تعليم اخلط العريب رملي  ٧

رسالة ، )التطبيق على طلبة مدرسة مرنيت املتوسطة اإلسالمية احلكومية بسومطرة الشماليةخط النسخ ب
  .ح. ص) م ٢٠٠٩جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، : ماالنج(، ماجستري غري منشورة
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  الفصل الثاين
  النظرياإلطار 

  
  اخلط العريب وتعليمه:   املبحث األول
  اخلط العريب عليمالوسائل التعليمية يف ت:   املبحث الثاين

  التفاعلي الفيديو:   املبحث الثالث
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  اخلط العريب وتعليمه:  املبحث األول
  

وهو الثوب اجلميل اجلذاب الذي ختتال فيه األفكار، فتؤثر يف  حسن اخلط  
رئ اخلط ضرورة جيب أن يتدرب عليه قا فحسن. لبه سامعها، وتسحرقلب قارئها أو 

وكذلك  ينبغي أيضا على  ٨.العربية وكاتبها، وأن يتعرف على أنواعه املتباينة املتعددة
 . الطلبة عند تعليم اللغة العربيةاملعلم معرفة تعليم اخلط للمرحلة األساسية لدى 

 العريب اخلط مفهوم  - أ 

 العريب اخلط تعريف -١
 املركبة او املفردة العربية احلروف كتابة هو اخلط بأن القادر عبد قال

 هذا أرباب كبار وضعها اليت وقواعده الفن اصول حسب واجلمال احلسن بقالب
 ما اخلط: فيه قال األعشى صبح كتاب صاحب القلقشندي وأما. اجلميل الفن

 أقليدس وقال. خطا تركيبها وكيفية وأوضاعها املفردة احلروف صور منه تتعرف
 اخلط:  كتابا فيه ووضع اهلندسة أظهر الذي وهو الرياضيني الفالسفة من وهو

: امللكي ياقوت الدين أمني وقال. جسمانية بآلة ظهرت وإن روحانية هندسة
 خطك جودة قلمك جودت إن جسمانية بآلة ظهرت روحانية هندسة اخلط

 يف احلروف أحوال به يعرف علم إنه: أيضا وقيل خطك، امهلت قلمك وامهلت
 ٩.الكتابة يف تركيبها وكيفية وضعها

  
 

                                                
مطبعة الوفاء املنصورة، ( ، ٢.، طاللغة العربية أداء ونطقا وإمالء وكتابةفخري حممد صاحل،   ٨

 .٢١٠ -٢٠٩.  ص) م ١٩٨٦
) م ١٩٣٩مكتبة اهلالل، : مصر( ، ١. ، طدابهآاخلط العريب واريخ تحممد طاهر بن عبد القادر،   ٩

 .٨-٧. ص
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 العريب اخلط حروف -٢
 املعجم حروف أو التهجي، وحروف اهلجاء حروف كذلك تسمى وهي

 منها ألن وإما بعض، إىل بعضها بإضافة إال تفهم ال مقطعة ألا إما امليم، بضم
 وتشكل تبني أو كلها تعجم أو وغريها، والفاء كالباء النقط إليه تضاف ما

 تكون حىت وغريها والسكون والضم والكسر الفتح على تدل كاليت بعالمات
  .املعىن يف التباسا حيدث خطأ وند صحيحة القراءة

 تبلغ صورها أن إال حرف وعشرون مثانية العربية احلروف ان من وبالرغم
 صورة والثاء، والتاء الباء صورة األلف، صورة: وهي فقط صورة عشرة التسع
 السني صورة والزاى، الراء صورة والذال، الدال صورة واخلاء، واحلاء اجليم

 صورة والغني، العني صورة والظاء، الطاء صورة والضاد، الصاد صورة والشني،
 النون، صورة امليم، صورة الالم، صورة الكاف، صورة القاف، صورة الفاء،
  ١٠ .الياء صورة ألف، الم صورة الواو، صورة اهلاء، صورة

 تاءوال أسفلها، يف بنقطة الباء فنقطت بالنقط، تشاةامل الصور بني فرقيو
 وقصد .وهكذا أعالها، بنقطة واخلاء وسطها، يف بنقطة واجليم أعالها، بنقطتني
 حرف لكل جيعل أن من أخف ذلك ألن تصارلالخ احلروف صور تقليل بذلك
  .الصور فتكثر صورة

 صحتها اعتبار ومعرفة العربية احلروف هندسة -٣
 جتويده حنو سعوا لذا حترام،وا سيةقد العرب عند العريب خطلل كان قدل

 كل مساحة وبيان منفردة حرفاأل لضبط حماوالت هناك فكانت مسا،ور كتابة
 أو منبسطا أو قائما احلرف هذا أكان سواء عليه، تكون أن جيب وما حرف
 إىل أدت اليت األسباب أهم من اعترب الذي األمر اهليئات، من ذلك غري أو مقوسا

                                                
، رسالة حروف الكتابة العربية كقيمة تشكيلية قدميا وحديثا يف مصرجنوى عبد اجلواد،   ١٠

 .٨٠. ص) م ١٩٨٤كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، : مصر(ماجستري غري منشورة، 
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 االجم تكون أن من شخصيته على وحافظت كتابته وإجيادة اخلط هذا إتقان
  .رفيع فىن مستوى إىل به ووصلت لإلرجتال،

 اخلط جمال يف واستخدموه قدمي، زمن منذ) املقياس( العرب عرف وهكذا
 العالقة لتحديد الوسيلة ليكون آخر مبعىن أو لسالمته، معيارا ليكون العريب

   ١١.كأشكال والكلمات احلروف أجزاء بني السليمة العضوية
 جاء ما) األعشى صبح( من الثالث اجلزء يف القلقشندى لنا حفظ ولقد

 ما بني ومن له، الفاضلة بالنسبة أو اخلط مبقياس يتصل فيما مقلة، بن لسان على
  ١٢:مقلة بن الوزير كتب
 األلف  )أ 

 يكون أن جيب – رأسى – منتصب خط من مركب شكل وهو
 طول يف حلرف مناسبا وليس إنكباب، وال إستلقاء إىل مائل غري مستقيما

 .قصر وال

 الباء  )ب 

 تهونسب – أفقى – ومسطح بمنتص خطني، من مركب شكل وهو
 . الما صريفي ألفا سنتيه أحد يف تزيد أن صحته تبارواع باملساواة لأللف

 اجليم  )ج 

 دائرة، ونصف – مائل – منكب خطني، من مركب شكل وهو
 فال خطني ومشاله ميينه عن خيط أن صحته واعتبار لأللف مساو وقطره
  .رجخي وال يسريا شيئا عنه ينقص

 
 الدال  )د 

                                                
 .٨١. املرجع نفسه، ص  ١١

قابلية التحوير كخاصية فنية يف اخلط العريب وكمدخل إلثراء حسن حسن حسن طه،    ١٢
 .٢٢-١٩ .ص) م ٢٠٠٢جامعة طنطا، : طنطا( رسالة ماجستري غري منشورة، التصميمات الزخرفية، 
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 مساو وجمموعه ومسطح، منكب خطني من مركب شكل وهو
 األضالع متساوى مثلثا فيجده خبط طرفيه يصل أن صحته واعتبار لأللف،

 .الذال ومثله

 الراء  )ه 

 ويف األلف قطره دائرة ربع هو مقوس خط من مركب شكل وهو
 دائرة نصف فيصري مبثله يصل أن صحته واعتبار الفكر، يف مقدرة نةس رأسه
 .الزاى ومثله

 السني  )و 

 ومنتصب  ومقوس تصبمن خطوط مخسة من مركب شكل وهو
 .مقوس مث  ومنتصب ومقوس

 الصاد  )ز 

 ومقوس، ومنسطح مقوس خطوط ثالثة من مركب شكل وهو
 يف ومثله املقدار، يف الزوايا متساوي فيصري مربعة جتعله أن صحته واعتبار

 .الضاد كله ذلك

  الطاء  )ح 

 .الظاء ذلك يف ومثله األخري، التقوس دون) الصاد( كاعتبار واعتباره

  العني  )ط 

 دائرة، نصف أحدمها ومسطح مقوس خطني من مركب شكل وهو
 .الغني ومثله. كاجليم صحته واعتبار

  الفاء  )ي 

 منتصب ومستلقى منكب خطوط أربعة من مركب شكل وهو
 .قائما مثلثا فيصري خطا منه الثاين باخلط تصل أن صحته ارواعتب ومنسطح

  القاف  )ك 
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 باعتبار ومقوس ومستلقى منكب خطوط ثالثة من مركب شكل وهو
 .النون كاعتبار صحته

  الكاف  )ل 

 ومنتصب منسطحو منكب خطوط أربعة من مركب شكل وهو
 .ياءان منه ينفصل أن صحته واعتبار منسطح

  الالم  )م 

 أن صحته واعتبار ومنسطح منتصب خطني من مركب شكل وهو
 .الزاوية قائم مثلثا فيصري الطرفني مياس خطا آخره إىل أوله من خيرج

  امليم  )ن 

 ومنسطح مستلقو منكب خطوط أربعة من مركب شكل وهو
 .اهلاء كاعتبار صحته واعتبار ومقوس

  النون  )س 

 مقدرة نةس وفيه الدائرة نصف هو مقوس خط من مركب شكل وهو
 .دائرة فتكون مثله به يوصل أن صحته واعتبار الفكر، يف

  اهلاء  )ع 

 ومقوس، ومنتصب منكب خطوط ثالثة من مركب شكل وهو
 تتساوى وأن العليا الزاويتان فتتساوى مربعة جيعله أن صحته واعتبار

 .السفليني الزاويتني

  الواو  )ف 

 .ومقوس ومنكب مستلق خطوط ثالثة من مركب شكل وهو

  الياء  )ص 

 ومنكب ومنتصب تلقمس خطوط أربعة من مركب شكل وهو
  .الواو كإعتبار واعتباره ومقوس
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 أحكام فيها ورأى العربية، للحروف الفاضلة النسبة مقلة بن وضع وهكذا  
  .وانسجامها أجزائه وتناسق اخلط

 واإلبداع االبتكار من حتد ومقاييسه قواعده أو اخلط، ضوابط تكن ومل  
 لنا يقدم أن الفنان هذا استطاع وجودها مع أنه والدليل اخلطاط، الفنان عند

 .املبتكرة اخلطية األعمال من الكثري

  العريب اخلط جودة على احلكم معايري -٤

وضوحه، : املعايري اليت ميكن أن تستخدم يف احلكم على جودة اخلطمن 
  ١٣.ومجاله، وقدرة الكاتب على إرسال اليد مع السرعة يف الكتابة

فالوضوح يتوقف على رسم احلروف رمسا ال جيمل للبس حمال، وعلى 
ة التناسب بني احلروف طوال واتساعا، وعلى البعد  بني الكلمات يف امراع

، وعلى اتباع قواعد رسم احلروف، وتطبيق أصول الكتابة السليمة مسافات ثابتة
يف وضع النقط واهلمزات، ومراعاة حجم احلرف وكيفية اتصاله بغريه، وبيان 

  .أجزائه، وميله واستقامته، وطوله وقصره
ويتوقف مجال اخلط على مراعاة دقائق الكتابة وانسجام احلروف، وتناسق 

  . االكلمات يف أوضاعها وأبعاده
تأثر بالتدريب املوجة واملنظم، وختتلف تأما السرعة وإرسال اليد ف

باختالف األعمار، والغرض من الكتاب والدافعية، ومراعاة اجللسة عند الكتابة، 
ووضع الورقة على املكتب، وإمساك القلم، واالتزان االنفعايل للكاتب، وسالمة 

غي أن نغرسها يف كل متعلم، وغىن عن البيان أن وضوح اخلط قيمة ينب .١٤احلواس
  . أما مجال اخلط فيجب أن ينمى عند املوهوبني يف اخلط

                                                
الدار املصرية اللبنانية، : القاهرة( تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقحسن شحاتة،   ١٣

 .٣٤٩ .ص) م١٩٩٣

 ٣٤٩. املرجع نفسه، ص  ١٤ 
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حسن الشكل : وقال إبن مقلة بأن وجوه جتويد اخلط تتكون على ضربني
   ١٥ .وحسن الوضع

 الشكل حسن  )أ 

  :إىل احلروف حتتاج الشكل حسن يف
  وامليل واالحنناء التقوس من حقه حرف كل إعطاء أي:   توفية )١

 .والتسطيح

 .والدقة والقصر الطول من حقه حرف كل إعطاء أي:   إمتام )٢

  بعض يكن فال القلم، صدر من حقه حرف كل إعطاء إي:   إشباع )٣

 .بعض من أغلظ وال بعض، من أدق أجزائه

  القلم فيجري ارتعاش، أو توقف، دون بالقلم يده يرسل أي:   إرسال )٤

 .اترتفاعواإل احلروف ليضبط بسرعة

 الوضع حسن  )ب 

  :إىل احلروف فيه  فتحتاج الوضع حسن أما
 .جيدا رصفا ببعض بعضها احلروف وصل وهو:  ترصيف )١

     ما أفضل على غريه إىل متصل غري حرف كل مجع وهو:    تأليف )٢

 .ينبغي

  تصري حىت السطر، على ووضعها الكلمات تنظيم وهو:   تسطري )٣

 .الشكل يف منتظما سطرا

 من خمتلفة مواضع يف مستحسنة تيامدا عمل وهو:   تنصيل )٤
 .احلروف

  
                                                

) م ٢٠٠٣مكتبة التوبة، : الرياض(، ١.، ططرائق تعليم اللغة العربيةحممد إبراهيم اخلطيب،    ١٥
 .١٢٨. ص
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 العريب اخلط أنواع -٥
 بعضها وعرف اإلسالم، قبل بعضها عرف متعددة، أنواع العريب للخط

: منه عدة، بأمساء العرب إليه انتهى الذي اخلط العربية املصادر وتذكر. بعده اآلخر
 البصري، واخلط املدين، واخلط املكي، واخلط األنباري، واخلط احلريي، اخلط

  ١٦. الكويف واخلط
  :التالية هي احلاضر عصرنا يف املتداولة العريب اخلط أنواع أهم ولعل

 احلادة، والزوايا املستقيمة احلروف يعتمد هندسي اخلط وهو: الكويف اخلط  )أ 
 وقد. النبطي باخلط شبها أكثر وهو اجلمال، من وافر بنصيب ويتمتع
 القرآن كتابة يف خاصة بصفة واستعمل اإلسالمية، األقطار مجيع يف انتشر
 :مثال ١٧،ذلك بعد هإستخدام قل مث قرون، مخسة حنو الكرمي

 

 
  الكويف اخلط حروف قواعد :١.١ رسم رقم

 

                                                
دار النفس،  : بريوت (،  ٥.ط خصائص العربية وطرائق تدريسها،نايف حممود معروف،  ١٦

 .١٤٩. ص) م ١٩٩٨
 ١٤٩. املرجع نفسه، ص   ١٧



٢٠ 
 

 
 

 باحلروف التحكم على فائقة قدرة إىل حيتاج خط وهو: الثلث خط  )ب 
 إن ويقال الصعبة، اخلطوط من وهو. التكوينات تشكيل يف والتوازن
 عن مرات ثالث احلرف يكرب والثلث. أتقنه إذا إال خطاطا يعد ال اخلطاط
 بعضها يف بعضها الكلمات تداخل من مجاله ويقوم األصلي، احلجم
 القرآن سور وأوائل املؤلفة الكتب أمساء لكتابة - عادة -ويستعمل. اآلخر
  :مثال ١٨،وغريها الكتب أجزاء وتقسيمات الكرمي

 

 

  يالثلثاخلط   حروف قواعد : ١.٢رسم رقم 
 

. وكتبهم رسائلهم يكتبون به فارس، بالد إىل ينسب: الفارسي خط  )ج 
 اخلطوط أمجل أنه بعضهم ويرى. واهلند األفغان أهل أيضا ويستعمله

 :مثال والسهولة، بالرشاقة ميتاز إذ العربية،
  

                                                
 ١٥٠-١٤٩. نفسه، صاملرجع   ١٨



٢١ 
 

 
 

  
  يالفارساخلط   حروف قواعد : ١.٣رسم رقم 

 فيه واألة، بالفخامة يتمتع حركي زخريف خط وهو: الديواين خط  )د 
 يف الرمسية بالكتابات يعتمد كان الذي اخلط وهو. البعد بالغة منحنيات

 املناصب وتقليد العالية الوظائف يف التعنيات لكتابة العثمانية الدولة ديوان
 :مثال ١٩،الرفيعة

 

 
 

 الديواين اخلط حروف قواعد : ١.٤رسم رقم 

                                                
 .١٥٠. املرجع نفسه، ص   ١٩



٢٢ 
 

 
 

 لتسهيل وذلك االختالف، بعض مع مبسط ثلثي هو: النسخي اخلط  )ه 
 حيث الكرمي، القرآن وخباصة واملخطوطات، الكتب كتابة يف هإستخدام

 :مثال ٢٠،النسخي مع الثلث خصائص بعض فيه متتزج القرآن خط أن
 

  
 يالنسخ اخلط روفح قواعد :١.٥رسم رقم 

 فيه فقدروعيت ولذا  غالبا، السريعة الكتابة خط وهو:  الرقعي اخلط  )و 
 الورق من القطعة هي -لغة - والرقعة. إمجاال والتفشف والبساطة السهولة

 :مثال ٢١،فيها تكتب اليت

  
  يالرقع قواعد حروف اخلط :١.٦رسم رقم 

                                                
 .١٥١-١٥٠. املرجع نفسه، ص  ٢٠
 .١٥١. املرجع نفسه، ص  ٢١



٢٣ 
 

 
 

  النسخ خط -٦
أخو ) أبو عبد اهللا احلسن بن مقلة(هو أحد اخلطوط الستة اليت ابتكرها 

أقدم من إبن إن خط النسخ : ، ولكن هناك رأي يقول )أبو على بن مقلة(الوزير 
، والنسخ )هـ ٤٠ –سنة (مقلة بكثري، وإنه كان مستعمال يف دواوين الكتابة 

املخطوطة من املصاحف السابقة للقرن الرابع اهلجري مكتوبة خبط كويف، ومنها 
خبط النسخ، حيتمل أن علماء الكوفة اقتبسوه مباشرة من احد اخلطوط القدمية 

   ٢٢.جلزيرة العرب
نسخ بالقرآين، ألم كانوا يكتبون به القرآن، ومسوا وكانوا يدعون خط ال

النسخ كذلك الثلث الرقيق، والذي غدا ناسخ اخلطوط، والذي كتبوا به أغلب 
وأما النسخ فقد مسى به ألن الكتاب كانوا : كتبهم، ويقول صاحب تاريخ اخلط

ر، ينسخون به املصاحف، ويكتبون به املؤلفات، وهو مشتق من اجلليل، أو الطوما
  .أو منهما معا

ويعترب خط النسخ رائع جدا يف نسخ الكتب والقرآن واالت 
ه داخل املطابع إستخداموالدوريات، والصحف، وهذا هو السبب يف انتشاره و

  .وآالت التحرير
 النسخ خط خصائص   )أ 

  ٢٣:يلي كما النسخي اخلط خصائص وأما    
 بأي قارئه اليقع واضح، منظم، معتدل، كامل، خط النسخ خط )١

 .حروفه تشاه يف التباس

 .آخر خط بكماله اليفوقه بالشكل يضبط حني )٢

 .منها مأخوذة وحروفه والرحيان واحملقق بالثلث شبيه )٣

                                                
 .٣٠املرجع السابق، صحسن حسن حسن طه،  ٢٢

 ٣٠: املرجع نفسه، ص  ٢٣



٢٤ 
 

 
 

 للعني تبدوا وهي ومتساوية، متعدلة واملبسوطة املستديرة أشكاله )٤
 .بليونة هذه أشكاله وتتم دائرة، ونصفها سطح نصفها

 هذه من تبدو وهي والثلث، احملقق حبجم التبدو وكلماته حروفه )٥
 يف ويقل الدقيقة الكتاة يف اخلط هذا استعمال ويكثر معتدلة الناحية
 .الغليظة الكتابة

 واأللف) رأسها يف الترويس( املركبة واأللف املفرد األلف حرف )٦
 ).بس( مثل أحيانا اليساؤ أو لليمني نقطة ايتها يف املركبة

 .ومطموسة مربعة شبه والغني العني حرف )٧

 بعدها املبتدأة الكاف وكذلك مروسة تكون املفردة الكاف حرف )٨
 ).كا( ألف

 .كالراء وعراقته اليطمس الواو حرف )٩

 .كثريا الثلث يف املربوطة التاء عن ختتلف ال األخرية اهلاء حرف  )١٠

 ).فال( مثل وحمققة) ال( وراقية صورتني على ترسم الالم حرف )١١
 

  النسخ خط يف املشكالت   )ب 

 فيه أن على اتفقوا العريب اخلط يف حبثوا الذين إن القول نستطيع
  :التالية املشكالت

 احلركات )١

 باإلمكان يكون لكي حروفها حترك أن جيب الكلمة أن هي واملشكلة
 لكي األلفاظ معاين يغهم أن املرء على أن أي صحيحة، قراءة قراءا

 العربية اللغة يف احلركة أن واحلقيقة. سليمة قراءة يقرأ أن يستطيع
 املدلول الصوت غري خاص صوت على تدل ألا حرف، إال ليست

  ٢٤.احلركة عليه توضع الذي باحلرف عليه

                                                
 .١٥٢. نايف حممود معروف، املرجع السابق، ص  ٢٤



٢٥ 
 

 
 

 احلروف )٢

 إذا صورة فله خمتلفة، صورا-أحيانا -الواحد العريب للحرف إن  ) أ(
 يف وقع إذا وثالثه بغريه، متصال كان إذا أخرى وله مفردا، كان
 حذف ومع. آخرها أو وسطها يف وقع إذا ورابعة اللفظ، أول

 تصبح مستقل وصوت كحرف اهلمزة وإضافة) ألف الالم(
 احلركات باستثناء نقشاـ ٣١ و صوتا ٣١ العربية احلروف
 الواحد احلرف أشكال تعدد أخذنا ما فإذا. والضوابط والتنوين

 ٩٠ من مؤلفة وكأا. وهلة ألول باء األلف تبدو فقد باحلسبان،
 .مستقلة صورة أو نقشا

 بعضها عن متتاز ولكنها الشكل، يف متحدة حروفا هناك إن  ) ب(
 الزلل يؤمن ال مث. النقط بعدد أو اإلمهال أو) التنقيط( باإلعجام

 على الكلمة نقرأ أن األمر فيؤدي حملها، غري يف النقاط ووضع
 .متعددة وجوه

 ختتلف ولذلك صامتة، وتارة صائتة تارة تكون احلروف بعض  ) ج(
 كلمة يف فالياء والظروف، األحوال حسب ولفظها مظاهرها

 حرف -)اهلادي( كلمة يف الياء غري هي) لني حرف) (يدرس(
 كلمة يف الواو غري هي) لني حرف( وعد كلمة يف والواو. مد

 ).مد حرف( سور

 األلف: ومها حرفان، أي رمسان، منهما لكل صوتان هناك  ) ح(
 باب، كلمة يف كما)  ا(  الطويلة األلف: رمسان وهلا املمدودة،

 هلا والتاء. ندى كلمة يف كما) ى( املقصورة األلف/املهملمة والياء
 ٢٥).ة( املربوطة والتاء) ت( املبسوطة التاء رمسان،

 

                                                
 .١٥٣. املرجع نفسه،  ص  ٢٥



٢٦ 
 

 
 

 النسخ خط حلروف حتليلية نظرة  )ج 

 احلروف واقع دراسة علينا جيب للتالميذ العريب اخلط لتدريس تسهيال  
 عليما يفرض األمر وهذا. الكلمة من مواقعها خمتلف يف رمسها وكيفية العربية
  ٢٦:يلي فيما مبني هو كما وأشكلها، ألحواهلا شامل مسح إجراء
 اتصاهلا عند كبري تغري عليها يطرأ وال قبلها، مبا إال تتصل ال حروف )١

 تأيت اليت باحلروف تتصل ال وهي). و ز، ر، ذ، د، ا،(  مثل هذا،
 .بعدها

 ولكنهما قبلها، مبا يتصالن كما بعدمها، مبا يتصالن) ظ ط،( حرفان )٢
 .كبريا تغريا يتغريان ال – احلالتني كلتا يف –

 إال قبلها مبا اتصاهلا عند تتغري ال) ن ث، ت، ب،( مثل حروف )٣
 األخري نصفها تفق ولكنها قبلها، ما وبني بينها الواصل اخلط بالتصاق

 .بعدها مبا اتصاهلا عند

 مبا اتصلت إذا السابقة احلروف تشبه) م ض، ص، ش، س،( حروف )٤
 .بعدها مبا اتصاهلا عند_ ذبلها تتغري ولكنها قبلها،

 بعدمها، مبا اتصاهلما عند سيا أسا تغريا تتغريان ال) ق ف،( احلرفان )٥
 .قبلهما مبا اتصاهلما عند ذلك من أكثر يتغريان ولكنهما

 مبا اتصاهلما فعند السابقة، احلروف من أكثر يتغريان) غ ع،( احلرفان )٦
 يستدير قبلهما مبا اتصاهلما وعند). عي عو، عا،( ذيالمها يزول بعدمها
 هيئتهما يتغريان احلذف وذلك االستدارة وهذه). لغـ بعـ،( أوهلما
 .كاملة بصورة

                                                
 .١٥٨-١٥٧. املرجع نفسه،  ص ٢٦ 



٢٧ 
 

 
 

 كحرف تتغري، بعدها مبا اتصاهلا عند)  خ ح، ج،( الثالثة االحرف )٧
 س،( حريف تغري يشبه قبلها مبا اتصاهلا عند تغريها ولكن ،)ع( العني

 ).ش

 ك،( وهي االختالف، متام خمتلفة صورة فلها األخرى احلروف أما )٨
 ).ــ يـ- ي ـه، ـهـ ه هـ كـ،

 

 العريب اخلط تعليم  -ب 

 العربية اللغة تدريس من اخلط مرتلة -١
 وتوصيل اإلفهام وطريق الكتايب، التعبري وسائل من مهمة وسيلة اخلط

 من العلماء عليه تواضع مبا التزام وفيه ويسر، دقة يف الغري إىل واألفكار املعاين
 وضع ويف الكلمات، داخل كهابس ويف احلروف، رسم يف حمددة هندسية أشكال
 بديعة هندسية خطوط ذلك قبل العريب واخلط مواضعها، يف اهلمزات ورسم النقط

  ٢٧.واملتاحف واألضرحة اإلسالمية واألبنية املساجد به تزدان وبسيطة
 أن بيد ،بتدئنيامل مرحلة يف به اختصت حصص جامعاتنا يف وللخط

 مع يدجموا أو لراحتهم، اخلط حصة املدرسون يتخذ ما كثريا أنه ترينا املالحظة
 ويبعث. احلصة فراغ يكمل شكل عمل إىل اخلط تدريس فيتحول اإلمالء حصة

 ال اليت املهمة غري  املوضوعات من اخلط أن وامهون وهم اخلط حصة يف الطالب
 بطريقة املمارسة تستدعى اليت اآللية الدراسة مواد من أنه ونسوا جهدا، تسلتزم
 لتحسني يبذلونه الذي باجلهد اكتفاء به االستهانة يف عذر للمعلمني وليس. منظمة
 والتهذيبية العلمية الفوائد من ماله علموا لو وألم األخرى، املواد يف الطلبة نتائج

  .التربية يف أمهيته يناسب ما عنايتهم من إليه لوجهوا
 اخلط، بقواعد كافية دراية على ليسوا ناجيامعات العربية اللغة ومفمعل

 ةاجليد املثل تقدمي على قادرين وليسوا فنيا، تعليمه على القدرة لديهم وليست
                                                

 .٣٤٧. حسن شحاتة، املرحع السابق، ص ٢٧



٢٨ 
 

 
 

 إعدادا اخلط مدرس إعداد على العمل الضروري من كان لذلك: باحملاكاة ةاجلدير
 يف تعليمه من املنشودة األهداف وحتديد له، املخصصة الدرجة وزيادة وتربويا، فنيا
 يف تشبع اليت اخلط كراسات من بنماذج الطلبة وتزويد تعليمية، مرحلة كل

  .مدارسنا يف اخلط تدريس ينهض كله وبذلك. الطلبة كتابات
  

 وأهدافه اخلط تدريس أمهية -٢
 ودقة التمعن يعلمهم مهمة، وتربوية خلقية صفات الطلبة تعود اخلط تعليم

 احلكم، قوة عندهم ويريب واألصل، يكتبونه ما بني املضاهاة طريق عن املالحظة
 يتعودون التدريب وكثرة  الكتابة وبتكرار ق،للح اإلذعان اعتادوا تربت فإذا

 حركات على والسيطرة النقد، سرعة ويعودهم النظافة، لمهميع واخلط الصرب،
 تعليم يف ويساعد الذوق، ينمى مجال مظهر واخلط. الكتابة يف والتحكم اليد

  ويعود التقدير، يف والعدل احلكم وسالمة املوازنة على ويساعد الكتابة، يف التنسيق
 على فالقدرة العلمية، احلياة يف اخلط فضل بيان ىلإ حاجة مثة وليس. النظام على

 من احلسن للخط ما نعلم وكلنا إنسان، عنها اليستغىن اليت األمور من الكتابة
   ٢٨:مثل وذلك. قارئه نفس يف التأثري
 .منتظمة بطريقة األفكار تدوين على القدرة  )أ 

 حىت وتنسيقها الكتابة إجادة على هلم تعويد اخلط على الطلبة تدريب يف   )ب 
 . وسرعة سهولة يف تكلف غري من عنهم فيصدر عادم، من اإلتقان يصبح

 احلروف ألشكال البصري اإلدراك وتنمية اليدوية املهارة كسب  )ج 
 . والكلمات

 احلكم، وصحة اجلمال، كإدراك والعقلية، الفنية القدرات من كثري تكوين  )د 
 .الذوق وحسن املوازنة، وصدق االنتباه، وقوة املالحظة، ودقة

                                                
 .٣٤٨. املرجع نفسه، ص  ٢٨



٢٩ 
 

 
 

 وحسن والنظافة، والدقة، كالنظام، احلسنة، العادات من كثري تكوين  )ه 
 . والصرب الترتيب،

دائما يف العملية التعليمية إىل حتقيق األهداف   املدرسة أو اجلامعةوترمي 
اليت ميكن لكل فرد أن حيققها، وهلذا فأهداف تعليم اخلط ومستوياته اليت يراد 

يستعملون الكتابة يف  - بل الناس مجيعا – الطلبةالوصول إليها تأخذ يف االعتبار أن 
  ٢٩.أعماهلم ويف حيام اليومية

  : تتمثل فيما يأيتللمبتدئني العريب ومن هنا كانت أهداف تعليم اخلط 
 الشكل حيث من  بعض من بعضها يبميز  وكلمات حبروف:  الكتابة )١

 .خطأ أو تعثر بال يقرأها أن قارئ، أي على يسهل حبيث والنقط،

 اآلخر، البعض جبانب بعضها كلماا، وضع يف بالنظام املتمسة الكتابة  )٢
 قرطاس على تكن مل وإن تعرج بال مستقرة الكتابية السطور تسري حبيث
 .مسطر

 كلماته تتأرجح أال مبعىن الواجد، املكتوب يف وكلمة جرفا املتجد النسق )٣
 .ذلك غري إىل ما أو والضآلة الضخامة أو والكرب الصغر بني وحروفه

 واملنحنيات، كالزوايا، اخلطية املكونات رسم يف املعتاد عم البعد عدم )٤
 وكذلك مثال، الرقعة اخلط يف أسفل إىل األفقية اخلطوط فتميل والدوائر،

 .الرأسية اخلطوط نقصر

 
  

 

 اخلط تعليم طرق -٣
 ٣٠:هناك ثالث طرق تستخدم على نطاق واسع

                                                
 .٣٤٩. املرجع نفسه، ص  ٢٩

. ص) م  ٢٠٠٥دار الثقافة للنشر والتوزيع، : القاهرة ( تعليم اللغة العربيةمصطفى رسالن،   ٣٠
٢٤٦  



٣٠ 
 

 
 

 الطريقة األوىل   )أ 

وتركز على تدريب التالميذ على اخلطوط األساسية املتضمنة يف 
يتألف كتابة احلروف، وذلك بأن جيزأ احلرف إىل احلطوط األساسية اليت 

والنقد األساسي هلذه الطريقة أا ال معىن هلا . منها، مث يتم التدريب عليها
 .وال تثري اهتمام الطلبة بالكتابة

 الطريقة الثانية   )ب 

التدريب أوال على احلروف منفصلة وتقدم الطلبة إما بترتيب 
عرضها يف كتاب القراءة، أو بترتيب احلروف اهلجائية، أو بتجميع 

اة يف هيئتهامعا، ومبجرد تعلم التالميذ لعدد كاف من احلروف املتش
وتتعرض هذه الطريقة النتقادين . احلروف تكتب كأجزاء يف كلمات

أساسني، األول صعوبة استثارة اهتمام الطلبة بكتابة احلروف املنفصلة 
لفترة طويلة، كما أن كتابة احلرف تتأثر إىل درجة كبرية مبا يسبقه 

فيف من هذه االنتقادات بسرعة االنتقال من ويلحقه، وميكن التخ
 .احلروف إىل الكلمات واجلمل القصرية

 الطريقة الثالثة   )ج 

تبدأ بالكلمة ككل، أو جبملة قصرية حيتاج الطالب لكتابتها، وهي 
الطريقة الكلية يف تدريس اخلط، وميزا األساسية أن الطالب جيد لديه 

مارسة، مع تقدمي حروف جديدو دافعا لبذل اجلهد وملواصلة التدريب وامل
  .ميكن تعرفها عن طريق التحليل

وتتعرض أيضا أن هذه الطريقة ألوجه نقدـ، أن االهتمام الذي  
يعطي ألشكال احلروف حبيث تكتب كتابة صحيحة واضحة ليس كافيا، 
وأن هذه اخلطة تتطلب من املعلم أن يعاجل الصعوبات اليت يواحهها 

  . دريسه لكي يتعلموا عليهاالطالب، وأن يكيف طريقة ت
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  اخلط لتعليم برامج بناء  -٤

االستعداد : بناء برنامج لتعليم اخلط جيب تنتظم يف مراحل ثالث هيإن 
وميكن عرض ذلك  .للخط، وتعلم الكتابة، وإتقان أسلوب أكثر نضجا يف اخلط

  ٣١ :كما يلي
 للخط التمهيد:   األوىل املرحلة  )أ 

 األطفال بني الكتابة بتعلم االهتمام إثارة إىل املرحلة هذه ودف
 أن وجيب. معقول جهد بعد املطلوبة األساليب ابإلكتس وإعدادهم

 يبدأ حىت وذلك. القراءة قبل ما فترة أثناء التمهيدية املناشط هذه تتمارس
 . تقريبا واحد وقت يف والقراءة الكتابة على التدريب

 الكتابة تعلم:   الثانية املرحلة  )ب 

 الكتابة ملناشط زمةالال األساسية املهارة تنمية إىل الثانبة املرحلة ودف
 على اخلط فيه يساعد املواقف من متزايد بعدد الوعي وإثارة البسيطة،

 واملهارات لالجتاهات املنظمة التنمية يف واملساعدة مطلوبة، غايات حتقيق
 طريق من الكتابة تعلم يف العقبات ختطي على الطلبة ومساعدة املطلوبة،
 إستخدام على الطلبة وتشجيع ومتاعبهم، ألخطائهم الدقيقة الدراسة
 وكوسيلة التعليم، على كمعني الشخصية باالحتياجات الوفاء يف الكتابة
 يف النمو مراحل من أعلى ملراحل الطلبة وتأهيل الذات، عن للتعبري

  . اخلط إستخدام
 للخط ناضج أسلوب إتقان:  الثالثة املرحلة  )ج 

 اخلط أسلوب اكتساب على الطلبة مساعدة إىل الثالثة املرحلة ودف
 ببلوغ املتزايد واالعتداد االهتمامات، وتنمية بيئتهم، يف الشائع الناضج

                                                
 .٣٥٨ .، صالسابقاملرجع  حسن شحاتة،  ٣١



٣٢ 
 

 
 

 لوضوح املطلوبة واملهارات االجتاهات وتنمية. اخلط من جيدة نوعية
 يف الطلبة ختلف أسباب واكتشاف معقولة، وبسرعة قراءا ييسر مبا الكتابة
 وتشجيع الضرورية، العالج أساليب إستخدامو اخلط، يف تقدم إحراز
 . املختلفة اخلط ممارسات يف الطلبة

ويرى مصطفي رسالن أن خطوات السري يف تدريس اخلط هي بأن يسلك 
  ٣٢:املعلم اخلطوات التالية

 التمهيد  )أ 

ويكون مبطالبة الطالب بإخراج الكراسات وأدوات الكتابة، وأثناء ذلك 
 .املعلم على السبورة التارخيني خبط جيد واضحيكتب 

  قراءة النموذج  )ب 
يكلف املعلم أحد الطالب بقراءة النموذج، مث يناقشهم يف شرح معناه 

 .شرحا ميسرا دون إطالة

 الشرح الفين  )ج 

يطلب املعلم إىل طلبته أن ينتبهوا اليه ويالحظوه أثناء كتابته، مث يكتب 
مبينا أجزاءه بألوان خمتلفة، مع احلرف يف القسم األيسر من السبورة 

وعرض . االستعانة خبطوط أفقية أو رأسية أو مقوسة لضبط أجزاء احلرف
منوذج جمسم هلذا احلرف، وبعد هذا التحليل يكتب احلرف كامال متصل 

 . األجزاء جبانب ازاء يف قسم الشرح

 احملاكاة  )د 

كراسات  حيسن أن تبدأ هذه احملاكاة يف أوراق أو كراسات أخرى، غري
النماذج، وبعد فترة يطلب املعلم إىل الطالب الكتابة يف كراسات 

 .النماذج، مع مراعاة التأين والدقة يف حماكاة النموذج املطبوع

                                                
   ٢٤٨-٢٤٧. مصطفي رسالن، املرجع السابق، ص  ٣٢
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 اإلرشاد الفردي  )ه 

وذلك بأن مير املعلم بني الطلبة، ويرشد منهم إىل مواطن اخلطأ، ويكتب 
اب، ووجه اخلطأ، له بعض النماذج بالقلم األمحر، موضحا له وجه الصو

 .وليس من الضروري أن يتبع املعلم كل األخطاء، بل يكتفي بإبرازها

 اإلرشاد العام  )و 

حني يالحظ املعلم خطأ شائعا مكررا يأمر الطالب بإلقاء األقالم على 
اإلدراج، مث يعود إىل السبورة، ويشرح هلم صواب هذا اخلطأ، يف قسم 

اليت رآها يف كراسات الشرح، وال بأس أن يكتب احلرف بالصورة 
الطلبة، وجبانبها احلرف بالصورة الصحيحة، على أن خيط خطأ مائال فوق 

 .الصورة املعينة، حىت ال تعلق بأذهان الطلبة

 تقومي التالميذ  )ز 

وذلك بأن يتابع املعلم عمله، من حيث اإلرشاد الفردي، واإلرشاد العام، 
ال مانع من وحيسن أن يتم تقدرير كل طالب يدرجه تناسب خطه، و

  .تقدير خط الطالب بدرجتني خمتلفني، أمام سطرين خمتلفني
  
  
  

 التوجيهات العامة لتدريس اخلط العريب -٥
  ٣٣: فيما يلي جمموعة توجيهات تتصل بتدريس اخلط العريب 

 .ينبغي أن يكون نسخ الطالب حتت إشراف املعلم  )أ 

                                                
منشورات : الرباط (، تعليم العربية لغري الناطقني ا مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة،   ٣٣

  ١٩٠-١٨٩. ص) م  ١٩٨٩املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، 
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التأكد من جيب أن يقلد الطالب دائما النموذج الصحيح، وعلى املعلم   )ب 
 .وذلك مبراقبة الطالب دائما حىت ال يقلد أحدهم اآلخر. ذلك

يفضل أن يدرب الطالب على النسخ من أسفل الصفحة ألعالها، أي   )ج 
أن ينظر الطالب إىل النموذج يف أعلى الصفحة، مث يكتبه يف آخر سطر 

ويف هذا ضمان لعدم . بالصفحة، مرتفعا بعد ذلك ليصل إىل النموذج
 .ب بالطريقة املشوهة اليت يقلد ا النموذجتأثر الطال

أي يبدأ من أعلى . على عكس ذلك يفضل أن يكون التصحيح خطيا  )د 
. كلمة وليس أفقيا، أي على مستوى السطر كله. الصفحة إىل أسفلها

 .فهذا يضمن االلتزام بالنموذج إىل حد كبري

ومبنطق احلرص أيضا يفضل أن يصحح الطالب كتابته بالنظر يف   )ه 
وهكذا . وبعد تصحيح كل سطر خيفيه بيده ويصحح غريه. موذجالن

 .حىت ينبهي مما كتب

ومن املعايري . ينبغي أن يلم املعلم بأهم معايري احلكم على جودة اخلط  )و 
وضوحه، ومجاله، : اليت ميكن أن تستخدم يف احلكم على جودة اخلط 

 . وقدرة الكاتب على إرسال اليد مع السرعة يف الكتابة

صممت إحدى البطاقات متضمنة عشرة معايري للوقوف  ويف مصر
  ٣٤.على تقدم تالميذ احللقة الثانية من التعليم األساسي يف اخلط

  العريب اخلط عليمت يف التعليمية الوسائل:  الثاين املبحث
  

 التعليمية الوسائل مفهوم   - أ

                                                
بناء وجتريب برنامج مقترح لتنمية مهارة اخلط العريب لدى تالميذ عبد الشايف أبو رحاب،   ٣٤

كلية التربية بأسوان، : مصر( ، )غري منشورة(، رسالة دكتوراة مرحلة التعليم األساسياحللقة الثانية من 
  .ص) ١٩٨٧جامعة اسبوظ، 
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خيتلف تعريف الوسائل التعليمية من وجهة نظر رجال التربية على أساس أمهية 
حواس معينة يف عمليات التعلم واختالف املفهوم على أساس الوظائف  إستخدام

  ٣٥.واملهام اليت تقدمها الوسائل يف جمال التربية والتعليم
ني عرف موساد أن الوسائل التعليمية هي كل أداة يستخدمها املعلم لتحس

عملية التعليم وتوضيح معاين كلمات املعلم أي لتوضيح املعاين وشرح األفكار 
وتدريب الدارسني على املهارات وإكسام العادات وتنمية االجتاهات وغرس القيم 

.                                   األلفاظ والرموز واألرقام إستخدامدون االعتماد األساسي من جانب املعلم على 
وعند نايف حممود معروف أن الوسيلة التعليمية هي ما يلجأ إليه املدرس من 

وهي وسيلة ألن . أدوات وأجهزة ومواد لتسهيل عملية التعليم وحتسينها وتعزيزها
  .٣٦مية ألن الطالب يتعلم بواسطهاملعلم يستخدمها يف عمله، وهي تعليا

خمتلف الوسائط  همما سبق ميكن القول بأن الوسائل التعليمية هي ما تندرج حتت
اليت يستخدمها املعلم يف املوقف التعليمي بغرض إيصال املعارف واحلقائق واألفكار 

  .واملعاين للدارسني
  

 التعليمية الوسائل أنواع - ب

ابه منها تعددت أنواع وتقسيمات الوسائل التعليمية، ولكننا ميكن جتميع املتش
  : يف خصائص معينة يف األقسام التالية

  الوسائل السمعية والبصرية  :القسم األول

                                                
 هاإستخدامالوسائل التعليمية التعلمية اعدادها وطرق انظر، بشري عبد الرحيم الكلوب،   ٣٥

 .١٧: ص) م ١٩٨٦دار احملتسب، : عمان(
  .٢٤٣ :املرجع السابق، ص.نايف حممود معروف  ٣٦
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الوسائل البصرية، وهي تضم اموعة اليت تعتمد على حاسة البصر، كالصور  -١
الفوتوغرافية والصور املتحركة الصامتة وصور األفالم والشرائح والرسوم 

 .املغناطيسية واللوحات الكهربيةالتوضيحية واللوحة الوبرية واللوحة 
الوسائل السمعية، وهي تضم اموعة اليت تعتمد على حاسة السمع، كالراديو   -٢

 .واألسطوانات والتسجيالت الصوتية
الوسائل السمعية والبصرية، وهي تضم اموعة اليت تعتمد على حاسيت البصر  -٣

ألفالم والتسجيالت وتشتمل الصور املتحركة الناطقة كالتليفزيون وا. والسمع
 .٣٧الصوتية املصاحبة للشرائح واألسطوانات أوالصور

 
  وسائل جمموعات العمل :القسم الثاين

ويضم . هذه الوسائل تتيح للدارسني فرص العمل واملشاركة أكثر من املالحظة    
  :هذا القسم أنواع الوسائل التالية

اخلربات املباشرة اهلادفة، وهي املواقف اليت تقتضي نشاطا إجيابيا فعاال من  -١
ويكتسب عن طريقها خربات تعتمد على خمتلف احلواس، ويكون . الطالب

مثل التجربة املعملية أو تربية . الطالبالغرض من هذه املواقف واضحا يف ذهن 
 .حيوانات أو زراعة نباتات

هذه اسمات ختتلف عن الواقع يف ). والعينات النماذج واألشياء(اسمات  -٢
مثل منوذج جسم اإلنسان واخلرائط . احلجم أو التعقيد أو املادة املصنوعة منها
 .البارزة والكرة األرضية واحليوانات احملنطة

وختتص باملواقف املاضية أو نادرة احلدوث أو اليت تشكل أخطارا . التمثيليات -٣
ومن .  بيعة أو لتوضيح امور مكانية بعيدة عن الدارسمعينة عند دراستها على الط

                                                
: الرياض( املعينات البصرية يف تعليم اللغة العربية اهللا، حممود إمساعيل صيىن و عمر الصديق عبد  ٣٧

 .٤. ص) ١٩٨٤جامعة مللك سعود، 
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فوائدالتمثيليات اتاحتها فرصة االسهام االجيايب عند الدارسني وتركيزها على 
 . العناصر اهلامة

  جمموعات املالحظة :القسم الثالث
هذه الوسائل تتيح للدارسني عنصر املالحظة، وال تعين سلبية من جانبهم بل   

التوضيحات : ويضم هذا القسم أنواع الوسائل التالية. عمل اإلجيايبإا تتيح فرص ال
  .٣٨العملية والرحالت واملعارض والصور املتحركة والصوت والصور الثابتة والرسوم

  
  العريب اخلط تعليمل املعينة الوسائل   -  ج

  :و من الوسائل املعينة لتعليم اخلط العريب ما يأيت  
 )الطباشريية السبورة( الطباشر لوح على املكتوبة النماذج - ١

 اخلط تعليم يف ملستعملة املعينة الوسائل أقدام من ريالطباش لوح يعترب
 إىل يعود ذلك وسبب. منه مدرسة أي صف خيلو أن ميكن ال إذ. العريب
 وقت مرونته إىل باإلضافة. السواء على واملتعلم املعلم من استعماله سهولة

 واللغة العريب اخلط من الدراسية املواد جلمع تسخريه ميكن إذ االستعمال
 بسهولة يكتب ما إزالة ميكن إذ تكاليفه قلة ذلك على زد ذلك، وعري العربية

  .جديدة أخرى ملادة العداده
   ٣٩ :يلي كما ريالطباش لوح إستخدام قواعد وأما

 على كاف وبضغط متباعدة، وبسطور كبري خبط املادة املعلم  كتبي نأ )١
 . بسهولة قراءا الطالب جلميع ريتيس حبيث الطبشورة

 .التعقيد عن وبعيدا مقروءا خطه يكون أن مراعاة املعلم على )٢

                                                
 ،سيكولوجية الوسائل التعليمية  ووسائل تدريس اللغة العريبعبد ايد سيد أمحد منصور،   ٣٨

 .٥٤ -٥٢. ص) م ١٩٨٣دار املعارف، :  القاهرة(
 .١٢٨. صاملرجع السابق،  بشري عبد الرحيم الكلوب،   ٣٩
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 اللوح يصبح ال حبيث االمكان، قدر اللوح على الكتابة يف تصرخي أي )٣
 . ايضاحها املراد املادة حقيقة فهم املتعلم على يصعب مكتظا

 عالقة ال مواد عليه التوجد نظيفا، يكون أن جيب اللوح استعمال عند )٤
 .شرحه املراد بالدرس هلا

 عن بوجهك والتلتفت اللوح، على املكتوبة املادة أمام قفالت أن )٥
 .املادة شرح أثناء الطالب

 معان،للل املسبب الضوء تأثري عن بعيد مكان يف اللوح يعلق أن جيب )٦
 اجلميع يستطيع حبيث الصف يف الطالب أعمار يناسب علو وعلى

 .عليه املكتوبة املادة ومشاهدة استعماله

 التعلم يف للرغبة واثارة للمعلومات تصنيف امللونة الطباشري استعمال يف )٧
  .األطفال عند وخاصة

  بعيدة تكون باستخدمه العريب اخلط مناذج أن العلماء بعض يرى ولكن
 . يكتب ما وبني بينها النسبة مراعاة فيها الطالب يستطيع وال

 الفصل، تالميذ كل على تعرض اليت الكثرية اللوحات على املطبوعة ذجالنما - ٢
 صعوبة النماذج هذه على يؤخد ولكن الطلبة، أعداد كثرة مع مفيدة وهي
 املتأخرة  الصفوف يف جيلسون ومن اإلبصار، ضعف من يعانون ملن الرؤية
 حبروف اللوحة على كتب ما بني النسب مراعة عن يعجزون الطلبة أن كما

    ٤٠.بكثري منها أصغر حبروف كراسام يف يكتبونه ما وبني كبرية،
 باخلط خاصة كراسات على املطبوعة النماذج  - ٣

 يتم كي فارغة أسطر تليه مث الصفحة أعلى يف مطبوعا النماذج فيكون 
 أن بيد استعماهلن بسهولة ويتميز. مدارسنا يف يوجد ما هو وهذا  .حماكته

                                                
 .٢٣١. املرجع نفسه، ص  ٤٠
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 السبورة يستخدمون وال النماذج، هذه على يعتمدون املعلمني من كثريا
 اال النموذج حياكون ال الطالب أن كما. شرحه او توضيحه يف الطباشريية

 ويهملونه، األصلي النموذج ينسون ذلك وبعد فقط، األول السطر يف
 .٤١.هم كتبوه ما وحياكون

 هذه تنوع وميكن ليقلدوا، الطلبة على توزيعها يتم بطاقات يف مكتوبة مناذح  - ٤
 دائرة ضمن وتدخل الطلبة بواقع ترتبط معلومات على اشتماهلا مع البطاقات،
 أننا كما حتريكها، يف كبرية حرية الطلبة بإعطاء البطاقات هذه ومتتاز اهتمامهم

 هذه خالل ومن. الكبرية اللوحات من أفضل حنو على فيها التقليد دقة نضمن
 صغر مع خاصة الفردي، واإلرشاد اإلرجاعية التغذية تتم أن ميكن البطاقات

 .الطلبة عدد

 يف صغرية طاقبن واجلمل  والكلمات  احلروف تكتب حبيث االقتفاء مناذج - ٥
 ومن. النقاط تلك على بأقالمهم رروامل من أكثر عليهم وال  ،الطلبة كراسات

 ٤٢.الكتابة يف الدقة توحي إىل الطلبة تقود أن النماذج هذه شأن

 الرمل صب طريق عن  الكتابة على تالميذه على يساعد أن للمعلم ميكن كما - ٦
 يف الصلصل الطني إستخدام أو الرمل، على اخلط أو حروف، ا قوالب يف

 منها، وكلمات حروف لتشكيل ثنيها ميكن اليت الشرائط إستخدام أو الكتابة،
 صف أو خشبية، لوحات يف احملفورة أو البارزة للحروف مناذج إستخدام أو

                                                
دار : القاهرة(، تعليم اللغة العربية والتربية الدينيةحممود رشدي خاطر و مصطفى رسالن،   ٤١

 .٢٣٠. ص) م٢٠٠٠الثقافة والنشر والتوزيع، 
مطبوعة جامعة موالنا : ماالنج (، الناطقني ااملوجة لتعليم املهارات اللغوية لغري نور هادي،   ٤٢

  .١٧١. ص) م ٢٠١١مالك إبراهيم ماالنج، 
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 عن تتم اليت للكتابة الطلبة يشوق أن شأنه من هذا وكل. اخلرز أو العيدان
  .مهاراا على السيطرة من- التدريب كثرة مع - وميكنهم اللعب، طريق
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  الفيديو التفاعلي:  املبحث الثالث
 

   التفاعلي الفيديو ماهية  -أ 

يعد الفيديو التفاعلي أحد مستحدثات تكنولوجيا التعليم اليت تقدم املعلومات      
السمعية والبصرية وفقاً الستجابات املتعلم، وفيه يتم عرض الصوت والصورة من 
خالل شاشة عرض تعد جزءاً من وحدة متكاملة تتألف من جهاز الكمبيوتر ووسائل 

   ٤٣.إلدخال البيانات وختزينها
برنامج فيديو مقسم إيل أجزاء صغرية : "كن تعريف الفيديو التفاعلي بأنه ومي     

وبذا يتضح أن الفيديو التفاعلي هو دمج . من تتابعات حركية وإطارات ثابتة تتكون
بني تكنولوجيا الفيديو والكمبيوتر من خالل املزج والتفاعل بني املعلومات اليت 

اليت يقدمها الكمبيوتر، لتوفري بيئة تفاعلية تتضمنها شرائط واسطوانات الفيديو، وتلك 
تتمثل يف متكن املتعلم من التحكم يف برامج الفيديو متناسقة مع برامج الكمبيوتر 

   .باستجاباته واختيارات وقراراته
هذا وخيتلف الفيديو التفاعلي عن الوسائط املتعددة، حيث يتم عرض الصور   

والرسوم البيانية، ولقطات الفيديو واملؤثرات الثابتة واملتحركة، والرسوم املتحركة، 
الصوتية، كل ذلك يف برجميات الوسائط املتعددة على شاشة واحدة، وينتقل املتعلم بني 
مجيع هذه العناصر ذهنياً، أما يف حالة الفيديو التفاعلي، فيتم عرض لقطات الفيديو 

الشاشات املتعددة  جمزأة كل منها يف شاشة مستقلة، أي أن العرض يعتمد على نظام
  لعرض العناصر 

                                                
: الرياض(، الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيا التعليممجال بن عبد العزير الشرهان، ٤٣

 .١٨٠. ص) م ٢٠٠١جامعة امللك سعود، 
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املختلفة، باإلضافة إيل أن الكمبيوتر يوفر الفرص للتفاعل الذي مينح املتعلم القدرة على 
التحكم تبعاً لسرعته الذاتية، وكذلك املسار والتتابع، وكم املعلومات اليت حيتاجها 

  .كيفما يريد وبالطريقة اليت تناسبه
  

   التفاعلي الفيديو خصائص  -ب 

  ٤٤:يتسم الفيديو التفاعلي بامليزات التالية   
جيمع بني ميزات كل من الفيديو والكمبيوتر من خالل الربامج التعليمية لكل  - ١

   .منها
  .يسهم يف إجياد املشاركة اإلجيابية الفعالة بني املتعلم والربنامج - ٢

  .يسهم يف توفري زمن املتعلم - ٣

  .يراعي خصائص املتعلم وحاجاته املختلفة - ٤

على إتقان التعلم، ملا يقدمه من تغذية راجعه وتعزيز فوري الستجابات  يساعد - ٥
  . املتعلم

  ديو التفاعليياإلمكانيات التعليميه للف  - ج 

 :ومن بعض اإلمكانيات التعليمية للفيديو التفاعلي هي

 ،يتمتع الفيديو التفاعلى بتكنولوجيا تتيح للمتعلم مشاهدة تتابعات الفيديو   -١
وهنا يستقبل الكمبيوتر ويدخل استجابات  ،مث طرح اسئلة بواسطة الكمبيوتر

املتعلم ويعمل على تقسيمها مث يدخل تغذية رابعة وتعزيزا فوريا مع االحتفاظ 
   .باستجابتة املتعلم

                                                
 .١٦٣. املرجع نفسه، ص  ٤٤
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 عادةباإليتيح الفيديو التفاعلى للطالب التعلم تبعا لقدرام اخلاصة ويسمح   -٢
  .طبقا للرغبةوالتعديل واملراجعة 

ة كوسيلة للشرح فانه يستطيع حث املعلم على العمل بدرجة إستخدامعند   -٣
  .تكرار الشرحإىل اكثر قربا من الطالب وتقليل احلاجة 

يستمتع به الطالب حيث يقدرون قيمة احلافز املسموع املرئى الذى يوفرة  -٤
الفيديو التفاعلي قادر ن ، أى إنفسهمبيعة النشطة الفعالة ملشاركتهم بأوالط

وهو  .لة املستحدثةلذى يظهرون شغفا بإستخدام هذة اآلعلى حفز الطالب ا
يشكل بالنسبة للطالب وسيلة جديدة ومستحدثة مسلية وممتعة ويتعلمون 

  منها اكثر مما يتعلمون من الكتب 
يرى بعض املعلمني أن الفيديو التفاعلي يزيد القدرة على فهم املفاهيم   -٥

ن يوفر قاعدة بيانات حية لتعزيز املشروع كما أنه يستطيع أ.عبةالص
وىف هذا التطبيق ميتلك الفيديو التفاعلي مزايا تزيد على مزايا املوارد .واملناقشة

  .التقليدية بسبب سرعتة ىف استرجاع املعلومات وحجم قواعد البيانات
الدليل لالستجابة  إستخداميوفر الفيديو التفاعلي مرونة السيطرة حيث ميكن   -٦

وباالضافة إىل  و املشروع بدال من توجيهه،لالجتاه الذى يتحرك فية املناقشة أ
كثر واقعية من الربامج ودة العالية للصور املرئية تعىن أنه مصدر أن اجلذلك فإ

   .التعليمية للكمبيوتر
ابية تعطى الطريقة التفاعلية للفيديو الطالب فرصة للسيطرة واملشاركة االجي -٧

وتعىن التفاعلية وجتاوب املتعلم مع مكونات الربنامج و وهى تسمح مبراعاة 
ىل يبحث عنة الهتمامة به واالنتقال إقدرة املتعلم على اختيار املوضوع الذى 

   .قوائم اختيارات أكثر حتديدا
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جيعل التعلم جذاباً للطالب كما أنه يوحى  حيوز الفيديو التفاعلي تاثرياً مرئياً -٨
ن ومع ذلك فإ .جيىن فوائد ملحوظة للفصل الدراسي نه قدمعلمني بألل

  .على أنه إمكانية مورد تعليمى الفيديو التفاعلي قد مت اظهاره
نه يدعم بعض العمليات املعرفية و التفاعلي فرصة التعلم البناء أليوفر الفيدي -٩

  .الضرورية للتعلم كذلك اجلوانب الفعالة للحفز واملتعة
التكنولوجيا التفاعلية للطالب على املالحظة املشتركة والتحليل تشجع  -١٠

   .الوثيق
 إىل املثابرة واختاذ اجتاه تناول علميحتفز التكنولوجيا التفاعلية للطالب  -١١

  ).االستقصاء( للبحث 
على تركيز انتباههم ملدة طويلة تساعد التكنولوجيا التفاعلية صغار االطفال  -١٢

  ٤٥.ىف جمال املفاهيم الصعبةحراز تقدم جيد إل
  

  

 إجيابيات الفيديو التفاعلي  -د 

ه لتقدمي مناذج مماثلة للمواقف التعليمية عن طريق احملاكاة إستخدامميكن   -١
 simulation.  

   .توفري التفاعل بني املتعلم والفيديو باللغة املناسبة  -٢
   .ساليب التقومي الذايتميكن للمتعلم طرح األسئلة وتوفري أ  -٣
   .خرإمكانية متابعة املادة التعليمية أو الربنامج لوقت آل  -٤
  .ثارة اهتمام الطالب من خالل املؤثرات الصوتية والضوئية واحلركية إ  -٥
ه كنظام عرض حيث يعرض املادة بصورة مكربة وتوفري زمن إستخدامميكن   -٦

   .التعلم

                                                
 .١٦٦ .املرجع نفسه، ص  ٤٥
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اة حلل املشكالت ولغة دمصدر للمعلومات ونظم احملاكاة وأ هإستخدامميكن   -٧
   .احلوار وااللعاب التعليمية

   .وسيلة لتحقيق التعلم املستقل  -٨
   .عادة والتركيز واحلفظ بسهولةاإليتيح إمكانية    -٩

   .يسمح للطالب بطرح وجهة نظره -١٠
رب ه كأداة حلل املشكالت من خالل برامج معدة تدإستخدامميكن  -١١

   .جياد احللول هلاوإالطالب على مواجهة املشكالت 
  .يستخدم ىف عرض احملاضرات -١٢
و ة األبعاد ىف شكل ملفات مسعية أو صور أيستخدم كقاعدة بيانات متعدد -١٣

  ٤٦.نصوص
  

  سلبيات الفيديو التفاعلي  -ه 

  ٤٧ :الفيديو التفاعلي واليت ميكن أن نوجزها بالنقاط التالية إستخدامسلبيات 
 على املشتملة التفاعلي الفيديو ألجهزة املادية التكلفة ألسعار نسيب إرتفاع - ١

 واجلهاز اآليل احلاسب وجهاز العادي الفيدو وجهاز دسك الفيديو جهاز
 احلكومية اجلامعات مجيع يف تأمينها يصعب رمبا األجهزة وتلك املنظم،

 .العامة التعليمية للمراحل

 للتكلفة نتيجة اجلماعات أو لالفراد يئتها تتم اليت الربامج أسعار إرتفاع - ٢
 من تستفيد اليت الفئة كانت إذا سيما وال دسك الفيديو برامج انتاج يف العالية
 على بالتسجيل تسمح ال دسك الفيديو أجهزة أن كما قليلة، الربامج هذه

 الشركات تطلبها اليت العالية التكلفة وأن األسطوانة، يف املوجودة املعلومات

                                                
 .١٨٣ .نفسه، صاملرجع   ٤٦ 

 ١٨٧ .املرجع نفسه، ص  ٤٧
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 يعوق أو حيد الذي العامل هي ةاألشرط أو)  الدسك( األقراص هلذه املنتجة
 الرغم على التدريبية أو التعليمسة القطاعات معظم يف هاإستخدام انتشار من
 .التعليم جمال يف أمهيتها من

 الفيديو شريط يتضمنها اليت املعلومات حتديث يف أيضا املالية التكلفة إرتفاع - ٣
 حيد معوقا اليعد املالية التكلفة إرتفاع أن التربويون بعض ويرى .أقراصها أو
 تعلم من املستوخاة الفائدة ألن التعليم، يف التفاعلي الفيديو إستخدام من

 األجيال تنشئة يف جدوى وأكثر أعمق أثرها يكون التعليم جمال يف األفراد
 لدى التعليمية واخلربات واملهارات املعارف فتنمية املعطاء، الفرد وبناء

 وهو حتقيقه إىل الدول تسعى الذي احلقيقي املكسب هي األفراد أو الطالب
 تقنيات مع يتفاعل أن يستطيع الذي العصري واإلنسان املتعلم اإلنسان بناء

 .احلديثة

 
  

 التفاعلي الفيديو ومونتاج حترير عناصر  -و 

 يف املوضحة وهي أساسية عناصر على الفيديو ومونتاج حترير فكرة تقوم
 وجدة الربط وحدة اإلخراج ووحدات اإلدخال وحدات من تتكون ١-١ الشكل
  ٤٨.التحرير وبرامج الكمبوتري جهاز تشمل واليت واملونتاج التحرير

                                                
الدرس ( ، سلسلة دروس الكمبيوتر بدون املعلم حترير ومونتاج األفالمحازم فالح سكيك،   ٤٨

 .م٢٠١١-٦-٢٦محلت يف . com.hazemsakeek.www. ٣. ،  ص)١رقم 
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  الفيديو ومونتاج التحرير وحدة مكونات :١.٧رسم 

  

  ٤٩:يلي كما الفيديو مونتاج جمال يف للدخول الضرورية االحتياجات وأما
  واملونتاج التحرير وحدة:  أوال 
 الفيديو ومونتاج حترير جمال يف العمل ألن عالية مواصفات ذو كمبيوتر - ١

 الكمبيوتر معاجلة يقل ال أن جيب لذا. الكمبيوتر من كبري جهد يتطلب
 عن الذاكرة تقل ال أن للذاكرة وبالنسبة GHz ١.٥ بسرعة ٤ بنتيوم عن

٥١٢ MB وحتتاج بكثري، أفضل كان كلما الذاكرة حجم زادت وكلما 
 الفيديو مشاهد لتحميل GB ٦٠ عن تقل ال سعة ذو صلب قرص إىل

 .لذلك الالزمة الربامج

 Windows Movie برنامج مثل ومتوفرة كثرية وهي فيديو حترير برنامج - ٢

Maker  وبرنامجCs ٣   Adobe Premiere   
  اإلخراج وحدات: ثانيا
 شكل على تتوفر مل إذا للكمبيوتر املطبوعة الصور إلدخال ضوئي ماسح - ١

 .رقمية صور

                                                
 .٥-٤. املرجع نفسه، ص  ٤٩
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 .دجييتال كامريا - ٢

 .فيديو كامريا - ٣

  .ومساعات مايك - ٤
  ربط وحدة:  ثالثا

 وجهاز اإلدخال وحدات بني تربط اليت التوصيل اداة عن عبارة وهي
 وصلة تكون وقد شتريهن الذي اجلهاز مع هذه تتوفر األحيان معظم ويف الكمبيوتر

 USB وصلة أو fire Wire مونتاج كرت يسمى متخصص كرت إىل تاجحن وأحيانا 
 إىل املختلفة اإلدخال جهزةأ لوصل داخلي أو خارجي كرت إما ونويك فيديو

  .الكمبيوتر

  وحدة اإلحراج: رابعا 
ا تقوم بإخراج العمل الفين الذي قمت أمهية هذه الوحدة يف أوتأيت    

بإنتاجه وتوفريه على عدة وسائط خمتلفة حسب األجهزة اليت تستخدمها لعرض 
  :ومن هذه الوحدات. العمل الفين

 تكلفة أكثر  DVD وتقنية ،DVD اسطوانات ناسخ أو CD  سطواناتأ ناسخ - ١
 متتلك تكن مل إذا ولكن الناسخ، وكذلك القرص تكلفة ناحية منCD  من

 أن نذكر أن جيب ولكن CD على االعتماد فيمكنك DVD تشغيل جهاز
 .بكثري أفضل DVD ف الصورة جودة

 Roxio  وبرنامجNero  برنامج مثل كثرية وهي اسطوانات نسخ برنامج - ٢
 .DVD وأفالم VCD أفالم إنتاج بإمكانيات الربامج هذه وتأيت وغريها

 وتلفزيون فيديو جهاز - ٣

 VCD تشغيل جهاز - ٤

 DVD تشغيل جهاز  - ٥

 نترنتشبكةاإل - ٦
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 .لكترويناإل الربيد - ٧
  

   التفاعلي لفيديوا برنامج إلعداد اإلجرائية خلطواتا  -ز 

الربامج وفقاً  ع األجنبية املتخصصة خطوات إعداداملراج أوضحت بعض
  ٥٠:اإلجراءات التالية "   Griffithsجريفيسز " وقد تناول  ،خلصائص الفيديو التفاعلي

  التعليمية األهداف حتديد - ١

 السلوك حتدد صياغات يف واإلجرائية العامة التعليمية األهداف صياغة يتم
 كل عند مهارية أم وجدانية أم معرفية األهداف هذه كانت سواء ،النهائي

   .الربامج يف ترد اليت للموضوعات ووفقاُ األهداف هذه مستويات
  الربامج حمتوى حتديد  - ٢

 والقوانني واملفاهيم احلقائق تتضمن واليت الالزمة املعارف جتميع يتم
 يف وذلك ،احملتوي الختبار العلمية لألسس وفقاً الربامج ملوضوع والنظريات

 حتديد – ثالثاً .العامل املوضوع لوحدة تتكامل فرعية موضوعات أو دروس
 إيل الرئيسية املهام هذه ترمجة مث ،الرئيسية املهام حتديد يتمو . التعلم مهام
  .أخري إيل رئيسية مهمة من عددها خيتلف واليت فرعية مهام

 التعلم مهام حتديد - ٣

 واليت فرعية مهام إيل الرئيسية املهام هذه ترمجة مث الرئيسية املهام حتديد يتم
  أخري إيل رئيسية مهمة من عددها خيتلف

  التعليمية األنشطة حتديد - ٤

  
  

                                                
. ص )م ٢٠٠٢ ،دار الفكر العريب: القاهرة( ،تكنولوجيا التعليم والتعلم ،رضا البغداديحممد  ٥٠

٣٠٧. 
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   ٥١: الربنامج يف ودورها منها للهدف تبعاً األنشطة هذه وتتنوع
  :  هي املعلم ا يقوم اليت األنشطة  )أ 

 .الربنامج قبل  )١

 .الربنامج أثناء )٢

   .الربنامج من االنتهاء بعد )٣
  : هي  املتعلم ا يقوم اليت األنشطة   ) ب

 .معه والتعامل الربنامج إستخدام )١

  .الربنامج يتطلبه ملا االستجابة )٢

   .املتطلبة األهداف حتقيق )٣
   الربنامج حمتوي تنظيم - ٥

  .املنهج تنظيم عند به معمول هو ملا وفقاً احملتوي تنظيم يتم
  واألدوات األجهزة حتديد  - ٦

  :  قسمني يف واألدوات األجهزة تتمثل
 :وهي والعرض الربجمة بعملية اخلاصة واألدوات األجهزة  )أ 

 .الكمبيوتر جهاز -

 .تسجيل وشرائط فيديو جهاز -

  . Scanner ضوئي ماسح جهاز -
  .الربنامج مبحتوي اخلاصة واألدوات األجهزة   )ب 

  الربنامج بناء  - ٧

 الكمبيوتر شاشة على يعرض إن ينبغي وما للربنامج األولية الصورة إعداد يتم
 وذلك ،-  الورق من ألواح على وذلك – فيديو ولقطات ورسوم نصوص من
 مع الربنامج لبناء األساسية الوحدة اإلطار ميثل حيث ،متنوعة إطارات يف

                                                
 ١١٠. املرجع نفسه، ص  ٥١
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 إيل باإلضافة ،اإلطارات هذه من نوع ألي لإلطار الرئيسية املكونات مراعاة
  .استطالعية دراسة يف الربنامج كفاءة من التأكد

  الربنامج إنتاج  - ٨

  ٥٢:هي ثالث خطوات يف التفاعلي لفيديوا نظام الربنامج إنتاج يتم
  الكمبيوتر شاشات إنتاج  ) أ

 أو النص ضمن تدخل سوف اليت الرسوم الكمبيوتر شاشات إنتاج يستلزم
 رسومات أو خطية رسومات كان سواء احملتوي مكونات من هي اليت

 إنتاج أيضاً األمر يستلزم كما .املعينة الزوايا من منها من يأ أو ،مظللة
   .للمتعلم التلميح طابع هلا اليت تلك أو املصاحبة األصوات بعض

  واملوسيقي واألصوات الرسوم   ) ب

 ومها الرسوم إنتاج يف معاً األسلوبني أو سلوبنياأل أحد إستخدام ميكن 
 ،للشكل أو للرسم األساسية اخلطوط إبراز على يعتمد الذي اخلطي الرسم

 مساحات على الشكل على الرسم إظهار على يعتمد الذي املظلل والرسم
 أن جيب اإلنتاج هذا من املربمج أو املؤلف يتمكن لكيو.متدرجة لونية

 وهي ،الكمبيوترية الربامج وكذلك األدوات أو األجهزة ببعض يستعني
 واألجهزة اخلاص Scanner الضوئي املسح يستخدم الرسوم إلدخال
 لقطات من لقطة كل من واحد إطار تثبيت يتم حيث .معها املتوافقة
 مع للتعامل اخلاص الربنامج وهو  Media Player برنامج بواسطة الفيديو
    .الفيديو لقطات

 خرائط برسم العمل هذا يبدأ ،بدء ذي بادئ التأليف أداء واختيار الربجمة  ) ح
 األوامر تنفيذ تتابع الربنامج منها يأخذ اليت وهي  Flowcharts التدفق
 Adobe  للتأليف التطبيقي الربنامج إستخدام أن بالذكر جدير. به اخلاصة

                                                
 .١١٢. املرجع نفسه، ص  ٥٢
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Premiere   معرفة إىل احلاجة دون التعليمية مادته برجمة للمربمج يتيح 
 فيقدمها العلمية مادته يصمم أن املربمج يستطيع وهنا الربجمة بأصول عميقة

 الربنامج وحيتوي. فيها حتصيله وخيترب معاجلتها فرص للمتعلم ويترك ،ةأجمز
  ٥٣: اآلتية األدوات على  Adobe Premiere  للتأليف التطبيقي

  Display icon والرسم الكتابة ةأدا )١

 تصميمه من كمبيوترية شاشة إنتاج من املربمج متكن اليت وهي
   يريد ما فيها ويرسم ليكتب

  Animation Icon احلركة ةأدا )٢

   الشاشة على ما حمو من املربمج متكن اليت وهي 
 Wait Icon   االنتظار اتأدو )٣

 ما إيل واالستجابة الشاشة حمتويات قراءة من املتعلم متكن اليت
 مث ،االستيعاب يف الذاتية وقدرته الذاتية لسرعته تبعاً الطرق تعرضه
 الشاشة إىل ينتقل معني مفتاح على وبالضغط الشاشة يلمس
   .التالية

 
 
 

                                                
 .١١٤. املرجع نفسه، ص  ٥٣
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  الفصل الثالث
  منهجية البحث

  
 منهج البحث  - أ 

 جمتمع البحث وعينته وكيفية اختيارها  -ب 

 متغريات البحث  -ج 

 أدوات البحث  -د 

 مصادر البيانات  -ه 

 أسلوب حتليل البيانات  -و 

 مراحل تنفيذ البحث  -ز 
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 البحث منهج  - أ 

موعتني التطويري والتجرييب بتصميم ااملنهج  البحث يف هذا الباحث ستخدما
وهذا البحث يسمى بالتطويري وهي طريقة البحث املستخدمة . وباملدخل الكمي

 اليلتزم الباحث ألن بالتجرييب ويسمى ٥٤.للحصول على نتائج معينة وجتربة فعاليتها
 هذه أثر وقياس عليه تغيريات إدخال طريق عن هتشكلي إعادة حياول إمنا الواقع حبدود

 ٥٥:يلي كما من تصميم التجرييب البيان ميكن معرفةو .نتائج من حتدث وما التغيريات

  ٣.١جدول رقم 
  تصميم البحث التجرييب

  

  البعدي االختبار  السلوك  القبلي االختبار  الفريق

R  ٠١ x ٠٢  

R  ٠٢  -  ٠١  

  : البيان 
Rفريق التجربة :   ١  

Rفريق الظابط :   ٢ 

  .قبل استخدام الفيديو التفاعلياالختبار القبلي على فريق التجربة :   ٠١١
  .االختبار القبلي  على فريق الظابط  : ٠١٢
X  : السلوك املقدم لفريق التجربة وهي التدريس باستخدام الفيديو

 .التفاعلي

                                                
٥٤ Sugiono,. Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D. (Bandung : Alfabata.. ٢٠٠٩). p: 

٢٩٧  
٥٥ Moch. Ainin , Metodologi Penelitian Bahasa Arab (Pasuruan: Hilal Pustaka, ٢٠٠٧) p.٩٠ 
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التدريس بدون استخدام الفيديو السلوك املقدم لفريق الضابط وهي :   -
  .التفاعلي

 .االختبار البعدي على فريق التجريبة بعد استخدام الفيديو التفاعلي:   ٠٢١
 .على فريق الضابطة بعديال بارتخاال : ٠٢٢

هو  ٠١ . ٠٢و ٠١لتصميم املستخدم يف هذا البحث هومن أجل ذلك، ا 
عدي يعين املالحظة بعد هو االختبار الب ٠٢االختبار القبلي يعين املالحظة قبل السلوك، 

 ٠١والفرق بني  ،ظهر احلصول من نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعديو. السلوك
  .هي النتيجة املرجوة من التجربة  ٠٢و

  : وإلعداد الوسيلة التعليمية قام الباحث على أمرين مهمني مها  
 

 وذج التصميممن -١

باخلطوات التطويرية  التطويري اتبعختار الباحث نوع من النموذج ا
يف تطوير هذه الوسيلة التعليمية جعل و. للحصول على إنتاج الوسيلة التعليمية

الكتاب التعليمي ملعلم مأخوذة من  املوادوكانت  فيديو التفاعليال الباحث
اخلط العريب يف قسم إدارة التعليم اإلسالمي جبامعة رادين إينتان اإلسالمية 

 باخلط العريب مث جتربة فعاليتها كمحاولة كفاءة الكتابة. مبونجاحلكومية ال
الفصل الثاين يف قسم إدارة التعليم اإلسالمي جبامعة رادين إينتان لطلبة 

  .اإلسالمية احلكومية المبونج
 

 إجراءات التطوير -٢

وجتربة  صناعة الفيديو التفاعلي: ءات مبرحلتني، مهار هذه اإلجراسا      
نقاط الوإجراءات التطوير يف هذا البحث كما شرح تصميمه يف  .إنتاج التطوير

  ٥٦:تاليةال
                                                

٥٦ Op.Cit. Sugiono, p. ٤٠٩ 
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انطلق هذا العمل بوجود املشكالت التعليمية اليت : حتليل املشكالت )١
تسبب تأخر دراسة الطلبة الذي ميكن استخدام الوسائل التعليمية 

لذا حيتاج إىل تصميم الوسيلة التعليمية اجليدة . القدمية مل يكن فعالية
 .كي يرتقي دارسة الطالب وجيعلها إجيابية يف التعليم

الدراسية اليت وجدت، فركز تعتمد على املشكالت : مجع البيانات )٢
نوع اخلط العريب هو اخلط حد أل صناعة الفيديو التعليمي على الباحث

 .هو أساس من سائر اخلط العريب النسخي ألن خط النسخ
ا املشكالت التعليمية اليت يوجهه بعد ما عرف الباحث: تصميم اإلنتاج )٣

الوسيلة اجلذابة لنيل قيمة عالية عن  الطلبة يف الفصل، فصمم الباحث
 . الوسيلة التعليمية القدمية

 مثىل خرباء لتصديق الوسيلة اخلطية إ عرض الباحث: تصديق اخلرباء )٤
ة إمكانية عرفهذا احلال ملهدف . يصفها ملعرفة مزاياها وعيوا

 .يلة الئق أم غري الئق لعملية التدريساستخدام الوس
بعدما تعرف مزاياها وعيوا، فاخلطة الثانية : ١تصحيح اإلنتاج/ تعديل )٥

إن كانت هلا عيوب فتحتاج إىل اإلصالح، وإن كانت هلا . هي تقييها
 .قيمة عالية فال حتتاج إىل اإلصالح

 ائل تعليم اللغةوسري بعد مصادفة الوجود من خب: جتريب اإلنتاج )٦
. ، مث جتريبها إىل الطالب يف الفصلالعربية وخبري تعليم اخلط العريب 

بتجربة اإلنتاج التطوير  سار الباحثو. وهذا التجريب يف عينة حمدودة
. مرحلة التصديق والتثبيت ومرحلة التجربة امليدانية: على مرحلتني، مها

اء يف جمال تراد مبرحلة التصديق والتثبيت تقدمي إنتاج التطوير إىل اخلرب
للحصول على اإلقتراحات  اخلط العريبالوسائل التعليمية وتعليم 

والتجربة . والتعليقات واملدخالت حول إنتاج التطوير إلصالحه
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قام الباحث امليدانية هي تطبيق إنتاج التطوير يف العملية التعليمية الذي 
إلسالمي الفصل الثاين يف قسم إدارة التعليم ا، وتقدميه إىل طلبة بنفسه

 .جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج
جة من جتريبة هذا التصحيح بعد معرفة النتي: ٢تصحيح اإلنتاج /تعديل )٧

هدف من هذا احلال ملعرفة العيوب واملزايا األخرى . اإلنتاج احملدودة
 .    من اإلنتاج

ئية بعد إنتهاء يف إنتاج الوسيلة التعليمية النهاقام الباحث : إنتاج ائي )٨
من عملية التجريب والتصحيح ونتيجة الوسيلة تدل على فعالة يف 

 . التجربات والئقة يف اإلنتاج
 

  
  إجراءات التطوير: ٣.١ رسم رقم

  

وللحصول على البيانات أو املعلومات املرجوة يف التصديق استخدم الباحث 
) كما يف امللحق(االستبيان ويكون . االستبيان حبيث يعطي الباحث االستبيان للخبري

  :أما املعايري لكل درجة فهي. مغلقا خبمس درجات التقومي
 ، إذا كان اخلبري يعطي التقومي أكثر ناقصا١درجة  )١
 ، إذا كان اخلبري يعطي التقومي ناقصا٢درجة  )٢

تحلیل 
تصمیم اإلنتاحجمع البیاناتالمشكالت

تصدیق الخبراء تصحیح  /تعدیل
1 تجربة اإلنتاج

تصحیح  /تعدیل
إنتاج النھائي2
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 ، إذا كان اخلبري يعطي التقومي مقبوال٣درجة  )٣
 ، إذا كان اخلبري يعطي التقومي جيدا٤درجة  )٤
 .إذا كان اخلبري يعطى التقومي جيد جدا ٥ درجة )٥

والرمز املستخدم لتنظيم البيانات من نتيجة . حتليل البيانات من استبانة التصديق
  :تصديق وتثبيت حمكمني لكل رقم هو كما يلي

푃 =  ∑
∑

  x ١٠٠ % 

  :البيان
P       :مئوية قيمة لكل رقم  
ix∑    : البنودجمموع إجابة املعنني لكل من أرقام  
x∑     :جمموع إجابة رقم واحد  

  :وفيما يلي دليل لتفسري البيانات من نتيجة التصديق والتثبيت خبمسة معايري
  ٣.٢جدول رقم 

 اخلرباءدليل تفسري البيانات من نتائج تصديق 
  

  البيان  التقدير  املئويةالنسبة   الرقم

ميكن استخدامه يف التدريس بدون   جيد جدا  % ١٠٠- % ٨٠  ١
  التصحيح

  جيد  % ٧٩ - % ٧٠  ٢
ميكن استخدامه يف التدريس بتصحيح 

  بسيط

ميكن استخدامه يف التدريس بتصحيح   مقبول  % ٦٩- %  ٦٠  ٣
  كثري

  ال ميكن استخدامه يف التدريس  ناقص  % ٥٩ - % ٥٠  ٤
  يصلح كله أو يبدل  ناقص جدا  % ٥٠ -% ٠  ٥
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 وأسلوب اختيارها وعينته البحث تمعجم  -ب 

إدارة قسم يف   ثاينال ستوىامل طلبة مجيع هو البحث هذا يف  البحث جمتمع
 عامال المبونج احلكومية اإلسالمية إينتان رادين جبامعة التعليم اإلسالمي

. البحث جمتمع من جزء أو بعض فهو التجربة بعينةاملراد و. ٢٠١١/٢٠١٢الدراسي
. الثاين الفصل يف الذين همو  الباحث م جرب الذين هؤالء وعني  الباحث أخذو

طالبا وفصل  ٣٠عددهم   الضابطة موعةوهو ا  )A(فصل أ  إىل ينقسم الفصل وهذا
اليت جرب فيها الباحث الفيديو التفاعلي يف تعليم  التجريبية وهو اموعة  )B(ب 

  . طالبا  ٣٠اخلط العريب وعددهم أيضا 
  

 البحث متغريات  -ج 
 ٥٧ :كالتايل تنقسم إليها يصل أن الباحث استطاع اليت البحث متغريات

 املتغري املستقل  - ١
و املتغري  ،الباحث أن يقيس أثره على املتغري التابع أرادهو العامل الذي 

  .الفيديو التفاعلي يف تعليم اخلط العريباملستقل يف هذا البحث هو تطبيق 
 املتغري التابع  - ٢

الناتج  هو العامل الذي ينتج عن تأثري العامل املستقل ويسمى أيضا العامل
الفيديو ويف هذا البحث هو نتيجة التعلم لدي الطلبة قبل تطبيق  ،أو املتغري الناتج

  .وبعد تطبيقها التفاعلي يف تعليم اخلط العريب
  
  

                                                
 ،وكالة املطبوعة عبد اهللا حرمي: لكويتا( ،أصول البحث العلمي ومناهجه ،أمحد بدر ٥٧

 .٢٧٧ .، ص٦ط  ،)م١٩٨٢
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 البحث أدوات    -د 

 )Observation( املالحظة - ١

 خلرباته اكتسابه يف العادي اإلنسان يستخدمها وسيلة هي املالحظة
 ولكن عنه، يسمع أو يشاهده ما خالل من خرباته جيمع حيث ومعلوماته

 أو واعية ملعرفة أساسا مالحظاته من جيعل منهاجا يتبع فإنه يالحظ حني الباحث
  ٥٨.معينة ةلظاهر دقيق فهم

 باستعمال الترتيب سبيل على تفعل اليت البحث أساليب من هي املالحظة
 مبشكلة وترتبط البحث ميدان يف حدثت اليت الوقائع على حصوللل العني

  . البحث
 بأنشطة تتعلق اليت البيانات على للحصول املالحظة هذه الباحث وكسب

 واالتصال ،طالبوال املعلم بني واالتصال ،تعليم اخلط العريب عملية يف التالميذ
 .تعليم اخلط العريب عملية يف طلبةال ومشاركة أنفسهم، طالبال بني

 )Interview(  املقابلة  - ٢

 أكثر أو الرجلني بني واألجوبة األسئلة فيها اليت احملادثة عملية هي املقابلة
 الباحث قامو. والبيانات األخبار وحصول الستماع بينهما مواجهة سبيل على

 احلكومية اإلسالمية إينتان رادين جامعة يف العريب اخلط معلم مع باملقابلة
 والطريقة املادة حيث من والتعليم التعلم عملية حول املقابلةكانت و ،جالمبون

 الوسيلة واستخدام املادة إلقاء يف املعلم ومهارة الطلبة ورغبة التعليمية والوسيلة
  .الطلبة لنجاح

 عملية من البحث مبشكلة تتعلق اليت هيف الباحث قصدها اليت البيانات أما
  السابقة الوسيلة بني مقارنة ملعرفة العمل هذا وتنفيذ، قبله اجلاري والتعلم التعليم

                                                
٥٨

الفكر للنشر دار : عمان(، أساليبه –أدواته  - البحث العلمي مفهمومه ذوقان عبيدات،   
 .١٣٩ .ص) م ١٩٨٧والتوزيع، 
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 اليت اجلديدة والوسيلة عريبال اخلط تعليم يف العريب اخلط معلم يستخدمها اليت
 وهي عريبال اخلط تعليم يف خصوصا العريب اخلط معلم أو الباحث ستخدمهاا

 .التفاعلي الفيديو

 )Questionnaire( االستبيان - ٣

ويتشكل االستبيان . ميثل االستبيان املعلومات اليت سيحللها الباحث
مغلق ومفتوح مبعىن أن املستجيب خيتار من اإلجابات املتعددة اإلجابة بشكل 

 ٥٩.األقرب إىل رأيه وشعوره وتقديره وموقفه ويستطيع أيضا أن يعرب عن أفكاره
وزع الباحث جمموعة من االستبانات وهي جلمع البيانات املتعلقة ذه الطريقة 

يف الفصل وخربام طوال مبيول الطلبة واهتمامهم بعملية تدريس اخلط العريب 
 .هذه العملية

 )Test(  االختبارات - ٤

اليت قام ا الباحث لقياس قدرة الطلبة يف اخلط العريب  اتاالختبارإن 
قام الباحث باالختبار القبلى . نوعان، مها االختبار القبلي واالختبار البعدي

ل تطبيق الفيديو باالمتحان التحريري ملعرفة قدرة الطلبة يف كتابة اخلط العريب قب
ومت هذا االختبار بإجابة . التفاعلي للمجموعة التجريبية واموعة الضابطة

األسئلة عن اخلط  العريب وكتابة احلروف والكلمات وكذلك اجلمل من األيات 
وبعد التطبيق قام الباحث باالختبار البعدي ملعرفة تفريق النتائج بني . القرآنية

موعة التجريبية واموعة الضابطة حىت يعرف الباحث فعالية الفيديو التفاعلي ا
املستخدمة لدى الطلبة يف تعليم اخلط العريب، ومت ذلك االختبار كاالختبار 

  .القبلي
  
  

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

(Jakarta: Rineka Cipta, ٢٠٠٢)  p. ٢٣٦ 
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  :أما املؤشرات الختبار اخلط العريب هي كما يلي
  ٣.٣رقم  جدول

  املؤشرات الختبار اخلط العريب

نواحي اخلط   الرقم
  النسبة املئوية  التقدير  النتيجةفئة   العريب

صحة   ١
  الكتابة

  جيد جدا  ٤٠- ٣٤

٤٠ %  
  جيد  ٣٣- ٣٠
  مقبول  ٢٩- ٢٦
  ناقص  ٢٥- ٢٢
  ناقص جدا  ٢١-١

حسن   ٢
  الشكل

  حيد جدا  ٣٠- ٢٤

٣٠ %  
  جيد  ٢٣- ٢١
  مقبول  ٢٠- ١٨
  ناقص  ١٧- ١٥
  ناقص جدا  ١٤-١

حسن   ٣
  الوضع

  حيد جدا  ٣٠- ٢٤

٣٠ %  
  جيد  ٢٣- ٢١
  مقبول  ٢٠- ١٨
  ناقص  ١٧- ١٥
  ناقص جدا  ١٤-١

  % ١٠٠    ١٠٠  اموع
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   مصادر البيانات  - ه 

  :إن مصادر البيانات اليت أخذ الباحث بياناا هي  
 .املداخالت من اخلرباء عن درجة صالحة الفيديو التفاعلي - ١

 املداخالت من التجريبة امليدنية احملدودة - ٢

وكفائة الطلبة يف كتابة اخلط العريب من اموعة التجريبية التحصيل الدراسي  - ٣
 .واموعة الضابطة

  :ونستطيع أن نفهم من اجلدول اآليت
  ٣.٤ رقم جدول

 البيانات ومصادرها

 رقم
 مجع أساليب

 البيانات

 مصادر

 البيانات
 البيانات

١  
 

  املالحظة
  

ط اخل معلم
العريب 

 والطالب

تعليم  اخلط، واالتصال بني أنشطة التالميذ يف عملية  -
أنفسهم،  طلبة، واالتصال بني الطالباملعلم وال

 .يف عملية التعليم والتعلم طالبومشاركة ال

 املقابلة   ٢

 

اخلط  معلم
  العريب

عملية  تعليم  اخلط من حيث املادة والطريقة  -
والوسيلة التعليمية ورغبة الطلبة ومهارة املعلم يف إلقاء 

  .الوسيلة لنجاح الطلبة املادة واستخدام

 اإلستبيان  ٣

  
  اخلرباء

  الطلبة

  .املداخالت عن درجة صالحة الفيديو التفاعلي -
ميول الطلبة واهتمامهم بعملية تدريس اخلط  -

  .وخربام طوال هذه العملية

الفروق بني اموعة التجريبية نتائح الطلبة ملعرفة  -   الطلبة  اإلختبار  ٤
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  واموعة الضابطة
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 البيانات حتليل أسلوب   -و 
 وأنشطة. )t-test(تائي ال باالحصاء متصف البحث هذا يف البيانات حتليل  

  :مراحل ثالثة على ستخدما البحث هذا يف البيانات حتليل
 البيانات تسجيالت -١

  :ما يأيت البيانات تسجيالت خطوات ومن
 التدريس أداة تصميم  ) أ

 مناسبا، ترتيبا رتبهاو لديه اتمعة بياناتال حلل الباحث أن مبعىن
 هي الباحث قصدها اليت التدريس أداة تصميمو. املستهدفة املسألة وعرض

  .عريبال اخلط تعليم يف التفاعلي الفيديو باستخدام التدريس
 االختبار أداة تصميم  ) ب

 عن وهي االختبار أداة الباحث صمم التدريس، أداة تصميم بعد
كتابة اخلط العريب وهي بإعطاس سؤل واحد بأن يكتب الطلبة سورة من 

  . سور قرآنية
 البيانات عرض -٢

 اجراء يف تساعد اليت واحلقائق املعلومات بعرض الباحث قام
 واملالحظة، املقابلة، سبيل على احملصولة البيانات بعرض وكذلك. النتائج

  . التجربة اجراء من الطلبة تعلم وحصيلة
 البيانات حتليل  - ٣

 أسلوب هو البحث هذا يف املستخدم البيانات حتليل أسلوب
 عن البيانات هي األسلوب ذا احملللة والبيانات ،)t-test(لتائ ا االحصاء

 حىت الطلبة لنتيجة املعديل املقياس فروق من تتجلى اليت الطلبة تعلم نتيجة
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 للمجموعتني التعلم نتيجة فروق مستوى ولتحليل. البحث فروض ختربا
  ٦٠: ها كما يأيترموز ستخدم املعادلة التائية واملوضحة التاليةا

 

 1
22








NN

yx
MyMxt  

 

Mx    =التجربة الفرقة من املعديل  املقياس  
My   =الضابطة الفرقة من املعديل املقياس  

X2   التجربة الفرقة من النتائج كل يف التنوعي عدد=      
Y2   الضابطة الفرقة من النتائج التنوعي عدد=      

N     =جمموع العينة  
  

 التالميذ كفاءة نتيجة معدل عن للبحث املستخدمة الرموز وأما
  ٦١:فهو

 

n
x

X  
=    X املعدل  
=  x الطلبة مجيع من عليها احملصولة النتائج عدد  
=   n الطلبة عدد 

 :التايل اجلدول يف كمافهو  الطلبة لنتيجة التقييم معيار أما

  
 
  

                                                
٦٠ Ibid, Suharsimi Arikunto,  p. ٢٧٥ 
٦١ Ibid, Suharsimi, Arikunto. p. ٢٧٤  
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   ٣.٥ رقم جدول
  عريبال اخلط كتابة يف الطلبة نتائج معيار

  املئوية النسبة  النتيجة فئة  تقديرال  الرقم

  %١٠٠ - %٨٠  ١٠٠-٨٠  جدا جيد  ١

  %٧٩ - %٧٠  ٧٩-٧٠  جيد  ٢

  %٦٩ - %٦٠  ٦٩-٦٠  مقبول  ٣

  %٥٩ - %٥٠  ٥٩-٥٠  ناقص  ٤

  %٤٩ - %٠٠  ٤٩-٠٠  ناقص جدا  ٥

 

  تنفيد الدراسة مراحل   -ز 
يف تصميم الفيديو التفاعلي لتعليم اخلط العريب وجتريبتها راعى الباحث   

  :اإلجراءات  كما يف اجلدول اآليت
  ٣.٦جدول رقم 

 مراحل تنفيذ الدراسة

الرق
  األنشطة  م

  يونيو  مايو  ابريل  مارس  فربايري

٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  

١  
قام الباحث خطة البحث 

ومناقشتها مع املشرف 
  األول والثاين

x  x                                  

حتليل متطلبات أو   ٢
                                    xاحتياجات الدارسني من 
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املواد الدراسية وعملية 
  تعليمهم

٣  
  تصميم الفيديو التفاعلي

/ الطرز املبدائي(
prototype (  

x  x  x                                

                                x      تطوير الفيديو التفاعلي  ٤

                              x        إنتاج الفيديو التفاعلي  ٥

                              x        تصديق اخلرباء  ٦

                          x  x          تصحيح اإلنتاج  ٧

                        x              اعطاء االستبانات  ٨

                        x              االختبار القبلي  ٩

                      x  x              تطبيق الوسيلة التعليمية   ١٠

                    x                  االختبار البعدي  ١١

                    x                  أعطاء االستبانات  ١٢

              x  x  x                    حتليل البيانات  ١٣

  x  x                                  كتابة تقرير البحث  ١٤
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  الفصل الرابع
  وحتليلها ومناقشتها البحث بياناتعرض 

  
  نبذة تارخيية وتعريفية عن ميدان البحث:     املبحث األول
 بته يف تعليم راء تطوير الفيديو التفاعلي وجترإج:   املبحث الثاين

  اخلط العريب   
 ومناقشتهاوحتليلها البحث عرض بيانات :املبحث الثالث
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  نبذة تارخيية وتعريفية عن ميدان البحث: املبحث األول
  

 جلامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونجاملوقع اجلغريف   -  أ
تقع جامعة ردين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج يف شارع ليتكول إيندرو 

 ر المبونح وهـي يف عاصـمة حمافظـة المبـونج    اسورامتني منطقة سوكارامي بند

)Lampung( .    وحمافظة المبونج تقع يف جزيـرة سـومترة)Sumatera (  ٨ويقضـي 
وميكن حتديد موقعهـا  . ساعات من عاصمة جاكارتا باحلافلة ونصف الساعة بالطائرة

   ٦٢:يف الرسم اآليت
  

 

  
  موقع جغريف جلامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج : ٤.١رسم رقم 

  

                                                        
٦٢ http://maps.google.co.id/maps?hl=id&tab=w  ( ٢٠١٢مايو  ٢٦أخذها يف   ) 
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التطور جلامعة راديـن إينتـان اإلسـالمية    تاريخ التأسيس ومراحل   - ب
 احلكومية المبونج

 جامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج  -١
 .)IAIN( بندر المبونج االسالمية احلكومية قبل تأسيس جامعة رادين إنتان

ويف  .١٩٦١يف سـنة   )YKIL( ؤسسة اإلسالمية لرفاهية شعب المبونجاملقامت 
مع علماء  )Teluk Betung( يف تلوك باتونج إجتماعاعقدت املؤسسة  ١٩٦٣سنة 

والبنية التحتية للتعلـيم   فيه الوسائل ونالمبونج ومسؤويل احلكومة احمللية ويبحث
تأسيس كلية التربيه وكليـة  على  االتفاق  فيهوحصل  العايل اإلسالمي للمجتمع،

حمـدودة جـدا،    التعليميـة  املرافـق  وال تـزال .للمؤسسـة  تانالشريعة التابع
تلـوك   يف  UNSRIجامعـة  فـرع  كلية احلقوق احملاضرات يف مبىن قامت حيث

ــاتونج ــجد ويف بــ ــان مســ ــري الفرقــ ــوك  لونســ تلــ
دهم يف وأن يبذلوا جه شرع مؤسسو اجلامعة مث .)Lungsir Teluk Betung( باتونج

أهلية حتت اشارف املؤسسة ت رعاية احلكومة بدال من تكون اجلامعة حت أن تكون
تعليمية من املرافق وغريها، وظهرت نتيجة هذا اجلهد الستلزمات املليتيسر ا وفاء 

يف  ٨٦/١٩٦٤: رقـم  اإلندونيسـية  الدينيـة  الشـؤون  قرار وزير يف نشر ما
الوضـع القـائم    يف التغـيريات  فيـه  الذى تعلـن  ١٩٦٤أكتوبر  ١٣ التاريخ

اىل كلية التربية التابعة  (YKIL) المبونج اإلسالمية للمؤسسةالتربية التابعة  كلية يف
تلـوك   يف باليمبـانج  الفتـاح  راديـن  لكلية التربية جامعة كفرع  للحكومة،

الشريعة مل تزل تابعة للمؤسسـة   كلية رعاية أن يف حني .)Teluk Betung( باتونج
  .(YKIL) المبونج اإلسالمية

بشـؤون اجلامعـة، ففـي سـنة      من كثرة األمور الىت تتعلـق  انطالقا
الـذي   اجلامعة قسما خاصا لرعاية المبونج املؤسسة اإلسالميةأسست  ١٩٦٦

مث بعد ذلـك قـررت   . المبونج (YAPERTI) العايل للتعليم األعلى مسي بالس
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علـى أن   ١٩٦٨ أكتوبر ٢٦: بتاريخ١٨٧/  ٦٨:  وزارة الشؤون الدينية رقم
جامعة راديـن إنتـان االسـالمية    : ها باسماجلامعة تابعة للحكومة وحتت رعايت

  .احلكومية بندر المبونج

  :كلية التربية -٢
، ١٩٦٨ يف بندر المبونج  إنتان التربية جبامعة رادين  كلية  افتتحت

العربية،  اإلسالمية، واللغة املعلمني للعلوم  إعداد هذه الكلية اىل  ودف
يف تعليم علومه باملدرسة  والرياضيات، وعلم األحياء واعداد املعلم واالجنليزية،

وروضة األطفال املتحلي باألخالق  واملدرسة الثانوية االبتدائية واملدرسة املتوسطة
وعلى سبيل العام تكون ذاتية خرجيي كلية . الكرمية واملتبحر يف العلوم االسالمية

  :التربية على ما يلي

 فهم شامل يف جمال التربية )١

 طرق تدريسها اتقان مواد العلوم اإلسالمية و )٢

 أن تكون لدي اخلرجني املهارات الالزمة لتطوير املناهج وطرق التدريس )٣

 .إدارة املعلومات والتعليم جمال  يف املهارات  لدي اخلرجني أن تكون )٤

  :شعب دراسية تسعة التربية ولكلية

 )PAI( اإلسالمية  قسم التربية )١

 )PBA(  قسم تعليم اللغة العربية )٢

 )KI( اإلسالمي  إدارة التعليمقسم  )٣

 (BKI) اإلسالمي ةواالستشار قسم التوجيه )٤

 )BING( قسم تدريس اللغة اإلجنليزية )٥

 )MTK(  الرياضيات تدريس  قسم )٦

 )BIO( علم احلياة قسم تدريس  )٧

 )FIS( قسم تدريس الفيزياء )٨
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  (PGRA) األطفال ياضاملعلمني لر قسم تربية )٩

أولئك الذين  تراخيص وأما الربنامج التمديدي فهو الربنامج يعقد لتوفري
يف املدارس   إلعداد معلمني يف كلية التربية التعليم من غري تعليمية خلفية لديهم

   .العامة واملدارس الدينية

  )KI(إدارة التعليم اإلسالمي قسم  - ٣

 ذاتية القسم   )أ 

امعة رادين قسم إدارة التعليم اإلسالمي يف كلية التربية جب أسس
 إدارة التعليم اإلسالميتتصف قسم و. المبونج إنتان االسالمية احلكومية

ذه اجلامعة مبستوى الصدق واالنفتاح وااللتزام الكامل للمجتمع، حيث 
دمة اتمع بأنواع من األنشطة خبالقسم  العاملني يفتتمثل باهتمام كل من 

  .النافعة

 األهداف   )ب 

 ليكونوا إىل تكوين خرجييهاإدارة التعليم اإلسالمي هدف قسم ي
التعليم والتدريب يف مستويات من املرحلة االبتدائية إدارة مؤهلني يف جمال 

  .والثانوية واملتوسطة

  رسالة القسم   )ج 
  .إدارة التعليم اإلسالمياجراء حبث وتطوير وتنفيذ ) ١ 

  .وإدارة التعليم اإلسالميالقيام باألنشطة التثقيفية )  ٢

اإلدارة والتعليم الوفاء بتنمية القوة البشرية من خالل ممارسة علوم ) ٣
  .وفقا الحتياجات اتمع اإلسالمي

    .تنفيذ التعليم الديين اإلسالمي)  ٤
 عدد احملاضرين  )د 
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ميكن معرفة عدد احملاضرين يف قسم إدارة التعليم اإلسالمي من 
  :اجلدول التايل

  ٤.١ رقم جدول
إدارة التعليم اإلسالمي بكلية التربية جامعة رادين إينتان احملاضرين يف قسم عدد  

  ٢٠١٢-٢٠١١اإلسالمية احلكومية المبونج 
  

  املادة  الوظيفة  رقم التوظيف  اإلسم  الرقم
  علوم التربية اإلسالمية  رئيس القسم  ١٩٦٤٠٩٠٢١٩٩٤٠٣١٠٠٢  سفتوري املاجستري  ١
يوسف أسفت أمل شاة   ٢

  املاجستري
  البحث العلمي  سكرتري القسم  ١٩٧٦١١١٨٢٠٠٣١٢٢٠٠٢

  اخالق وتصوف  حماضرة  ١٩٥٤٠٤١٦١٩٨٧٠٣١٠٠١  جومسينار عمر . د.أ  ٣
  احلضارة اإلسالمية  حماضر  ١٩٧١٠٣٢١١٩٩٥٠٣١٠٠١  الدكتور وان مجل الدين   ٤
  اخلط العريب  حماضر  ١٩٦١٠١١٥١٩٩٣٠٣٢٠٠٢  الدكتور أرشد صيب كسوما  ٥
  علم اإلجتماعي  حماضر  ١٩٥٦٠٨١٠١٩٨٧٠٣٢٠٠١  خري األنور املاجستري  ٦
  علم النفس  حماضرة  ١٩٦٧٠١١٥١٩٩٣٠٣٢٠٠٣  ليال مهاراين املاجستري  ٧
  اإلدارة التعليمية  حماضر  ١٩٥٩٠٩٢٠١٩٨٧٠٣١٠٠٣  املاجستري. د. حيي أ  ٨
  مناهج التعليم حماضرة  ١٩٦٧٠٦٢٢١٩٩٤٠٣٢٠٠٢  ريفدا ألفية املاجستري  ٩
  اإلدارة املدرسية حماضرة  ١٩٦٥١٢١٥١٩٩٤٠٣٢٠٠١  يتري حسن املاجستري  ١٠
  علم النفس التربوي  حماضر  ١٩٦١٠٤٠١١٩٨١٠٣١٠٠٣   Drs بدر الكامل  ١١
  تصميم التعليم  حماضرة  ١٩٧٠١١٢١١٩٩٨٠٣٢٠٠٣  الدكتورة سيت فاطمة  ١٢
  القيادة التربوية  حماضر  ١٩٧٦١٠٣٠٢٠٠٥٠١٢٠٠٦  أوكي دارماوان املاجستري  ١٣
  اللغة اإلجنليزية  حماضرة  ١٩٦٩١٠٠٣١٩٩٧٠٢٢٠٠٢ S.Pdصفنيدة أفرييانيت   ١٤
  علم الكالم  حماضر  ١٩٥٥١٠١٢١٩٨٦٠٣١٠٠٢  أمحد املاجستري  ١٥
  التربية اإلسالمية  حماضر  ١٩٦٣٠١٢٤١٩٩١٠٣١٠٠٢  مجل فخري املاجستري  ١٦
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  علم احلاسوب  حماضرة  ١٩٧٨٠١٢٨٢٠٠٦٠٤٢٠٠٢ S.Kom فاريدا   ١٧
  التفسري التربوي  حماضر  -  عبد الغينالدكتور   ١٨
  احلديث التربوي  حماضر  -   أمحد إثنيين املاجستري  ١٩
  اللغة األندونيسية  حماضرة  -  S.Pdمردية   ٢٠

 

 بةأحوال الطل  )ه 

يف السنة الدراسية ) KI(إن الطلبة يف قسم إدارة التعليم اإلسالمي 
الثاين وهي طالبا يف الفصل  ٧٢طالبا، منهم  ١٩٥عددهم  ٢٠١١- ٢٠١١

ولكن ال يشتركون كل طلبة ). B(يف فصل ب  ٣٥و ) A(يف فصل أ  ٣٧
و . فصل الثاين مادة اخلط واإلمالء يف هذه السنة الدراسية ألسباب معينة

 ٣٠طالبا من فصل أ و  ٣٠الذين يشتركون يف تعليم اخلط واإلمالء هم 
  .طالبا من فصل ب

  
إدارة التعليم اإلسـالمي   منهج وطرق ووسائل تعليم اخلط يف قسم  -ج

 بكلية التربية جامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج

 األهداف -١

أهداف تعليم اخلط العريب يف هذه اجلامعة هي ترقيـة مهـارة كتابتـهم يف    
وهذه هي األهداف العامة ألن الطلبة يف كلية التربية وخاصة . احلروف العربية

مي ال خيلو عن كتابة آيات قرآنيـة واألحاديـث   يف قسم إدارة التعليم اإلسال
وهذا طبعا حيتاج إىل تعليم اخلط العريب لتحسـني  . النبوية يف عملية تعليمهم

كتابتهم لذلك،  كانت مادة اخلط العريب واإلمالء هي مادة إجباريـة لـدى   
كما عرفنا أن أهداف تعليم اخلط العريب هي جودة يف اخلط، وسرعة . الطلبة

ويرجي بوجود هذه املادة أال يوجد الطلبة الذين ال يستطيعون أن . ةيف الكتاب
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يكتبوا احلروف العربية بعد خترجهم من كلبة التربية جبامعـة رديـن إينتـان    
 .اإلسالمية احلكومية المبونج

 احملتوى -٢

احملتوى لتعليم اخلط العريب يف هذا القسم يتكون من املوضوعات من اإلستعداد 
احلروف اهلجائية املنفردة واملتصلة من احلـرف ألـف إىل    للكتابة حىت كتابة

 .احلرف ياء خبط النسخ

 الطريقة -٣

إن الطريقة املستخدمة لتعليم اخلط العريب يف هذه اجلامعة هي الطريقة التقليدية 
حيث يشرح املدرس قواعد اخلط العريب بتجزئة احلـروف، مث الكلمـات، مث   

 .اجلمل

 الوسائل واملصادر -٤

املستخدمة يف تعليم اخلط العريب يف هذه اجلامعة هي كتـاب املقـرر   الوسائل 
والكتاب الدراسـي الـذي   . الدراسي، وفوير فوينت، وكراسات التمرينات

يستخدمه املعلم هو كتاب اإلمالء واخلط العريب الذي ألفه الـدكتور أرشـد   
-Kaidah(صيب كسوما و كونتور جاهايا كسوما املاجستري حتت املوضـوع  

Kaidah Khat Dan Imla’(    نشره  مكتبة جامعة راديـن إينتـان اإلسـالمية ،
  . احلكومية المبونج

 التقومي -٥

يستخدم هذا القسم لتقومي  اخلط العريب اختبارين، مهـا االختبـار النصـفي    
    .باعطاء األسئلة اليت تتعلق باخلط واإلمالء. واالختبار النهائي
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إجراء تطوير الفيديو التفاعلي وجتربته يف تعليم : املبحث الثاين
  اخلط العريب 

  

لتعليم اخلط العريب لطلبة الفصل واستخدامه يف عملية تصميم الفيديو التفاعلي     
الثاين يف قسم إدارة التعليم اإلسالمية بكلية التربية جامعة رادين إينتـان اإلسـالمية   

   :احلكومية المبونج اعتمد الباحث على
 خطوات تصميم الفيديو التفاعلي يف تعليم اخلط العريب  - أ 

توضيح : وقد راعي الباحث عند إعداد الفيديو التفاعلي مجلة من األمور منها
املفاهيم واملهارات وفهمهما بشكل مناسب، عرض املواد بأسـلوب جيـد   
وجذاب، مناسبة املواد املستخدمة باملنهج يف اجلامعـة، وسـهولة اسـتخدام    

  . والتنقل بني إجزائهالربنامج 
 )Design And Preparation(مرحلة التصميم واإلعداد  -١

وهي املرحلة اليت وضع املصمم فيها تصميم مبدئي ملشروع الربجميـة،  
وما ينبغي أن حتتويه الربجمية من األهداف واملواد واألنشطة والتدريبات وغريها 

برنامج الفيـديو التفـاعلي   ويف هذه املرحلة األوىل و إلثبات .  من حمتويات
املستخدم، قام الباحث مبالحظة الكتاب املدرسي املستخدم يف اجلامعة ميـدان  

ومل جيد الباحث يف تلـك  . البحث والكتب األخرى اليت تتعلق باملواد احملددة
لذلك، ولترقية رغبتـهم  . اجلامعة الوسيلة املرحية لزيادة رغبة الطلبة عند التعلم

عريب، أعطى الباحث الطلبة شيئا بديال ميكن أن يرقي رغبتهم يف تعليم اخلط ال
  .ونتيجة هذه املرحلة هي اإلعداد ملضمون الربنامج املرجو. حني الدراسة

بدأ الباحث بتحديد األهداف التعليمية هلذا الربنامج بدقة وبعبـارات   )١
هادفة حمددة حىت يساعد املستخدم على توجيه الربنامج حبيث يضمن 

و األهداف املذكورة مطابقة باملنـهج يف هـذا   . األهداف حتقيق هذه
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. الفصل يف املبحث األول يف نقطة املنهج الدارسـي للخـط العـريب   
ولذلك مل تعد حاجة إىل األهداف األخرى اليت يصعب للجميـع أن  

 .يطبقها

وبعدها قام الباحث بتحديد مستوى الطلبة املناسب هلـذا الربنـامج،    )٢
ألن هذه املرحلة . خاصة للفصل الدراسي الثاينوهي املرحلة اجلامعية 

وكذلك ألن هذه املرحلـة أعلـى   . مرحلة هامة يف عملية تعليم اخلط
 .مراحل قبل املواصلة إىل املرحلة اليت بعدها

وبالتايل اختار الباحث املواد التعليمية املناسبة للطلبة اليت تتكون مـن   )٣
وهذا  املوضوع . ط النسخاإلستعداد للكتابة وكتابة احلروف العربية خب

مطابق باملنهج املقرر وبالكتاب الدارسي الـذي اسـتعمل يف هـذه    
 .اجلامعة

ويف األخري قام الباحث بتحديد نظام عرض املواد التعليمية للربنـامج،   )٤
وهذا يتطلب ترتيبا منطقيا للمواد التعليمية حبيث تتدرج من السهل إىل 

وتـدرج  . صممة يف املالحقالصعب، وقد وضع الباحث هذه املواد امل
الدرس من السهل إىل الصعب بالبينة العملية بدأت بقواعد احلـروف  

  .املنفردة،  و قواعد احلروف املتصلة، والتدريبات من آيات قرآنية
 )Drafting The Program(كتابة إطارات الربنامج  -٢

وهي مرحلة اليت تتم فيها ترمجة اخلطوط العريضة اليت وضعها املصمم 
إجراءات تفصيلية وأحداث ومواقف تعليمية حقيقية على الورق وجتهيـزة   إىل

كتابة إطارات الربنامج أي تقسيم املواد التعليمية إىل . مبرحلة إعداد املتطلبات
وحدات صغرية يكون كل منها إطارا أو خطوة، وكل إطـار يتكـون مـن    

املصممة سوف وإطارات الربنامج . املعلومات واملهارات اجلديدة للخط العريب
 .جيدها القارئ هلذا لبحث يف املالحق
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وقد صمم الباحث اخلطة إعتمادا لتطوير الفيديو التفاعلي اليت يتكون 
الذي يشتمل على بيانـات  ) Petunjuk Penggunaan(دليل اإلستخدام ) ١من 

املـواد  ) ٢. أدوات الربنامج وبيانات الوسيلة مـن املوضـوعات املوجـودة   
)Materi ( ٣. على اإلستعداد للكتابة و كتابة احلـروف العربيـة  وتشتمل (

ويتكون من املصادر واملراجع، والسرية الذاتية للباحث، ) Penutup(االختتام 
 .ومشاركات العمل، وكلمة الشكر والتقدير

 )Executing(مرحلة التنفيد  -٣

وهي مرحلة اليت  قد مت فيها تنفيذ إطارات برنامج الفيديو التفاعلي يف 
وقد صمم الباحث املواد مـن حيـث   .برجمية باستخدام بعض الربامجصورة 

الفيديو يف كتابة احلروف العربية املأخودة بالكامريا الدجييتال،  صناعة صورة 
 Adobeوالصور املتحركة بربنامج  ٣ Photohshop Csاحلروف اهلجائية بربنامج 

After Effect Cs واألصوات بربنامج  ٤ Adobe Audition Cs و ترتيبها حـيت    ٣
ونتيجة هذه املرحلـة  .  ٣ Adobe Premiere Csيكون الفيديو الشاملة بربنامج 

  الذي يستطيع أن يقيم للمرحلة التالية  )Prototype(هي الطراز املبدئي 
 )Experiment and Development(ر يمرحلة التجريب والتطو -٤

لـيم اخلـط   وهي مرحلة اليت قد مت فيه عرض الفيديو التفاعلي يف تع
العريب على عدد الطلبة واخلبريين دف تعديل الربنامج وحتسـينه وتطـويره   

وجرت هذه العملية لصدق أو حتكيم اخلـبري   ). Validasi(وتقوميه وتصديقه 
وحتتاج هذه العملية مساعدة اخلبريين ومها خـبري يف  . للطراز املبدائ املصمم

وبعدها مراجعة وتصليح  املستنتج . تعليم اخلط العريب وخبري الوسائل التعليمية
 .مث استنسخ الربنامج
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ولقد وضع الباحث تصورا تفصيليا لتصميم شاشات الفيديو التفاعلي 
. مبا يناسب مع موضوع وحجم املواد الدراسية بتقسيمها على فصول وأجزاء

  :واهتم عند التصميم باآليت
 حتديد موقع الشكل أو الرسم املقترح )١

.  ٣ Adobe Photoshop Cs العربية  باستخدام صناعة صورة احلروف )٢
مث .  خلفيـة هلـا  لون األبيض الفتح املصمم اللوحة اجلديدة واختار 

 vector toolمثـل  ) tools( اليت حيتاج إليهااستخدم بعض األدوات 
 .لكتابة احلروف املرجوة باللون األسود

  
  باستخدام برنامج فوتوشوب  عملية رسم احلرف:  ٤.٢رسم رقم 

مث رسم النقط وهي نقاط قواعد رسم احلروف العربيـة يف لوحـة   
  .جديدة

  
  باستخدام برنامج فوتوشوب عملية رسم النقاط:  ٤.٣رسم رقم   
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وبعد ذلك مجع املصمم بني رسم احلروف والنقاط املوجودة وأدخلها 
  ).Photoshop Project(يف امللف املعني بشكل 

  
 والنقاط رف احلعملية رسم :  ٤.٤رسم رقم 

 Adobeباستخدام برنامج ) Animation(ة تصميم الصور املتحركة عملي )٣

After Effect Cs مـن امللـف   بإدخال صور احلروف من فوتوشوب  ٣
 .املعني

 

  
  

 Adobeباستخدام برنامج  حترير احلرفعملية :  ٤.٥رسم رقم 

After Effect Cs ٣ 
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  .مث اختار املصمم صورة جديدة خلفية هلا
  

  
  إدخال الصورة خلفية للحرف عملية:  ٤.٦رسم رقم 

  .تهصورو هحروفل لون يالشكل الثاين بتبد أعدو

  
  تبديل لون احلرف والصورةعملية :  ٤.٧رسم رقم 

 liner wipe   اخلاصة وهي باستخدام  )animation( و  )effect( وإدخل

. القلمف كمجري حيت يستطيع أن حيرك احلرو ترتيبا جيدا هترتيبو 
ووضعه يف امللف ). avi(مث تقدميه على صورة الفيديو بشكل 

  .اخلاص
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  )liner wipe effect(احلركة  إعطاء عملية :  ٤.٨رسم رقم 

مث أعد الباحث املواد اليت تتكون من استعداد الكتابة وكتابة احلروف   )٤
ومادة استعداد الكتابة حتتوي على مفهوم اخلـط  . العربية خبط النسخ

العريب، األدوات املستخدمة يف كتابة اخلط العريب، طريقة بري القلم 
وأما مادة . وإمساكه وكذلك التدريبات لكتابة احلروف واحلركات

احلروف العربية فإا حتتوي على مخسة أجزاء ولكل جزء منها كتابة 
حيتوي على قواعد احلروف املنفردة، قواعد كتابة احلروف املتصـلة،  

واستعمل الباحـث    .والتدريبات لكتابة اآليات القرآنية خبط النسخ
الفيديو لكتابة احلروف وطريقة بري القلم وغريمها باستخدام الكامريا 

 .الدجييتال
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  كامريا دجييتال باستخدام أخد الفيديوعملية :  ٤.٩رسم رقم 
سجل الباحث أصوات الكلمات املعدة لشرح قواعد اخلط باستخدام  )٥

Adobe Audition Cs ٣ . 

  
 Adobe Audition Cs باستخدام برنامج حترير األصواتعملية :  ٤.١٠رسم رقم 

٣   

  
الشـرح واملوسـيقي وتـالوة    (مث رتب الباحث الفيدو واألصوات  )٦

وتفصـيلها كمـا   . ٣ Adobe Premiere Cs والصور بربنامج ) القرآن
 :اآليت

  
 برنامج  كتابة املقدمة واملوضوعات للفيديو بعملية :  ٤.١١رسم رقم 

Adobe Premiere Cs ٣  
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ـ  روف يف وضع املصمم نقاط الصور املتحركة عن قواعد كتابة احل
  .مث أدخل الشرح واملوسيقي املناسب. الفترة األويل

  
 Adobe Premiere Cs حترير احلرف باستخدام برنامج عملية :  ٤.١٢رسم رقم 

٣  
مث وضع  نقاط الفيديو عن كتابة احلروف املنفردة واملتصـلة  مـع    

  .الشرح أثناء وضعها

  
 Adobe Premiere Cs حترير الفيديو باستخدام برنامج عملية :  ٤.١٣رسم رقم 

٣  
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  .مث وضع نقاط الفيديو لتدريب كتابة اآليات القرآنية مع تالوا

  
 Adobe Premiere Cs حترير الفيديو باستخدام برنامج عملية :  ٤.١٤رسم رقم 

٣  
بعد أن يتم هذا العمل تأيت عملية حترير املشروع إىل فيديو بشـكل  

)format( . MPEG   

  
 Adobe Premiere Cs تقدمي الفيديو باستخدام برنامج عملية :  ٤.١٥رسم رقم 

٣  
 ٢٥ومعظم صور الفيديو املوجودة يف هذا املشروع تصل مـدا إىل  

ساعات  ٣وتقضي عملية تقدمي الفيديو وقتا طويال يعين حويل . دقيقة
 .لكل فيديو التعليمي
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 لتعليم اخلط العريبمواصفات الفيديو التفاعلي   -ب 
يف تصميم وسيلة الفيديو التفاعلي لتعليم اخلط العريب لقسم إدارة التعليم 

  :اإلسالمي راعى الباحث بعض النقاط اآلتية
 موضوع الفيديو لكل لقاءات - ١
 عدد احلروف - ٢
 ترتيب املواد اخلطية - ٣
 تدريبات الكتابة للتقومي - ٤

 Video"وقد مت إنتاج الفيديو التفاعلي لتعليم اخلط العـريب حتـت عنـوان     

Bimbingan Menulis Kaligrafi Arab Untuk Pemula ."  وهذا الفيدو تنقسم إىل سـتة
  :ميكن وجداا يف اجلدول اآليت أجزاء، و 

   ٤.٢جدول رقم  
  ملادة اخلط العريب مفردات الفيديو التفاعلي

  مواد الفيديو التفاعلي  الفيديوموضوع   الرقم

١  
Pertemuan Pertama  

  )اللقاء األول(

 :اإلستعداد للكتابة 

 مفهوم اخلط العريب وأنواعه )١

 األدوات املستخدمة يف اخلط العريب )٢

 هإمساكطريقة بري القلم و )٣

  تدريبات كتابة احلركات واألرقام )٤

٢  
Pertemuan Kedua  

 )اللقاء الثاين(

 : )ظ ،ط ا، ل، ك،(كتابة حرف 

 املنفرد واملتصل) ا (  حرفقواعد  )١

 املنفرد واملتصل)  ل(  حرفقواعد  )٢

 املنفرد واملتصل) ك(  حرفقواعد  )٣

 املنفردان واملتصالن)  ط، ظ(  حرفقواعد  )٤

  التدريب )٥
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٣  
Pertemuan Ketiga  

 )اللقاء الثالث(

 :  )ذ، ر، ز د، ب، ت، ث،(كتابة حرف 

 واملتصلةاملنفردة )  ب، ت، ث( حرفقواعد  )١

 املنفردان واملتصالن) ذ، د،( حرفقواعد  )٢

 املنفردان واملتصالن) ر، ز( حرفقواعد  )٣

  التدريب )٤

٤  
Pertemuan Keempat  

 )اللقاء الرابع(

   )غ، ه  ع، ج، ح، خ،(كتابة حرف 

 املنفردة واملتصلة) ج، ح، خ،( حرفقواعد  )١

 املنفردان واملتصالن)  غ،  ع،( حرفقواعد  )٢
 املنفرد واملتصل) ه( حرفقواعد 

  التدريب )٣

٥  
Pertemuan Kelima  

 )اللقاء اخلامس(

 :  )ض، ن، ء  س، ش، ص،(كتابة حرف 

 املنفردان واملتصالن) س، ش( حرفقواعد  )١

 املنفردان واملتصالن) ض ص،( حرفقواعد  )٢

 املنفرد واملتصل) ن  ( حرفقواعد  )٣

 املنفرد واملتصل) ء  ( حرفقواعد  )٤

  التدريب )٥

٦  
Pertemuan Keenam  

 )اللقاء السادس(

 :  )ي و، ف، ق، ال،(كتابة حرف 

 املنفرد واملتصل)  ف(  حرفقواعد  )١

 املنفرد واملتصل) ق (  حرفقواعد  )٢

 املنفرد واملتصل) و  ( حرفقواعد  )٣

 املنفرد واملتصل) ال  ( حرفقواعد  )٤

 املنفرد واملتصل) ي  ( حرفقواعد  )٥

  التدريب )٦
لتعليم اخلط العريب لقسم إدارة التعليم  وأما خصائص إنتاج الفيديو التفاعلي

  :اإلسالمي كما يف اجلدول اآليت
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  ٤.٣جدول رقم 
  خصائص الفيديو التفاعلي لتعليم اخلط العريب

شكل   موضوع الفيديو   الرقم
  الفيديو

قدرة 
مدة   الفيديو

  منتج  الفيديو
  كاتب
السينار

  يو
  مصور  حمرر

١  Pertemuan Pertama  
  )اللقاء األول(

MPEG-١ 
(VCD) ١٥٠ MB  دقيقة ١٥  

أمحد 
  بصري

أمحد 
  بصري

أمحد 
الباري 
وأمحد 
  بصري 
  

الالنج 
بودي 
  رييانطو

و أمحد 
  الباري

٢  Pertemuan Kedua  
 )اللقاء الثاين(

MPEG-١ 
(VCD) ٢٥٤ MB  

دقيقة  ٢٥
  ثانية ٣و 

٣  Pertemuan Ketiga  
 )اللقاء الثالث(

MPEG-١ 
(VCD) ٢٠١ MB  

دقيقة  ٢٠
  ثانية١١و

٤  Pertemuan Keempat  
 )اللقاء الرابع(

MPEG-١ 
(VCD) ٢٦٠ MB  

دقيقة  ٢٦
  ثانية ٧و

٥  Pertemuan Kelima  
 )اللقاء اخلامس(

MPEG-١ 
(VCD) ٢٥٨ MB  

دقيقة  ٢٥
  ثانية ٥٩و

٦  Pertemuan Keenam  
 )اللقاء السادس(

MPEG-١ 
(VCD) ٢٤٩ MB  

دقيقة  ٢٥
  و ثانيتان

  GB ١,٣٧  اموع
 ثانية ٥٢و  دقيقة ١٤٩

  )ثانية ٥٢دقيقة و  ١٩ساعتان و (
اعتمادا على اجلدول السابق يعرف بأن الباحث قد صنع الفيديو بالتعاون مع 

كالمها طالبان يف جامعـة موالنـا   . صديقيه مها أمحد الباري والالنج بودي رييانطو
  .مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج يف مرحلة بكلوريوس

  

 بتصديق املؤهل أو اخلبري  -ج 
بعد انتهاء عملية تصميم الفيديو التفاعلي، صدقه اخلبريان مها الدكتور نـور  

وطلب الباحث منـهما التصـحيح   . حسن عبد الباري و رضوان املاجستري
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قام اخلبريان بتصحيح الوسـيلة التعليميـة الـيت    . والتصويب للفيديو املصمم
  :لتصميم الفيديو التعليمي، منهاصصمها الباحث حسب العناصر املعينة 

مالئمة املادة يف السهولة يف التعليم، والصلة بني املواد، والتدرج ومالئمة   - ١
 .حباجة الطلبة

 .ترتيب احلروف وطريقة الكتابة  عرض املادة يف - ٢

 .أشكال الفيديو يف وضوح األلوان واألصوات واملوسيقي - ٣

 .دروسةالتقومي يف مناسبة أشكال التدريبات باملواد امل - ٤

أما نتائج تصديق اخلبريين عن العناصر السابقة للوسيلة اليت صممها الباحـث  
   ).٤.١٣و  ٤.١٢(مسجلة يف جدول رقم 

 
 تصحيح اإلنتاج  -د 

أن الفيديو التعليمي املنتج يعتـرب  اعتمادا على نتيجة التصديق، استنتج الباحث 
ضوء التصحيح ب أجرى. وصادق وميكن استخدامه بإصالح بسيط جدا يف معيار جيد

  . بريين حنو الفيديو التعليميالتعليقات واالقتراحات من اخل
تصحيح اإلنتاج األول وهو مرحلـة  ) ١: إن تصحيح الفيديو التفاعلي قسمان

تصحيح اإلنتاج الثـاين  ) ٢و . تصحيح اإلنتاج قبل عملية التجريب يف ميدان البحث
  . وهو مرحلة تصحيح اإلنتاج بعد عملية التجريب يف ميدان البحث
من بيانـات  راجعة وقفا هلذا التحكيم فإن الباحث قد حصلت على التغذية ال

إضافة إىل ذلك حصلت إيضا على البيانـات مـن   . ها يف املالحقالتقومي كما عرض
وأما االقتراحـات والتعليقـات   . الوسيلة التعليمية علىاقتراحات اخلبريين وتعليقاما 

أن ال يسرع الفيديو التفاعلي يف عـرض تطبيـق   ) ١: (كما اآليتفقد كانت منهما 
على الباحث أن يطبقه ) ٢(تسجيل ما يكتبه املعلم ويدربه  الكتابة حىت يستطيع الطلبة

أن يستخدم الطريقة الصحيحة حىت يستطيع أن يطبقه على مجيـع  ) ٣(ويطوره جيدا 
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أن يكتب  الباحث كتابا بسيطا عن االرشادات العامة ) ٤. خمتلف األعمارالطالب يف 
  .يف استخدام الفيديو

  
ليم اخلط العـريب يف قسـم إدارة   جتريبة الفيديو التفاعلي لتعإجراء    -ه 

التعليم اإلسالمي بكلية التربية جامعة راديـن إينتـان اإلسـالمية    
  احلكومية المبونج

نية لقاءات يف إجراء البحث على استخدام الفيديو التفاعلي يف اثمبقام الباحث 
بعده  لالختبار القبلي وستة لقاءات منها قام الباحث  اللقاء األولأتعليم اخلط العريب، 

فهو  وأما تفصيلها . لقاء األخري لالختبار البعديالو باستخدام الفيدو التفاعلي للتعليم
  :كما اآليت
  

 اللقاء األول -١

 خطوات التعليم  )أ 

  االختبار القبلي:     الربنامج
  اخلط العريب:     املادة

  يف الفصل الدارسي الثاين اجلامعي:     املستوى
  -:     املوضوع

  م ٢٠١٢مارس  ١٥اخلامس، :     التاريخ
  دقيقة ٤٥ X ٢:     الزمان
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 مراحل التعليم  )ب 

  ٤.٤رقم جدول 
 األول إجراءت التدريس يف اللقاء

  الرقم
مراحل 
  املالحظات  زمانال  املادة و األنشطة  التعليم

  التمهيد  ١

 إلقاء السالم )١

 .يقرأ املعلم كشف احلضور )٢

 يشرح املعلم الربنامج )٣

يوجه املعلم اإلشارة املتعلقـة   )٤
  باألنشطة اليت سيقوم ا الطلبة

١٠ 
  دقائق

  

التطبيق و   ٢
  التقومي

ينتقل املعلم إىل االختبار القبلي  )١
 .  بوزع  النص واألوراق

يطلب املعلم أن ينسخ الطلبـة   )٢
  النص حسب قدرم

٧٠ 
  دقيقة

  

  اخلامتة  ٣

مجـع  من الطلبة  يطلب املعلم )١
 ورقة خطوطهم

يوجه الطلبة إلعداد األجهـزة   )٢
  اآليتللقاء 

١٠ 
  دقائق

  

  

معا،  عليهبدأ املعلم عملية التعليم، بإلقاء السالم وأجاب الطلبة السالم 
. اليت سوف يكتبها الطلبة من شرح الربنامج مع الغايةقرأ كشف احلضور ومث 

مث جرى . وجه املعلم باإلشارات اليت سيقوم ا الطلبة يف هذا الربنامجومن مث 
من الطلبة مجـع   طلب املعلم قبل االختتام، . دقيقة ٧٠ملدة   االختبار القبلي

ص ملـون  وجههم إلعداد األجهزة للقاء اآليت من قلم خاورقة اإلجابات مث 
  .التعليم مث السالم وهكذا جرى. ملواد اخلط العريب
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  اللقاء الثاين -٢
  اخلط العريب:     املادة

  يف الفصل الدارسي الثاين امعياجل:     املستوى
  اإلستعداد للكتابة:   املوضوع 

  م ٢٠١٢مارس  ١٦، جلمعةا:     التاريخ
 دقيقة ٤٥ X ٢:     الزمان

 األهداف  )أ 

  :إىل حتقيق ما يلي درسيهدف هذا ال
 قدرة الطلبة على معرفة مفهوم اخلط العريب وأنواعه )١

 قدرة الطلبة على معرفة األدوات املستخدمة يف كتابة اخلط العريب )٢

 طريقة بري القلم وإمساكهقدرة الطلبة على  )٣

 قدرة الطلبة على كتابة احلركات واألرقام )٤

 الوسائل   )ب 

تعليمي،  الفيديو ال: هىيف الدرسأما الوسائل التعليمية املستخدمة يف هذا 
  .احلاسوب، الشاشة،مكرب الصوت، السبورة ، القلم واألدوات اخلطية األخرى

 إجراءت التدريس يف اللقاء الثاين  )ج 

  ٤.٥رقم  جدول
 الثاين إجراءت التدريس يف اللقاء

  املالحظات  زمانال  املادة و األنشطة  الرقم

١  

 املقدمة

 إلقاء السالم )١

 .يقرأ املعلم كشف احلضور )٢

  املتعلقة باملوضوع ملعلوماتإلقاء ا )٣

١٠ 
  دقائق

  

   ٧٠ العرض  ٢
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الفيديو  حول مفهـوم   فلم املعلم عرضي )١
اخلط العريب وأنواعه على الشاشة ويطلب 

 .ه جيداوأن يشاهدالطلبة من 

 .يشرح املعلم مفهوم اخلط العريب وأنواعه )٢

الفيـديو  حـول    يستمر املعلم يف عرض )٣
األدوات املستخدمة يف رسم اخلط العريب 

 .اويشرحه

حول  الذيالفيديو يف عرض  يستمر املعلم  )٤
 .طريقة بري القلم وإمساكه

يشرح املعلم طريقة بري القلم وإمساكه   )٥
 .ها ويطبقوهاويطلب الطلبة أن يقلدو

الفيـديو  حـول    يف عرض يستمر املعلم )٦
 .اكتابة احلركات واألرقام ويشرحه

الطلبة أن يكتبـوا احلركـات    من يطلب )٧
 .واألرقام يف كراستهم

 فرد من مير املعلم بني الصفوف لريشد كل )٨
الطلبة إىل مواطن اخلطأ عنده يف حماكاة 

 .النموذج

م يعاجل األخطاء الشائعة اليت رآها عند معظ )٩
  .التالميذ على السبورة

  دقيقة

٣  

 االختتام 

 يعطي املعلم الفرصة للطلبة لتقدمي األسئلة  )١

ما لى ينصح املعلم الطلبة لتدربوا كثريا ع )٢
الفيـديو يف   تخدموادرسوه اليوم وأن يس

  بيوم ملمارسة كتابام يف اخلط العريب

١٠ 
  دقائق
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دخـل   ،م ٢٠١٢مارس  ١٦، جلمعةا اعتمادا على خطة التدريس يف
م قرأ الباحث كشف احلضور الباحث الفصل يف اللقاء الثاين، بعد إلقاء السال

وبعد . املتعلقة باملوضوعاألشياء  عن املواد بعد أن وجه الطلبة مث بدأ يف شرح
نصـح املعلـم   لبة لتقدمي األسئلة، ويف األخري الفرصة للط ذلك أعطى الباحث

  .العريب من الفيديو تعلما ذاتيا يف بيومالطلبة أن يتعلموا اخلط 
  

 اللقاء الثالث -٣

  اخلط العريب:     املادة
  يف الفصل الدارسي الثاين جلامعيا:     املستوى

  .خبط النسخ) ا، ل، ك، ط، ظ(كتابة احلروف اهلجائية :       املوضوع  
  م ٢٠١٢مارس  ١٩، اإلثنني:     التاريخ
  دقيقة ٤٥ X ٢:     الزمان

 األهداف  )أ 

  :إىل حتقيق ما يلي لدرسهذا ايهدف 
خبـط  ) ا، ل، ك، ط، ظ(قدرة الطلبة على فهم قواعد رسم احلـروف    )١

 النسخ

 .خبط النسخ جيدا) ا، ل، ك، ط، ظ(قدرة الطلبة على كتابة احلروف   )٢

 الوسائل   )ب 

الفيديو التعليمي،  : هىيالدرس فأما الوسائل التعليمية املستخدمة يف هذا 
  .القلم و السبورة ، لصوت،مكرب ا احلاسوب، الشاشة،

  إجراءت التدريس يف اللقاء الثالث   )ج 
  ٤.٦رقم  جدول

 الثالث إجراءت التدريس يف اللقاء

  املالحظات  زمانال  املادة و األنشطة  الرقم



٩٦ 
 

١  

 املقدمة

 إلقاء السالم  )١

 .يقرأ املعلم كشف احلضور )٢

  املتعلقة باملوضوع املعلوماتإلقاء  )٣

١٠ 
  دقائق

  

٢  

 العرض

مـن  املعلم الفيديو على الشاشة ويطلب  يعرض  )١
 .ه جيداوالطلبة أن يشاهد

 ) ا، ل، ك، ط، ظ(يشرح املعلم قواعد رسـم   )٢
 .خبط النسخ

ا، ل، (الطلبة أن يكتبوا حرف  من يطلب املعلم )٣
 .على أوراقهم كما يف الفيديو  ) ك، ط، ظ

الطلبة أن يكتبوا مجـال مـن   من  يطلب املعلم  )٤
 .الفيديوقرأنية كما يف اليات اآل

 واحـد مـن   مير املعلم بني الصفوف لريشد كل )٥
 .الطلبة إىل مواطن اخلطأ عنده يف حماكاة النموذج

ائعة اليت رآها عنـد معظـم   يعاجل األخطاء الش )٦
  .على السبورة الطلبة

٧٠ 
  دقيقة

  

٣  

 االختتام 

 يعطي املعلم الفرصة للطلبة لتقدمي األسئلة  )١

 مجع وظائفهممن الطلبة  يطلب املعلم  )٢

مـا  لـى  تدربوا كثريا عينصح املعلم الطلبة بأن ي )٣
وا الفيديو يف بيـوم  وأن يسنخدمدرسوه اليوم 

  ملمارسة كتابام يف اخلط العريب

١٠ 
  دقائق

  

دخـل   ،م ٢٠١٢مـارس   ١٩، اإلثنني اعتمادا على خطة التدريس يف
شف احلضـور  الباحث الفصل يف اللقاء الثاين، بعد إلقاء السالم قرأ الباحث ك
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املتعلقة باملوضوع مث بدأ شرحها عـن رسـم    مث  وجه الطلبة عن املعلومات
الطلبـة أن  مـن   طلب و. فواحدا حسب ما وجد يف الفيديواحلروف واحد 

وبعد ذلـك أعطـى   . م بعد ذلكعلى كراسام وأن جيمعوا وظائفه ايكتبو
ن نصـح املعلـم الطلبـة أ   لبة لتقدمي األسئلة، ويف األخري الفرصة للط الباحث

  .مث السالم.يتعلموا اخلط العريب من الفيديو تعلما ذاتيا يف بيوم
  

  اللقاء الرابع -٤
  اخلط العريب:   املادة

  يف الفصل الدارسي الثاين جلامعيا:   املستوى
  .خبط النسخ)  ب، ت، ث، د، ذ، ر، ز(كتابة احلروف اهلجائية :  املوضوع
  م ٢٠١٢مارس  ٢١، األربعاء:   التاريخ
  دقيقة ٤٥ X ٢:   الزمان

 األهداف  )أ 

  :إىل حتقيق ما يلي درسيهدف هذا ال
) ب، ت، ث، د، ذ، ر، ز(قدرة الطلبة على فهم قواعد رسم احلـروف    )١

 .خبط النسخ

خبط النسـخ  ) ب، ت، ث، د، ذ، ر، ز(قدرة الطلبة على كتابة احلروف  )٢
 .جيدا

 الوسائل   )ب 

الفيديو التعليمي،  : هىيف درسأما الوسائل التعليمية املستخدمة يف هذا ال
  .القلموالسبورة ،  مكرب الصوت، احلاسوب، الشاشة،
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 إجراءت التدريس يف اللقاء الرابع   )ج 

  ٤.٧رقم  جدول
 الرابع إجراءت التدريس يف اللقاء

  املالحظات  لزمانا  املادة و األنشطة  الرقم
 املقدمة  ١

 إلقاء السالم  )١

 .يقرأ املعلم كشف احلضور )٢

 املتعلقة باملوضوع علوماتإلقاء امل )٣

  

١٠ 
  دقائق

  

 العرض  ٢

املعلم الفيديو على الشاشة ويطلب  يعرض  )١
 .ه جيداوالطلبة أن يشاهدمن 

ب، ت، ث، (يشرح املعلم قواعد رسم  )٢
 .خبط النسخ ) د، ذ، ر، ز

الطلبة أن يكتبوا حـرف   من يطلب املعلم )٣
ــى  ) ب، ت، ث، د، ذ، ر، ز( علـ

 .أوراقهم كما يف الفيديو

الطلبة أن يكتبوا مجال من  من املعلميطلب  )٤
 .قرأنية كما يف الفيديواليات اآل

من  فرد مير املعلم بني الصفوف لريشد كل )٥
الطلبة إىل مواطن اخلطأ عنده يف حماكـاة  

 .النموذج

يعاجل األخطاء الشائعة اليت رآها عند معظم  )٦
  .التالميذ على السبورة

٧٠ 
  دقيقة

  

   ١٠ االختتام   ٣
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 للطلبة لتقدمي األسئلة يعطي املعلم الفرصة )١

 مجع وظائفهممن الطلبة يطلب املعلم   )٢

كثريا عما  ينصح املعلم الطلبة بأن يتدربوا )٣
الفيـديو يف   درسوه اليوم وأن يستخدموا

  بيوم ملمارسة كتابام يف اخلط العريب

  دقائق

دخـل   ،م ٢٠١٢مارس  ٢١، األربعاءاعتمادا على خطة التدريس يف 
الباحث الفصل يف اللقاء الثاين، بعد إلقاء السالم قرأ الباحث كشف احلضـور  

عـن رسـم    عن املعلومات املتعلقة باملوضوع مث بدأ شـرحه مث  وجه الطلبة 
 اويطلب الطلبة أن يكتبـو . احلروف واحد فواحدا حسب ما وجد يف الفيديو

 عطـى الباحـث  وبعد ذلك أ. ا وظائفهم بعد ذلكعلى كراسام وأن جيمعو
نصح املعلم الطلبة أن يتعلموا اخلط لبة لتقدمي األسئلة، ويف األخري الفرصة للط

  .العريب من الفيديو تعلما ذاتيا يف بيوم
 

 

  اللقاء اخلامس -٥
  اخلط العريب:     املادة

  يف الفصل الدارسي الثاين امعياجل:     املستوى
  .خبط النسخ) ج، ح، خ، ع، غ، ه (كتابة احلروف اهلجائية :     املوضوع
  م ٢٠١٢مارس  ٢٣، اجلمعة:     التاريخ
  دقيقة ٤٥ X ٢:     الزمان

 األهداف  )أ 

  :إىل حتقيق ما يلي درسيهدف هذا ال
خبـط  ) ج، ح، خ، ع، غ، ه (قدرة الطلبة على فهم قواعد رسم احلروف   )١

 النسخ

 .جيداخبط النسخ ) ج، ح، خ، ع، غ، ه (قدرة الطلبة على كتابة احلروف  )٢
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 الوسائل  )ب 

الفيديو التعليمي،  : هىيف درسأما الوسائل التعليمية املستخدمة يف هذا ال
  .القلموالسبورة ،  مكرب الصوت، احلاسوب، الشاشة،

 إجراءت التدريس يف اللقاء اخلامس   )ج 

  ٤.٨رقم  جدول
 اخلامس إجراءت التدريس يف اللقاء

  املالحظات  زمانال  املادة و األنشطة  الرقم
 املقدمة  ١

 إلقاء السالم  )١

 .يقرأ املعلم كشف احلضور )٢

  املتعلقة باملوضوع علوماتإلقاء امل )٣

١٠ 
  دقائق

  

 العرض  ٢

املعلم الفيديو على الشاشة ويطلب  هرضي )١
 .الطلبة أن يشاهده جيدا

ج، ح، (يشرح املعلم قواعد رسم حرف  )٢
 .خبط النسخ)  خ، ع، غ، ه 

الطلبة أن يكتبوا حـرف   من يطلب املعلم )٣
على أوراقهـم  )  ج، ح، خ، ع، غ، ه (

 .كما يف الفيديو

الطلبة أن يكتبوا مجال من من يطلب املعلم  )٤
 .قرأنية كما يف الفيديواليات اآل

واحد  مير املعلم بني الصفوف لريشد كل )٥
الطلبة إىل مواطن اخلطأ عنده يف حماكاة  من

 .النموذج

رآها عند معظم يعاجل األخطاء الشائعة اليت  )٦

٧٠ 
  دقيقة
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  .التالميذ على السبورة
 االختتام   ٣

 يعطي املعلم الفرصة للطلبة لتقدمي األسئلة )١

 مجع وظائفهممن الطلبة  يطلب املعلم  )٢

ا كثريا عما تدربوينصح املعلم الطلبة بأن ي )٣
وا الفيـديو يف  درسوه اليوم وأن يستخدم

  بيوم ملمارسة كتابام يف اخلط العريب

١٠ 
  دقائق

  

دخل الباحـث   ،م ٢٠١٢مارس   ٢٣ اعتمادا على خطة التدريس يف
الفصل يف اللقاء الثاين، بعد إلقاء السالم قرأ الباحث كشف احلضور مث  وجه 

عن رسم احلـروف واحـد    املتعلقة باملوضوع مث بدأ شرحه علوماتاملالطلبة 
علـى   الطلبـة أن يكتبـو  من  ويطلب . فواحدا حسب ما وجد يف الفيديو

الفرصـة   وبعد ذلك أعطى الباحث. م بعد ذلككراسام وأن جيمعوا وظائفه
نصح املعلم الطلبة أن يتعلموا اخلط العـريب  لبة لتقدمي األسئلة، ويف األخري للط

  .من الفيديو تعلما ذاتيا يف بيوم
 

 اللقاء السادس -٦

  اخلط العريب:     املادة
  ينيف الفصل الدارسي الثا امعياجل:     املستوى
  .النسخخبط )  س، ش، ص، ض، ن، ء (كتابة احلروف اهلجائية :     املوضوع
  م ٢٠١٢مارس  ٢٦، إلثننيا:     التاريخ
  دقيقة ٤٥ X ٢:     الزمان

 األهداف  )أ 

  :إىل حتقيق ما يلي درسيهدف هذا ال
خبـط  ) ا، ل، ك، ط، ظ(قدرة الطلبة على فهم قواعد رسم احلـروف    )١

 النسخ
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 .خبط النسخ جيدا) ا، ل، ك، ط، ظ(احلروف قدرة الطلبة على كتابة  )٢

 الوسائل   )ب 

الفيديو التعليمي،  : هىيف درسأما الوسائل التعليمية املستخدمة يف هذا ال
  .القلموالسبورة ،  مكرب الصوت، احلاسوب، الشاشة،

 إجراءت التدريس يف اللقاء السادس   )ج 

  ٤.٩رقم  جدول
 السادس إجراءت التدريس يف اللقاء

  املالحظات  زمانال  و األنشطةاملادة   الرقم
 املقدمة  ١

 إلقاء السالم  )١

 .يقرأ املعلم كشف احلضور )٢

  املتعلقة باملوضوع علوماتامل إلقاء )٣

١٠ 
  دقائق

  

 العرض  ٢

 املعلم الفيديو على الشاشة ويطلب  يعرض  )٧
 .ه جيداوالطلبة أن يشاهدمن 

ا، ل، (يشرح املعلم قواعد رسم حـرف   )٨
 .خبط النسخ) ك، ط، ظ

الطلبة أن يكتبوا حـرف  من يطلب املعلم  )٩
على أوراقهم كما يف )  ا، ل، ك، ط، ظ(

 .الفيديو

الطلبة أن يكتبوا مجال  من  يطلب املعلم )١٠
 .قرأنية كما يف الفيديواليات اآلمن 

فرد  مير املعلم بني الصفوف لريشد كل )١١
الطلبة إىل مواطن اخلطأ عنده يف حماكاة  من

 .النموذج

٧٠ 
  دقيقة
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الشائعة اليت رآها عنـد  يعاجل األخطاء  )١٢
  .معظم التالميذ على السبورة

 االختتام   ٣

 يعطي املعلم الفرصة للطلبة لتقدمي األسئلة )١

 مجع وظائفهممن الطلبة يطلب املعلم   )٢

ا كثريا عما تدربوينصح املعلم الطلبة بأن ي )٣
وا الفيـديو يف  درسوه اليوم وأن يستخدم

  العريب بيوم ملمارسة كتابام يف اخلط

١٠ 
  دقائق

  

دخـل الباحـث    ،م ٢٠١٢مارس  ٢٣اعتمادا على خطة التدريس يف 
الفصل يف اللقاء الثاين، بعد إلقاء السالم قرأ الباحث كشف احلضور مث  وجه 

عن رسم احلـروف واحـد    املتعلقة باملوضوع مث بدأ شرحه علوماتاملالطلبة 
علـى   اأن يكتبـو  الطلبـة من ويطلب . فواحدا حسب ما وجد يف الفيديو

الفرصـة   وبعد ذلك أعطى الباحث. م بعد ذلككراسام وأن جيمعوا وظائفه
نصح املعلم الطلبة أن يتعلموا اخلط العـريب  خري للطلبة لتقدمي األسئلة، ويف األ

 .مث السالم.من الفيديو تعلما ذاتيا يف بيوم

 
 اللقاء السابع -٧

  اخلط العريب:     املادة
  يف الفصل الدارسي الثاين امعياجل:     املستوى
  .خبط النسخ)  و، ف، ق، ال، ي(كتابة احلروف اهلجائية :     املوضوع
  م ٢٠١٢مارس  ٢٨، ربعاءاأل:     التاريخ
  دقيقة ٤٥ X ٢:     الزمان

 األهداف  )أ 

  :إىل حتقيق ما يلي درسيهدف هذا ال
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خبـط  ) ا، ل، ك، ط، ظ(قدرة الطلبة على فهم قواعد رسم احلـروف    )١
 النسخ

 .خبط النسخ جيدا) ا، ل، ك، ط، ظ(الطلبة على كتابة احلروف قدرة  )٢

 الوسائل  )ب 

الفيديو التعليمي،  : هىيف درسأما الوسائل التعليمية املستخدمة يف هذا ال
  .القلموالسبورة ،  مكرب الصوت، احلاسوب، الشاشة،

 إجراءت التدريس يف اللقاء السابع   )ج 

  ٤.١٠رقم  جدول
 السابع إجراءت التدريس يف اللقاء

  املالحظات  زمانال  املادة و األنشطة  الرقم
 املقدمة  ١

 إلقاء السالم  )١

 .يقرأ املعلم كشف احلضور )٢

 املتعلقة باملوضوع علوماتإلقاء امل )٣

  

١٠ 
  دقائق

  

 العرض  ٢

املعلم الفيديو على الشاشة ويطلب  يعرض  )١
 .ه جيداوالطلبة أن يشاهدمن 

ا، ل، (يشرح املعلم قواعد رسم حـرف   )٢
 .خبط النسخ) ظك، ط، 

الطلبة أن يكتبوا حـرف   من يطلب املعلم )٣
على أوراقهم كما يف )  ا، ل، ك، ط، ظ(

 .الفيديو

الطلبة أن يكتبوا مجال من  من يطلب املعلم )٤
 .قرأنية كما يف الفيديواليات اآل

٧٠ 
  دقيقة
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 فرد من مير املعلم بني الصفوف لريشد كل )٥
الطلبة إىل مواطن اخلطأ عنده يف حماكـاة  

 .النموذج

 األخطاء الشائعة اليت رآها عند معظم يعاجل )٦
  .التالميذ على السبورة

 االختتام   ٣

 يعطي املعلم الفرصة للطلبة لتقدمي األسئلة  )١

 مجع وظائفهممن الطلبة يطلب املعلم   )٢

ا كثريا عما تدربوينصح املعلم الطلبة بأن ي )٣
وا الفيـديو يف  درسوه اليوم وأن يستخدم

  كتابام يف اخلط العريببيوم ملمارسة 

١٠ 
  دقائق

  

دخـل   ،م ٢٠١٢مارس  ٢٨، ربعاءاأل اعتمادا على خطة التدريس يف
الباحث الفصل يف اللقاء الثاين، بعد إلقاء السالم قرأ الباحث كشف احلضـور  

عن رسم احلـروف   قة باملوضوع مث بدأ شرحهاملتعل علوماتاملمث  وجه الطلبة 
علـى   االطلبة أن يكتبو من ويطلب.  الفيديوواحد فواحدا حسب ما وجد يف

الفرصـة   وبعد ذلك أعطى الباحث. م بعد ذلككراسام وأن جيمعوا وظائفه
نصح املعلم الطلبة أن يتعلموا اخلط العـريب  لبة لتقدمي األسئلة، ويف األخري للط

  .مث السالم.من الفيديو تعلما ذاتيا يف بيوم
 

  اللقاء الثامن -٨
 خطوات التعليم  )أ 

  االختبار القبلي:     الربنامج
  اخلط العريب:     املادة

  يف الفصل الدارسي الثاين امعياجل:   املستوى
  -:   املوضوع
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  م ٢٠١٢مارس  ٣٠، معةاجل:     التاريخ
  دقيقة ٤٥ X ٢:     الزمان

 مراحل التعليم   )ب 

  ٤.١١رقم  جدول
 الثامن إجراءت التدريس يف اللقاء

مراحل   الرقم
  املالحظات  زمانال  األنشطةاملادة و   التعليم

  التمهيد  ١

 إلقاء السالم )١

 .يقرأ املعلم كشف احلضور )٢

 يشرح املعلم الربنامج )٣

يوجه املعلم اإلشارة املتعلقـة   )٤
  باألنشطة اليت سيقوم ا الطلبة

١٠ 
  دقائق

  

التطبيق و   ٢
  التقومي

ينتقل املعلم إىل االختبار البعدي  )١
 .  بوزع  النص واألوراق

ينسخ الطلبـة  يطلب املعلم أن  )٢
  النص حسب قدرم

٧٠ 
  دقيقة

  

  اخلامتة  ٣

مجـع  يطلب املعلم من الطلبة  )١
 ورقة خطوطهم

بأن يتدربوا اخلط يوجه الطلبة  )٢
  .العريب، مث السالم

١٠ 
  دقائق

  

عليه معا، بدأ املعلم عملية التعليم، بإلقاء السالم وأجاب الطلبة السالم 
. اليت سوف يكتبـها الطلبـة  شرح الربنامج مع الغاية مث قرأ كشف احلضور و

مث جرى . وجه املعلم باإلشارات اليت سيقوم ا الطلبة يف هذا الربنامجومن مث 
م الطلبة جلمع ورقة قبل االختتام، يطلب املعل. دقيقة ٧٠االختبار البعدي ملدة  

 .مث السالم التعليم هكذا جرى. بأن يتدربوا اخلط العريب وجههم اإلجابات مث 
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  عرض بيانات البحث وحتليلها ومناقشتها: املبحث الثالث
  

  عرض بيانات املالحظة وحتليلها ومناقشتها  - أ 
ا يتعلـق  مإدارة التعليم اإلسالمي رئيس قسم لقبل إجراء البحث قدم الباحث 

بعـد  . مواجهة مدرس اخلط العريبالقسم على  ه رئيسمبوضوع هذا البحث واتفق مع
ا على إجراء هذا البحث وخطط تنفيذه ث مع مدرس اخلط العريب إتفقحتدث الباحما 

  .كما سبق ذكره
 ١٥اخلامس  مبدرس اخلط العريب يف يوم باالختبار القبلي مستعيناقام الباحث 

 ٣٠عددهم   )A( واملشتركون فيه طلبة الفصل الثاينيف احلصة الثاين . ٢٠١٢مارس 
واملشتركون فيه طلبـة  و كذلك يف احلصة الثالث  .وهم من اموعة الضابطة  طالبا

وقصد الباحـث يف  . وهم من اموعة التجريبية طالبا ٣٠عددهم   )B( الفصل الثاين
ميكن  اليت واألسئلة. معرفة مدى مهارام األساسية يف كتابة اخلط العريبهذا االختبار 

يف  م الفيديو التفـاعلي باستخدا عملية تعليم اخلط العريب جتري). ٤(نظرها يف ملحق 
جبامعة رادين إينتان اإلسـالمية احلكوميـة    الثاين قسم إدارة التعليم اإلسالميالفصل 
  .دقيقة ٩٠، وذلك ملدة يوم اجلمعة وهو يف كل أسبوع يف  لقاء واحد من   المبونج

جبامعة رادين إينتـان   إدارة التعليم اإلسالميقسم  يهدف تعليم اخلط العريب يف
. خاصة يف الفصل الثاين لتنمية مهارة الكتابة لدى الطلبة ية احلكومية المبونجاإلسالم

عودوا علـى كتابـة   تإال أم مل ي. ألم قادرون على معرفة احلروف العربية وكتابتها
وجرت عملية تعليم اخلط العريب قبل استخدام الفيديو التفاعلي . حبط حسناحلروف 
  :كما يأيت
 فوينت يف تعليم اخلط العريبيستخدم املعلم فووير  .١

 .يشرح املعلم  قواعد اخلط العريب ذه الوسيلة والسبورة باملقلمة .٢

مل يستطيع أن يعطي املعلم طريقة الكتابة الصحيحة ذه الوسيلة إال أنـه   .٣
 .يعطي الصور والنموذج على الشاشة
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 .يطلب املعلم  من الطلبة أن يكتبوا املواد الدراسية يف كراسام .٤

  .املعلم من الطلبة أن جيمعوا وظائفهم بعد ذلك يطلب .٥
أيضـا يف تعلـيم    يستخدم املدرس الوسائل التعليميةمن عملية التعليم السابقة  

ولكن مل تناسب متاما بتعليم اخلط ألن املعلم مل يستطيع أن يعطي التمثيل  ،اخلط العريب
أن يعطـي  املشكلة يريد الباحث  وحلل هذه .وطريقة الكتابة الصحيحة بتلك الوسائل

التفاعلي لتنميـة   جديدة إلزالة سأم وملل الطلبة وهي استخدام الفيديووسيلة تعليمية 
رغبة  باحث ذه الوسيلة التعليمية زيادةيرجو الو. كفاءة الطلبة يف كتابة اخلط العريب

  .اخلط العريب خصوصا كتابة احلروف العربية خبط النسخ يف تعلمالطلبة 
استهدف الباحث مالحظة املدرس والطلبة خالل عملية التدريس أساسـا إىل  و

وبالنظر إىل . إجادة النظرة عن أنشطة املدرس والطلبة اليت تظهر خالل عملية التدريس
مدى فعالية استخدام الفيديو التفاعلي يف تعلـيم اخلـط    اتضح الباحثهذه األنشطة 

  .العريب
يق الفيديو التفاعلي يف تعليم اخلط العـريب  وقد عقد الباحث ستة لقاءات لتطب

قام الباحـث بـالتعليم يف   و. ولقائني لالختبار يعين االختبار القبلي واالختبار البعدي
األوىل وهـي يف السـاعة السـابعة    يف احلصة  يوم اجلمعة اموعة التجريبية يف يوم

لثالثة وهي يف الساعة والنصف حىت الساعة التاسعة ويوم اإلثنني و األربعاء يف احلصة ا
  . دقيقة ٩٠ملدة  الثانية عشر حىت الساعةالعاشرة والنصف 

تأكد الباحث أن استخدام الفيديو التفاعلي فعـال  هذه  من بيانات املالحظة، 
فصل  يف تنمية مهارة الكتابة وهي كتابة احلروف والكلمات خبط النسخ، ألن الطلبة 

عرون بالسرور واحلماسة عند عملية التعلـيم  يشوهم من اموعة التجريبية   )B(ب 
حيث . الفيديو التفاعليوأم يشعرون بالسهولة يف فهم املواد وتطبيقها كما جرت يف 

عمليـة  يف شتراك اإلقبل  ناقصهم يف حتسني الكتابة خبط النسخ من درحة ترقى نتائج



١٠٩ 
 

عمليـة التعلـيم    يف شتراك اإلالتعليم باستخدام الفيديو التفاعلي إىل درجة جيد بعد 
  .باستخدام الفيديو التفاعلي

  

 عرض بيانات املقابلة وحتليلها ومناقشتها  -ب 
بة التعليم بالفيديو التفاعلي  يف يوم األربعاء قبل عملية جتر عقدت هذه املقابلة

، وقابل الباحث معلم اخلط العريب وهو الـدكتور أرشـد صـيب    ٢٠١٢مارس  ١٣
وحصل الباحث على الشرح والبيان عن هيئة تعليم اخلط العريب لدي الطلبة . كسوما
  :األمور اآلتية عنوسأله 
 إدارة يف قسم  يبما األهداف العامة يف تدريس اخلط العر:   السؤال   )١

 ؟ اإلسالمي التعليم                 

  إن أهداف تعليم اخلط العريب يف قسم إدارة التعليم اإلسالمي:   اجلواب
و يشجع الطلبة الذين  فظ كتابة  القرآن الكرميهي حل 

 .مدرسني أن ميارسوا اخلط العريب يف عملية تعليمهمسيكونون 

 حيتاج إىل اهتمام كبري؟ تدريس اخلط العريبهل :      السؤال )٢

 العمل حيتاج إىل االهتمام واجلهود الكبرية طبعا، وهذا:   اجلواب 

 االكتاب الدراسي املستخدم لتدريس اخلط العريب يف هذما :      السؤال )٣

 القسم؟ 

  هذا ألفت  و ١٩٨٨هناك الكتاب املستخدم منذ سنة :   اجلواب
هذ القسم لتعليم اخلط يف ويكون الكتاب االساسي الكتاب 

 Kaidah-Kaidah Khat(هذه اجلامعة وهو كتاب كذلك يف  و

Dan Imla’.( 

 هي الطريقة اليت تستخدمها يف تعليم اخلط العريب؟ما  :     السؤال )٤

 .اخلط العريبأستخدم الطريقة القدمية يف تعليم :   اجلواب

 هي الوسائل الىت تستخدمها يف تعليم  اخلط العريب؟ما :     السؤال )٥
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 الشاشة، والنماذج على الورقةو والسبورة،ستخدم فور فوينت أ :  اجلواب

 الطلبة يتعلمون اخلط العريب باحلماسة؟هل :     السؤال )٦

 .حسب قدرة املعلم يف شرحه يف تعليم اخلطنعم ولكن هذا :    اجلواب

 تعطي الطلبة الفرصة  الكافية لكتابة اخلط العريب ؟هل :     السؤال )٧

 .صعوبة جداال، ألن يف هذه :   اجلواب

 تشجع الطلبة أن يكتبوا باخلط العريب ؟هل :     السؤال )٨

 طبعا، بصناعة الفرق للتقومي ومسابقة خط القران:   اجلواب

 استجابة الطلبة يف تعليم اخلط العريب؟كيف :     السؤال )٩

 .يهتمون جيدا % ٥٠حسب األحوال على األقل :   اجلواب

 تعليم حتسني الكتابة؟املشكالت اليت تواجهها يف ما :   السؤال )١٠

 ينظـرون إىل الطلبة الذين ال  هناك ة وأمههاكثري املشكالت:   اجلواب
 .املادة على أا مادة رئيسيا بل مادة زائدةهذه 

أي  ٢٠١٢أبريـل   ٤وقام الباحث باملقابلة مرة ثانية مع معلم اخلط العريب يف 
ملعرفة تعليقاتـه ومداخالتـه   بعد عملية تعليم اخلط العريب باستخدام الفيديو التفاعلي 

  :األمور اآلتية عنوسأله  حول التعليم والتعليم باستخدام هذه الوسيلة اجلديدة،
 تعليم اخلط العريب باستخدام الفيديو التفاعلي؟ يفرأيك ما :   السؤال )١

  أن تعليم اخلط باستخدام الفيديو التفاعلي رائع جدا، :    اجلواب
عليم التقليدية املستخدمة يف تالطريقة ورأيت أن الوسائل و  

مـثال كانـت اللوحـة    . إىل التطـوير تاج اخلط العريب جت
وال توجد هذه اللوحـة يف  . الطباشريية نادرا يف استعماهلا

ميكن على معلم اخلـط العـريب أن يسـتفيد     . هذه اجلامعة
بتطور التكنولوجيا لتطوير الوسيلة اجلديدة لتعلـيم اخلـط   

وأدعوك لنطور هذه الوسـيلة   .عليميالعريب مثل الفيديو الت
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بالتعاون بعد أن تنتهي من دراستك حىت نزيد هذا الفيـديو  
 .التعليمي بالكتاب املصاحب له لتسهيل فهمه واتباعه

 رأيك عن قدرة الطلبة يف اخلط العريب بعد عملية التدريسما :   السؤال )٢

 باستخدام الفيديو التفاعلي؟

  استخدام الفيديو التفاعلي يؤثر تأثرا من جهة هيئة التعليم، :   اجلواب
إجيابيا لدي الطلبة مثال  ميكن على املعلم أن يقدم األمثلـة  

الطريقـة القدميـة   عن وهذا خيتلف متاما . تنوعةاملسريعة وال
على لوحـة   حيث ينتظر الطلبة وقتا طويال لكتابة معلمهم

 ن هذه الوسيلة اجلديدةوأ. قبل اتباعهم يف الكتابة الطباشري
العـريب وتسـاعد    تساعد الوسائل األخرى يف تعليم اخلط

 .الطلبة يف التعلم الذايت

 استجابة الطلبة يف الفصل عن تدريس اخلط باستخدامكيف :    السؤال )٣

 الفيديو التفاعلي؟

  .يزيد الدافعية لدى الطلبة كثرياإن استخدامه . مجيل جدا:   اجلواب
 ينسخوا هذا الفيديويعطي أثرا اجيابيا، ويريد كل الطلبة  أن 

  .اقتصاد الوقتو كذلك حيقق 
 عيوب الفيديو التفاعلي يف تعليم اخلط العريب؟ما :   السؤل )٤

 حيتاج إىل الكهرباءو  حيتاج إىل الوسائل املساعدة املتنوعة:   اجلواب

 .استخدامه لدىب على املعلم أن يفهم التكنولوجيا و جي

 املشكالت املوجودة يف تدريس اخلط العريب باستخدام ما هي :    السؤل )٥

 الفيديو التفاعلي وما حلها؟

 الستخدام هذا الفيديو ا مساعداينبغي أن يكتب املعلم كتاب:   اجلواب

  .أن يطور هذا الفيديو ليتم كميته و
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ومن هذه املقابلة عرفنا أن معلم اخلط العريب يـرى أن اسـتخدام الفيـديو    
تخدامه يف تعليم اخلط العريب أن هذه الوسيلة فعالة يف ترقية رغبـة  التفاعلي ميكن اس

وميكن استخدامه لترقية مهارم يف اخلط العريب . الطلبة وميوهلم يف تعليم اخلط العريب
  .بتسحيلها يف بيوم وتعلم مواد اخلط تعلما ذاتيا

  

 عرض بيانات االستبانة وحتليلها ومناقشتها   - ج

 اخلرباء يجة تصديقمن نتعرض بيانات االستبانة  -١

. من مارس األوىل من فربايري إىل االسبوع الرابعاخلرباء يف االسبوع  مت تصديق
خبري يف وسائل تعليم (حسن عبد الباري نور الدكتور ) ١اخلبريين مها  الباحث وقبل

كالمها من جامعة ). خبري يف تعليم اخلط العريب(رضوان املاجستري ) ٢و )  اللغة العربية
وحصل على البيانات الـيت ميكـن    .والنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجم

  : معرفتها يف اجلدول اآليت
  ٤.١٢رقم  جدول

  خبري الوسائل التعليمية نتائج استبانة  تصديق

  األسئلة  الرقم
  رياخلب جمموع تصديق

  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  التقدير

 اجلماليةهلا الصيغة تتصف الوسيلة   ١
  والسهولة يف استخدامها

 جيد جدا  √        

 جيد جدا  √          جذابة الفيديو التفاعليألوان   ٢

يف الفيديو التفاعلي   الصور  ٣
  واضحة

 جيد جدا  √        

   جيد جدا  √          يف الفيديو التفاعلي واضح الشرح  ٤
 مقبول      √      يف الفيديو التفاعلي واضحة  الكتابة  ٥

يف الفيديو  وتالوة القرآن املوسيقي  ٦
  التفاعلي واضحة وجذابة

 جيد جدا  √        
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يسهل على الطلبة أن يتعلموا اخلط   ٧
  بأنفسهم

 جيد    √      

 جيد    √        تناسب األوقات مع حاجة الفيديو   ٨

 جيد    √        الفيديو التفاعلي مرتب ترتيبا جيدا  ٩

استخدام الفيديو التفاعلي حيقق   ١٠
  الوقتاالقتصاد يف 

 جيد    √      

  ٤٤ x جيد جدا  ٨٨=  ٥٠:  ١٠٠  
  :كما يلي  ةاألرقام السابق ودالالت

  جيد جدا =  ٥
  جيد =  ٤
  مقبول=  ٣
  ناقص=  ٢
  ناقص جدا=  ١

ويتضح فيما سبق أن املدرس يقدر هذه املواد التعليمية يف الفيديو التفاعلي 
  :عناصر التالية البالتقدير جيد جدا يف 

  هلا الصيغة اجلمالية والسهولة يف استخدامهاالوسيلة  - ١
  ألوان الفيديو التفاعلي جذابة - ٢
  يف الفيديو التفاعلي واضحة الصور - ٣

  الشرح يف الفيديو التفاعلي واضح - ٤

  املوسيقي يف الفيديو التفاعلي واضحة وجذابة - ٥
  :عناصر التالية الويقدر املدرس بالتقدير جيد يف 

 يتعلموا اخلط بأنفسهميسهل على الطلبة أن  - ١

  ترتيبا جيدامرتب الفيديو التفاعلي  - ٢
 لفيديو تناسب األوقات مع حاجة ا - ٣
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  الوقتيف قتصاد حيقق اال استخدام الفيديو التفاعلي  -٤
  .وضوح الكتابة يف الفيديو التفاعليويقدر املدرس بالتقدير مقبول يف عنصر 

  

  ٤.١٣رقم  جدول
  تصديق خبري تعليم اخلط العريب استبانةنتائج 

  األسئلة  الرقم
  رياخلب جمموع تصديق

  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  التقدير
  جيد جدا  √          أشكال احلرف جيدة وواضجة  ١
 جيد    √        أدوات الكتابة املستخدمة مناسبة  ٢

 جيد    √        واضح عن قواعد اخلط الشرح  ٣

 جداجيد   √          يف الفيديو التفاعلي واضحة  الكتابة  ٤

 جيد جدا  √          حركة اليد واضحة وسهلة للتطبيق  ٥

 جيد جدا  √          مواد اخلط مرتبة ترتيبا جيدا  ٦

٧  
صيغة تتصف ب الفيديو التفاعلي

لبساطة والسهولة يف استخدامه ا
  للتعليم 

      
  جيد جدا  √  

يسهل على املعلم تعليم اخلط يف   ٨
  الفصل

      
  جيد    √

يتعلموا اخلط يسهل على الطلبة أن   ٩
  بأنفسهم

  جيد جدا  √        

استخدام الفيديو التفاعلي حيقق   ١٠
  االقتصاد يف الوقت

      
  جيد    √

   ٤٦xجيد جدا  ٩٢= ٥٠: ١٠٠  
  :كما يلي  ةاألرقام السابق ودالالت

  جيد جدا =  ٥
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  جيد =  ٤
  مقبول=  ٣
  ناقص=  ٢
  ناقص جدا=  ١

ويتضح فيما سبق أن املدرس يقدر هذه املواد التعليمية يف الفيديو التفاعلي 
  :عناصر التالية البالتقدير جيد جدا يف 

  ةأشكال احلرف جيدة وواضح - ١
  أدوات الكتابة املستخدمة مناسبة - ٢
  الشرح عن قواعد اخلط واضح - ٣
  لة للتطبيقحركة اليد واضحة وسه - ٤
  جيدا ترتيبا مرتبة مواد اخلط - ٥

  :ويقدر املدرس بالتقدير جيد يف عناصر التالية 
  البساطة والسهولة يف استخدامهاتتصف بصيغة ال - ١
  اخلط يف الفصل  تعليميسهل على املعلم  - ٢
  يسهل على الطلبة أن يتعلموا اخلط بأنفسهم - ٣
  استخدام الفيديو التفاعلي حتقيق االقتصاد يف الوقت - ٤

  

 عن رغبة الطلبة قبل التجربة وبعدهااالستبانات عرض بيانات  -٢

لتحقيق فعالية استخدام الفيديو التفاعلي يف تعليم اخلط العريب، قـام الباحـث   
باالستبانة  من الطلبة الذين يطبقون استخدام الفيديو التفاعلي يف تعليم مهـارة اخلـط   

  .ط العريبالعريب، وكان أكثرهم يشعرون بسهولة ونشاط ورغبة يف اإلشتراك يف تعليم اخل
وقد وجد الباحث أراء الطلبة عن فعالية استخدام الفيديو التفاعلي يف تعلـيم  
اخلط العريب باالستبانات، كما سبق ذكره أن احدى األدوات جلمع البيانات احملتاجة يف 

قدم الباحـث االسـتبانة   . وقد قام الباحث باستبيانني اثنني. هذا البحث هي االستبيان
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لتجريبية واموعة الضابطة يف بداية اللقاء أو قبل التجربة يف اموعة األوىل للمجموعة ا
واالستبانة الثانية قدمها الباحث فقط . وهذه االستبانة تتكون من سبعة أسئلة. التجريبية

وهـذه  . للمجموعة التجريبية بعد استخدام الفيديو التفاعلي يف تعليم اخلـط العـريب  
كانت موجهة ملعرفة ميول الطلبة عن تعلـيم اخلـط   . ئلةاالستبانة تتكون من مثانية أس

  :وجاء البيان عنها كما يلي. العريب
  

  ٤.١٤رقم  جدول
  نتائج االستبانة قبل عملية التعليم باستخدام الفيديو التفاعلي للفصل التجرييب

  اإلجابة  األسئلة  النمرة
  عدد
  الطلبة

النسبة 
  املئوية

  موافق جدا   اخلط العريب رغبت يف تعليم  ١
  موافق

  غري موافق
  غري موافق جدا

٢٥  
٥  
-  
-  

٨٣ %  
١٧%  
-  
-  

  موافق جدا  نتيجيت يف كتابة اخلط جيدة  ٢
  موافق

  غري موافق
  غري موافق جدا

١٠  
٨  
٧  
٥  

٣٣ %  
٢٧ %  
٢٣ %  
١٧ %  

ما وجدت مشكلة يف درس اخلط   ٣
  العريب

  موافق جدا
  موافق

  غري موافق
  غري موافق جدا

١٥  
١١  
٤  
_  

٥٠ %  
٣٧ %  
١٣ %  
_  

  موافق جدا  منهج تعليم اخلط العريب مناسب  ٤
  موافق

١٤  
١٠  

٤٧ %  
٣٣ %  
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  غري موافق
  غري موافق جدا

٦  
-  

٢٠ %  
-  

الوسائل املستخدمة تدفع إىل تعلم   ٥
  اخلط العريب

  موافق جدا
  موافق

  غري موافق
  غري موافق جدا

٢٠  
١٠  
-  
-  

٦٧ %  
٣٣ %  
-  
-  

يوجد النقصان يف قدريت وخربايت   ٦
  اخليال يف تعلم اخلطعلى 

  موافق جدا
  موافق

  غري موافق
  غري موافق جدا

٢٢  
٥  
٣  
_  

٧٣ %  
١٧ %  
١٠ %  
_  

أشعر بالشجاعة  يف كتابة اخلط   ٧
  العريب

  موافق جدا
  موافق

  غري موافق
  غري موافق جدا

٢١  
٩  
-  
-  

٧٠ %  
٣٠ %  
_  
-  

  % ١٠٠  ٣٠  العدد  
  للمجموعة التجرييبوبيان اجلدول عن ميول الطلبة يف تعليم اخلط العريب 

  :كما اآليت
      ٢        )         ١(    

جیدةالخط نتیجتي في كتابة 

33%

27%

23%

17%

موافق جدا
موافق 
غیر موافق
عیر موافق جدا

 

رغبت في تعلیم الخط العربي

83%

17%

موافق جدا
موافق 
غیر موافق
عیر موافق جدا
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 ٤        )         ٣(  

منھج تعلیم الخط العربي مناسب

47%

33%

20%
موافق جدا
موافق 
غیر موافق
عیر موافق جدا

 

الخط العربيتزید الدافعیة في تعلم الوسائل المستخدمة 

83%

17%

موافق جدا
موافق 
غیر موافق
غیر موافق جدا

  
  

  ٦        )         ٥(  

یوجد النقصان في قدرتي وخبراتي على الخیال

73%

17%

10%

موافق جدا
موافق 
غیر موافق
عیر موافق جدا

  

 ٧         (      

أشعر بالشجاعة  في كتابة الخط العربي

70%

30% موافق جدا
موافق 
غیر موافق
عیر موافق جدا

  

بيان اجلدول عن ميول الطلبة يف تعليم اخلط العريب :  ٤.١٦رسم رقم 
  ةللمجموعة التجريبي

  

ما وجدت مشكلة في درس الخط العربي

50%
37%

13%

موافق جدا
موافق 
غیر موافق
عیر موافق جدا
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 ٤.١٥جدول رقم 

  الضابطةنتائج االستبانة قبل عملية تعليم اخلط العريب للمجموعة 
النسبة   العدد  اإلجابة  األسئلة  النمرة

  املئوية
  موافق جدا   اخلط العريب رغبت يف تعليم  ١

  موافق
  غري موافق

  غري موافق جدا

٢١  
٩  
-  
-  

٧٠ %  
٣٠%  
-  
-  

  موافق جدا  نتيجيت يف كتابة اخلط جيدة  ٢
  موافق

  غري موافق
  غري موافق جدا

١٩  
٦  
٥  
-  

٦٣%  
٢٠%  
١٧%  
-  

ما وجدت مشكلة يف درس اخلط   ٣
  العريب

  موافق جدا
  موافق

  غري موافق
  غري موافق جدا

١٥  
١٠  
٥  
-  

٥٠%  
٣٣%  
١٧%  
-  

  موافق جدا  منهج تعليم اخلط العريب مناسب  ٤
  موافق

  غري موافق
  غري موافق جدا

١٨  
١٢  
-  
-  

٦٠%  
٤٠%  
-  
-  

الوسائل املستخدمة تدفع إىل تعلم   ٥
  اخلط العريب

  موافق جدا
  موافق

  غري موافق

٢٥  
٥  
-  

٨٣%  
١٧%  
-  
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  -  -  غري موافق جدا
يوجد النقصان يف قدريت وخربايت   ٦

  اخليال يف تعلم اخلطعلى 
  موافق جدا

  موافق
  غري موافق

  غري موافق جدا

٢٢  
٨  
-  
-  

٧٣%  
٢٧%  
-  
-  

أشعر بالشجاعة  يف كتابة اخلط   ٧
  العريب

  موافق جدا
  موافق

  غري موافق
  غري موافق جدا

٢٠  
٧  
٣  
-  

٦٧%  
٢٣%  
١٠%  
-  

  % ١٠٠  ٣٠  العدد  
وبيان اجلدول عن ميول الطلبة يف تعليم اخلط العريب للمجموعة  

  :الضابطة كما اآليت
٢          )١(        

 

جیدةنتیجتي في كتابة الخط 

63%

20%

17% موافق جدا
موافق 
غیر موافق
غیر موافق جدا

   
  
  
  
  

    
  
  
  

  

رغبت في تعلیم الخط العربي

70%

30%

0%0%

موافق جدا
موافق 
غیر موافق
غیر موافق جدا
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٤          )٣(    

ما وجدت مشكلة في درس الخط العربي

50%

33%

17%

0%

موافق جدا
موافق 
غیر موافق
غیر موافق جدا

 

منھج تعلیم الخط العربي مناسب

60%

40%

0%0%

موافق جدا
موافق 
غیر موافق
غیر موافق جدا

   

      ٦          )٥(    

الخط العربيتزید الدافعیة  في تعلم الوسائل المستخدمة 

83%

17%

موافق جدا
موافق 
غیر موافق
غیر موافق جدا

 

یوجد النقصان في قدرتي وخبراتي على الخیال

73%

27% موافق جدا
موافق 
غیر موافق
غیر موافق جدا

   

٧(          

أشعر بالشجاعة  في كتابة الخط العربي

67%

23%

10%

0%

موافق جدا
موافق 
غیر موافق
غیر موافق جدا

 

  
بيان اجلدول عن ميول الطلبة يف تعليم اخلط العريب : ٤.١٧رسم رقم

  الضابطةللمجموعة 
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  ٤.١٦جدول رقم 
  نتائج االستبانة بعد عملية التعليم باستخدام الفيديو التفاعلي للفصل التجرييب

النسبة   العدد  اإلجابة  األسئلة  النمرة
  املئوية

تعليم اخلط العريب باستخدام  حتب  ١
  الفيديو التفاعلي

  موافق جدا
  موافق

  غري موافق
  غري موافق جدا

٢٨  
٢  
_  
_  

٩٣ %  
٧ %  

_  
_  

يساعدك الفيديو التفاعلي يف   ٢
  تعليم اخلط العريب

  موافق جدا
  موافق

  غري موافق
  غري موافق جدا

٢٥  
٥  
-  
-  

٨٣ %  
١٧ %  
-  
-  

تؤدي وسيلة الفيديو التفاعلي   ٣
  بديال عن الكتاب املقرر

  موافق جدا
  موافق

  غري موافق
  غري موافق جدا

٢٠  
٤  
٦  
-  

٦٧ %  
١٣ %  
٢٠ %  
-  

وسيلة الفيديو التفاعلي ترتبط   ٤
باحملتوى الدراسي وتسهم يف 

  إثرائه

  موافق جدا
  موافق

  غري موافق
  غري موافق جدا

١٩  
٨  
٣  
-  

٦٣ %  
٢٧ %  
١٠ %  
-  

وسيلة الفيديو التفاعلي مثرية   ٥
  للتعلم

  موافق جدا
  موافق

  غري موافق

٢٧  
٣  
-  

٩٠ %  
١٠ %  
-  
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  -  -  غري موافق جدا
التعلم بالفيديو التفاعلي يزيد من   ٦

  فاعليتك داخل احلصة
  موافق جدا

  موافق
  غري موافق

  غري موافق جدا

٢٦  
٣  
١  
-  

٨٧ %  
١٠ %  
٣ %  

-  
التعليم باستخدام الفيديو التفاعلي   ٧

  ميكن أن يفهم الدرس ذاتيا
  موافق جدا

  موافق
  غري موافق

  غري موافق جدا

٢٧  
٣  
-  
-  

٩٠ %  
١٠ %  
-  
-  

تستطيع وسيلة الفيديو التفاعلي   ٨
أن ترقي كفاءتك يف كتابة اخلط 

  العريب

  موافق جدا
  موافق

  غري موافق
  غري موافق جد

٢٦  
٤  
-  
-  

٨٧%  
١٣%  
-  
-  

وبيان اجلدول عن ميول الطلبة بعد استخدام الفيديو التفاعلي يف تعليم 
  : اخلط العريب للمجموعة التجريبية كما اآليت 

٢          )١(    
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٤          )٣(    

    

٦          )٥(    

  

٨          )٧(    

  

   

بيان اجلدول عن ميول الطلبة بعد استخدام الفيديو التفاعلي :  ٤.١٩رسم رقم 
  اخلط العريب للمجموعة التجريبيةيف تعليم 
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  وحتليلها ومناقشتها اتعرض بيانات االختبار   - د
وأما هدفه ملعرفة الكفاءة األساسية لكل . قام الباحث االختبار القبلي للطلبة

ات بني ول اآليت فهو نتيجة الطلبة يف االختباراوأما اجلد. الطلبة عن الكتابة خبط النسخ
  .اموعتني
  القبلي للمجموعة الضابطة والتجريبيةاالختبار  -١

  ٤.١٧جدول رقم 
  نتائج االختبار القبلي للمجوعة الضابطة

  اسم الطلبة  الرقم
جمموع   كفاءة الطلبة يف اخلط العريب

  التقدير  الدرجة
  حسن الوضع  حسن الشكل  صحة الكتابة

بكيت  ستيا   ١
  نينجروم

 ناقص ٥٠ ١٢ ١٤  ٢٤

 ناقص ٥٣ ١٦ ١٥  ٢٢  إيكا سفتييانا  ٢
 ناقص ٥٧ ١٧ ١٦  ٢٤  هابزية  ٣
 ناقص ٥٨ ١٧ ١٧  ٢٤  إجي كوناوان  ٤
 مقبول ٦١ ١٩ ١٦  ٢٦  أنيس مملوئة  ٥
 ناقص ٥٤ ١٦ ١٥  ٢٣  أمحد مشسور  ٦
 ناقص ٥١ ١٣ ١٤  ٢٤  شهر الرتول  ٧
 ناقص ٥٨ ١٦ ١٧  ٢٥  إيفان نور دين  ٨
 ناقص ٥١ ١٤ ١٥  ٢٢  ديسي إيلييانا  ٩
 ناقص ٥٠ ١٤ ١٥  ٢١  مهاجرين  ١٠
 مقبول ٦٨ ١٨ ١٩  ٣١  رسيت رتنو   ١١
 مقبول ٦٤ ١٧ ١٨  ٢٩  سيت محيدة نور  ١٢
 ناقص ٥٨ ١٦ ١٨  ٢٤  عارفني شريدا  ١٣
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 ناقص ٥١ ١٤ ١٦  ٢١  سيت منورة  ١٤
 ناقص ٥٧ ١٦ ١٧  ٢٤  مرأة صاحلة  ١٥
 مقبول ٦٢ ١٩ ١٦  ٢٧  ميكاوايت  ١٦
 ناقص ٥٧ ١٥ ١٧  ٢٥  فطري رفيياين  ١٧
 مقبول ٦٠ ١٦ ١٨  ٢٦  دسكا ويراوان  ١٨
حممد زينان   ١٩

  هـــ
 ناقص ٥٣ ١٤ ١٥  ٢٤

 ناقص ٥٤ ١٥ ١٥  ٢٤  .جاجانج س  ٢٠
 ناقص ٥٢ ١٤ ١٤  ٢٤  مري أوكتارياين  ٢١
 ناقص ٥٧ ١٦ ١٧  ٢٤  إميي صاحلة  ٢٢
 ناقص ٥٢ ١٥ ١٦  ٢١  هاين مليسنا  ٢٣
 ناقص ٥٠ ١٤ ١٥  ٢١  حممد زينان ه   ٢٤
 ناقص ٥٣ ١٤ ١٦  ٢٣  أفريانشاة أفتا  ٢٥
 مقبول ٦٠ ١٩ ١٦  ٢٥  ريتا  ٢٦
 مقبول ٦٩ ١٨ ١٩  ٣٢  ذو الفضل  ٢٧
 جيد ٧٢ ١٩ ١٩  ٣٤  حمصون أفرييان   ٢٨

 مقبول ٦٤ ١٧ ١٩  ٢٨  رمحة هدايات  ٢٩
 مقبول ٦٧ ١٧ ١٩  ٣١  فجر صديق  ٣٠

 ١٧٢٣ ٤٧٧ ٤٩٣ ٧٥٣  اموع
  ناقص

 ٥٧،٤٣ ١٥،٩٠ ١٦،٤٣ ٢٥،١٠  معدل الدرجة

أن معدل النتيجة ة الضابطيف اجلدول السابق يف اموعة الباحث  وجد
  .أي على تقدير ناقص ٥٧,٤٢لالختبار القبلي  لدى الطلبة هو 

  



١٢٧ 
 

  
  
  ٤.١٨جدول رقم 

  تقومي مهارة اخلط العريب يف االختبار القبلي للمجموعة الضابطة
الرق
  م

نواحي اخلط 
  التقدير  النتيجةفئة   العريب

عدد 
  الطلبة

النسبة 
  املعدل  املئوية

١  
صحة 
  الكتابة

  ٠،٠٣  % ٣،٣  ١  جيد جدا  ٤٠-٣٤
  ٠،١٠  %١٠  ٣  جيد  ٣٣-٣٠
  ٠،١٧  %١٦،٦  ٥  مقبول  ٢٩-٢٦
  ٠،٥٧  %٥٦،٦  ١٧  ناقص  ٢٥-٢٢
  ٠،١٣  %١٣،٣  ٤  ناقص جدا  ٢١- ١

٢  
حسن 
  الشكل

  -  -  -  حيد جدا  ٣٠-٢٤
  -  -  -  جيد  ٢٣-٢١
  ٠،٢٧  %٢٦،٦  ٨  مقبول  ٢٠-١٨
  ٠،٦٣  %٦٣،٣  ١٩  ناقص  ١٧-١٥
  ٠،١٠  %١٠  ٣  ناقص جدا  ١٤- ١

٣  
حسن 
  الوضع

  -  -  -  حيد جدا  ٣٠-٢٤
  -  -  -  جيد  ٢٣-٢١
  ٠،٢٠  %٢٠  ٦  مقبول  ٢٠-١٨
  ٠،٥٠  %٥٠  ١٥  ناقص  ١٧-١٥
  ٠،٣٠  %٣٠  ٩  ناقص جدا  ١٤- ١

  
  



١٢٨ 
 

  ٤.١٩جدول رقم 
  نتيجة االختبار القبلي للمجموعة الضابطة

  النسبة املئوية  الطلبة عدد  النتيجةفئة   التقدير  الرقم
  -  -  ١٠٠-٨٠  جيد جدا  ١
  % ٣,٣  ١  ٧٩-٧٠  جيد  ٢
  % ٣٠  ٩  ٦٩-٦٠  مقبول  ٣
  % ٦٦,٦  ٢٠  ٥٩-٥٠  ناقص  ٤
  -  -  ٤٩-٠٠  ناقص جدا  ٥

  % ١٠٠  ٣٠  اموع
من عـدد  %) ٦،٦٦(ة الضابطيف اجلدول السابق يف اموعة الباحث  وجد

يف %) ٣٠(و . نـاقص الطلبة ضعفاء يف مادة اخلط العريب، ألن نتيجتهم يف درجـة  
أحـد   وال يوجد  من عدد الطلبة حصل على درجة جيد%) ٣،٣(درجة مقبول، و 

  .الطلبة يف درجة جيد جدامن 
  ٤.٢٠جدول رقم 

  نتيجة االختبار القبلي للمجموعة التجريبية

  اسم الطلبة  الرقم
جمموع   الطلبة يف اخلط العريبكفاءة 

صحة   التقدير  الدرجة
  حسن الوضع  حسن الشكل  الكتابة

 ناقص ٥١ ١٢ ١٤  ٢٥  سري هارتيين  ١
 ناقص ٥٢ ١٥ ١٥  ٢٢  صاحلة  ٢
 ناقص ٥٥ ١٦ ١٦  ٢٣  وجيي رهايو  ٣
 ناقص ٥٦ ١٦ ١٦  ٢٤  نيلي سلفييا  ٤
 ناقص ٥٠ ١٤ ١٥  ٢١  سفيت إريياين  ٥



١٢٩ 
 

 ناقص ٥١ ١٥ ١٤  ٢٢  ريتا ساري  ٦
 ناقص ٥٢ ١٣ ١٤  ٢٥  كاسيام  ٧
 ناقص ٥٤ ١٥ ١٦  ٢٣  أيو لستاري  ٨
 ناقص ٥٠ ١٣ ١٥  ٢٢  إيفي نورما ساري  ٩
 ناقص ٥٤ ١٥ ١٦  ٢٣  راتيه سانتيكا فوتري  ١٠
 ناقص ٥٣ ١٦ ١٤  ٢٣  فريا كوستينا  ١١
 ناقص ٥٢ ١٥ ١٣  ٢٤  ر احليات  ١٢
 مقبول ٦٧ ١٧ ١٩  ٣١  يوجا بستافا  ١٣
 ناقص ٥٢ ١٤ ١٦  ٢٢  خمتارحممد   ١٤
 ناقص ٥١ ١٤ ١٦  ٢١  أين أفريياين  ١٥
 ناقص ٥٣ ١٦ ١٤  ٢٣  رييان مارجاريتا  ١٦
 ناقص ٥٢ ١٤ ١٦  ٢٢  سيت نيتاساري  ١٧
 ناقص ٥٨ ١٥ ١٨  ٢٥  تيتيك حرييت  ١٨
 مقبول ٦٠ ١٩ ١٦  ٢٥  تري جونيدي  ١٩
 ناقص ٥٦ ١٦ ١٥  ٢٥  صوفيا ناتاليا  ٢٠
 ناقص ٥٢ ١٤ ١٤  ٢٤  باسكورو  ٢١
 ناقص ٥٨ ١٦ ١٧  ٢٥  أطخية املسرورة  ٢٢
 مقبول ٦٠ ١٧ ١٦  ٢٧  زهيدي فتحان  ٢٣
 مقبول ٦٧ ١٧ ١٩  ٣١  رييان مفتو احلسن  ٢٤

 مقبول ٦٩ ١٧ ١٩  ٣٣  خري الفكري  ٢٥

 جيد ٧٢ ١٩ ١٩  ٣٤  فضلى زياد  ٢٦

 جيد ٧١ ١٩ ١٩  ٣٣  سوسيالوايت  ٢٧

 مقبول ٦٨ ١٨ ١٩  ٣١  م حارس عثمان  ٢٨



١٣٠ 
 

 مقبول ٦٢ ١٩ ١٦  ٢٧  سيت خطية  ٢٩

 مقبول ٦٩ ١٨ ١٩  ٣٢  يوكا بوستانا  ٣٠

 ١٧٢٧ ٤٧٤ ٤٨٥ ٧٦٨  اموع
 ناقص

 ٥٧،٥٦ ١٥،٨٠ ١٦،١٦ ٢٥،٦٠  معدل الدرجة

أن معدل النتيجة  التجريبيةيف اجلدول السابق يف اموعة الباحث  وجد
  .أي على تقدير ناقص ٥٧,٥٦لالختبار القبلي  لدى الطلبة هو 

  
  ٤.٢١جدول رقم 

  تقومي مهارة اخلط العريب وتقديره يف االختبار القبلي للمجموعة التجريبية
الرق
  م

نواحي اخلط 
  التقدير  النتيجةفئة   العريب

عدد 
  الطلبة

النسبة 
  املعدل  املئوية

١  
صحة 
  الكتابة

  ٠،٣٣  % ٣،٣  ١  جيد جدا  ٤٠-٣٤
  ٠،١٠  %١٠  ٥  جيد  ٣٣-٣٠
  ٠،٦٦  %٦،٦  ٢  مقبول  ٢٩-٢٦
  ٠،٦٣  %٦٣،٣  ١٩  ناقص  ٢٥-٢٢
  ٠،١٠  %١٠  ٣  ناقص جدا  ٢١- ١

حسن   ٢
  الشكل

  -  -  -  حيد جدا  ٣٠-٢٤
  -  -  -  جيد  ٢٣-٢١
  ٠،٢٧  %٢٦،٦  ٨  مقبول  ٢٠-١٨
  ٠،٥٠  % ٥٠  ١٥  ناقص  ١٧-١٥
  ٠،٢٣  %٢٣،٣  ٧  ناقص جدا  ١٤- ١

  -  -  -  حيد جدا  ٣٠-٢٤حسن   ٣
  -  -  -  جيد  ٢٣-٢١



١٣١ 
 

  ٠،٢٠  %٢٠  ٦  مقبول  ٢٠-١٨  الوضع
  ٠،٥٣  %٥٣،٣  ١٦  ناقص  ١٧-١٥
  ٠،٢٧  %٢٦،٦  ٨  ناقص جدا  ١٤- ١

  
  

  ٤.٢٢جدول رقم 
  نتيجة االختبار القبلي للمجموعة التجريبية

  النسبة املئوية  الطلبة عدد  النتيجةفئة   التقدير  الرقم
  -  -  ١٠٠-٨٠  جيد جدا  ١
  % ٦،٦  ٢  ٧٩-٧٠  جيد  ٢
  % ٢٦،٦  ٨  ٦٩-٦٠  مقبول  ٣
  % ٦٦,٦  ٢٠  ٥٩-٥٠  ناقص  ٤
  -  -  ٤٩-٠٠  ناقص جدا  ٥

  % ١٠٠  ٣٠  اموع
حصـلوا علـى    مـن  الطلبةمن  من اجلدول السابق يوضح لنا أن ليس هناك

%)  ٢٦،٦(منهم حصلوا على درجة ناقص، و %)  ٦٦،٦(ناقص جدا، و الدرجة 
ال يوجـد  حصلوا على درجة جيد، و %)  ٦،٦(و . منهم حصلو على درجة مقبول

  .على درجة جيد جداأحد من الطلبة  حتصل 
اعتمادا على اجلدول السابق، وجد الباحث االخـتالف يف تقـدير نتيجـة    

  :االختبار القبلي بني اموعتني، كنا يوضح لنا يف اجلدول التايل
  

  
  



١٣٢ 
 

  ٤.٢٣جدول رقم 
  املقارنة بني نتيجة االختبار القبلي للمجموعة الضابطة والتجريبية

  التقدير  النتيجةفئة   الرقم
  الفصل التجرييب  الفصل الضابط

عدد 
  الطلبة

النسبة 
  املئوية

عدد 
  الطلبة

النسبة 
  املئوية

  -   -  -  -  جيد حدا  ١٠٠-٨٠  ١
  % ٦،٦  ٢  % ٣،٣  ١  جيد  ٧٩-٧٩  ٢
  % ٢٦،٦  ٨  % ٣٠  ٩  مقبول  ٦٩-٦٠  ٣
  % ٦٦،٦  ٢٠  % ٦٦،٦  ٢٠  ناقص  ٥٩-٥٠  ٤
  -  -  -  -  ناقص جدا  ٤٩-٠٠  ٥

  %١٠٠  ٣٠  %١٠٠  ٣٠  اموع
 الطلبة من اموعة التجريبيـة  أحد من اعتمادا على اجلدول السابق ال يوجد

 ٢٠من اموعـة الضـابطة و   طالبا ٢٠و  .ناقص جدا على درجة والضابطة حصل
ـ  ٩و  ، ناقصطالبا من اموعة التجريبية حصلوا على درجة  مـن اموعـة    ةطالب

 ن، أمـا الـذي  مقبـول  من اموعة التجريبية حصلوا على درحة طالبة ٨الضابطة و 
 الضابطة و طالبان مـن اموعـة   من اموعة هو طالب  على درجة جيد   واحصل

ومل يوجد أحد من الطلبة حتصل على درجة جيد جدا من اموعة الضابطة  .التحريبية
  .وال التجريبية

  والتجريبيةنتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة  -٢
  ٤.٢٤جدول رقم 

  نتيجة االختبار البعدي للمجموعة الضابطة

جمموع   كفاءة الطلبة يف اخلط العريب  اسم الطلبة  الرقم
  التقدير  الدرجة

  حسن الوضع  حسن الشكل  صحة الكتابة



١٣٣ 
 

 ناقص ٥٥ ١٣ ١٥  ٢٧  بكيت  ستيا نينجروم  ١
 ناقص ٥٨ ١٧ ١٦  ٢٥  إيكا سفتييانا  ٢
 مقبول ٦٣ ١٨ ١٨  ٢٧  هابزية  ٣
 مقبول ٦٥ ١٧ ١٩  ٢٩  إجي كوناوان  ٤

 مقبول ٦٦ ٢٠ ١٧  ٢٩  أنيس مملوئة  ٥

 مقبول ٦٤ ١٨ ١٧  ٢٩  أمحد مشسور  ٦

 مقبول ٦٣ ١٦ ١٧  ٣٠  شهر الرتول  ٧

 مقبول ٦٥ ١٨ ١٨  ٢٩  إيفان نور دين  ٨

 مقبول ٦٠ ١٦ ١٧  ٢٧  ديسي إيلييانا  ٩

 مقبول ٦٨ ١٨ ١٩  ٣١  مهاجرين  ١٠

 جيد ٧٤ ١٩ ٢١  ٣٤  رسيت رتنو   ١١

 جيد ٧٠ ١٨ ٢٠  ٣٢  سيت محيدة نور  ١٢

 مقبول ٦٥ ١٧ ٢٠  ٢٨  عارفني شريدا  ١٣

 مقبول ٦٣ ١٦ ٢٠  ٢٧  سيت منورة  ١٤

 مقبول ٦٣ ١٧ ١٨  ٢٨  مرأة صاحلة  ١٥

 مقبول ٦٩ ٢٠ ١٧  ٣٢  ميكاوايت  ١٦

 مقبول ٦٥ ١٧ ١٨  ٣٠  فطري رفيياين  ١٧

 مقبول ٦٩ ١٨ ١٩  ٣٢  دسكا ويراوان  ١٨

 مقبول ٦٤ ١٦ ١٧  ٣١  حممد زينان هــ  ١٩

 مقبول ٦٣ ١٧ ١٦  ٣٠  .جاجانج س  ٢٠

 ناقص ٥٩ ١٥ ١٦  ٢٨  مري أوكتارياين  ٢١
 مقبول ٦٥ ١٧ ١٩  ٢٩  إميي صاحلة  ٢٢
 ناقص ٥٨ ١٦ ١٧  ٢٥  هاين مليسنا  ٢٣



١٣٤ 
 

 ناقص ٥٧ ١٥ ١٧  ٢٥  حممد زينان ه   ٢٤
 ناقص ٥٩ ١٥ ١٧  ٢٧  أفريانشاة أفتا  ٢٥
 مقبول ٦٨ ٢١ ١٧  ٣٠  ريتا  ٢٦
 جيد ٧٣ ١٨ ٢٠  ٣٥  ذو الفضل  ٢٧

 جيد ٧٦ ١٩ ٢٠  ٣٧  حمصون أفرييان   ٢٨

 جيد ٧٨ ١٩ ٢٣  ٣٦  رمحة هدايات  ٢٩

 جيد ٧٢ ١٨ ٢٠  ٣٤  فجر صديق  ٣٠

 ١٩٥٧ ٥١٩ ٥٤٥ ٨٩٣  اموع
 مقبول

 ٦٥،٢٣ ١٧،٣٠ ١٨،١٦ ٢٩،٧٧  معدل الدرجة

معدل النتيجة أن ة الضابطيف اجلدول السابق يف اموعة الباحث  وجد
  .أي على تقدير مقبول ٦٥,٢٣لالختبار البعدي لدى الطلبة هو 

  
  ٤.٢٥جدول رقم 

  تقومي مهارة اخلط العريب وتقديره يف االختبار البعدي للمجموعة الضابطة
الرق
  م

نواحي اخلط 
عدد   التقدير  النتيجةفئة   العريب

  الطلبة
النسبة 
  املعدل  املئوية

صحة   ١
  الكتابة

  ٠،١٧  %١٦،٦  ٥  جداجيد   ٤٠-٣٤
  ٠،٢٧  %٢٦،٦  ٨  جيد  ٣٣-٣٠
  ٠،٤٧  %٤٦،٦  ١٤  مقبول  ٢٩-٢٦
  ٠،١٠  %١٠  ٣  ناقص  ٢٥-٢٢
  -  -  -  ناقص جدا  ٢١- ١

  -  -  -  حيد جدا  ٣٠-٢٤حسن   ٢
  ٠،٠٧  % ٦،٦  ٢  جيد  ٢٣-٢١



١٣٥ 
 

  ٠،٤٧  %٤٦،٦  ١٤  مقبول  ٢٠-١٨  الشكل
  ٠،٤٣  %٤٣،٣  ١٣  ناقص  ١٧-١٥
  -  -  -  ناقص جدا  ١٤- ١

٣  
حسن 
  الوضع

  -  -  -  حيد جدا  ٣٠-٢٤
  ٠،٠٣  %٣،٣  ١  جيد  ٢٣-٢١
  ٠،٤٣  %٤٣،٣  ١٣  مقبول  ٢٠-١٨
  ٠،٥٠  % ٥٠  ١٥  ناقص  ١٧-١٥
  ٠،٠٣  % ٣،٣  ١  ناقص جدا  ١٤- ١

  
  ٤.٢٦جدول رقم 

  نتيجة االختبار البعدي للمجموعة الضابطة
  النسبة املئوية  الطلبة عدد  النتيجةفئة   التقدير  الرقم
  -  -  ١٠٠-٨٠  جيد جدا  ١
  % ٢٠  ٦  ٧٩-٧٠  جيد  ٢
  % ٦٠  ١٨  ٦٩-٦٠  مقبول  ٣
  % ٢٠  ٦  ٥٩-٥٠  ناقص  ٤
  -  -  ٤٩-٠٠  ناقص جدا  ٥

  % ١٠٠  ٣٠  اموع
من الطلبة حصلوا على درجة %)  ٢٠(أن  يتضح لنا نظرا إىل اجلدول السابق 

منهم حصلوا على %)  ٢٠ (، و مقبولمنهم حصلوا على درجة %)  ٦٠(، و ناقص
ال هذه النتيجـة تـدل   و، جدادرجة جيد  يفالطلبة  أحد من ، وال يوجدجيددرجة 
ولذلك البد على املدرس أن يصلح طريقة نمية يف حتسني الكتابة خبط النسخ، الت توجد

  .يف عملية التعليم والتعلم يف حتسني اخلط العريب ووسائل التعليمالتعليم 



١٣٦ 
 

  :النتائج للمجموعة التجريبية يف اجلدول األيتالباحث  يعرضوبالتايل 
  ٤.٢٧جدول رقم 

  نتيجة االختبار البعدي للمجموعة التجريبية

  اسم الطلبة  الرقم
جمموع   كفاءة الطلبة يف اخلط العريب

صحة   التقدير  الدرجة
  حسن الوضع  حسن الشكل  الكتابة

 مقبول ٦٨ ١٨ ٢٠  ٢٩  سري هارتيين  ١

 مقبول ٦٩ ١٨ ٢٠  ٣١  صاحلة  ٢

 مقبول ٦٧ ١٨ ٢١  ٢٨  وجيي رهايو  ٣

 جيد ٧٩ ٢٠ ٢١  ٣٨  نيلي سلفييا  ٤

 مقبول ٦٨ ١٩ ١٨  ٣١  سفيت إريياين  ٥

 جيد ٧٣ ١٧ ٢٠  ٣٦  ريتا ساري  ٦

 مقبول ٦٧ ١٨ ١٩  ٣٠  كاسيام  ٧

 جيد ٧٤ ١٨ ٢١  ٣٥  أيو لستاري  ٨

 مقبول ٦٦ ١٨ ١٨  ٣٠  إيفي نورما ساري  ٩

 مقبول ٦٤ ١٧ ١٩  ٢٨  راتيه سانتيكا فوتري  ١٠

 مقبول ٦٩ ١٨ ٢٠  ٣١  فريا كوستينا  ١١

 مقبول ٦٢ ١٧ ١٥  ٣٠  ر احليات  ١٢

 جيد ٧٥ ٢٠ ٢١  ٣٤  يوجا بستافا  ١٣

 مقبول ٦٧ ١٧ ١٩  ٣١  حممد خمتار  ١٤

 مقبول ٦٧ ١٨ ١٩  ٣٠  أين أفريياين  ١٥

 مقبول ٦٨ ١٨ ١٩  ٣١  رييان مارجاريتا  ١٦

 جيد ٧١ ١٨ ١٩  ٣٤  سيت نيتاساري  ١٧
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 مقبول ٦٨ ١٧ ٢٠  ٣١  تيتيك حرييت  ١٨

 جيد ٧٤ ٢٢ ١٩  ٣٣  تري جونيدي  ١٩

 مقبول ٦٧ ١٨ ١٨  ٣١  صوفيا ناتاليا  ٢٠

 مقبول ٦٦ ١٧ ١٧  ٣٢  باسكورو  ٢١

 جيد ٧٣ ١٩ ١٩  ٣٥  أطخية املسرورة  ٢٢

 جيد ٧١ ١٩ ١٩  ٣٣  زهيدي فتحان  ٢٣

 جيد ٧٨ ١٩ ٢١  ٣٨  رييان مفتو احلسن  ٢٤

 جيد ٧٧ ٢٠ ٢١  ٣٦  خري الفكري  ٢٥

 جيد ٧٨ ٢١ ٢١  ٣٦  فضلى زياد  ٢٦

 جيد ٧٩ ٢١ ٢١  ٣٧  سوسيالوايت  ٢٧

 مقبول ٦٤ ١٧ ١٨  ٢٩  م حارس عثمان  ٢٨
 جيد ٧٨ ٢٠ ٢١  ٣٧  سيت خطية  ٢٩

 جيد ٧٥ ١٩ ٢١  ٣٥  يوكا بوستانا  ٣٠

 ٢١٢١ ٥٥٦ ٥٨٥ ٩٨٠  اموع
 جيد

 ٧٠،٧٠ ١٨،٥٠ ١٩،٥٠ ٣٢،٦٠  معدل الدرجة

أن معدل النتيجة  التجريبةيف اجلدول السابق يف اموعة الباحث  وجد
  .أي على تقدير جيد ٧٠,٧٠لالختبار البعدي لدى الطلبة هو 

  
  ٤.٢٨جدول رقم 

  تقومي مهارة اخلط العريب وتقديره يف االختبار البعدي للمجموعة التجريبية
الرق
  م

نواحي اخلط 
عدد   التقدير  النتيجة  العريب

  الطلبة
النسبة 
  املعدل  املئوية

  ٠،٤٠  % ٤٠  ١٢  جيد جدا  ٤٠-٣٤صحة   ١
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  ٠،٤٧  %٤٦،٦  ١٤  جيد  ٣٣-٣٠  الكتابة
  ٠،١٣  %١٣،٣  ٤  مقبول  ٢٩-٢٦
  -  -  -  ناقص  ٢٥-٢٢
  -  -  -  ناقص جدا  ٢١- ١

٢  
حسن 
  الشكل

  -  -  -  حيد جدا  ٣٠-٢٤
  ٠،٣٣  %٣٣،٣  ١٠  جيد  ٢٣-٢١
  ٠،٦٠  % ٦٠  ١٨  مقبول  ٢٠-١٨
  ٠،٠٧  % ٦،٦  ٢  ناقص  ١٧-١٥
  -  -  -  ناقص جدا  ١٤- ١

٣  
حسن 
  الوضع

  -  -  -  حيد جدا  ٣٠-٢٤
  ٠،١٠  %١٠  ٣  جيد  ٢٣-٢١
  ٠،٦٧  %٦٦،٦  ٢٠  مقبول  ٢٠-١٨
  ٠،٢٣  %٢٣،٣  ٧  ناقص  ١٧-١٥
  -  -  -  ناقص جدا  ١٤- ١

 
  ٤.٢٩جدول رقم 

  نتيجة االختبار البعدي للمجموعة التجريبية
  النسبة املئوية  الطلبة عدد  النتيجةفئة   التقدير  الرقم
  -  -  ١٠٠-٨٠  جيد جدا  ١
  % ٤٦،٦  ١٤  ٧٩-٧٠  جيد  ٢
  % ٥٣،٣  ١٦  ٦٩-٦٠  مقبول  ٣
  -  -  ٥٩-٥٠  ناقص  ٤
  -  -  ٤٩-٠٠  ناقص جدا  ٥
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  % ١٠٠  ٣٠  اموع
من الطلبة حصلوا على درجة  %) ٤٦،٦(را إىل اجلدول السابق وجد أن نظ

مـن   منـهم    ال يوجـد ، و مقبولمنهم حصلوا على درجة %)  ٥٣،٣(و  جيد ،
 هذه النتيجة تدل أن تعليم اخلـط العـريب  و .ناقص وناقص جداحصلوا على درجة 

ناسب نتيجتهم باملعيار النجاح يف تعلـيم اخلـط   باستخدام الفيديو التفاعلي فعال وت
  .العريب

من البيانات السابقة، وجد الباحث االختالف يف تقدير نتيجـة االختبـار   و
  :يف اجلدول التايل اموعتني، كما يتضح البعدي بني

  ٤.٣٠جدول رقم 
  املقارنة بني اموعتني يف تقدير نتيجة االختبار البعدي

  التقدير  النتيجةفئة   الرقم
  اموعة التجريبية  اموعة الضابطة

عدد 
  الطلبة

النسبة 
  املئوية

عدد 
  الطلبة

النسبة 
  املئوية

  -  -  -  -  جيد حدا  ١٠٠-٨٠  ١
  %٤٦،٦  ١٤  % ٢٠  ٦  جيد  ٧٩-٧٩  ٢
  %٥٣،٣  ١٦  % ٦٠  ١٨  مقبول  ٦٩-٦٠  ٣
  -  -  % ٢٠  ٦  ناقص  ٥٩-٥٠  ٤
  -  -  -  -  ناقص جدا  ٤٩-٠٠  ٥

  % ١٠٠  ٣٠  % ١٠٠  ٣٠  اموع
طالبا   ١٤من اموعة الضابطة وطالب   ٦من اجلدول السابق يوضح لنا أن 
 من اموعة الضـابطة و  طالبا  ١٨، وجيدمن اموعة التجريبية حصلوا على درجة 

مـن   طـالب  ٦ ، ومقبـول   من اموعة التجريبية حصلوا على درجة طالبا   ١٤
وال يوجد الطلبة من اموعة التجريبيـة   ناقصاموعة الضابطة حصلوا على درجة 
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من اموعـة التجريبيـة    كذلك ال يوجد أحد الطلبة، و ناقص حصلوا على درحة
  .ة قد حتصل على درجة جيد جدا وناقص جداواموعة الضابط

  ٤.٣١جدول رقم 
  نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة واموعة التجريبية

  اموعة التجريبية  اموعة الضابطة  الرقم
  االحنراف  البعدي  القبلي أمساء الطلبة  االحنراف  البعدي  القبلي أمساء الطلبة

  ١٧ ٦٨ ٥١  سري هارتيين  ٥ ٥٥ ٥٠  بكيت  ستيا نينجروم  ١
  ١٧ ٦٩ ٥٢  صاحلة  ٥ ٥٨ ٥٣  إيكا سفتييانا  ٢
  ١٢ ٦٧ ٥٥  وجيي رهايو  ٦ ٦٣ ٥٧  هابزية  ٣
  ٢٢ ٧٩ ٥٦  نيلي سلفييا  ٧ ٦٥ ٥٨  إجي كوناوان  ٤
  ١٧ ٦٨ ٥٠  سفيت إريياين  ٥ ٦٦ ٦١  أنيس مملوئة  ٥
  ٢٢ ٧٣ ٥١  ريتا ساري  ١٠ ٦٤ ٥٤  أمحد مشسور  ٦
  ١٥ ٦٧ ٥٢  كاسيام  ١٢ ٦٣ ٥١  شهر الرتول  ٧
  ٢٠ ٧٤ ٥٤  أيو لستاري  ٧ ٦٥ ٥٨  إيفان نور دين  ٨
  ١٦ ٦٦ ٥٠  إيفي نورما ساري  ٩ ٦٠ ٥١  ديسي إيلييانا  ٩
  ١٠ ٦٤ ٥٤  راتيه سانتيكا فوتري  ١٨ ٦٨ ٥٠  مهاجرين  ١٠
  ١٦ ٦٩ ٥٣  فريا كوستينا  ٦ ٧٤ ٦٨  رسيت رتنو   ١١
  ١٠ ٦٢ ٥٢  ر احليات  ٦ ٧٠ ٦٤  سيت محيدة نور  ١٢
  ٨ ٧٥ ٦٧  يوجا بستافا  ٧ ٦٥ ٥٨  عارفني شريدا  ١٣
  ١٥ ٦٧ ٥٢  حممد خمتار  ١٢ ٦٣ ٥١  سيت منورة  ١٤
  ١٦ ٦٧ ٥١  أين أفريياين  ٦ ٦٣ ٥٧  مرأة صاحلة  ١٥
  ١٥ ٦٨ ٥٣  رييان مارجاريتا  ٧ ٦٩ ٦٢  ميكاوايت  ١٦
  ١٩ ٧١ ٥٢  سيت نيتاساري  ٨ ٦٥ ٥٧  فطري رفيياين  ١٧
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  ١٠ ٦٨ ٥٨  تيتيك حرييت  ٩ ٦٩ ٦٠  دسكا ويراوان  ١٨
  ١٤ ٧٤ ٦٠  تري جونيدي  ١١ ٦٤ ٥٣  هـحممد زينان   ١٩
  ١١ ٦٧ ٥٦  صوفيا ناتاليا  ٩ ٦٣ ٥٤  .جاجانج س  ٢٠
  ١٤ ٦٦ ٥٢  باسكورو  ٧ ٥٩ ٥٢  مري أوكتارياين  ٢١
  ١٥ ٧٣ ٥٨  أطخية املسرورة  ٨ ٦٥ ٥٧  إميي صاحلة  ٢٢
  ١١ ٧١ ٦٠  زهيدي فتحان  ٦ ٥٨ ٥٢  هاين مليسنا  ٢٣
  ١١ ٧٨ ٦٧  رييان مفتو احلسن  ٧ ٥٧ ٥٠  حممد زينان ه   ٢٤
  ٨ ٧٧ ٦٩  خري الفكري  ٦ ٥٩ ٥٣  أفريانشاة أفتا  ٢٥
  ٦ ٧٨ ٧٢  فضلى زياد  ٨ ٦٨ ٦٠  ريتا  ٢٦
  ٨ ٧٩ ٧١  سوسيالوايت  ٤ ٧٣ ٦٩  ذو الفضل  ٢٧
  - ٤ ٦٤ ٦٨  م حارس عثمان  ٤ ٧٦ ٧٢  حمصون أفرييان   ٢٨
  ١٦ ٧٨ ٦٢  سيت خطية  ١٤ ٧٨ ٦٤  رمحة هدايات  ٢٩
  ٦ ٧٥ ٦٩  يوكا بوستانا  ٥ ٧٢ ٦٧  فجر صديق  ٣٠

  

  ٤.٣٢جدول رقم 
  نتائج عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع بني اموعتني

  اموعة التجريبية  اموعة الضابطة  الرقم
Y١ Y٢  (y)  Y²  X١  X٢  (x)  X²  

٢٨٩  ١٧ ٦٨ ٥١  ٢٥  ٥ ٥٥ ٥٠  ١  
٢٨٩  ١٧ ٦٩ ٥٢  ٢٥  ٥ ٥٨ ٥٣  ٢  
١٤٤  ١٢ ٦٧ ٥٥  ٣٦  ٦ ٦٣ ٥٧  ٣  
١٤٤  ٢٢ ٧٩ ٥٦  ٤٩  ٧ ٦٥ ٥٨  ٤  
٢٨٩  ١٧ ٦٨ ٥٠  ٢٥  ٥ ٦٦ ٦١  ٥  
٤٨٤  ٢٢ ٧٣ ٥١  ١٠٠  ١٠ ٦٤ ٥٤  ٦  
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٢٢٥  ١٥ ٦٧ ٥٢  ١٤٤  ١٢ ٦٣ ٥١  ٧  
٤٠٠  ٢٠ ٧٤ ٥٤  ٤٩  ٧ ٦٥ ٥٨  ٨  
٢٥٦  ١٦ ٦٦ ٥٠  ٨١  ٩ ٦٠ ٥١  ٩  
١٠٠  ١٠ ٦٤ ٥٤  ٣٢٤  ١٨ ٦٨ ٥٠  ١٠  
٢٥٦  ١٦ ٦٩ ٥٣  ٣٦  ٦ ٧٤ ٦٨  ١١  
١٠٠  ١٠ ٦٢ ٥٢  ٣٦  ٦ ٧٠ ٦٤  ١٢  
٦٤  ٨ ٧٥ ٦٧  ٤٩  ٧ ٦٥ ٥٨  ١٣  
٢٢٥  ١٥ ٦٧ ٥٢  ١٤٤  ١٢ ٦٣ ٥١  ١٤  
٢٥٦  ١٦ ٦٧ ٥١  ٣٦  ٦ ٦٣ ٥٧  ١٥  
٢٢٥  ١٥ ٦٨ ٥٣  ٤٩  ٧ ٦٩ ٦٢  ١٦  
٣٦١  ١٩ ٧١ ٥٢  ٦٤  ٨ ٦٥ ٥٧  ١٧  
١٠٠  ١٠ ٦٨ ٥٨  ٨١  ٩ ٦٩ ٦٠  ١٨  
١٩٦  ١٤ ٧٤ ٦٠  ١٢١  ١١ ٦٤ ٥٣  ١٩  
١٢١  ١١ ٦٧ ٥٦  ٨١  ٩ ٦٣ ٥٤  ٢٠  
١٩٦  ١٤ ٦٦ ٥٢  ٤٩  ٧ ٥٩ ٥٢  ٢١  
٢٢٥  ١٥ ٧٣ ٥٨  ٦٤  ٨ ٦٥ ٥٧  ٢٢  
١٢١  ١١ ٧١ ٦٠  ٣٦  ٦ ٥٨ ٥٢  ٢٣  
١٢١  ١١ ٧٨ ٦٧  ٤٩  ٧ ٥٧ ٥٠  ٢٤  
٦٤  ٨ ٧٧ ٦٩  ٣٦  ٦ ٥٩ ٥٣  ٢٥  
٣٦  ٦ ٧٨ ٧٢  ٦٤  ٨ ٦٨ ٦٠  ٢٦  
٦٤  ٨ ٧٩ ٧١  ١٦  ٤ ٧٣ ٦٩  ٢٧  
١٦-  - ٤ ٦٤ ٦٨  ١٦  ٤ ٧٦ ٧٢  ٢٨  
٢٥٦  ١٦ ٧٨ ٦٢  ١٩٦  ١٤ ٧٨ ٦٤  ٢٩  
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٣٦  ٦ ٧٥ ٦٩  ٢٥  ٥ ٧٢ ٦٧  ٣٠  
  ٥٤٦٢  ٣٩٤ ٢١٢١  ١٧٢٧  ٢١٩٠  ٢٤٠  ١٩٥٨  ١٧٢٣  اموع

N      Y∑  Y²∑      X∑  X²∑  
 

  :و فيما يلي توضيح ما يف اجلدول السابق 
Xموعة التحريبية:   ١نتائج االختبار القبلي من ا   
Xموعة التحريبية :  ٢نتائج االختبار البعدي من ا 
(x)    :موعة التجريبيةعدد االحنراف من نتائج ا 
x²   :موعة التجريبيةعدد االحنراف  املربع من نتائج ا 
∑x   :موعة التجريبيةجمموع عدد االحنراف من نتائج ا 
∑x²  :موعة التجريبيةجمموع عدد االحنراف املربع من نتائج ا 

Yموعة الضابطة :  ١نتائج االختبار القبلي من ا 

Yموعة الضاب :  ٢طةنتائج االختبار البعدي من ا 

(Y)    :موعة الضابطةعدد االحنراف من نتائج ا 

Y²   :موعة الضابطةعدد االحنراف املربع من نتائج ا 

∑Y   :موعة الضابطةجمموع عدد االحنراف من نتائج ا 

∑Y²   :موعة الضابطةجمموع عدد االحنراف املربع من نتائج ا 
N :  جمموع العينة  

  

  :عرف الباحثيف
∑x =  ٣٩٤    ∑y = ٢٤٠  

∑x٥٤٦٢  =  ٢    ∑y٢١٩٠ = ٢  

N  = ٣٠     N = ٣٠ 
 

أ -     13,13
30
394


N
xMx  
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2

22

N
x

xx
  

        = 
 2

30
3945462   

 

        = 
30

1552365462  

 
        = 53,51745462   
 
        = 47,287  

 

ب -   8
30
240


N
yMy  

 

  










2

22

N
y

yy
 

 = 
 2

30
2402190   

  

 = 
30

576002190  

 
 = 19202190  
 
 = 270  

  

  :دخلها الباحث إىل الرموزيمث 
 

 1
22







NN
yx

MyMxt  

 

 

 13030
27047,287
813,13





t  
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870
47,557

13,5
t  

 

6408,0
13,5

t  

 

80,0
13,5t  

 
413,6t  

عرف يجيب عليه أن : أوال. (T-table)" تـ"طلب الباحث نتيجة قائمة يمث 
  :يف الرموز اآلتية(Degree of Freedom) قائمة حرية أو 

d.f = (N-١) 

       = ( ١ – ٣٠ )     

        =  ٢٩  

d.f    =  ٢٩  

، وأخذ الباحث مستوى املعنوية (T-table)" تـ "نظر إىل نتيجة قائمة ي: وثانيا
  :فلذلك). ٠,٠٥(أو %  ٥و مستوى املعنوية ) ٠,٠١(أو % ١

 ٢،٧٥٦فهو  (٢٩ .d.f)بـ  ٠,٠١مستوى املعنوية  - ١

   ٢،٠٤٥فهو  (٢٩ .d.f)بـ  ٠,٠٥مستوى املعنوية  - ٢

  :ومعيار االختبار
 .٢،٠٤٥/ ٢،٧٥٦من  ≤ Tabel "ت"كانت مقبول، إذا  oهـ - ١

 .٢،٠٤٥/ ٢،٧٥٦من >  Tabel "ت"مردود، إذا كانت  oهـ - ٢

 ، فلذلك٢،٠٤٥/ ٢،٧٥٦أكرب من   ٦،٤١٣": ت"ألن نتيجة االختبار 
الفيديو التفاعلي يف تعليم واخلالصة من ذلك أن استخدام . فروض البحث مقبولة

  .فعالة اخلط العريب
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  مناقشة نتائج البحث   -هـ
على أن استخدام الوسائل مهم جدا يف العمليات التعليمية  تدل نتائج البحث

ألا تيسر عملية نقل املعلومات من املعلم إىل املتعلم وتقودهم إىل األهداف التعليمية 
املعلم ويؤدي . والوسائل التعليمية متفاوتة من حيث أشكاهلا واستخدامها. املرجوة

 احلصول ا يف اختيار الوسائل املناسبة باملهارة املدروسة ومبستوى الطلبة حىتدورا هام
طئ للوسائل التعليمية سوف ااالختيار اخلوال شك أن . على أهداف التعليم املرجوة

املناهج اجليد كتنفيذ جراء اإليؤدي إىل فشل عملية التعليم وعدم احلصول على 
الوسائل التعليمية تتطور بإبداعات التكنولوجية  نجند أاملعاصر  تارخيناويف . التعليمية

قنة منها التكنولوجيا إنتاج الفيديو احلاسوبية اليت تفيد تنمية عمليات التعليم املت
ن استخدام الوسائل التعليمية هو ضرورة وكما أفاده الدكتور حسن شحاتة إ.التعليمي

ئل تعمل على تنمية الثروة والوسا. تربوية ماسة لوجود انفجار املعرفة والتكنولوجيا
اللغوية لدى املتعلم وتنمى لديه املهارات اللغوية، وتعمل على تعزيز اخلربة اإلنسانية 

دفة منشودة، وتساعد أيضا على حل املشكالت التعليمية كما أا اوتقدم حقائق ه
  ٦٣.تقدم األدوات اليت تساعد على التشخيص والعالج

وأكد ذلك ما قاله الدكتور حسن محدي أن العملية التعليمية باستخدام الوسائل 
األكثر وتساعدهم على جناح التعلم بتركيب عالقات  إىلالتعليمية تغدي خربة الطلبة 

مترابطة مفيدة راسخة بني كل ما تعلمه، والوسائل يف تلك العملية تؤدي إىل إثارة 
تعلم، وإىل بناء املفاهيم السليمة وزيادة املشاركة اهتمام املتعلم وإشباع حوائجه لل

اإلجيابية يف اكتساب اخلربة وتنمية القدرة على دقة املالحظة واتباع التفكري املوصل إىل 
ومن الوسائل التعليمية يف تعليم  ٦٤.حل املشكالت التعليمية وترتيب األفكار املكونة

  . لتفاعليالفيديو ا التكنولوجيا هواخلط العريب علي اساس 

                                                        
  ٤٠٥: حسن شحاتة، املرجع السابق، ص  ٦٣
  ٤٨-٤٤: حسن محدي الطوجي، املرجع السابق، ص  ٦٤
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و قال الباحث أن نتائج املالحظة واالستبانة تؤكد وتؤيد نتائج االختبار القبلي 
والبعدي وهي دالة على جناح جتربة الفيديو التفاعلي يف ترقية قدرة الطلبة على كتابة 

أكد معلم اخلط العريب يف مث  . اخلط العريب ورفع ثقتهم ورغبتهم يف تعليم اخلط العريب
ريس اخلط العريب التعليم اإلسالمي أن استخدام الفيديو التفاعلي يف تدقسم إدارة 
أن الطلبة يتعلمون حبماسة، ألن استخدام الفيديو  كما شاهد الباحث. وسيلة فعالة

  .التفاعلي ساعدهم بسهولة الفهم والتطبيق لكتابة احلروف واجلمل العربية
تخدام الفيديو التفاعلي فعال اس أناليت رأت وذا البيان، أثبت الباحث فرضيته 

  :برنامح الفيديو التفاعلي مزاياه هي خالصة جند أنو. يف تعليم اخلط العريب
لة برنامج الفيديو التفاعلي يشجع الطلبة يف تعليم اخلط العريب ألن هذه الوسي - ١

 .مون بنشاط وسرور ومحاسةالتعليمية جذابة فأصبحوا يتعل

لفهم والتطبيق بأن يتبعوا طريقة لطلبة اه الوسيلة التعليمية على اسهلت هذ - ٢
  .كتابة اخلط العريب كما فيها

ذايت يف بيوم ألن برنامج الفيديو اللتعلم اخلط العريب االطلبة  ت علىلسه - ٣
 . أن ينسخ علي األسطوانة وغريها ميكن

  :ومن عيوب هذه الوسيلة التعليمية هي
برنامج الفيديو التفاعلي يما البد على املعلم أن يعرف مهارة يف احلاسوب الس - ١

 .يله وإال فال ميكن تطبيقها يف تعليم اخلط العريبوتشغ

إلعداد املواد الدراسية قبل عملية تعليم اخلط  ةحيتاج املعلم وقتا واسعا وكفاء - ٢
 .العريب

عملية التعليم باستخدام الفيديو  البد من وجود مستمر للتيار الكهربائي لتطبيق - ٣
 .التفاعلي
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  الفصل اخلامس
  همقترحاته وتوصياتنتائج البحث و

  
 البحثنتائج   - أ 

 توصيات البحث  -ب 

 مقترحات البحث  -ج 
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كلمة يقوهلا الباحث هنا من صميم أعماق قلبه بعد أن " احلمد هللا والشكر هللا"

فرغ من حبثه العلمي حىت الوصول إىل مرحلة أن يكتب هذا الفصل خامتا جلميع عملية 
  . وبقي اآلن تقدمي نتائج البحث وبعض التوصيات. البحث

  

 نتائج البحث  - أ 

عن تصميم الوسيلة يف تعليم اعتمادا على عرض البيانات السابقة وحتليلها 
  :اخلط العريب، فاخلالصة منها 

يف قسم أدارة التعليم  لتعليم اخلط العريب  اجلديدة وسيلةال صميمأن ت - ١
 :اإلسالمي يتركب على املراحل اآلتية

 )Design And Preparation(مرحلة التصميم واإلعداد   )أ 

املناسب، وهي بتحديد األهداف التعليمية، وحتديد مستوى الطلبة 
 .واختيار املواد املناسبة وحتديد النظام يف عرض املواد اخلطية

 )Drafting The Program(كتابة إطارات الربنامج  )ب 

املواد اخلطية ) ٢دليل اإلستخدام، ) ١وهي بكتابة اخلطة اليت تتكون من 
 .االختتام) ٣و 

 )Executing(مرحلة التنفيد   )ج 

و يف كتابة احلروف العربية وقد صمم الباحث املواد من حيث الفيدي
املأخودة بالكامريا الدجييتال،  صناعة صورة احلروف اهلجائية بربنامج 

Photohshop Cs والصور املتحركة بربنامج  ٣Adobe After Effect Cs ٤ 
و ترتيبها حيت يكون الفيديو   ٣ Adobe Audition Cs واألصوات بربنامج 

ونتيجة هذه املرحلة هي الطراز .  ٣ Adobe Premiere Csالشاملة بربنامج 
  ).Prototype(املبدئي 
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 )Experiment and Development (مرحلة التجريب والتطوير   )د 

مت فيه عرض الفيديو التفاعلي يف تعليم اخلط العريب قد وهي مرحلة اليت 
على عدد الطلبة واخلبريين دف تعديل الربنامج وحتسينه وتطويره 

 :التعليمي حتت عنوان الفيديووحصل يف  ).Validasi(وتقوميه وتصديقه 

)Bimbingan Menulis Kaligrafi Arab untuk Pemula Video ( أو الفيديو
الذي حيتوي على الدروس " كتابة احلروف العربية للمبتدئني  التعليمي يف

يهتم الباحث يف تطويرها مبواقف الطلبة و. ط النسخخب لكتابة احلروف
  .ويعتمد على أسس تعليم اخلط العريب الكتابة العربية واحتياجام يف

حتسني كتابة شكل يف ة يعلى وجه العام جيد وله فعال فيديوأن هذا ال - ٢
أي على )  ٧٠،٧٠(   دلةاونتيجة املع. فصل احلروف ووصلها لدى طلبة 

( أكرب وأعلى من نتيجة املعيارية عليها  حصل الطلبةاليت " جيد "الدرجة 
ودرجة فعاليته . فعال فيديوااليت قرر الباحث عليها تدل على أن هذا ال)  ٧٠،٠٠

). ٧٠،٧٠(واالختبار البعدي  )   ٥٧،٥٦(باملقارنة بني  نتيجة االختبار القبلي 
 هلا ةاملصمم دل على أن وسيلة الفيديوفهي ت)  ١٣،١٤(وأما نتيجة الفرق بينهما 

تؤثر  لفيديو التفاعلي املصممادرجة فعالية جيدة مبعىن أيضا أن الدروس يف 
 .حتسني كتابة الطلبة من ناحية شكل احلروف ووصلها يفجوهريا 

   
 توصيات البحث  -ب 

لتحسني تعليم مهارة الكتابة يف كتابة أشكال احلروف ووصلها لطلبة 
فصل الثاين قسم اإلدارة التعليمية بكلية التربية جامعة رادين إينتان اإلسالمية 

األخرى أو للمبتدئني عامة، احلكومية المبونج، ولطلبة اجلامعات  و املدارس 
  :يوصي الباحث باالعتماد على ما توصل إليه حبثه باآليت 
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ا لدى طلبة حىت  أن تصميم الفيديو التفاعلي لتعليم اخلط العريب مهم جد  - ١
  . يستطيع الطلبة أن يتعلموا اخلط العريب تعلما ذاتيا يف بيوم

املصمم به  فيديوأن تعليم كتابة شكل احلروف العربية ووصلها باستخدام ال  - ٢
على كتابة شكل احلروف الصحيحة  يف تشغيله و يتطلب قدرة املدرسني

كتابة احلروف  على املدرس أن يتدرب عليها حىت يستطيع. والسليمة
  .والكلمات العربية املقروءة والسليمة 

 
 مقترحات البحث  -ج 

أرجو أن يكون نتيجة هذا البحث مدخال نافعا  تتبعه البحوث املستمرة، 
  :لذلك يقدم الباحث االقتراحات اآلتية 

الوسائل فيما يتعلق ب ينبغي على الباحثني اآلخرين أن يطّوروا هذا البحث   - ١
أيضا أن يطّوروا تطبيق هذه ، وتعليم اخلط العريباألخرى يف  التعليمية

  .التعليمية يف املوضوعات األخرى ةليالوس
أن نتيجة هذا البحث تعترب األساس لتعليم مهارة الكتابة من ناحية شكل  - ٢

احلروف ووصلها، يرجى من الباحث الحقا أن يعمل على تطويرها 
  .للمراحل التالية

 



  قائمة املراجع واملصادر
  

 املصادر  -أ 
 .العلق سورة الكرمي، القرآن )١

 
  العربية من الكتب املراجع  -ب 

وكالة املطبوعة عبد : لكويتا ،أصول البحث العلمي ومناهجه  ،أمحد بدر )١
 .م١٩٨٢، اهللا حرمي

دار املصرية اللبنانية، : ، قاهرةتطوير مناهج التعليم ،أمحد حسني اللقاين )٢
 م ١٩٩٣

 املعارف، دار: القاهرة ،٣.ط وعناصره، املنهج ،عمرية بسيوين إبراهيم )٣
  .م١٩٩١

الوسائل التعليمية التعلمية إعدادها وطرق  ،بشري عبد الرحيم الكلوب )٤
 .م ١٩٨٦مكتبة احملتسب، : ، عمانإستخدامها

الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيا  ،مجال بن عبد العزيز الشرهان )٥
 .م ٢٠٠١املالك سعود، جامعة : الرياضالتعليم، 

، وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليمحسن محدي الطوجي،  )٦
 .١٩٨٦دار القلم، : الكويت

الدار : القاهرة ،تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق ،حسن شحاتة )٧
 .م١٩٩٣املصرية اللبنانية، 

. ط أساليبه، أدواته، مفهومه،: العلمي البحث ،وآخرون عبيدات ذوقان )٨
 م ١٩٩٧ أسامة، دار: الرياض ،٣



 ،تعليم العربية لغري الناطقني ا مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة،  )٩
 .م ١٩٨٩منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، : الرباط 

الد  ،تعليم اللغة العربية بلغة أخري املرجع يف ،__________ )١٠
 .م١٩٨٦مطابع جامعة أم القرى، : األول، مكة

دار : املنيا، ١ط ،إشكاليات حول تكنولوجيا التعليم ،زينب حممد أمني )١١
 .م٢٠٠٠ ،اهلدى

املكتب اإلسالمي  : دمشق ،املرشد يف تعليم خط النسخطاهر جعفر األغا،  )١٢
 .م١٩٩٨للطباعة والنشر، 

 مؤسسة: بريوت ،العربية اللغة ملدرس العملى املوجة ،اهلامشي توفيق عابد )١٣
 .م١٩٨٢ .الرسالة

سيكولوجية الوسائل التعليمية  ووسائل  ،عبد ايد سيد أمحد منصور )١٤
 .م ١٩٨٣دار املعارف، :  القاهرة ،تدريس اللغة العريب

، مطبعة ٢.، طاللغة العربية أداء ونطقا وإمالء وكتابةفخري حممد صاحل،  )١٥
 م ١٩٨٦الوفاء املنصورة، 

مكتبة : ، الرياض١.، ططرائق تعليم اللغة العربيةحممد إبراهيم اخلطيب،  )١٦
 .م ٢٠٠٣التوبة، 

دار الفكر : القاهرة، تكنولوجيا التعليم والتعلم ،حممد رضا البغدادي )١٧
  م ٢٠٠٢، العريب

: ، مصر١. ، طتاريخ اخلط العريب وادابهحممد طاهر بن عبد القادر،  )١٨
  .م ١٩٣٩مكتبة اهلالل، 

املعينات البصرية يف تعليم  اعيل صيىن و عمر الصديق عبداهللا،حممود إمس )١٩
 .١٩٨٤جامعة مللك سعود، : الرياض ،اللغة العربية



تعليم اللغة العربية والتربية  ،حممود رشدي خاطر و مصطفى رسالن )٢٠
 .م٢٠٠٠دار الثقافة والنشر والتوزيع : ، القاهرةالدينية

دار الثقافة للنشر والتوزيع، : القاهرة ، تعليم اللغة العربيةمصطفى رسالن،  )٢١
 .م ٢٠٠٥

مدرسة : ، طنطااموعة النادرة يف اخلط العريب والزخرفة مصطفى سعد، )٢٢
 .م ١٩٨٩اخلطوط العربية، 

. الفكر دار: دمشق ،األوىل الطبعة ،العريب اخلط نعلم كيف ،زريق معروف )٢٣
 .م١٩٨٥

دار : بريوت  ،خصائص العربية وطرائق تدريسها ،نايف حممود معروف )٢٤
  م ١٩٩٨، ٥.النفس، ط

: ، ماالنج املوجة لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني انور هادي،  )٢٥
 .م ٢٠١١مطبوعة جامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنج، 

 
 املراجع من البحوث العربية  - ج 

قابلية التحوير كخاصية فنية يف اخلط العريب   ،حسن حسن حسن طه )٢٦
 ،غري منشورةرسالة ماجستري  ،يمات الزخرفيةوكمدخل إلثراء التصم

  .م٢٠٠٢. جامعة حلوان: طنطا
دراسة تطويرية ملهارة (، تصميم الدروس يف تعليم اخلط العريب رملي )٢٧

الكتابة على أساس قواعد خط النسخ بالتطبيق على طلبة مدرسة مرنيت 
غري  ، رسالة ماجستري)املتوسطة اإلسالمية احلكومية بسومطرة الشمالية

 م٢٠٠٩جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، : ، ماالنق منشورة
بناء وجتريب برنامج مقترح لتنمية مهارة اخلط عبد الشايف أبو رحاب،  )٢٨

، رسالة العريب لدى تالميذ احللقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي



جامعة اسبوظ، كلية التربية بأسوان، : مصر ، )غري منشورة(دكتوراة 
 .م١٩٨٧

لتنمية  قواعد اخلط العريب واإلمالء"إعداد الكتاب التعليمي ليلي مزية،  )٢٩
، رسالة )حبث تطويري بالتطبيق يف جامعة ماالنج احلكومية(مهارة الكتابة 

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية : ، ماالنج غري منشورة ماجستري
  م٢٠٠٩احلكومية، 

حروف الكتابة العربية كقيمة تشكيلية قدميا وحديثا يف جنوى عبد اجلواد،  )٣٠
كلية الفنون التطبيقية، جامعة : ، رسالة ماجستري غري منشورة، مصرمصر

 .م ١٩٨٤حلوان، 
 املدرسة لطلبة العربية الكتابة يف واخلطية أإلمالئية األخطاء حتليلنور عيين،  )٣١

 ، السالم دار آتشيه ننجور الشمالية بأتشية احلكومية اإلسالمية الثانوية
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية : ، ماالنق غري منشورة رسالة ماجستري

 .م ٢٠٠٧احلكومية، 
 

 غري العربية من الكتب املراجع  -د 
٣٢) Afifi, Fauzi Salim  dan AR, D. Sirojuddin. Cara Mengajar Kaligrafi. 

Kairo: Darul Ulum Press. ٢٠٠٢ 

٣٣) Ainin, Moch. Metodologi Penelitian Bahasa Arab. Pasuruan: Hilal 

Pustaka, ٢٠٠٧ 

٣٤) Arikunto,  Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 

Edisi Revisi V, Jakarta: Rineka Cipta, ٢٠٠٢ 

٣٥) Hadi, Sutrisno. Metodologi Reseach (٤). Yogyakarta: Andi Ofset,١٩٩٠ 

 



 املراجع من قائمة الشبكة الدولية   -ه 
٣٦) http://maps.google.co.id/maps?hl=id&tab=w  ( ٢٠١٢مايو  ٢٦أخذها يف   ) 

سلسلة دروس الكمبيوتر بدون املعلم حترير ومونتاج حازم فالح سكيك،  )٣٧
-٦-٢٦محلت يف ،  com.hazemsakeek.www ،١،  الدرس رقم  األفالم
  .م٢٠١١

 

 
 

 



  
  
  
  
  
  
  

 
  قائمة املالحق

   



  
  
  
  
  
  

  
  امللحق األول

  جمموعة الدروس يف الفيديو التفاعلي



 اللقاء األول

    
  تعريف اخلط العريب  - أ

   
  أنواع اخلط العريب   - ب

 اخلط الكويف - ١

    
  

  
  
 
 
  



 اخلط الثلثي - ٢

    

  
  اخلط الديواين - ٣

  

 
  اخلط الفارسي - ٤

    
  
  



  
 اخلط النسخي - ٥

    

  
  اخلط الرقعي - ٦

  

  
  
 
 
 
 
  



  األدوات املستخدمة يف كتابة اخلط العريب - ج

    

    

    
  

  طريقة بري القلم وأمساكه -د

     

  
 
  
  



  كتابة األرقام واحلركات -و

    

      

     



 اللقاء الثاين

     

   
  

  الدرس األول

       

           
 

    



  الدرس الثاين

      
 

      

     
  

  الدرس الثالث

      

      



      
  

    
  

  الدرس الرابع

      

      

    
  

 
 



  التدريب

      

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اللقاء الثالث

     

   
 
 

 الدرس اخلامس

     

     

      



     

     

     
 

 الدرس السادس

     

     



    
 

 الدرس السابع

    

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 التدريب الثاين

   
  

   
  

  



 اللقاء الرابع

 

      

   
 
 

 الدرس الثامن

     

     

     



     

     

 
 

 الدرس التاسع

     

     



     

     
 

 الدرس العاشر

     

     

     



   
 

 التدريب الثالث

     

     
  



 اللقاء اخلامس

      

    
  الدرس احلادي عشرة

      

      

      



    
 
  

  الدرس الثاين عشرة

      

      

      

 
 
 
 
  



  الدرس الثالث عشرة

      

      

       

 
 
  

  الدرس الرابع عشرة

      



      

  
  

  التدريب اخلامس

      

      
  
  
  
  

 
 
 
 
 



 اللقاء السادس

     

   
 
 

 

 الدرس اخلامس عشرة

     

     

   
 
 
 



 الدرس السادس عشرة

     

     

     
 

  
 

 الدرس السابع عشرة

     

     
 
 
 
 



 الدرس الثامن عشرة

     

     

    
  

 الدرس التاسع عشرة

     

     



     
 التدريب السادس

     

     
 

 
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 
 

  امللحق الثاين
  االستبيان للخبري يف جمال الوسائل التعليمية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 
  جيد :      ٤       ناقص:   ٢



 
  



  
 
 
  
  

  امللحق الثالث
 االستبيان للخبري يف جمال تعليم اخلط العريب

  



 
  جيد :      ٤       ناقص:   ٢



r  
   



  
  
  
  
  
  
  

  

  
  امللحق الرابع

  دليل املالحظة يف تعليم اخلط العريب









  
  

   



  
  
  
  
  
  
  

  

  
  امللحق اخلامس

 دليل املقابلة مع معلم اخلط العريب قبل التجربة
   



 
 

  قبل التجريبة اخلط العريب مع معلماملقابلة 
  :  اسم املعلم

  :  اليوم والتاريخ
  :    املكان

  
 املقابلة قبل التجريبةأسئلة 
 ما األهداف العامة يف تدريس اخلط العريب يف قسم التربية اإلسالمية ؟ - ١

 هل تدريس اخلط العريب حيتاج إىل اهتمام كبري؟ - ٢

  ما الكتاب الدراسي املستخدم لتدريس اخلط العريب يف هذ القسم؟ - ٣
 ما هي الطريقة اليت تستخدمها يف تعليم اخلط العريب؟ - ٤

 الىت تستخدمها يف تعليم  اخلط العريب؟ما  هي الوسائل  - ٥

 هل الطلبة يتعلمون اخلط العريب باحلماسة؟  - ٦

 هل تعطي الطلبة الفرصة  الكافية لكتابة اخلط العريب ؟ - ٧

 هل تشجع الطلبة أن يكتبوا باخلط العريب ؟ - ٨

 كيف استجابة الطلبة يف تعليم اخلط العريب؟ - ٩

 الكتابة؟ما املشكالت اليت تواجهها يف تعليم حتسني  -١٠

 
  

  
  

   



  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  امللحق السادس

  دليل املقابلة مع معلم اخلط العريب بعد التجربة
   



  التجريبة بعد اخلط العريب مع معلماملقابلة 
  :  اسم املعلم

  :  اليوم والتاريخ
  :    املكان

 

  أسئلة املقابلة بعد التجريبة
  ما رأيك عن تعليم اخلط العريب باستخدام الفيديو التفاعلي؟ - ١
 ما رأيك عن قدرة الطلبة يف اخلط العريب بعد عملية التدريس باستخدام الفيديو التفاعلي؟ - ٢

 كيف استجابة الطلبة يف الفصل عن تدريس اخلط باستخدام الفيديو التفاعلي؟ - ٣

 ما عيوب الفيديو التفاعلي يف تعليم اخلط العريب؟ - ٤

 و التفاعلي وما حلها؟ما املشكالت املوجودة يف تدريس اخلط العريب باستخدام الفيدي - ٥

  
  

   



  
  
  
  
  
  
  

  

  
  امللحق السابع

  االستبيان للطلبة قبل التجربة
   





 
  
  
  
  
  
  
  

   



  
  
  
  
  

  امللحق الثامن
  التجربة لبة بعداالستبيان للط

  
  
  





  
  
  
  
  

  

   



  
  
  
  
  
  
  
  

  امللحق التاسع
  االختبار القبلي للطلبة وبعض احلاصالت على إجابتهم عنها

   



PRE TEST 
 

Salinlah surat al-Kafirun berikut dengan menggunakan khat Naskhi! 
 

 

  





  
 

  

 



 
 
 
  
  

  امللحق العاشر
  االختبار البعدي للطلبة وبعض احلاصالت على إجابتهم عنها

   



POST TEST 
Salinlah surat al-Fatihah berikut dengan menggunakan khat Naskhi! 
 
 

 
 

   









  
  



 
  
  
  
  
  

  
  امللحق احلادي عشرة
  صور الطلبة يف عملية التجربة

   



  الرسوم البيانية
 التجريبية الباحث مع طلبة اموعة  .أ 

 االختبار القبلي للمجموعة التجريبية -١

 
 تعليم اخلط باستخدام الفيدو التفاعلي -٢

  
 االختبار البعدي للمجموعة التجريبية -٣

 
  الباحث مع طلبة اموعة الضابطة  .ب 

 للمجموعة الضابطة االختبار القبلي -١



 
 تعليم اخلط  بدون استخدام الفيديو التفاعلي -٢

 

    
   للمجموعة الضابطةاالختبار البعدي  -٣

  
  

  

   



  
  
  
  
  
  
  

  
  ثاين عشرةال امللحق

 خطاب عميد كلية الدراسات العليا إىل عميد كلية التربية

 جامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج 

  



  



 
 
 
 
  

  امللحق الثالث عشرة
 خطاب عميد كلية التربية جامعة رادين إينتان اإلسالمية

 احلكومية المبونج 

  





  
  
  
  
  
  
  
  

  
  امللحق الرابع عشرة

  السرية الذاتية
  

   



   السرية الذاتية
 املعلومات الشخصية  - أ 

  أمحد بصري:       اإلسم
  ١٩٨٥يوليو  ١٦مسارنج جايا، :   تاريخ الوالدة/ املكان 
  ذكر:       اجلنس
  أندونيسي:       اجلنسية
  )Sajimin(سامجني :       الوالد

  )Mutmainah(مطمئنة :       الوالدة
  مسارنج جايا، أئري هيتام، المبونج غريب، المبونج:       العنوان
  085669908828:     اجلوال/اهلاتف

 ahmadbasyori2012@gmail.com:   الربيد اإلليكتروين
 املستوى الدراسي  - ب 

  السنة  املستوى الدراسي
املدرسة اإلبتدائية احلكومية األوىل مسارنق جايا أئري  - ١

  المبوق غريب المبوقهيتام 
١٩٩٧  

جونونق ) ٤(املدرسة املتوسطة احلكومية الرابعة  - ٢
  ٢٠٠٠  تريانق، المبوق غريب المبوق

مدرسة تري باكيت التقوى اإلسالمية األهلية راما  - ٣
  فوجا رامان أوتارا، المبوق شرقي، المبوق

٢٠٠٣  

جامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج يف  - ٤
اللغة العربية، شارع إيندرو سورامتني، قسم تعليم 

  .سوكارامي، بندار المبونج، المبونج
٢٠٠٩  

) Beight Class (  ١مؤسسة اللغة اإلجنليزية ديبلوما  - ٥
شارع كارتيين، تاجنونج كارنج فوسات، بندار 

  .المبونج، المبونج
٢٠٠٧  

  
 



 األعمال  - ج 
  

 
  السنة  املكان  العمل 

فوتري الثانوية مدرسة دينية   معلم اخلط العريب - ١
  اإلسالمية بساواران المبونج

٢٠٠٩  

مدرسة دينية فوتري املتوسطة   معلم اخلط العريب - ٢
  ٢٠٠٩  اإلسالمية بساواران المبونج

برنامج اخلاص يف جامعة رادين   معلم اللغة العربية - ٣
  إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج

٢٠٠٩- ٢٠٠٨  

جامعة رادين برنامج اخلاص يف   معلم اللغة اإلجنليزية - ٤
  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨  إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج
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