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:أهدي هذا البحث اجلامعي إىل  

 أمي فاصيحة النجيبة وأيب سيف الدين وأسريت احملبوبني الذين ربياين بألخالص والرمحة

 . طو  اهلل أعاارمها يف النجاح والصحة. اليزاالن على تأديبهاا

 

 أخيت الصغرية 

  فارحة 

 عسى اهلل أن يسهل أمورها واستجاب اهلل دعواهتا . عائهاجزيل الشكر على د

 يف الدين والدنيا واآلخرة
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 شكر وتقدير

 

والصالة والسالم على النيب خري األنام حماد صلى . احلاد هلل الذي عّلم بالقلم
وعلى آله وصحبه . ومن اهتدى بسنته ودعا بدعوته إىل يوم الدين. اهلل عليه وسّلم

 .أما بعد, أمجعني

 "احلاد هلل وشكر باهلل وثناء عليه بعونه متت كتابة هذا البحث اجلامعي مبوضوع 
إعداد الكتاب التعلياي ىف اخلط العريب لطالب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا ما 

وتتقدم الباحث أمجل الشكر والتقدير ". إبراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنجك ل
لذين كانو هلم فضل يف إمتام هذا البحث إىل خري الوجود ومل يبخلوا أحدهم والعرفان إىل ا
 :منهم, بشيء طلبت

مدير جامعة , احلاج موجيا راهارجا املاجستري فضيلة األستاذ الدكتور .1
 موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

ية والتعليم عايد كلية علوم الرتب, فضيلة الدكتور احلاج نور علي املاجستري .1
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج 

رئيسة قسم تعليم اللغة العربية , فضيلة الدكتورة مملوءة احلسنة املاجستري .5
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

املشرف الذي أفادمين عاليا وعاليا ووجه , فضيلة رضوان املاجستري .4
يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت  خطواته
فلها مين . فلم تبخل بعلاه يوما عن مساعد البحث وتوجيهه, اإنتاء منه

 ومن اهلل عظيم الثواب واجلزاء , خالص الشكر والتقدير



 و
 

ين يف قسم تعليم اللغة العربية  احملاضر كاا أقّدم بكل الشكر والتقدير إىل  .3
ة والتعليم جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية كلية علوم الرتبي
فلهم مين كل الشكر والتقدير على ما قدموا من . احلكومية مباالنج

 العلوم واملعارف والتشجيع وجزاهم اهلل خريا اجلزاء

ومها فضيلة , كاا يطيب يل أن أتوجه بكل الشكر والتقدير للخربين .6
لكل ما ,  و رضوان املاجستريالدكتور احلاج راض توفيق الرمحن املاجستري

 قدموا من اإلرشادات والتوجيهات والتعليقات إلمتام هذا البحث

وجزيال الشكر إىل وأخي فكري أولياء رمحن ومجيع أصدقاء الذين قد  .0
 ساعدوين على هذا البحث اجلامعي

فإين أتقدم بالشكر والتقدير لكل الزمالء والزميالت يف قسم , وختاما .8
ربية كلية لو الرتبية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراهيم تعليم اللغة الع

اإلسالمية احلكومية مباالنج على أرشاداهتم وتوجيهاهتم وتعليقاهتم يف 
وعلى دعاهم وتشجيعهم لنا على إمتام هذا البحث وأمتين هلم , املناقشة

 دوام النجاح والتوفيق

. 1510تم يف السنة مث هذا البحث بعون اهلل وتوفيقه يف شهر مايو  قد ي
أسعدكم اهله يف الدارين وأشكركم جزيال الشكر على اهتاامكم وكرمكم واهلل ويل التوفيق 

 .واهلداية

 1510يوليو  11, ماالنج
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 مستخلص البحث
إعداد الكتاب التعليمي  فى الخط العربي لطالب قسم تعليم اللغة العربية في . 1510. زم الدين

كلية , م اللغة العربيةقسم تعلي, البحث اجلامعي. جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالميةالحكومية ماالنج
 .رضوان املاجستري: املشرف. جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج, علوم الرتبية والتعليم

 
 اخلط العريب, إعداد الكتاب التعلياي: كلاات أساسية

يم اللغة ولذلك يف كل عالية تعل, اخلط العريب هو من أمهية الفنون يف عالية تعليم اللغة العربية
الطالب قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم . مراتبا لعربية حيتاج الكتابة األحسن وا

هم حيتاجون الكتاب التعلياي . اإلسالمية احلكومية ماالنج يشعرون الصعوبة يف عالية تعليم اخلط العريب
 . عن اخلط العريب

ياي  ىف اخلط العريب لطالب قسم تعليم اللغة إعداد الكتاب التعلكيف ( 1: أسئلة البحث
كيف مواصفات الكتاب ىف اخلط ( 1العربية يف جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالميةاحلكومية ماالنج؟؛ 

لطالب قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالميةاحلكومية ماالنج؟؛  املطور العريب
ىف اخلط العريب املطور لطالب قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة موالنا مالك  كيف صالحية الكتاب( 5
مدخل البحث الذي يستخدمه الباحث إلعداد الكتاب التعلياي . راهيم االسالميةاحلكومية ماالنج؟إب

منهج البحث . وطريقة البحث الذي يستخدم البحث هو الوصفي. كيفيلهو املدخل ا اخلط العريب
 .(.Borg and Gall) طوير على شكل بورغ وغا البحث والت

نتيجة البحث هي أن إعداد الكتاب التعلياي هي حتليل احلاجة واملشكلة باملالحظة واملقابلة مع 
تصايم اإلنتاج , تصديق اإلنتاج املواد , مجع البيانات ي اختار قواعد اخلط املشهور, احملاضر والطالب

, جتريبة فعالية االنتاج, تعديالت االنتاج, اإلنتاجصالحية نتاج, جتربة واحملتويات والتصايم, تعديالت اإل
الكتاب التعلياي هي مقدار  الكتاب التعلياي يف اخلط العريبمواصفات . االنتاج النهائية, تعديالت هنائية

A4 ,التاريخ عن اخلط,الفهرس, مقدمة. يف كل صفحة بلون َمتلفة, يصنع الباحث غالفبلون أمسر ,
املواد واحملتويات  فعالية اإلنتاج من جهة تصديق خبري. ة الكتابة اخلط النسخ باللغة اإلندونيسياكيفي
نتيجة قياة , (جدا جيد% )80,3, فعالية اإلنتاج من جهة تصديق خبري التصايم (جدا جيد% )11,3

t-test  من نتيجة حساب % 5,53بالدرجةt =4 <  من جدوt 1,051  مبعىنH1 مقبو  و Ho  
 .وجند هنا أن إعداد الكتاب التعلياي فعالية الستخدامها. مردود
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ABSTRACT 

Jamudin. 2017. Making of Arabic Calligraphy Learning Book For Students 

Department of Arabic Language Education UIN Maulana Malik Irahim 

Malang. Skripsi, Department of Arabic Language Education, Faculty of 

Tarbiyah Science and Learning Teacher, State Islamic University Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Supervisor Thesis: Ridwan, M.Pd.I 

 

Key Word: Making Learning book, Arabic Calligraphy 

 

Calligraphy is the most important art in learning Arabic, so that in every 

learning Arabic always needs the writing and it agrees with the beautiful and neat. 

Textbooks are the books that used in the learning process. In Department of 

Arabic Language Education UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Students feel 

difficult in the process of learning Arabic Calligraphy. They need textbooks 

related to Arabic Calligraphy. 

Formulation of the problem: 1) How to Prepare Arabic Calligraphy 

Textbook For Students Department of PBA ?; 2) What are the Characteristics of 

Arabic Calligraphy Textbooks For Students of PBA ?; 3) How Effective Use of 

Arabic Calligraphy Textbooks For Students of PBA Department? Research 

approach that used by researcher on the creation of this textbook is qualitative 

approach. The research method that used by researcher is descriptive. The 

research methodology uses the Borg and Gall pattern development research 

methodology. 

The result of research is that 1) making of learning book is requirement 

analysis and problem through observation and interview with lecturer and 

students, data collection, is choosing the most famoust calligraphy principle, 

designing product, validating expert content, material, and design, reviting 

product, field trials, reviting second product, field trials, reviting final product,  

and final product. 2) Characteristic of this Arabic Calligraphy Textbooks is 

textbook with size A4, researcher made a cover with brown colour and on each 

page with different colour. Foreword, tableof content, the history of calligraphy, 

and the writing technique of Naskhi calligraphy was using Indonesian language. 

3) The level of textbook effectiveness according to material expert is 92,5% (very 

good), while design expert is 87,5% (very good), teh result of t test value with 

significant level 0,05% is obtained from t = 4> dari t tabel 1,739 which means H1 

accepted and Ho rejected. And researcher gets the result t test from making of this 

Arabic calligraphy learning book is effective to be used. 
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ABSTRAK 

Jamudin. 2017. Pembuatan buku Ajar Khat Arobi Untuk Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Irahim Malang. Skripsi, 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pemimbing 

Skripsi: Ridwan, M.Pd.I 

Kata Kunci: Pembuatan Buku Ajar, Khat Arobi  

Khat merupakan seni yang paling penting dalam pembelajaran bahasa 

Arab, sehingga dalam setiap pembelajaran bahasa Arab selalu membutuhkan 

tulisan dan tulisan itu sesuai yang indah dan rapih. Buku pelajaran adalah buku 

yang digunakan peserta didik dalam proses pembelajaran. Mahasiswa di Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merasa kesulitan 

dalam proses pembelajaran Khat Arobi. Mereka membutuhkan buku ajar yang 

berkaitan dengan Khat Arobi.  

Rumusan masalah: 1) Bagaimana Pembuatan Buku Ajar Khat Arobi 

Untuk Mahasiswa Jurusan PBA?; 2) Apa Karakteristik Buku Ajar Khat Arobi 

Untuk Mahasiswa Jurusan PBA?; 3) Bagaimana Efektifitas Penggunaan Buku 

Ajar Khat Arobi Untuk Mahasiswa Jurusan PBA? Pendekatan penelitian yang 

digunakan peneliti pada pembuatan buku ajar ini adalah pendekatan kualitatif. 

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif. Metodologi 

penelitian menggunakan metodologi penelitian pengembangan pola Borg and 

Gall. 

Hasil penelitian adalah bahwa 1) pembuatan buku ajar yaitu analisis 

kebutuhan dan masalah melalui observasi dan wawancara dengan dosen dan 

mahasiswa, pengumpulan data, yaitu memilih kaidah khat yang termasyhur, 

mendesain produk, validasi ahli isi, materi, dan desain, revisi produk, ujicoba 

produk, revisi produk kedua, ujicoba lapangan, revisi produk   akhir, dan produksi 

akhir. 2) Karakteristik buku ajar khat Arobi ini adalah ukuran buku ajar A4, 

peneliti membuat sampul dengan warna cokelat, di setiap halaman dengan warna 

yang berbeda. Kata pengantar, daftar isi, sejarah tentang khat, teknik penulisan 

khat naskhi menggunakan bahasa Indonesia.  3) Tingkat efektifitas buku ajar 

menurut ahli materi adalah 92,5% (sangat baik), sedangkan menurut ahli desain 

adalah 87,5% (sangat baik), hasil nilai uji t dengan tingkat signifikan 0,05% 

diperoleh dari hasil t hitung = 4 > dari t tabel 1,739 yang artinya H1 diterima dan 

Ho ditolak. Dan peneliti mendapatkan hasil dari uji t dari pembuatan buku ajar 

Khat Arobi ini efektif untuk digunakan.    
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 الفصل األول
 مقدمة
 
 

 خلفية البحث .أ 
من اللغة )أو يف قو  املشهور  العريب اخلط , منهاإذا تكّلم عن فن الكتابة

وأكثر من ذلك, عندما ترتبط القرآن, . مثرية جدًا لالهتاام  (Kaligrafiاإلندونيسيا 
من ) كان لفظ اخلط(. الفن الفن اإلسالمي)املصدر الذي استادت منه الفن يف نداء 

مبعىن  " graph"مبعىن مجيل و  "callos"يؤخذ من اللغة الالتينية ( Calligraphyاإلجنلزية 
اخلط هو علم تتعرف منه : وأما تعريف الكامل قد ذكر الشيخ مشس الدين . كتابة

صور احلروف املفردة, وأوضاعها, وكيفية تركيبها خطّا, أو ما يكتب منها ىف السطور 
  .وماال يكتب, وإبدا  ما بيد  منها ىف اهلجاء ومما ذا يبد وكيف سبيلة أن يكتب 

منا وتطور يف الثقافة  1 (Calligraphyمن اللغة اإلجنلزية )اخلط أو ي عرف باسم 
اخلط . اإلسالمية يصبح تعبريا عن بديل لالهتاام اليت حتتوي على عنصر موحد قوي

تعاليم اإلسالم من خال   أوال, ألن تطور: تناو بسرعة يف الثقافة اإلسالمية هي
اخلط . ثانيا, ألن من التفرد واملرونة من احلروف العربية. الكتاب املقدس القرآن الكرمي

نفسها على أهنا شكل من أشكا  الفن الذي لديه قاعدة منوذجية, منت وكذلك جنبا 
حلقائق واحدة من ا. إىل جنب من األجزاء املكونة من املباين اليت هلا معىن مجاهلا اخلاص

املذهلة يف تاريخ الفن والثقافة اإلسالمية هو جناح العربية والفارسية والرتكية واهلندية يف 

                                                                 
1
 Sirojuddin AR. Seni Kaligrafi Islam. 1982. Jakarta” Multi Kreasi Singgasana hal 10  

2
 Berarti garis atau tulisan indah. Garis lintang, equator atau khatulis tiwa terambil dari kata 

Arab,khathul istiwa, melintang elok membelah bumi jad i dua bagian yang indah. Lihat D. 

Sirojuddin AR., Seni Kaligrafi Islam, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet. I, edisi II, Mei 

2000), hlm. 3.  
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خلق أشكا  وأمناط من الكتابة اخلطية ألنواع َمتلفة من االختالفات, من بني أمور 
 5.الكويف, رقعة, الديواين, ثلث, النسخ و غري ذلك: أخرى

سابعة ميالدية, وانتشر إىل مجيع احناء إندونيسيا جاء اخلط يف إندونيسيا حو  قرن ال
واخلط يف إندونيسيا َمتلفة يؤثر بالثقافة املختلفة, وحيصل . يف قرن إثنا عشر ميالدية

هذا   Dekorasi, Hiasan Mushaf, Naskah dan Konteporer)من اللغة اإلندونيسيا )اخلط 
 .هو نوع اخلط العريب يف إندونيسيا

يشري . منها, فيه عقيدة الدين. متياز يف خصائص اخلط العريبهناك كثري من اإل
ويبنّي القرآن مرات عديدة عن اهتاام . اإلشارة القرآنية له اليت وجد يف كثري من آياته

. "بالكتابة                            

              "  يف سورة العلق وهو وحي األو  الذي نز  اهلل
إن ذلك اللفظ الدعوة واألمر يلزم . ابتدأ رسالته بوسيلة النيب حماد صلى اهلل عليه وسلم

  4.على املسلاني أن يثّقف الكتابة اخلط ىف الدين واإلسالم

ألهنا جزء مهم يف . تعليم وتعلم مهاة جدا للطلبةوالكتاب التعلياية يف عالية ال
يسهل كتاب تعلياي مدرسا يف تأليف ويعد اعداد الدريس يف عالية . تنفيذ التعليم

, التعليم مناسبا مبتطلبات مادة التدريس وخاصيتها اليت سيلقيها املدرس إىل الطالب
الب وتسهلهم يف وتكون هذا املادة مناسبة خبصاص الطالب وبيئتهم حىت تساعد الط

 .ويكون كتاب العلياي مرجعا للدؤس والطالب يف ملية التعليم والتعلم. التعليم

وعدم كتاب تعلياي لتعليم خط العريب يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا 
وعالية التدريس يف يف قسم تعليم . مالك إبراهيم اإلسالميةاحلكومية ماالنج منذ قادم

                                                                 
3 Sirojuddin A R, op.cit., h lm. 281-355. 

4 Ali Akbar. Kaidah Menulis dan Karya-Karya Master Kaligrafi Islam. 1993. Jakarta Pustaka 

Firdaus. Hal 6 
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يستخدم املدرس مصاحف عن طريقة تعليم خط العريب , ادة خط العريباللغة العربية مل
 .البسيط يف خط النسخي

كانت املادة اخلط العريب يف قسم تعليم اللغة العربية يف املرحلة الثانية, كاا قد ذكر  
انطالقا مبا سبق اختار الباحث . لكن غري موجد الكتاب التعليم اخلاص عن اخلط العريب

د الكتاب التعلياي ىف اخلط العريب لطالب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة إعدا "مبوضوع 
وعسى يكون هذا الكتاب مساعدا ". موالنا ما لك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنج

للادرسني يف عالية التدريس خط العريب العريب لطالب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة 
  . ي تعلاها وفهاها ومتكنهاأمية احلكومية ماالنج موالنا ما لك إبراهيم  اإلسال

 أسئلة البحث.ب 
 :انطالقا من خلفية البحث عني الباحثة أسئلة البحثه فياا يلى

كيف إعداد الكتاب التعلياي  ىف اخلط العريب لطالب قسم تعليم اللغة  . 
 العربية يف جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالميةاحلكومية ماالنج ؟

لطالب قسم تعليم  املطور ت الكتاب التعلياي ىف اخلط العريبكيف مواصفا .2
 اللغة العربية يف جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالميةاحلكومية ماالنج؟

التعلياي ىف اخلط العريب املطور لطالب قسم  الكتاب فعالية استخدامكيف  .3
 ية ماالنج؟تعليم اللغة العربية يف جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالميةاحلكوم

 البحث  أهداف .ج 
 : حسب أسئلة البحث القدمي, فها هم األهداف من هذا البحث       
الكتاب التعلياي ىف اخلط العريب لطالب قسم تعليم اللغة وصف كيفية إعداد  . 

 .العربية يف جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالميةاحلكومية ماالنج
لطالب قسم تعليم  املطور ريبالكتاب التعلياي ىف اخلط العوصف مواصفات  .2

 . اللغة العربية يف جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالميةاحلكومية ماالنج
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لطالب قسم  املطور الكتاب التعلياي ىف اخلط العريب فعالية استخدام وصف .3
 . تعليم اللغة العربية يف جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالميةاحلكومية ماالنج

 
 فوائد البحث  .د 
 : فان الفوائد النظرية . هلذا البحث فوائد, إما نظريا وإما تطبيقيا       

الكتاب التعلياي اخلط يرجو الباحث أن يكون هذا البحث يعطي االنتاج وهو  . 
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  العريب لطالب قسم تعليم اللغة العربية

 .احلكومية ماالنج
      
 :ة ومن الفوائد التطبيقي  

الكتاب ىف اخلط العريب لطالب يكون هذا البحث يساعد الباحث يف فعالية   . 
قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالميةاحلكومية 

 .ماالنج
 . أن يستعال املدرس هذا الكتاب يف املادة خط العريب داخل الفصل أو خارجها .2
التعلم القواعد اخلطّية من احلروف أن يستعال الطالب هذا الكتاب لتسهيل  .3

السهلة إىل الكلاة الصعبة يف الكتاب التعلياي اخلط العريب ويشجع هذا 
 . الكتاب الطالب التعليم النفسي

 . يكون هذا الكتاب  للابتدئني يف تعليم اخلط العريب .4
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 حدود البحث  .ه 
 : كي اليكون البحث أوسع, فالباحث حيدد البحث كاآليت         
مصدر القواعد اخلطّية يف . عداد هذا الكتاب يف قسم تعليم اللغة العربيةإ . 

الكتاب القواعد املوجودة يف كتب اخلط املشهور, وهذا الكتاب يعداد بالسهلة 
 . لكي يسهل يف عالية تعليم اخلط النسخ

حتديد مكان البحث يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة  .2
 . نا مالك إبراهيم ماالنج ىف الفصل الدراسي الثاينموال

 . 1510مايو  -شهر ابريل  منحتديد الوقت  .3
 

 المصطلحات تحديد .و 
 :توجيه املصطلحات املتعلقة بعنوان البحث اليت تشرحها الباحث فياا يلي

 اإلعداد .1
هو تقسيم املوضوع من املوضوعات أو مشروع من املشروعات العلاية أو 

وذلك إما بالنقل التام أم البع  وإما بالتأليف متاما , ريهااألديبة أو غ
 .حسب ابتكاريات املؤلف وخرباته

 الكتاب التعلياي .1
الكتاب التعلياي أو الكتاب الدراسي هو الكتاب األساسي للطالب وما 

واليت تؤلف من قبل املتخصصني يف , يصحبه من املواد تعلياية مساعدة
يف , سني لتحقيق أهداف معينة يف مقرور معنيوتقدم للدار , الرتبية واللغة

 .مرحلة معينة بل يف صف دراسي معني ويف زمن حمدد
 اخلط العريب .5

هو علم تتعرف منه صور احلروف املفردة, وأوضاعها, وكيفية تركيبها اخلط العريب 
خطّا, أو ما يكتب منها ىف السطور وكيف سبيلة أن يكتب وماال يكتب, 
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العالقة بني اخلط واللغة العربية , ىف اهلجاء ومما ذا يبد وإبدا  ما بيد  منها 
 . ألنه من احد وسائل لفهم اللغة العربية بوسيلة الكتابة, مهاة

 قسم تعليم اللغة العربية  .4
قسم تعليم اللغة العربية هي من احد القسم يف كلية علوم الرتبية والتعليم 

 . ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
 مواصفات االنتاج  .ز 

. االنتاج من هذا البحث هو الكتاب التعلياي اخلط العريب على للابتدئني       
وكي يكون هذا االنتاج َمتلف بإنتاج اآلخر, فهذه هي خصوصية هذا الكتاب يتانح 
مبنهج اخلط العريب ىف الطالب قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم 

 : مية احلكومية ماالنجاإلسال
هذا الكتاب يكال بالتاريخ , حمفوظات,  بيان عن عالية التعليم خط العريب,  . 

القواعد خطية مأخوذة من القواعد املوجودة يف كتب اخلط . باللغة اإلندونيسية
العريب يف قواعد اخلط  ألنه مل يوجد عن إعداد كتاب اخلط. املشهور ىف العصر

 . مشهور ويعدد بالسهلة للابتدئ, ألنه املصريةالنسخ 
نظام الرتتيب حسب احلروف اهلجائية يبدأ ياأللف اخل مث الكلاات السهلة  .2

 . ومثائل اخلطاط القدمية والعاصرة
 

 السابقة الدراسات .ح 
إعداد املواد :" حتت املوضوع , (1551)البحث الذي قام أنانج زمراىن  .1

 3". ة الثانويةالتعلياية لرتقية مهارة الكالم لتالميذ املرحل

                                                                 
 
جامعة موالنا , ماالنج)إعداد املواد التعلياية لرتقية مهارة الكالم لتالميذ املرحلة الثانوية رسالة املاجستري غري مستورة , أنانج زمراىن 

 (1551, سالمية احلكومية مباالنجمالك إبراهيم اإل
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يهدف هذا البحث إنتاج جماوعة من مادة تعلياية مناسبا ملهارة الكالم . أ
, التالميذ املرحلة الثانوية يف ضوء املنهج على املستوى الواحدة الدراسية

 .ومعرفة تطبيقها ومدى فعاليتها

وحصل الباحث على املواد التعلياية يف ترقية قدرة التالميذ عند أن . ب
 .يتعبريهم الشفه

ولكن كان الباحث اليصاحب , ومهاا هذا البحث يتعلق مبهارة الكالم. ت
 . املواد املصااة بالوسائل التعلياية املناسبة هلا

إعداد وحدة :"حتت املوضوع( 1551)البحث الذي قامت به سيت معاونة  .1
 6".تعلياية من الكتب الرتاثية لتناية مهارة القراءة

ية لتناية مهارة القراءة مستادا ويهدف هذا البحث إنتاج وحدة تعليا. أ
 .من الكتب الرتاثية وترقيتها

وحصلت الباحثة على إنتاج وحدة تعلياية مهارة القراءة مستادا من . ب
 .الكتب الرتاثية واستخدامها

تاريخ :" حتت املوضوع ( 1511)البحث الذي قام به حارس مشس الدين  .5
 عهد رسو  اهلل إىل تطوير اخلط العريب وعالقته بتدوين القرآن الكرمي يف

 ".عثاان ابن عفان

 دوينتيهدف هذا البحث هي ملعرة عالقة تاريخ تطور اخلط العريب ب. أ
 .القرآن يف عهد رسو  اهلل إىل عثاان بن عفان

                                                                 
جامعة موالنا مالك , ماالنج), رسالة املاجستري غري منشورة, إعداد وحدة تلياية من الكتب الرتاثية لتناية مهارة القراءة, سيت معاونة 

  (1551, إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
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وحصل الباحث على إنتاج فهي هناك عالقة تاريخ تطور اخلط العريب . ب
آن جيعلون بتدوين القرآن يف عهد رسو  اهلل إىل عه عثاان وهي نز  القر 

 . العرب مهتاني بالكتابة

اطالعا على البحوث السابقة فإنه مل يوجد حبث عن إعداد الكتاب 
التعلياي ىف اخلط لطالب قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك 

وهذا يعىن أن البحث الذي يقوم به . إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 .ر نتائج البحوث السابقةالباحث هو حبث جديد وبرئ من تكرا

 الدراسات السابقةجدول  .2.1

 الفرق المساوة البحث رقم

, (1551)أنانج زمراىن  .1
إعداد :" حتت املوضوع 

املواد التعلياية لرتقية مهارة 
الكالم لتالميذ املرحلة 

 "الثانوية

بورغ : منوذج التطوير 
 و غا 

 املواد التعليايةمث 

:  املواد نوع
 للاهارةالكالم

 

1. 

 

 

( 1551)سيت معاونة 
إعداد :"حتت املوضوع

وحدة تعلياية من الكتب 

بورغ : منوذج التطوير 
 و غا 

 

الكتاب هو من نوع . 1
 كتب الرتاثية

 لناية مهارة القراءة. 1
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الرتاثية لتناية مهارة 
 0".القراءة

 

 

حارس مشس الدين  5
حتت املوضوع ( 1511)

تاريخ تطوير اخلط :" 
ه بتدوين العريب وعالقت

القرآن الكرمي يف عهد 
رسو  اهلل إىل عثاان ابن 

 "عفان

البحث عن اخلط 
 العريب

 تاريخ تطوير اخط العريب 

 
 البحث هيكل .ط 

الفصل األو  . هيكل البحث هلذه اخلطة البحث اجلامعي يتكون من ثالثة فصو 
يتكون من خلفية البحث مث أسئلة البحث مث أهداف البحث مث فوائد البحث مث 
حتديد البحث مث حصوصية االنتاج مث أصلي البحث حتديد املصطلحات مث هيكل 

 .البحث والدراسات السابقة

                                                                 

جامعة موالنا , ماالنج), رسالة املاجستري غري منشورة, مهارة القراءةإعداد وحدة تلياية من الكتب الرتاثية لتناية , سيت معاونة0
 ( 1551, مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
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اإلطار النظري عن معىن . ويف الفصل الثاين يبحث الباحث عن اإلطار النظري    
الكتاب التعلياي و أمهية الكتاب التعلياي و تعريف اخلط مكانة اخلط يف نظر اهلل 

 .ريبأنواع اخلط الع
يف الفصل الثالث يبحث الباحث عن منهجية البحث اليت تتكون من نوع        

يف جتربة االنتاج تصايم . البحث ومنوذج التطوير وخطوات التطوير وجتربة االنتاج
 . التجربة ووحدة التجربة ونوع البيانات وأدوات مجع البيانات وأسلوب حتليل البيانات

البيانات وحتليلها ومناقشاهتا فيها يتكون من  يف فصل الرابع حيوي على عرض 
إعداد الكتاب التعلياي يف , منها حملة التاريخ قسم تعليم اللغة العربية, ثالثة املباحث
فعالية استخدام الكتاب , مواصفا الكتاب التعلياي يف اخلط العريب, اخلط العريب

 .التعلياي يف اخلط العريب
, إصالحية و إقرتاحات, نتائج البحث يف فصل اخلامس حيتوي على مالخص 

 .قائاة املصادر واملراجعواألخر 
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 الفصل الثاني
 النظري اإلطار

 

 
 إعداد المواد التعليمية: المبحث األول 

 مفهوم المواد التعليمية (1

إن املواد التعلياية هي احملتوى التعلياي الذي يرغب املعلم يف تقدميه للطالب 
ية أو مهارية أو وجدانية أي أهنا هي املضاون و هداف تعليابغرض حتقيق أ

  .الذي يتعلاه الطالب يف علم ما

ورأى طعياة أن املواد التعلياية هو جماوعة اخلربات الرتبوية واحلقائق واملعلومات 
أو , اليت يرجى تزويد الطالب هبا واالجتاهات والقيم اليت يراد تنايتها عندهم

يت يراد اكساهبم إياها هبدف حتقيق الناو الشامل املتكامل هلم املهارات احلركية ال
   .يف ضوء األهداف املقررة يف املنهج

واملواد التعلياية كاا شرحه جميد إهنا كل مادة يستخدمها املعلم ملساعدته يف 
دليل ( 1)وتشتال مادة واحدة على األقل على . تنفيذ عالية التعلم والتعليم

 ,واملعلومات( 5)و , الكفاية املطلوبة( 1)و , (املعلم/لبدليل الطا)التعليم 

                                                                 

مكتبة : القاهرة, من النظرية والتطبيق-املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب, , وف الشيخ{فتحي علي يونس وحماد عبد الر 8 
  81.ص.1555, وهة
 151.ص.س.د.جامعة أم القرى: مكة,القسم األو , املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى, د طعياةرشدي أمح  1
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لتدريب دليل العال الذي يشتال على بطاقات ا( 3)و , التدريبات( 4)و
   .التقومي( 6)و, واملاارسة

وقالت سويانطا بأن املادة التعلياية هي كل ما يستخدمه املعلم ليعطيه الطلبة 
 .عينة مثلاا خيططه املعلم من قبلليكونوا أن يصل على القدرة أو الكفاية امل

للحصو  على اكتساب التعلم حيتاج إىل احملتوى بصورة تسجيالت املعارف أو 
أو املواد األخرى املناسبة حبوائج , املراجع, املعلومات املكتوبة يف الكتاب

    .الطلبة

من األقوا  السابقة نستطيع أن نستخلص بأن املواد التعلياية ي جماوعة من 
د املرتبة واملنظاة وبا ميكن للطلبة تعلم قدرة أو كفاية أو مارة ما ترتيبيا املوا

 .ومناجيا حىت ميكن مل يف الناية إتقان مجع الكفاية شامال وجماال

فقد يكون مادة مطبوعة يف الكتب واملقررات , وتتنوع صورة احملتوى التعلياي
ن مادة مصورة  وقد يكو , التعلياية أو على لوحات أو سبورات أو ملصفات

وقد يكون يتخذ أشكاال أخرى من البسيط إىل , كالصور الثابتة أو األفالم
فتعيني املادة . وقد يكون غري مألوفة للطىب واملعلاني على حد سواء, املقعد

 .املوجودة حيتاج إىل اختياها تنظيايها

اذا وهب. وكل مادة ال تركيبها وطرائقها وأساسيتها اليت تدريب جانبا من العقل
واملواد . ينظم العقل تنظياا يساعده على التعامل مع مشكالت احلياة املختلفة

هلا إسهاماهتا الفردية يف التعلم ليس فقط فياا خيتص باملعلومات ولكن أيضا يف 
اكتساب منط التفكري الذي يستخدم فيها واملنطق اخلاص هبا وكل هذا له تأثريه 

 2 .على ذهن الدارس هلا
                                                                 
10

 Abdul Majid. Perencanaan Pembelajaran, Bandung: Remaja Rosdakarya.2008. h lm 60 
11

 Kasihan K.E. Suyanto English for young learners, Jakarta: Bumi Aksara.h lm. 76 
 165. ص. م 1111القارة : دار املعارف), الطبعة الثالثة, املنهج وعناصره, إبراهيم بيسوين عارية 11
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م يف كشف الغطاء عن أحد جوانب الذي يعيش فيه وإلقاء وكل مادة تسه
فإذا ضم منهج املدرسة املادة املناسبة ساعد هذا , الضوء على زاوية معينة من

 .الناشئ على تكوين نظرة متوازنة إىل هذا العامل

( 1), مساعدة الطلبة لتعم ما( 1)واملواد التعلياية ينظاها املعلم ألهداف 
, لتكون عالية التعلم والتعليم أجذب( 5)فيذ عالية التعليم تسهيل املعلم يف تن

 3 .إعداد أنواع  املواد التعلياية املختارة( 4)

 :وهي , وينقسم املواد التعلياية باجلالة إىل أنواع

, واجلدوا , والصور أو الرسوم, الكتاب( : printed)املواد التعلياية املطوعة . أ
 .وبطاقات األنشطة للطلبة

, واألسطوانات, والشرائط, التسجيالت( : audio)لتعلياية الساعية املواد ا . ب
 .والراديو, والسيديات الساعية

 .األفالم واألشخاص:  (audio visual)املواد التعلياية الساعية البصرية  . ت

وهي الوسائل , (interactive teaching material)املواد التعلياية التفاعلية . ث
: ني فأكثر اليت جيعلها املستخدم أن تتبع ألوامره املتعددة تتكامل فيه وسيلت

 4 . السيديات التفاعلية

إذا كانت منظاة . أن املواد التعلياية املنظبوعة ميكن عرضها يف صور متعددة
يف  Steffen Peter Ballstaedt   (1134 بوجه صاحل فستعطي الفوائد كاا شرحه

 : كاا يلي ( 103:  1558, جميد

                                                                 
13 Abdul Majid. Op. Cit, hlm. 60  

 4
 61. ص, املرجع نفسه 
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حىت يسهل املعلم على أن يد  , اية املكتوبة تعرض قائاة احملتوىإن املواد التعلي .1
 .الطلبة على أي قسم يدرسونه

 .إن التكاليف املادية لتصويرها رخيصة .1

 إهنا خفيفة وممكنة قراءهتا يف أي مكان كان  .5

 إن املواد التعلياية اجليدة القراء على أن يعالوا األنشطة مثل التسحيل  .4

 عة استخدامها وسهلة نقلهاإن املواد املكتوبة سري .3

 إهنا تعطي السهوالت بوجه أوسع واالبتكارات لشخص .6

 إهنا متاتعة كالف ذي قياة عظياة .0

 .إهنا يعطي القراء فرصة لتنظيم وإدارة وقت ذاتيا

 املعايري يف اختيار املواد التعلياية (1

إال أننا . قدم اخلرباء جماوعة من املعايري اليت ميكن أن خيتار يف ضوئها حمتوى املنهج
. نوثر األخذ مبعايري نيكالس الختيار احملتوى إذ أهنا أكثر صلة بربامج تعليم اللغة الثانية

ولقد نقل رشدي . ومن مث أكثر إلتصاقا مبجا  التعليم العربية للناطقني بلغات أخرى
   :منها, أمحد طعياة عن نيكالس جماوعة من معايري البد من االهتاام هبا

يعترب احملتوى صادقا عندما يكون واقعيا وأصيال ( Validity)معيار الصدق .أ 
 .فضال عن متشيه مع األهداف املوضوعية, وصحيحا عاليا

                                                                 
  

 
الناطقني هبا, رشدي أمحد طعياة العربية لغري  تعليم 
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يعترب احملتوى مهاا عندما يكون ذاقياة ففي ( : Signifieance)معيار األمهية  .ب 
حياة الطلبة مع تغطية اجلوانب املختلفة من جما  املعرفة والقيم واملهارات اليت 

 .م بتناية املهارات العقلية وأساليب تنطيم املعرفة أو االجتاهات االجتااعيةهتت

يكون احملتوى متااشيا مع اهتاامات ( : Interest)معيار امليو  واالهتاامات .ج 
 .الطالب

يكون احملتوى قابال للتعلم عندما يراعى ( : Learn Abillity)معيار قابلية للتعلم .د 
روق الفردية بينهم ملبادئ التدرج يف عرض املواد متاشيا مع الف, قدرات الطالب

 . التعلياية

سيكون احملتوى جيدا عندما يشتال أمناطا من ( : Universality)معيار عاملية .ه 
وبقدر ما يعكس احملتوى الصيغة . التعليم التعرتف باحلدود اجلغرافية بني البشر

 .من حولهاحمللية للاجتاع ينبغي أن يربط الطلبة بالعامل املعاصر 

 الكتاب التعليمي: المبحث الثاني

 ليمييمعنى الكتاب التع. أ

الكتاب التعلياي عنصرا أساسيا يف عالية التعليم والتعلّيم لتحقيق األهداف اليت تريد 
والكتاب  16.حتقيقها, باإلضافة إىل املكونات األخرى من أنشطة وطرق التدريس

ساعد على النجاح عالية التعليم  التعلياي إحدى مصادر التعليم كالتعّلم الذي ي
هناك التعريفات الكثريا عن الكتاب . كالتعّلم خصوصا يف تعليم اللغة العربية

 :التعلياي, منها

                                                                 
(1550مكتبة ناشرون, ) حسن جعفر اخلليفة, مدخل إىل املناهج وطرق التدريس, 1ص 16
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املواد التعلياي اليت بنظا ملكز اليت تستخدم طلبة وأساتيذ ( : "1113)قا  فانني  .1
 10".يف عالية التعليم

كتاب الذي يشتال على جماوعة ال: "قا  حماد كامل الناقة ورشد  أمحد طعياة .1
معرفية أو )من املعلومات األساسية اليت تتوخىتحقيق أهداف تربوية حمددة سلفا 

 18(".وجدانية أو حتركية

 في عملية التعليمية  يالتعليم الكتابموقع  . ب

كاا عرفنا بأّن الكتاب التعلياي يعّد أهم املواد التلياية, إذا فإّن املرّبني 
وال سياا تلك املواد اليت تعىن بتعليم اللغة العربية . اديوصو بالعناية بإعد
 .لغري الناطقني هبا

يف العالية العلياية كاا قد شرح بعبد   ومن موقع الكتاب التعلياي
 11:الرمحن بن إبراهيم الفوزاف

الكتاب املدرسي مؤلف تعلياي يقد املفاهيم اخلوهرية لعلم ما, أو "  .1
 ".تعلياي يف شكل ميسرتقنية ما يتطلبها البلرنامج ال

هو عال تعلياي, تعرض فيه عناصر منظاة ملادة علاية معطاة  "  .1
 ".كتابيا ومناسب لوضعية بيداغوجية حمدودة لكي يستوعبها التعلم

هو أداة مطبوعة ونظاة وموجهة لالستعاا  يف صريورة تعلم وتكوين  .5
 ".متفق علية

                                                                 
 141 - 151, ص (جامعة أم القرى, بدون السنة: مكة)رشيد أمحدطعية, تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى,  10

18
 Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab: pendekatan, metode, strategi, materi dan Media, 

(Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm 71  
 (1551املركز الرتبوي اجلهوي بطنحة, )عبد الغفور بوصايون وعاد  أرودام, عرض حو  النهج اجلغريف,     1, ص 11
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ر من تأسيسا على سبق, عرفنا أن الكتلب التعلياي هو مصد
مصادر التعليم والتعلم الذي يهاون عالية التعلياية, كإن كيفية 

ويعترب  إعداد . وفعالية الكتاب التعلياي يؤثر كثريا يف عالية التعلياية
الكتاب التعلياي واختيارهن أصعب األمور اليت تواجه املسؤولني عن 
من الربنامج التعلياية, وذلك ألن أيا من املعلايتني حيتاج جماوعة 

املعاير والضوابط والشروط واملواصفات اليت بدوهنا أصبح كلتامها 
 . علاية غري علاية

 أهمية الكتاب التعليمي. ج

وإذا كان الكتاب التعلياي له أمهية ىف العالية التعلياية فهو أحد 
مكوناهتا وله فوائده للدارس كاملعلم, فهو من جانب آخر له أضراره 

هاته ومن مث فهو سالح ذو حدين, بقدر ما ومساوئه على الدارس واجتا
يفيد, فهو أحيانا قد يضر إذا يعد إعدادا وإذا مل يتم اختياره وفق مبادئ 
وأسس منشودة, و وفق أهداف ينشدها اجلتاع والدين اإلسالمي, ومن 
هنا تظهر قياه إعداد الكتاب التعلياية, خاصة لتعليم اللغة الربية 

 15.للناطقني بغريها

 الخط العربي: لثالث المبحث ا

 تعريف الخط . أ

اخلط والكتابة والتحرير والرقم والسطر والزبر مبعىن واحد وقد يطلق اخلط على      
ألنبياء خيط فان وافق خطه كان نيب من ا) لسالم علم الرمل قا  عليه الصالة وا

 .رواه مسلم (فذاك

                                                                 
 05, ص (1111مكتبة األجنلو املصرية, : القاهرة)أبو الفتح رضوان وآخرو, الكتاب املدرسي,  15
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إلنشاء ويف اصطالح وتطلق الكتابة يف االصطالح اخلاص باألدباء على صناعة ا     
 .الفقهاء على عقد بني السيد وعبده على ما  يدفعه إليه منجاًا فيعتق بأدائه

 
والكتابة والكتب والكتاب مصادر كتب إذا خط بالقلم وضم ومجع وخاط وخرز      
كتب قرطاسًا أي خط فيه حروفًا وضاها إىل بعضها وكتب الكتائب أي مجعها : يقا  

 .مسي هبا اجليش العظيم الجتااعهوالكتائب مجع كتيبة 
 

ومل نقف على تعريف للخط ينطبق على هذا املعىن بدقه سوى أن القلقشندى       
اخلط ماتتعرف منه صور احلروف املفردة : قا  فيه(( صبح األعشى)) صاحب كتاب 

وأوضاعها وكيفية تركيبها خطا وقا  إقليدس وهو من الفالسفة الرياضيني وهو الذي 
وقا   -اخلط هندسه روحانيه ظهرت بآلة جساانية –هلندسة ووضع فيها كتابًا اظهر ا

اخلط هندسة روحانيه ظهرت بآلة جساانية إن جودت : أمني الدين ياقوت امللكيً 
 .  قلاك جودت خطك وإن أمهلت قلاك أمهلت خطك

 
بة إنه علم يعرف به أحوا  احلروف يف وضعها وكيفية تركيبها يف الكتا: وقيل      
 .اخلط آله جساانية تضعف بالرتك وتقوى باإلدمان: وقيل 
 

والخيفي أن هذه التعاريف ليس فيها مايصور لك معىن اخلط وال أن يرسم لك      
صورة واضحة عنه غري أنا قد وضعنا له تعريفًا خاصًا نرجو أن يكون أقرب حقيقة إىل 

القلم على قواعد َمصوصة اخلط ملكه تنضبط هبا حركة األنامل على ب: الذهن وهو 
فقولنا بالقلم قيد خرج به حركة األنامل على أوتار آالت اللهو والطرب كالعود وقولنا 
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على قواعد َمصوصة يشال مجيع أنواع اخلطوط العربية واألجنبية وما سيخرتع فياا 
 11. بعد
 
 مكانة اخلط يف نظر اهلل .1
, داينتم بدين إىل أجل مساى فاكتبوه ياأيها الذين آمنوا إذا ت) : قا  اهلل تعاىل      

( ب أن يكتب كاا علاه اهلل فليكتبوال يأب كات, وليكتب بينكم كاتب بالعد  
ولقد كتبنا يف الزبور من بعد ) : وقا ( واح من كل شيءوكتبنا له يف األل) : وقا  
ة عن سيدنا سلياان عليه وقا  حكاي( ر أن األرض يرثها عبادي الصاحلونالذك
أذهب بكتايب هذا فألقه إليهم مث تو  عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا ) :مالسال

أيها املأل إين القي إيل كتاب كرمي إنه من سلياان وإنه بسم اهلل الرمحن الرحيم أن 
قيدوا والعلم )   رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقا (التعلوا علي وأتوين مسلاني

 11(.بالكتابة
 ( استعن بياينك : ) سوء حفظهوقا  لرجل شكا إليه 

 (اخلط احلسن يزيد احلق وضحًا ) وقا  
إن من حق الولد على والده أن يعلاه الكتابة وأن حيسن امسه وان يزوجه إذا                                             ) وقا  
 (بلغ

 ( فضع قلاك على أذنك فانه أذكر لك إذا كتبت) : وقا  لكاتبة
 (اهلل الرمحن الرحيم فلياد الرمحنا كتب أحدكم بسم إذ) وقا  
 ( الرمحن الرحيم فبني السني فيهإذا كتبت بسم اهلل) وقا  

                                                                 
 8-0صف . 1151. هلال مكتبة ا. طاهر بن عبد القادر الكردي املكي. تاريخ اخلط العريب وادبه 11

كردي املكي. تاريخ اخلط العريب وادبه  11  8صف . 1151. مكتبة اهلال . طاهر بن عبد القادر ال
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وانصب الباء , وحرف القلم , ألق الدواة ) : به معاوية رضي اهلل تعاىل عنهوقا  لكات
 هىانت( وجود الرحيم, ومد الرمحن , اهلل وحسن , وال تعور امليم , وفرق السني , 
 

وال على من , وحنن مل نقف على من شرح شيئًا من األحاديث الثالثة األخرية      
أشار إىل مافيها من رموز دقيقة يف فن الكتابة وما اشتالت على إرشادات اليستغىن 
عنها املتعلم فال جيال بنا أن نذكرها بغري أن نشري إىل مايفهم منها وما ترمى إليه من 

وأهنا تتعلق بفن اخلط والكتابة لذلك نأيت هنا على ماادركناه  بديع املعىن وخصوصاً 
 :من هذه األقوا  النبوية فنقو 

فلم نفهم من ( اهلل الرمحن الرحيم فلياد الرمحنإذا كتب أحدكم بسم ) أما حديث   
قوله صلى اهلل عليه وسلم فلياد الرمحن فان قيل املراد مد حرف امليم لفظًا حني 

من مدها يف احلالتني وان قيل الراد مد امليم بالقلم عرضا مث إلصاقها القراءة والمانع 
بالنون أو املراد وضع مدة فوق امليم أي وضع ألف صغرية فوقها لتد  على األلف 

لو كان املراد هو مد امليم بالقلم : احملذوفة كاا هو املصطلح يف العرف اآلن فنقو 
هل القرن األو  والثاين ويف خطوطهم عرضا لوجدنا ذلك يف املصاحف اليت كتبها أ

أيضا أو كان املراد هو وضع ألف صغريه فوقها فإن الشكل واخرتاع هذه العالمات مل 
تكن يف عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم وإمنا حدثت بعده اخرتعها األسود الدؤيل 
جام وأتباعه كاا سيأيت تفصيل ذلك أن شاء اهلل تعاىل يف مبدأ ظهور التشكيل واإلع

 .وال يسعنا إال أن نقو  اهلل تعاىل أعلم مبراد نبيه الكرمي صلى اهلل عليه سلم 
   

فاملراد أظهار (  الرمحن الرحيم فبني السني فيهإذا كتبت بسم اهلل) وأما حديث 
أسنان السني الثالثة ووضوحها وضوحًا تامًا وانفصاهلا عن سنة الباء حىت الحيصل 

لاة سنه واحدة أو مل تظهر أسنان السني الثالثة لتغري هناك لبس فلو نقصت من الك



21 
 

لفظ الكلاة ومعناها لذلك الجتد يف اخلط الكويف سنًا بغري أسنان يف  مجيع قواعده 
 .والشني معطوف عليه بالضرورة

 
أما ما اصطلحوا عليه يف حنو خط الرقعة الفارسي والديواين من عدم وضع أسنان      

من أتباع هذه القاعدة مادامت معروفه لدى الناس مجيعًا نعم للسني أحيانًا فال بأس 
لوحصل هناك لبس عند بعضهم يف شيء من احلروف وجب كتابة القرآن الكرمي 

 .  واألحاديث الشريفة حبروف واضحة ظاهرة وإظهار أسنان السني أيضاً 
 

وفه وإذا كان للحرف الواحد صور متعددة جيب الكتابة بالصورة اليت هي معر      
عند اجلايع ولنضرب لذلك مثال فنقو  إن غالب أهل املغرب اليعرفون سوى قاعدة 
اخلط املغريب وقاعدة خط النسخ الغري أما قواعد خط الرقعة والفارسي والديواين 
وغريها فيندر من يعرفها منهم فيجب كتابة القرآن الكرمي وطبعة باخلط العريب الذي 

 .يعرفونه وال يشتبهون يف حروفه
 
هذا وكفى اخلطاطني فخراً أهنم قائاون بنسخ القرآن العظيم وأحاديث النيب الكرمي     

 .ونسخ كتب الشريعة الغراء بل أوقفوا حياهتم لذلك خصوصًا قبل أن توجد املطابع
 

 ك فى ق ل م الكتاب فخ راً ورفع ة     م دى ال ده ر أن اهلل أق س م بال ق  لم          
  
عبدا هلل سالمه االدكاوي املصري رمحه اهلل تعاىل ملا كان مبجلس وفيه وقا  فيهم     

 .أعيان الكتاب من اخلطاطني
 

 أنظ ر جملل س ذي ال ك ت اب تلفه م     مثل النجوم اليت يسرى هبا الساري         
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 قد أحرزوا قصب األرقام واقتطفوا     ج ين ح روف لق د زين ب بأسف  اري         
 ما منهم م ن ي رى ي ومًا ي راع ت ه     إال وق ي ل ل ه م ا أح  ك  م ال  ب    اري         

 
 أنواع اخلط العريب. أ

 اخلط الكويف .1

نشأ يف بدايات ظهور اإلسالم يف مدينة , اخلط الكويف هو خط عريب قدمي
عام قبل إنشاء  155ويعتقد أنه بدئ يف استعااله قبل حنو , الكوفةبالعراق

ه اخلط الكويف اإلحنراف جاسئ ومقصورة جيعل اخلط الكويف أسلوب. الكوفة
فإذا أي من يريد أن , ألن توقف على آلة املساعدة مثل املسطرة. مطواع والسهلة

برعم اخلط الكويف . برغم أّن هو ليس من اخلطاط, يستطيع كتابة هذا اخلط
, املورقو , والتالسق, واملساتر, الكويف البسيط: أنواعو منهم  11متنوع حىت 
, والعيويب, واألندلسي, ومتأثر بالرسم, واملقعد, ومزين النفسة, واملزهر
 15.واملالوكي

 والنسخ .1

من اخلطوط ( املدور, املقور, البديع: وقد مسيبعدة تسايات)النسخ أو النسخي 
العربية اجلابلة وهو جياع بني الرصانة والبساطة ومثلاا يد عليه امسه فقد كان 

يعود الفضل إىل ابن مقلة يف ابداع . يف نسخ الكتاب يستخدمه النساخون
أو أخر القرن /ووضع أسس اخلط وهو بذلك يعود إىل أوائل القرن الرابع اهلجري

وقد ساهم فيه بعد ابن مقلة العديد من اخلطاطني األتراك والعرب وصوال . م 1
الكتاب أطلق عليه اسم اخلط النسخ لكثرة استعااله يف نسخ . إىل فرة املعاصرة

مث كتبت , ألنه يساعد الكاتب على السري بقلاه بسرعة أكثر من غريه, ونقلها
                                                                 
23

 Sirojudin AR, Koleksi Karya Master Kaligrafi Islam kufi, naskhi, diwani jail, tsulus, diwani, 

farisi, riq’ah, (Jakarta: DArul Ulum, 2007), h lm 407-414 
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وامتاز بإيضاح احلروف وإظهار , به املصاحف منذ العصور اإلسالمية األوىل
 .مجاهلا وروعتها

وكان اإلمام ابن مقلة بالعلوم اهلندسية عامال مهاا يف قدرته على تطوير فن اخلط 
مث انتهت جودة اخلط : "ء يف صبح األعشى للقلقشنديوقد جا. ووضع قواعده

وهو الذي هندس احلروف , وحتريرهعلى رأس الثالث مائة إىل وزير أيب ابن مقلة
واخلط النسخي ". وعنه انتشر اخلط يف مشرق األرض ومغارهبا, وأجاد حتريرها

, هموقد مجع أهل املغرب بينهاا يف كتابت, يعترب صورة لينة للخط الكويف اجلاف
ومن الرواد األوائل , وتبدو هذه الظاهرة جلية واضحة يف كتابته املصاحف املغربية

وقد , الذين وضعوا قواعد اخلط وضبطوا موازينة ابن البواب وياقوت املستعصاي
استنبطا من اخلط النسخ أنواعا عديدة من اخلطوط لكل منها مساته اخلاصة 

من جاء بعدهم من اخلطاطني امللهاني  ومميزاته الفنية وفتحا الباب واسعا أمام
األفذاذ لينطلقوا هبذا الفن اجلليل إىل آفاق رحبة من القيم اجلاالية والوصو  به 

 14.إىل قاة الكامل واجلاا 

 ,قدميي وصحفي: وللخط النسخ نوعان

 اخلط النسخ القدميي. أ

وجّوده , وحّسنه ابن مقلة, وهو اخلط النسخ الذي وصلنا من العصر العباسي
حىت وصل إليناحبلته القشيبة بالغا حد , وتفنن يف تنايقة األتراك, األتابكيون

 .اجلاا  والروعة

 

 

                                                                 
24 Sirojuddin AR. Seni Kaligrafi Islam. Jakarta; Multi Kreasi Singgasana. 1992. Hal102   
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 اخلط النسخي الصحفي. ب

وقد مسي بالصحفي , وهو خط نسخي متطور يف وضوحه وأحجام حروفه
 13. النتشاره يف جما  الصحافة بشكل واسع

 اخلط الثلث .5

.  و  مرة يف القرن الرابع اهلجريظهر األ, ط الثلث هو نوع من اخلطوط العربية
ومسي هبذا االسم ألنه , وهو من أشهر أنواع اخلطوط املتأصلة من اخلط النسخ

ألنه حيتاج إىل كتابة حبرف القلم , يكتب بقلم يقّط حمرفا بساك ثلث قطر القلم
 .ومسكه

خط الثلث وخط النسخ و يعرب  عن الثلث بأم اخلطوط فال يعترب اخلطاط 
وأو  من , إذا أتقنه وهو أصعب اخلطوط وبليه النسخ وبليه الفارسى خطاطا إال

لكتابة امساء الكتب املؤلفة وأوائل سورة  16.وضع قواعد الثلث الوزير ابن مقلة
القرآن وتقسياات اجزاء الكتب وكتابة االكاشيهات للكروت وما يعلق من 

أصحاب احلوانيث  األلواح ىف املناز  وكتابة اليافطات اليت يكتب عليها امساء
 10. إىل غري ذلك( الدكاكني)

 الرقعة  .4

اخرتع خط الرقعة ووضع قواعده األستاذ ممتاز بك املستشاار وكن يف عهد 
تقريبا كان خط الرقعة قبل ذلك  1185السلطاين عبد اجمليد خان حو  سنة 

                                                                 
 81-01ص . 1183. ار الفكر. دمشق. كيف نعلم اخلط العريب دراسة تاريية فنية تربوية. معروف زريق 13
 151ص . 1151. تبة اهلال مك. تاريخ اخلط العريب وآدبه. حماد طاهر بن عبد القادر الكردي املكي اخلطاط 16
 11. ص. املرجع النفس 10
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خليطا بني خط الديواين وبني سيقات الذي سيأيت الكالم عليه وكان ممتاز بك 
 18.را باجادة اخلط الديواينوشهو 

هدف األو  خلق هذا الكتابة هي لوحدة كل اخلط جلايع املوظفة املالكة حىت 
يكتوبون بواحد األسلوب اخلط الرقعة يف مجيع الرابطة الرمسية اليت تثبت ملكاتب 

وهو من اخلطوط , ميتاز هذا النوع بأنه يكتب بسرعة وسهولة11. احلكومية
واملالحظ فيه أن مجيع حروفه , معظم الدو  العربية املعتادة اليت تكتب يف

وهو خط عريب سهل يتايز بالسرعة يف  . مطاوسة عدا الفاء والقاف الوسيطة
 .كتابته جياع يف حروفه ينب القوة واجلاا  يف آن واحد

 اخلط الديواين .3

وكان سرا من أسرار , هو اخلط الرمسي الذي كان يستخدم يف كتاب الدواوين
وتوجد يف كتابته , مث انتشر بعد ذلك, لطانية ىف اخلالفة العثاانيةالقصور الس

مذاهب كثرية وميتاز بأنه يكتب على سطر واحد وله مرونة يف كتابة مجيع 
أو  من وضع قواعد اخلط الديواين هو إبراهيم منيف بعد فتح . حروفه

. احدى من جنس اخلط الذي خيلق املشاركة الرتكي العثااين 55. القسطنطنية
ىف . وكتب الرمسي الدولة, ووثيقة, هذا اخلط عن قصد لنسخة مجع التقدير, أوال

خاص  51. اخلط الديواين حباجة ليكتب الشهادة وفوظية تزيني, العصر املعاصر
بديوان امللوك والسالطني وهو لكتابة التعيينات ىف الوظائف الكبرية وتقليد 

                                                                 
 155. ص. املرجع النفس  18

29
 Sirojuddin AR. Koleksi karya master kaligrafi Islam (Diwani Jali, Sulus,naskhi, riq’ah). Jakarta; 

Multi Kreasi Singgasana. 1992 hal 493 

 155. ص. املرجع النفس  55

31
 Sirojuddin AR. Koleksi karya master kaligrafi Islam (Diwani Jali, Sulus,naskhi, riq’ah). Jakarta; 

Multi Kreasi Singgasana. 1992 hal   11  
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وما يصدره امللوك ( األمسة)بالنياشني واعطاء الرباءات واألنعام , املناصب الرفيعة
 51.من األوامر اخلاصة وغري ذلك وأحيانا يكتب به امساء الكتب واالعالم

 اخلط الديواين جلى .6

اخلط الديواين جلى عاد إىل أسلوب اخلط الرتكي العثااين من اخلطاط شهالن 
أن متعّدد يستعال , يف أصله. هذا اخلط اعنرب من تناية اخلط الديواين. فهش

ومراسل الدويل سالطينا الرتكي العثااين وعند , والشهادة, يكتب نسخة اخلطية
 55.جيعل أن يبد  مزّين 15-11قرن 

 الفارسي .0

واحلقيقة أن من ال يتقنه من  -هو خط مجيل هبي املنظر –اخلط الفارسي    
 :خطاطي الفرس ال يعد عندهم خطاطًا وهو ثالثة أنواع

فأو  " بنستعليق" روف عندنا ويساى يف بالد العجم الفارسي العادة املع -األو 
من وضع قواعد هذا اخلط هو األستاذ مري على سلطان التربيزي املتوىف سنة 

ه  مث أتى بعده من زاد يف حتسينه كاألستاذ عااد الدين  وألستاذ مري علي 111
اهلروي مث مازا  خطاطو الفرس والرتك يدخلون على هذا اخلط من التحسينات 

 .ىت أصبح كاا هو اآلن يف غاية اجلال واحلسنح

خط شكسته وله قواعد َمصوصة وأو  من وضع قواعده األستاذ شفيع  -الثاين
وهذا إال لنوع يف احلقيقة يعد طلساًا ولغزاً , ويقا  شفيعًا أيضًا بألف اإلطالق 

من األلغاز املعقدة حيث ال يعرفه كل شخص وليس يف بالد العرب من يعرف  
 .ه وال قراءته أما يف بالد الفرس والعجم فال يعرفه إال من تعلاه ومارسه كتابت

                                                                 

 11. ص. املرجع النفس 51
33

  Ibid. Hal 251 
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خط شكستة آميز وهو ما كان خليطًا بني خط نستعليق وبني خط  -الثالث
شكسته وهو أيضًا كالطلسم إال أنه أخف من النوع الثاين وعلى كل حا  ال 

مها اآلن السيد يعرف هذان النوعان إال يف بالد الفرس وإيران وأشهر من جييد
 .حماد داود احلسيين اخلطاط بأفغانستان بكابل

تعليم الخط العربي: المبحث الرابع   

 تعليم الخط  . أ

حتدث اخلطاطون األوائل عن أصو  ممارسة اخلط وكانت إرشاداهتم 
حتتاج احلروف يف تصحيح أشكاهلا إىل : قا  الوزير ابن مقلة . واضحة جلية
 : مخسة أشياء

أن يؤتى كل حرف من احلروف حظه من اخلطوط اليت يركب فيها  وهي: التوفية  (1
 .من مقوس ومنحن ومنسطح

, وهو أن يعطى كل حرف قساته من األقدار اليت جيب أن يكون عليها: اإلمتام  (1
 34.من طو  أو قصر أو دقة أو غلط

, وهو أن يؤتى كل خط حظه من اهليئات اليت ينبغي أن يكون عليها: إلكاا   (5
 .وتقويس, تسطيح وانكباب واستلقاءمن انتصاب و 

فال , وهو أن يؤتى كل خط حظه من صدر القلم الذي يتساوى به: اإلشباع  (4
وال أغلظ إال فياا جيب أن يكون كذلك من , يكون بع  أجزائه أدق من بع 

 .مثل األلف والراء وحنومها, أجزائ بع  احلروف من الدقة عن باقيه

                                                                 

 ش. ص.1113,مكتبة لبنان ناشرون,معجم املصطلحات اخلط العريب واخلطاطني, عفيف البهنسي 54
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يف كل شكل جيري بسرعة من غري احتباس  وهو أن يرسل يده بالقلم: اإلرسا  (3
  3.يضرسه وال توقف يزعشه

 :ويف حسن الوضع يقو  ابن مقلة 

 :إن حسن الوضع حيتاج إىل تصحيح أربعة أشياء 

 وهو وصل كل حرف إىل حرف –الرتصيف  (1

وهو مجع كل حرف غري متصل إىل غريه على أفضل ما ينبغي  –التأليف  (1
 .وحيسن

لاة إىل حىت تصري سطرا منتظم الوضع  وهو إضافة الك –التسطري  (5
 .كاملسطرة

  3.وهو مواقع املدات املسحسنة من احلروف املتصلة –التنصيل  (4

 :ويتحدث أبو حيان التوحيدي عن شروط اخلط فيقو  

واجملال , واحمللي بالتحديق, اخلط اجملرد بالتحقيق: والكاتب حيتاج إىل عدة معان
فهذه ... واملايز بالتفريق , واجملاد بالتدقيق, بالتشقيق واملسن, واملزين بالتخريق, بالتحويق

وكل قلم يظهر له العال على قدره والورد كفاء صدره إن , أصوله وقواعده لفنونه وفروعه
 .شاء اهلل

, مفصلها وموصوهلا, إما اجملرد بالتحقيق فإبانة احلروف كلها منثورها ومنظومها
أوتضحك , حىت نراها كأهنا تبتسم عن ثغور مفلجة, وتفرجياهتا وتعرجياهتا, مبدهتا وقصرهتا
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فسأقوله على , فهذا ما يعم احلروف كلها فأما ما خيتص واحدا منها.عن رياض مدجبة
 .إثر هذا

, وأما املراد بالتحديق فإقامة احلاء واخلاء واجليم وما أشبهها على نبيي  أو ساطها
وطة بغريها أو بارزة حىت تكون  وأطرافها كانت َمل, حمفوظة عليها من حتتها وفوقها

 31.كاألحداق املفتحة

وأما املراد بالتحويق فإداراة الواوات والفاآت والقافات وما أشبهها مصدرة وموسطة 
 . ومذنبة مبا يكسبها حالوة ويزيدها طالوة

وأما املراد بالتخريق فتفتيح وجوه اهلاء والعني والغني وما اشبهها كيف ما وقعت 
 .مبا يد  احلس الضعيف على اتضاحها وانفاتاحها أفرادا وأزواجا

: مما يقع يف أعجاز الكلاة مثل , وأما املراد بالتعريق فإبراز النون والياء وما أشبهها
 .من وعن ويف ومىت وإىل وعلى مبا يكون كاملنسوج على منوا  واحد

ه ذلك وأما املراد بالتشقيق فتكنف الصاد والضاد والكاف والطاء والظاء وما أشب
واخلط يف , فإن الشكل هباا يصح ومعهاا حيلو, مما حيفظ عليها التناسب والتساوي

 . هندسة روحانية بآلة جساانية: اجلالة كاا قيل 

وحياطتها , وأما املراد بالتنسيق فتعايم احلروف كلها مفصوهلا وموصوهلا بالتصفية
 .ونف  العناية عليها بالتسوية, من التفاوت يف األدية

ا املراد بالتوفيق فحفظ االستقامة يف السطور من أوائلها وأواسطها وأواخرها وأم
 .وأسافلها وأعاليها مبا يفيدها وفاقا ال خالفا
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, واعتاا  سن القلم, وأما املراد بالتدفيق فتحديد أذناب احلروف بإرسا  اليد
ضيف إليها هبجة مبا ي, ومرة باألرجاء, ومرة باالتكاء, ومرة بسنيه, مرة بصدره, وإدارته

 . ونورا ورونقا وشذورا

ومالبسة أو  منها , وأما املراد بالتفريق فحفظ احلروف من مزامحة بعضها لبع 
  3.آلخر ليكون كل حرف منها مفارقا لصاحبه بالبدن جمامعا بالشكل األحسن

, وقرحيته عذبة, وفعله مواطئا, مىت كان طبع الكاتب مؤاتيا, فهذه مجلة كافية
 .وطبنته وطئة

من , وكان حلق ابن مقلة بن الزجني وبين الثوابة: مسعت ابن الزهري يقو  : وقا  
حقق احلروف املفصلة حتقيقا مث وصل بني االثنني بالثالث مث وصل الثالثة بالرابع على 

, واالستعالم, ويستنصرون, فسيكفيكم: بالكباة كقوهلم  هذا إىل آخر متصل
, واجلحاجحة, واالستنجاح, وجحجح, وخجخج, واالستنامة, واالستقامة, واالستفهام
ووقف على , والبطارقة, والطراخنة, والغسطارفة, والصقالية, والصياقلة, والصيادنة

, وقصص, وحصص, ونصص, وقططت, حططت وخططت: املتااثلني مثل 
وما , واستشرح, واستصبح, واستصلح, واستجح, وتكوكب, واستصحب, ستنصحوا

  3.رجوت له أن يبلغ من رسم اخلط الذروة العالية, أشبه هذا فإنه كثري

وحفظ , ومالك األمر تقومي أعجاز السطور وتسوية هوادي احلروف: وقا  
 .يف طي االقتاروإرسا  اليد , التنسيق وقلة العجلة وإظهار القدرة يف عرض االسرتسا 

من أدب الكاتب أن بأخذ القلم ي : وقا  عن قو  سعيد بن محيد الكاتب 
وال , ويعطيه من أرض القراس حظه, أصلح أجزائه وأبعد ما ميكن من وضع املداد فيه

ويصوره بأحسن مقاديره , ويضعه على عيار قسطه, يكتب بالطرف الناقص من سنه
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ويشبهه مما , ويعدله يف شطره, طر بالبا  شأو ما فوقهوال خي, حىت ال يقع التاين ملا دونه
, ويقرن احلرف بالرف ىل قياس ما مضى من شرطه يف تقيب مساحته, يأيت من شكله
وال يقطع الكلاة حبرف يفرده يف غريسطره ويسوي أضالع خطوط  , وتبعيد مسافته

 .ليته وتفسد قساتهوال مينعه ما هو له حبقه فتختلف ح, وال حيليه مباليس من زبه, كتابه

هي رائية ابن   4ويتحدث ابن البواب عن تقنية خط اجلايل يف قصيدة شعرية
 .البواب
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 

 مدخل البحث ومنهجه .1
 مدخل البحث الذي يستخدمه الباحث إلعداد الكتاب التعلياي اخلط العريب

ا وسيطور بعد الباحث يف كيفي, ألن هذا البحث يصف انتقاليّ لهو املدخل ا
املدخل الكيفي كثريا ما حياو  أن حياو  أن يعطى زياد العلوم  41ميدان البحث,

. يف الوصف تفصيليا عن الوقوع الطبيعي الذي مل يوصف كامال ىف األديب
وطريقة البحث الذي يستخدم البحث هو الوصفي, والوصفي هو البحث الذي 

 –والتقوميي  – 41احلادثة اليت تصري اآلنحياو  أن يصف الظاهرة, والواقعة و 
وأما املنهج الذي يستخدم الباحث هذا البحث هو املنهج . وجتربة النتائج
ويستخدم الباحث لالحتياجات هو ( Reasearch and Development)التطويري 

 . املدخل الكاي ملقياس فعالية الكتاب خط العريب املطور
 التطويرمراحل  .3

 45:كاا البان اآليت   Borg and Gallم النظري من يف هذا احبث استخدا
 (إطار نظري, مالحظة الفصل, حتليل املشكلة واحلاجة)البحث ومجع البيانات .أ 
 (االنتاج إعدادهدف )ختطيط .ب 
 نتاجاإل إعداد.ج 
 نتاجاإلجتربة  .د 
 االنتاج  تعديالت .ه 

                                                                 
41

 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta 2010), hlm 283 
42

 Trianto,  Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan & Tenaga 

kependidikan, (Jakarta: kencana, 2010), h lm 197 
43

 Sugiono, op.cit; hlm 408.  



33 
 

 جتربة ميدانية .و 
 نتاج اإل تعديالت .ز 
 نتاجاإلفعالية جتربة .ح 
 إصالح االنتاج  .ط 
 تطبيق االنتاج  .ي 

 
 التطويرخطوات  .2
 : من خطوات التطوير        
 حتليل احلاجة واملشكلة( أ

احلاجة هو كل شيئ إذا كان . البحث والتطوير يبدأ من احلاجة واملشكلة       
واملشكلة هي االختالف بني الرجاء وما وقع يف . يستخدم  سياتلك زيادة النتيجة

الباحث أن الطالب يف قسم تعليم اللغة العربية  يف هذا البحث, وجد 44.احلقيقة
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج يصعبون يف  التعليم اخلط 

 . العريب
 مجع البيانات( ب

بعد معرفة احلاجة واملشكلة, جياع الباحث البيانات املتعلقة إلنتاج املنتج رجاء        
كرسة حماد حث, مجع الباحث البيانات من كتاب  يف هذا الب 43.لتحليل املشكلة

 . يف تعليم خط النسخ شوقي
 . 
 تصايم أو االعداد االنتاج( ت

يف هذا البحث, االنتاج هو الكتاب التعلياي ىف اخلط العريب لطالب قسم        
يف األو , . تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

                                                                 
44Ibid.,hlm. 408-409. 
45Ibid.,hlm. 411. 



34 
 

صام الباحث الكتاب التعلياي ىف اخلط العريب حسب يدرس ىف الفصل الدراسي سي
يذكر التاريخ واحملفوظات وغري ذلك مث ي عرف  هبعد. احملفوظات, الثاين يعين  التاريخ

بعد ذلك , ىف الكتاب أنواع احلروف اهلجائية مبنهج اخلط العريب يف خط النسخ
بعده . إىل أخر,  باء والتاء والثاءمث, التطبيق من احلروف األو  هو حرف ألف

سيزيد باملثا  لوحة من , اإلختبار النصف واإلختبار النهائي بالكلاات الصعبة
 . اخلطاطني املشهورين يف إندونيسيا

 اخلبري تصديق( ث
يف هذا البحث هو الكتاب التعلياي ىف اخلط  –تصديق اإلنتاج ليقدر هل االنتاج 

غة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية العريب لطالب قسم تعليم الل
تصحيح املواد من أستاذ رضوان, معلم . أفعل من االنتاج املوجودة أم ال –ماالنج 

وأستاذ  مادة خط العريب يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 . طاطني يف إندونيسيااحلاج حماد فائز عبد الرزاق أستاذ كبري وأستاذ اخل

 تعديالت اإلنتاج( ج
بعد تصديق االنتاج من اخلرباء, فالباحث سيعرف ما نقص من االنتاج كي        

 . حيسن الباحث االنتاج
 جتربة صالحية االنتاج( ح

وهذا االنتاج هو الكتاب . خطة االنتاج سيجرب بعد صنع الباحث االنتاج       
الب قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم التعلياي ىف اخلط العريب لط
بعد ذلك, يعطي . سيجرب هذا االنتاج إىل عشرة الطلبة. اإلسالمية احلكومية ماالنج

 . الباحث الطلبة االستبانة فيها األسئلة عن االنتاج وكذلك املقابلة بني الباحث ووحدة
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 تعديالت اإلنتاج ( خ
. نتاج سيعرف الباحث عن املزايا والنقاص من االنتاجبعد التجربة صالحية اال

سيحسن الباحث االنتاج كي يكون الكتاب التعلياي ىف اخلط العريب مستعد 
 . لالنتاج اجلااعي

 جتربة فعالية اإلنتاج( د
. بعد تعديالتاإلنتاج الثانية, سيجرب الباحث االنتاج إىل حدة أوسع       

عديالت الثانية طالب قسم تعليم اللغة العربية سيجرب الباحق االنتاج بعد الت
يف هذه التجربة, الباحث . جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 . اليزا  يقدر املزايا ونقاص االنتاج
 تعديالت هنائية( ذ

هذه تعديالت من جتربة فعالية إذا كان اليزا  الباحث يوجد نقاص من        
هذه االصالحات الكاا  الكتاب التعلياي ىف . ياي ىف اخلط العريبالكتاب التعل
 . اخلط العريب

 االنتاج النهائي( ر
بعد التعديالت النهائي, فالباحث سينتج الكتاب التعلياي ىف اخلط العريب إنتاجا 

 . سيطبع الباحث هذا الكتاب التعلياي ىف اخلط العريب يف أحد الطبعة. مجاعيا
 46:التطويري يف رسم البيان اآليت ترشد خطوات البحث
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 حتليل احلاجات واملشكالت

 
 مجع البيانات

 
 تصديق االنتاج

 
 تصايم االنتاج

 
 تعديالت االنتاج

 

 
 جتريبة صالحية االنتاج

 

 

 االنتاج جتريبة فعالية
 

 
 تعديالت االنتاج

 

 
 تعديالت هنائية

 
 االنتاج النهائية
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 أدوات جمع البيانات .2
 املقابلة (1

هي األداة األخرى اليت ميكن استخدامها جلاع البيانات هو املبادئ 
يف حبث اخلاص, أنشطة املقابلة هي إحدى . التوجيهية أو دليل املقابلة
, يساى املقابلة (1553)رأى أريكنتو . تمن إجراءات مجع البيانا

باالستبيان عن طريقة الفم, وهو احلوار الذي أجره املقابل للحصو  على 
األداة املستخدمة يف مجع البيانات عن طريقة املقابلة هي دليل . املعلوماته
املقابلة هي عالية للحو  على املعلومات ألغراض البحث  40.املقابلة

ب, والشخص الذي جيري املقابلة مع مشالركي بطريقة السؤا  واجلوا
 .اإلجابة وجها لوجه باستخدام األداة اليت تساى بدليل املقابلة

 االستبانة  (1
هي أداة للحصو  على حقائق وجتايع البيانات عن الظروف واألساليب 

وتعدد اال ستبانة على إعداد جماوعة من األسئلة . القائاة بالفعل
واالستبانة اليت تستخدم الباحث . فراد اجملتاعترسللعد كبري نسينا من أ

القسم األو  هو أدوات مجع البيانات الكيفية وهي . تتكون من قساني
 .الورقة ميألهبا االقرتاح والتعليق من اخلرباء أو التصديق

 
 اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي (5

ما أو إذا أردنا قياس تقدم جماوعة من الطالب أو فعالية برنامج دراسي 
, أي Pre-Test فعالية أسلوب تدريسي ما, جبلس الطالب الختبار قبلي 

مث جيلس الطالب أنفسهم لالختبار . اختبار يف بداية الفرتة التدريسية
 .Post-Test القبلي ذاته, ويدعى االختبار حينئذ االختبار البعدي 

                                                                 
47 Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm 94 
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. يمث حيسب املتوسط احلسايب لنتائج الطالب لكل اختبار قبلي أو بعد
مث يقارن بني متوسط االختبار القبلي ومتوسط االختبار البعدي للتوصل 
إىل االستنتاج إذا كان الفرق بني املتوسطني فرقا ذا داللة 

إذن االختبار الذي يعطى قبل الربنامج الدراسي اختبار  48.إحصائية
 .قبلي واالختبار الذي بعده اختبار بعدي

 
 أسلوب تحليل البيانات .5
 كيفيةالبيانات ال. أ

إعداد كتاب التعلياي ىف حلل الباحث البيانات من الوثائق واملقابلة وكذلك 
اخلط العريب لطالب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا ما لك إبراهيم  

 .Descriptive Analysis) )   اإلسالمية احلكومية ماالنج بأصلوب الوصفي

 البيانات الكاية . ب
ستبانة للخرباء والتالميذ بأسلوب اإلحصائى حلل الباحث البيانات من اال

 Descriptive Analysis Statistic). ) الوصفي

 
وأسلوب حتليل البيانات يستخدم لتحليل البيانات الكيفية النتيجة  

ملعرفة فائزة القياة  وفائدة احلساب. ساب قياة املعّد الصحة بأسلوب احل
 41:الرموز مبا يليأسلوب التحليل ب. األخرية اليت هلا العالقة

 
P : نسبة مائوية 

f : ألاجوبة عدد  

                                                                 

 11ص ( 1186دون الناشر, : املالكة العربية السعودية)الطبعة الثانية,  العربية، اللغة تدريس أساليب حماد علي اخلويل,48 
49
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n : عدد املستجيب 

يف اجلدوا  " Likert"ونتيجة البيانات حتلل باستخدام مقايس اللياقة ليكريت 
 35:اآليت

 ”Skala Likert“ 31مقايس اللياقة بناء على املقياس ليكريت
 

ختبار البعدي واستخدم الباحث يف حتليل البيانات من اإلختبار القبلي وإل
يعين أن تعني  2 (desaign the equvalent one group pretest-postest)للاجاوعة الواحدة 

فعالية الكتاب التعلياي وعدمها يقاس حسب . فعالية الكتاب التعلياي يف اخلط العريب
نتيجة الطالب وتظهر يف فروق املقياس املعدىل نتيجة الطالب يف اإلختبار القبلي 

 (entering behavior ) نتيجة الإلختبار القبلي تصور سلوكا مستجدا. البعدي واإلختبار
والصورة البيانية  . للطلبة (terminal behavior)ونتيجة اإلختبار البعدي تصور سلوكا أخريا 

 :كاا يلي
 

 تصميم البحث
 اإلختبار البعدي السلوك اإلختبار القبلي

O1 T O2 
 :حيث 
  O1 =بل تدريس الكتاب التعلياياإلختبار القبلي ق 
    T =السلوك املقدم وهو تدريسالكتاب التعلياي 

 O2 =اإلختبار البعدي ومن هذا اإلختبار تظهر النتيجة. 
هو اإلختبار   O2  .O1و  O1التصايم املستخدم يف هذا البحث هو , من أجل ذلك

املالحظة بعد هو اإلختبار البعدي يعين  O2و , القبلي يعين املالحظة قبل السلوك
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هو   O2و  O1 وتظهر نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي والفرق بني . السلوك
O1 - O2,3 .لعل هذه هي النتيجة املرجوة من التجريبة 
ملعرفة الفرق بني االختبار القبلي واالختبار البعدي استخدم الباحث بالرمز  

(mean)املعد  
 :كاا يلي  4 

 

 

 :حيث
Mean    : معد 
جماوع نتيجة االختبار:

 عدد املختربين:
استخدم الباحث  (level of significant)وملعرفة مناسبة داللة أو ذي معىن  

 :كاا يلي   t (t test)الالختبار 
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t   = قياة املقارنة 
 X1متوسط االختبار القبلي=

 X2متوسط االختبار القبلي=  

SE =معيار األخطاء 

SD =معيار االحنراف 
 معيار االحنراف من معدايل املتغريين= 
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشها

  
 

 لمحة قسم تعليم اللغة العربية : المبحث األول 
 ربيةتاريخ قسم تعليم اللغة الع .أ 

قسم تعليم اللغة العربية اليت نتها كلية علوم الرتبية والتليم جبامعة موالنا مالك إبراهيم 
 .اإلسالمية احلكومية ماالنج هي وحد من سّتة أقسام يف كلية علوم الرتبية والتعليم

بالرسوم رقم , ومقررات رئيس اجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 :Un.3/PP.00.9/1211/2014  عن انتقا  قسم تعليم اللغة العربية كلية العلوم

اإلنسانية والثقافة إىل كلية علوم الرتبية والتعليم يف جامعة موالنا مالك إبراهيم 
اإلفتتاح األساسية بقرار من املدير العام للرتبية . اإلسالمية احلكومية ماالنج

على  1550مايو  51يف التاريخ  Dj.I/Dt.I.IV/1/PP.00.9/510.B/2007 :افسالمية
 . (S-1)إدارة شركات التعليم العريب 

 رؤية قسم تعليم اللغة العربية .ب 
رؤية قسم تعليم اللغة العربية يعين جعل قسم تعليم اللغة العربية قساا متقدما يف قيام 
التعليم والتعلم والبحث واخلذمة للاجتاع ليحصل التخرجني يف جما  تعليم اللغة 
العربية الذين لديهم وثيقة والفنون اإلسالمية والقوة لتغيري اجملتاع ويدفع الناس الذين 

 .هم على استعداد للتنافس على املستويني الوطين والدويل
 بعثة قسم تعليم اللغة العربية  .ج 

 :أما بعثة قسم تعليم اللغة العربية فهي
يف بيئة املدرسة ومعهد وجمتاع  قيام التعليم املتقدمة على إنتاج معّلم اللغة العربية (1

 .خارج املدرسة
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 .قيام برنامج البحث وخدمة اجملتاع لتطوير برنامج العلاى للدراسة (1
إقامة شراكات بأصحاب املصلحة يف منطقة اآلسيان يف ناحية ثالثي دارما  (5

 .اجلامعات
يف قيام الرتبية والتعليم والبحث واخلدمة للاجتاع يف إعداد املتخرجني املكافؤون  (4

علم الرتبية اللغة العربية وتعلياها ويستطيعون أن حيققواها إما كان يف العلم 
 .النظري أو التطبيقي

قيام التعليم على أساس اإلسالم يف إعداد املتخرجون الذين لديهم وثيقة الدين  (3
 .وعظيم اخللق و وسيعة العلم

 .قسمحفظ النتيجة الدينية واألخالق املهنية األكادميكية يف قيام ال (6
 

 داف قسم تعليم اللغة العربية هأ .د 
 :أما أهداف قسم تعليم اللغة العربية فهي

إنتاج متخرجني على معلم اللغة العربية الذي لديه كفاءة التعليم والنزاهة معلم  (1
 .الديين

 .إنتاج متخرجني الذين لديهم كفاءة لتطوير إبتكار التعليم أو تعليم اللغة الربية (1
, دليل, صحفي, مرتجم)لديهم كفاءة لغري تعلياية إنتاج متخرجني الذين  (5

 (.ومباشرة األعاا  احلرة يف جما  التعليم
إنتاج متخرجني سرجانا الذين يتقنون منهجية حبث التعلياي وتعلم اللغة العربية   (4

 .واإلسالمية والفن والثقافة واحلضارة, كألة لتوسيع العلوم
رجع يف تطوير اللغة العربية يف إنتاج نتائج البحوث اليت ميكن استخدامها كا (3

 .املدرسة واملعاهد واملؤسسات التعلياية األخرى
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 تحليل التقويم قسم تعليم اللغة العربية  .ه 
 األهداف الغاية واالسرتاتيجية اإلجنازات, البعثة, الرؤية (1
 وضاان اجلودة ونظم املعلومات , نظم اإلدارة, القيادة, تنظيم املعلم (1
 الطالب واملتخرج (5
 ارد البشرية املو  (4
 التعلم واجلود األكادميي, املنهج (3
 التاويل والوسائل (6
 واحمللية والتعاون, اخلدمة اجملتاع, البحوث (0

 
 المتخرج قسم تعليم اللغة العربية .و 

, (1513-1514)حىت اآلن  1550منذ تأسيس قسم تعليم اللغة العربية عام 
ون يف قطاع التعليم متخرجني ومعظاهم يعال 588قسم تعليم اللغة العربية خيرّج 

وقفا برؤية وبعثة نسبة املئوية للخرجني الذين يعالونفي احلقو  اليت وقفا 
 :يتم احلصو  على هذه البيانات من خال %. 16= بكفاءهتم 

 .تصنيف بيانات مكان العال كل املتخرج (1
 (مناسب أو غري مناسب)جتاع املواقف يف العال  (1
 .ا أو غري مناسب بكفاءتهإضافة إعداد املتخرج الذي يعال مناسب (5
طلب نسبة املئوية املتخرج الذي يعال يف جما  املناسب بكفاءته بتقسيم ثالثة  (4

 %. 16%=155×( 16/155= )النقط مباوع العينة اإلمجالية 
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 عدد المحاضر الثابت قسم تعليم اللغة العربية  .ز 
 1.2جدول 

 أسماء المحاضر
 يعّلم أسماء المحاضر الرقم
 مهارة القراءة احلاجة أمي حماودة املاجستري الدكتورة 1
 تطوير املواد الدراسي عبد احلايد املاجستري. الدكتور احلاج م 1
 علم اللغة العربية رضوان املاجستري 5
 علم األصوات الدكتور عبد الوهاب رشدي املاجستري 4
 تطوير املنهج الدكتور احلاج مفتاح اهلدى املاجستري  3
 علم اللغة النفسي مملوءة احلسنة املاجستريالدكتورة  6
 فقه اللغة الدكتور احلاج أوريل حبر الدين املاجستري 0
 علم الصرف أمحد مبلغ املاجستري 8
 علم اللغة العربية الدكتور سالمت دارين املاجستري 1
 مهارة الكتابة الدكتور احلاج نور هادي املاجستري 15
 علم اللغة العربية ري املاجستريالدكتور احلاج زين بن مس 11
 النحو احلاج بشرى مصطفى املاجستري  11
 نصوص تعليم اللغة  الدكتور احلاج شهداء املاجستري 15
اإللكرتونية تعليم اللغة  الدكتور احلاج توفيق الرمحن املاجستري 14

 العربية
 تعليم اللغة العربية الدكتورة احلاجة ديوي محيدة املاجستري  13
 تعليم اللغة العربية زكية عارفة املاجستري 16
 تعليم اللغة العربية الدكتور احلاج سيف املصطفى املاجستري 10
 تعليم اللغة العربية الدكتور دانيا  حلاي املاجستري  18
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 تعليم اللغة العربية احلاج قامع عقيد جوهري املاجستري 11
 

 الخط العربي إعداد الكتاب التعليمي في: المحث الثاني
 :عالية إعدا الكتاب التعلياي يف اخلط العريب كاآليت

 تحليل الحاجة والمشكلة . أ
. اخلطوة األوىل يف إعداد الكتاب التعلياي يف اخلط العريب هو حتليل احلاجة واملشكلة

يأخذ الباحث . يقوم الباحث بتحليل احلاجة واملشكلة بقيام باملقابلة مع موضوع التجريبة
حماضر خط العريب هو رضوان املاجستري وطالب . العريب واحد وطالب واحدحماضر خط 

 .هو حماد رجا  فلقي
ينا  الباحث احلاجة واملشكلة بأن الطالب يشعرون بالصعوبة عند كتابة احلروف 

هم يستخدمون مصاحف عن حروف املنفصل . العربية يف عالية التعليم اخلط العريب
وهم ال يهتاون عن , لبة مشغولة عن وظيفة املواد اآلخروقا  احملاضر أن الط. واملتصل

وكذلك من طالب يقو  أن الطلبة . أمهية خط العريب يف عالية التعليم اللغة العربية
يصعبون عن تعليم اخلط هو ال جييد عن الكتاب التعلياي يف اخلط العريب اخلاصة يف 

 .قسم تعليم اللغة العربية
 
 جمع البيانات. ب

جياع الباحث . انية من هذا البحث أن يقوم الباحث جباع البياناتيف اخلطوة الث
يف القادم يف بالدنا إندونيسيا كتاب خط العريب . البيانات من كتب اخلط العريب املشهور

واآلن كتاب خط العريب املشهور  , املشهور هو كتبه هاشم حماد البغدادي من العراق
باحث بأخذ املراجع من كتاب حماد شوقي ولذلك ال. كتبه حماد شوقي أفندي من تركيا

 .أفندي
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 أو إعداد اإلنتاجتصميم . ت

خيتار . اخلطوة الثالثة أن يقوم الباحث بتصايم كتاب التعلياي يف اخلط العريب
يستهدف الباحث من هذا البحث (. Borg and Gall) الباحث منوذج التطوير بورغ وغا 

 اخلط العريب لطالب قسم تعليم اللغة التطويري أن ينتج الباحث الكتاب التعلياي يف
 .العربية

وكيفية , واحملفوظات, التاريخ Microsoft Word 2007يف البداية الباحث يكتب بربجمة 
وكان أنواع اآلقالم وكيفية لقط القصبة واآلالت , الكتابة احلروف السهلة للابتدئني

مث , كتابه حماد شوقي  بعده الباحث خيتار الكتاب املشهور هو. لكتابة اخلط العريب
الباحث يكتب احلروف و الكلاة الذي كان فيه من احلروف األلف إىل الياء والكلاات 

 .من جانب ذلك الباحث يعطي املاثالت كتابة اخلطاط من إندونيسيا املشهور. السهلة
بلون َمتلفة يف   Corel Draw X6وكل صفحة وكله بربجمة , يصنع الباحث غالف

 .أمسرغالف ولون ال. كل باب
 .يصنع الباحث الالستبانة لتصديق اخلبري, بعد ذلك

 
 لخبراءتصديق ا. ث

صدقالباحث اإلنتاج من . بعد صنع خطة اإلنتاج فالباحث يقوم بتصديق اإلنتاج
خيتار الباحث رضوان املاجستري كاخلبري املواد . خبري املواد واحملتويات وخبري التصايم

قام الباحث . ر توفيق الرمحن املاجستري كاخلبري التصايمخيتار الباحث الدكتو . واحملتويات
قام الباحث بتصديق اإلنتاج . 1510بتصديق اإلنتاج املواد واحملتويات يوم اإلثنني مايو 

 . التصايم يف نفس الوقت
رضوان املاجستري كاخلبري املواد : قام الباحث بتقومي اإلنتاج إىل اخلربين منها

 . ث الدكتور توفيق الرمحن املاجستري كاخلبري التصايمخيتار الباح. واحملتويات
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. فنا  الباحث تعليقات واقرتاحات اخلرباء, فقام الباحث بتعديل وتصحيح من اإلنتاج
 :وهي كاا يلي
تعديل وتصحيح من رضوان املاجستري بدور خبري يف جما  املواد , فاألو 
دام أنواع األحروف أن إلصالح الرتكيب نقص الصحيح وأحسن استخ, واملتويات
 :يلحق يف االستبانة للخبري كم يلي. الالئقة
 

 3.2جدول 
 نتائج استبانة من خبير في مجال المواد المحتويات

 (رضوان الماجستير)

 بنود التقويم الرقم
 نتيجة التقويم

المعدل  النتيجة
 المئوى

 الدرجة

استخدام الكتاب التعلياي يف اخلط العريب  1
شوقي سهل لبلغ املادة  خط النسخي حماد

 .اخلط العريب إىل الطالب

 جيد جدا 155% 3

مظاهر الكتاب التعلياي يف اخلط العريب  1
خط النسخي حماد شوقي مناسبة 

 .مستخدمة للطالب

 جيد 85 4

كتابة احلروف واجلالة الكتاب التعلياي يف  5
اخلط العريب خط النسخي حماد شوقي 

 .مناسبة

 جيد 85% 4

كل اللقاء الكتاب التعلياي يف وظيفة ل 4
اخلط العريب خط النسخي حماد شوقي 

 جيد جدا 155% 3
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 .مناسب للطالب
تدريبات لكتابة الكلاة إما صفا واحد أو  3

أكثر الكتاب التعلياي يف اخلط العريب خط 
 .النسخي حماد شوقي مناسب

 جيد جدا 155% 3

الكلاات املقدمة الكتاب التعلياي يف  6
يب خط النسخي حماد شوقي اخلط العر 
 .مناسب

 جيد جدا 155% 3

األمثا  لوحة اخلطاط الكتاب التعلياي يف  0
اخلط العريب خط النسخي حماد شوقي 

 .مناسبة ومعينة

 جيد جدا 155% 3

وظيفة لإلختبار النصفي واإلختبار النهائى  8
الكتاب التعلياي يف اخلط العريب خط 

 النسخي حماد شوقي مناسبة ومعينة

 جيد 85% 4

 جيد جدا %045 50 المجموع
 %11,3  المتوسط

 
أما الطريقة املستخدمة لتحليل البيانات من نتائج االستبانة اليت وزعتها إىل رضوان 

 :املاجستري هي برمز
 نتيجة من املعد  املعؤى    

 مجلة مستجيب    = نسبة اجلواب
 

 045 = نسبة اجلواب 
      8 
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        =11,3 % 
 :وضع الباحث املعيار اآلتية, صف نتائج االستبانة وتصنفهاولو 
 

  2.2 جدول
  معيار نتائج االستبانة

 النسبة المئوية التقدير الرقم
 %15-%5 ناقص جدا 1
 %45-%11 ناقص 1
 %65-%41 مقبو  5
 %85-%61 جيد 4
 %155-%81 جيد جدا 3

 
املادة واحملتويات يبلغ إىل نسبة مئوية فالنتيجة من خبري يف جما  حمتوى , وفقا هلذا اجلدو 

 "جيد جدا"وهي على مستوى % 11,3
 

كاا   (رضوان املاجستري)اقرتاحات والتعليقات من اخلبري يف جما  املواد احملتويات هناك 
 :يلي
 ,كتابة األمثا  احلروف غري الكبري .1
 وجب على الباحث يكامل بطريقة كتابة احلروف إما منفردا وإما باملتصل مع .1

 ,احلروف اآلخر
  .بكيفية يذكر عن اخلط املنتشر .5
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توفيق الرمحن املاجستري بدور خبري يف . تعديل وتصحيح من الدكتور احلاج ر, فالثاين
 :يلحق يف االستبانة للخبري وربطا كاا يلي. جما  تصايم

 2.2جدول 
 نتائج االستبانة من خبير في مجال تصميم

 (ماجستيرتوفيق الرحمن ال. الدكتور الحاج ر)

 بنود التقويم الرقم
 نتيجة التقويم

 النتيجة
المعدل 
 الدرجة المئوى

استخدام الكتاب التعلياي يف اخلط العريب  1
خط النسخي حماد شوقي سهل لبلغ املادة 

 .اخلط العريب إىل الطالب

 جيد جدا 155% 3

مظاهر الكتاب التعلياي يف اخلط العريب  1
ة خط النسخي حماد شوقي مناسب

 .مستخدمة للطالب

 جيد 85% 4

كتابة احلروف واجلالة الكتاب التعلياي يف  5
اخلط العريب خط النسخي حماد شوقي 

 .مناسبة

 جيد 85% 4

وظيفة لكل اللقاء الكتاب التعلياي يف  4
اخلط العريب خط النسخي حماد شوقي 

 .مناسب للطالب

 جيد جدا 155% 3

حد أو تدريبات لكتابة الكلاة إما صفا وا 3
أكثر الكتاب التعلياي يف اخلط العريب خط 

 .النسخي حماد شوقي مناسب

 جيد  85% 4
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الكلاات املقدمة الكتاب التعلياي يف  6
اخلط العريب خط النسخي حماد شوقي 

 .مناسب

 جيد  85% 4

األمثا  لوحة اخلطاط الكتاب التعلياي يف  0
اخلط العريب خط النسخي حماد شوقي 

 .مناسبة ومعينة

 جيد جدا 155% 3

وظيفة لإلختبار النصفي واإلختبار النهائى  8
الكتاب التعلياي يف اخلط العريب خط 

 النسخي حماد شوقي مناسبة ومعينة

 جيد 85% 4

 جيد جدا %055 53 المجموع
 %80,3  المتوسط

 
أما الطريقة املستخدمة لتحليل البيانات من نتائج االستبانة اليت وزعتها إىل 

 :املاجستري هي برمز رضوان
 نتيجة من املعد  املعؤى    

 مجلة مستجيب    = نسبة اجلواب
 

 505 = نسبة اجلواب 
      8 

        =80,3 % 
 :وضع الباحث املعيار اآلتية, ولوصف نتائج االستبانة وتصنفها
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  2،5جدول
  معيار نتائج االستبانة

 النسبة املئوية التقدير الرقم
 %15-%5 ناقص جدا 1
 %45-%11 ناقص 1
 %65-%41 مقبو  5
 %85-%61 جيد 4
 %155-%81 جيد جدا 3

 
فالنتيجة من خبري يف جما  حمتوى املادة واحملتويات يبلغ إىل نسبة مئوية , وفقا هلذا اجلدو 

 "جيد جدا"وهي على مستوى % 80,3
 

توفيق الرمحن . رالدكتور احلاج ) جما  تصايماقرتاحات والتعليقات من اخلبري يف هناك 
 :كاا يلي  (املاجستري
 ,(صفحة)الكتاب يصنع بالقّلب  .1
 ,هناك صفحة لتدربات .1
 ,هناك صفحة للقياة .5
 و من حنية تصايم متواز, يف العام هذا الكتاب جيد .4
 .صفحة الكاملة هم جيد, أنواع احلروف, جتليد, جودة القرطاس, لونه .3
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 تعديالت اإلنتاج . ج

اإلصالح باعتااد على . يصلح اإلنتاج قبل التجريبة فالباحث, بعد تصديق اإلنتاج
 . صفحة وإما من جهة املواد يعين عن احلروف املنفرد أو متصل و كيفية لكتابته

 االنتاج فعاليةتجريبة  . ح

فالباحث يقوم بتجريبة , وبعد حصو  على الكتاب التعلياي والقيام بالتصحيح
يف قسم تعليم اللغة ( ICP)امج فصل الدولية اإلنتاج يف  قسم تعليم اللغة العربية يف الربن

 .العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
أخذ الباحث  اإلختبار . 1510مايو  11قام الباحث التجريبة املبدئية يف التاريخ 

 . القبلي واإلختبار البعدي واملقابلة يف فصل ذلك بعضه

 تعديالت نهائية . خ
أصلح الباحث اإلنتاج . إلنتاج للارة الثانية بعد التجريبة احملدودةأصلح البحث ا

فيطبع الباحث اإلنتاج بعد . حسب اقرتاحات من نتيجة املقبلة من التجريبة احملدودة
 .تعديالت هنائية يف الطبعة

 نتاج النهائيةاإل . د
رة يف فالباحث يطبع اإلنتاج يف الطبعة وذه هي اخلطوة األخري, بعد تعديالت هنائية 

 .تطويراإلنتاج أي الكتاب التعلياي يف اخلط العريب
 مواصفات كتاب التعليمي في الخط العربي : المبحث الثالث
سيحبث الباحث يف مواصفات الكتاب التعلياي يف اخلط العريب من , يف هذا املبحث

 . نتاج النهائيةاإلأو  الطبع قبل تصديق اإلنتاج حىت 
 صديق الخبراءي الخط العربي قبل تمواصفات الكتاب التعليمي ف . أ

 نتاج النهائيةاإلخصائص الكتاب التعلياي يف اخلط العريب قبل 
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يستخدم  .Corel Draw X6واملواد بربجمة , صفحة, يصام الباحث غالف .1
 .الباحث خط املناسب لطلبة

يف كتابة املقدمة و املفهرس   Times New Roman 12يستخدم الباحث خط  .1
 . عريب والطريقة أو كيفية لكتابة احلروف باللغة اإلندونيسيا والتاريخ اخلط ال

يستخدم الباحث خط النسخي حماد شوقي أفندي تركيا املشهور يف كتابة قواعد  .5
 . احلروف اهلجائية

 
 
 
 
 
 
 

 صورة غالف الكتاب التعلياي .4.1
 
 
 
 
 

 تاريخ اخلط العريب .4.1
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 صفحة التدريبات يف كل اللقاءات .4.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثا  اخلط العريب يف مسابقة تالوة القرآن يف إندونيسياأم .4.4
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 بعد تصديق الخبراء مواصفات الكتاب التعليمي في الخط العربي. ب
الكتاب هذه هي مواصفات . بعد تصديق اإلنتاج فالباحث يقوم بإصالح اإلنتاج

 بعد إصالح اإلنتاج حسب اقرتاحات اخلبريين إما من خبري التعلياي يف اخلط العريب
 :املواد واحملتويات وإما من خبري التصايم

 بعد تصديق اإلنتاج الكتاب التعلياي يف اخلط العريبمواصفات 
 زيادة كيفية لكتابة احلروف املنقطعة والوصل .1
 زيادة التاثيل اخلط العريب املنتشر .1
 زيادة الصفحة للقياة .5
 زيادة الصفحة لتدربات .4
, ن كتابة احلروف املتصلةهناك م)زيادة التدربات من السهل إىل الصعب  .3

 (والكاملات الطويلة والكاملة, والكلاات
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمة. 4,3
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 الفهرس. 4,6
 
 
  
 
 
 
 
   

 أنواع اخلط العريب .4.0
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 هذا من أنواع اخلط العريب اجلديد. 4,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخلط املشهور يف إندونيسيا. 4,1
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لباب الثالثة عن كيفية أو طريقة لكتابة احلروف يبدأ باألف صورة يف ا. 4,15
 إىل الياء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هذه صفحة لتدربات كل احلرف. 4,11
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 التدربات لكتابة احلوف املتصل. 4.11
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التدربات لكتابة الكلاة. 4.15
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 التدريبات لكتابة الكلاات الطويلة والكاملة. 4.14
 

 اإلختبار النصفي. 4.13
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 اإلختبار النهائي. 4.16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 غالف الوراء. 4.10
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 ربي عالكتاب التعليمي في الخط ال استخدامفعالية : المبحث الرابع
استخدم الباحث االختبار ملقياس كفاءة الطلبة عن اخلط العريب قبل جتربة كتاب 

االختبار القبلي ملعرفة كفاءة الطلبة : وهو نوعان. ااملصام وبعده تعلياي يف اخلط العريب
االختبار البعدي ملعرفة : والثاين. الكتاب التعلياي يف اخلط العريباخلطية قبل تطبيق 

 .الكتاب التعلياي يف اخلط العريبفعالية 
قسم الباحث االختبار يف تطبيق هذا الكتاب التعلياي إىل االختبار القبلي 

حصل الباحث على البيانات من االختبار القبلي من نتيجة كفاءة  .واالختبار البعدي
ورسم . الكتاب التعلياي يف اخلط العريبالطلبة عن اخلطية قبل التطبيق على استخدام 

وحصل الباحث على البيانات من االختبار . يف اجلدو  اآليت (X1)الدرجة القبلية بعالمة 
لعريب بعد التطبيق على استخدام الكتاب البعدي من نتيجة كفاءة الطلبة عن اخلط ا

حصل . يف اجلدو  اآليت (X2) ورسم الدرجة البعدية بعالمة. التعلياي يف اخلط العريب
الباحث على البيانات من نتيجة االختبار القبلي والبعدي يف قسم تعليم اللغة العربية من 

 . يف اجلدو  اآليت (N)ورسم عدد املختربين بعالمة . عشر طالبا
قد توصل الباحث إىل حتليل النتائج بتحليل نتيجة االختبار القبلي واالختبار 
البعدي يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

 .الغرض من هذا التحليل ملعرفة الفرق بني االختبار القبلي واالختبار البعدي. ماالنج
 

 2.4 جدول
 ي االختبار القبلي والبعدينتائج الطلبة ف

 أسماء الطالب رقم
(N) 

 االختبار القبلي
(X1) 

االختبار 
 البعدي

(X2) 

 Ahmad Dzulqornain حماد ذوالقرنني 1
H 

05 83 
 Luluk Nur A 63 05 لؤلؤ نور 1
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 Aditia Maulana 65 05 أديتيا موالنا 5
 Aah Istiqomah 05 85 أأه استقامة 4
 Shafrul Fajri 04 85 صفر الفجر 3
 Firsa Afra Y 85 15 فرشى أفرى 6
 Inka Silvia M 64 08 إنكا سلفية 0
 Evi Nur Rohmah 68 03 إيفي نور رمحة 8
 Rosyidah Masruroh 65 05 رشيدة مسرورة 1
 Catur Nurul A 65 03 جاتور نور 15
 Muhammad Imron 81 15 حماد عارن 11
 Adinda Nadia 03 85 أدندا نديا 11
 Qurrotul ‘Ayun 04 85 قرة األعني 15
Romald Abdul F رما  عبد الفتاح 14  63 05 
 M. Fajar Ilham 81 15 حماد فجر إهلام 13
 Des Tini Sholihah 86 15 ديس تيين صاحلة 16
 Ikhal M.H 64 05 ه.إخا  م 10

71 65,18         01 
 

 املعدلة من االختبار القبليمن اجلدو  السابق اتضح الباحث أن النتيجة 

X1∑=65,18 والنتيجة املعدلة من االختبار البعدي X2∑=01  فنيتجة االختبار البعدي
الكتاب التعلياي  وهذا يد  على أن. (01)أكثر من نتيجة االختبار القبلي ( 65,18)

مية لطالب قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسال يف اخلط العريب
  .احلكومية ماالنج
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 2.4جدول 
   tنتائج الطلبة في االختبار القبلي والبعدي وحساب االختبار 

 أسماء الطالب رقم
(N) 

االختبار 
 القبلي

(X1) 

االختبار 
 البعدي

(X2) 

D 
(X2-X1) 

d² 

1 
حماد 
 ذوالقرنني

Ahmad 

Dzulqornain 
H 

05 83 13 113 

 Luluk Nur A 63 05 3 13 لؤلؤ نور 1
 Aditia ديتيا موالناأ 5

Maulana 
65 05 15 155 

 Aah أأه استقامة 4

Istiqomah 
05 85 15 155 

 Shafrul Fajri 04 85 6 56 صفر الفجر 3
 Firsa Afra Y 85 15 15 155 فرشى أفرى 6
 Inka Silvia إنكا سلفية 0

M 
64 08 14 116 

8 
إيفي نور 
 رمحة

Evi Nur 
Rohmah 

68 03 
0 41 

1 
رشيدة 
 ورةمسر 

Rosyidah 

Masruroh 
65 05 

15 155 

 Catur Nurul جاتور نور 15

A 
65 03 11 144 

 Muhammad حماد عارن 11
Imron 

81 15 8 64 
 Adinda أدندا نديا 11

Nadia 
03 85 3 13 

 Qurrotul قرة األعني 15
‘Ayun 

04 85 6 56 

                                                                 
56

تطوير الكتاب التعلياي ملادة النحو باستخدام خريطة املفاهيم لطلبة معهد .عبد اهلل فقيه سيوطي. ن حبث جامعينقل اجلدو  م 
   1516. مفتاح احلكاة اهلروين تراووالن ماجاكرطا
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14 
رما  عبد 
 الفتاح

Romald 

Abdul F 
63 05 

3 13 

13 
حماد فجر 

 هلامإ
M. Fajar 

Ilham 
81 15 

1 81 

16 
ديس تيين 
 صاحلة

Des Tini 

Sholihah 
86 15 

4 16 

 Ikhal M.H 64 05 6 56 ه.إخا  م 10

 2 

65,18  
       

01 =110 
= 

13,81 

 

= 
5118 

 
لكتاب املصام فعالية هذا ا من اجلدو  السابق أدخل الباحث هذه النتيجة ملعرفة

 :باخلطوات األتية
 تعيني فروض البحث : اخلطوة األوىل. 

ho :املغزي على كفاءة الطلبة بعد تطبيق الكتاب التعلياي يف اخلط  ما فيه الفرق
العريب لطالب قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

 . احلكومية ماالنج
H1 :  كفاءة الطلبة بعد تطبيق تطبيق الكتاب التعلياي وجود الفرق املغزي على

يف اخلط العريب لطالب قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم 
 . اإلسالمية احلكومية ماالنج

 تعني املعيار االختياري: اخلطوة الثانية 
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اإلجصائي مبعىن  tمن نتيجة >  t-tableإذا كان : املعيار االختباري على جهتني
 .مردود Ho مقبو  و H1 أن
 تعيني نتائج اإلحصائية يف االختبار القبلي واالختبار البعدي باملز : اخلطوة الثالثة

 . tاختار 
 

 

 

 

 

 
 

 قياة املقارنة=   1
Mx1   =متوسط االختبار القبلي  
Mx2   =متوسط االختبار البعدي 

SE  =معيار األخطاء 
SD  = معيار االحنراف 

SEMx1-Mx2  =معيار االحراف من معدايل املتغريين 
 

= ∑D² و D∑  = 21 اتضح لباحث أن: من اجلدو  السابق حساب االختبار

مث أدخل الباحث هذه النتيجة حلساب االحنراف املعياري من الفرق بالرمز   2 3
 :األيت
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 :مث حسب اخلطاء املعياري متوسط الفرق بالرمز

 

 

 

 

 :دام الرمزباستخ  tمث حسب 

 

 

 

يرجع إىل  16 مث العدد df =10-1  ووجد أن df =1-N: بالرمز  dfحسب الباحث
املوجودة يف اجلدو  عند  tوقد اتضح أن قياة . املوجودة يف اجلدو  املعترب tقياة 
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فعرف . t 1,051تعرض على اجلدو   كاا  5,53: إذا %. 13مستوى الثقة هي 
 (.1,051< 4)املوجودة يف اجلدو  وهو  tأكثر من قياة  tالباحث أن قياة 

واملعىن وجود . مردود  hoمقبو  و H1 اعتاادا على حساب النتيجة األخرية أن 
وتلك . الفرق املغزي على كفاءة الطلبة بعد تطبيق الكتاب التعلياي يف اخلط العريب

.     ط العريبالبيانات تد  على أن هذا الكتاب املصام فعالية يف تعليم اخل

قابلة مع الطالب قسم تعليم اخلط العريب يف فصل الربنامج الفصل املنتيجة من 
 :كاا يلي, (ICP)ة الدولي
باستخدام هذا الكتاب التعلياي أشعر باحلااسة يف عالية عالية تعليم اخلط  .1

 وأشعر وأفهم عن اخلط العريب. العريب ألنه كان التاثيل بالقواعد اخلطية الكاملة
يف عالية تعليم اخلط أشعر . باستخدام هذا الكتاب ألنه سهال يف عاليته

هذا الكتاب الينقص . باملسرور يف تعليم اخلط العريب ألنه عالّي يف استخدامه
الصعوبة يف تعليم اخلط العريب لكن هذا الكتاب يساعد يف عالية تعليم اخلط 

شجع للاتعلم اخلط العريب هذا الكتاب ي. العريب يف قسم تعليم اللغة العربية
بعد استخدام هذا الكتاب أشعر أن تعليم اخلط العريب . العاما وللابتدئني خاصا
 1 .هو ليست املادة الصعوبة

. أشعر باحلااسة بالشّدة يف عالية تعليم اخلط العريب باستخدام هذا الكتاب .1
اخلط  يكفي ليفهم, أشعر يفهم بالسرعة عن اخلط العريب باستخدام هذا الكتاب

أشعر املسرور هبذا الكتاب . تعليم اخلط العريب العريب هبذا الكتاب ألنه سهال يف
ألنه الصعوبة الذي أشعر يف عالية تعليم اخلط العريب يتنقص بسبب استخدام 

وهذا , هذا الكتاب مل يكن احللو  كله يف عالية تعليم اخلط العريب. هذا اكتاب
لكن هذا . ور سأم يف هذا املادةالكتاب ناقص عن جذب حىت مازلت بشع

                                                                 
 1

 1510مايو  11. مقابلة مع حماد فجر إهلامي 
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الكتاب يعطى فهم يف تعليم اخلط العريب وبعد تعليم باستخدام هذا الكتاب 
   .أشعر أن اخلط العريب ليست املادة الصعوبة بل سهولة

أشعر بالشجاعة يف تعليم اخلط العريب ألهنا باستخدام هذا الكتاب التعلياي يف  .5
أشعر فهاا بالسرعة باستخدام هذا . اخلط العريب عالية تعليم اخلط العريب

هذا . الكتاب ألنه عالية تعليم السهولة ونظرا اخلطأ يف تعليم اخلط هبذا الكتاب
الكتاب سهال يف عالية تعليم ألن نستطيع حيسب اخلط الذي نكتب واخلط  

أنا مسرور يف تعليم اخلط العريب بعد تعليم باستخدام هذا . كاا يف املثا 
والصعوبة يف عالية تعليم اخلط العريب . جع لعالية األحسنالكتاب ألنه يش

هذا الكتاب هو حل يف الصعوبة تعليم اخلط . يتنقص باستخدام هذا الكتاب
ال .العريب ألنه يكال باألوان املختلفة وأسهل لنا يف عالية تعليم اخلط العريب
اخلط إذا أشعر أيضا السأم يف تعليم اخلط هبذا الكتاب ألنه سيشجع يف تعليم 

    .نظر هذا الكتاب
باستخدام , أشعر بالتشجيع لتعليم اخلط العريب ألن كتابه بالون كله حت ال ميل .4

وهو سهال بالطريقة الدرجة من , هذا الكتاب يساعدين لفهم اخلط العريب
باستخدام النقطة يساعدين , هذا الكتاب جذب لنظره   .السهلو إىل الصعبة
, املسرور يف تعليم اخلط باستخدام هذا الكتابأشعر ب, لكتابة اخلط اعريب

ال أشعر أيضا , والصعوبيت ينقص ألنه مقاس احلروف الذي يساعد لكتابة الروف
أشعر بالتشجيع يف تعليم اخلط العريب ألن يف هذا الكتاب يشرح كيفية     .سأم

سهال يف , أفهم بالسريعة لكن يف عالية تعليم ينقص لفهاها, كتابة اجليد
ألنه كثري من التدريبات , فرحان, ألن موجودة إرشادات يف كتابة احلروف عاليته

                                                                 
 1510مايو  11. مقابة مع حماد عارن 38
 1510مايو  11. تقامةمقابلة مع أأه اس 31

 1510مايو  11مقابلة مع ديس تين سبيلة  65

 1510مايو  11مقابلة مع إخا  حماد   61
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أشعر بالتشجيع ألن هبذا الكتاب أفهم كيفية   2 .ليحّد الكفاءة كتابة احلروف
أنا فارحان هبذا الكتاب ألن عندي , لوال املريب ال يفهم بالسريعة, كتابة احلروف

هذا الكتاب , ألن هبذ الكتابالصعوبة يستطيع أن ينقص , املرجع لتعليم اخلط
الكتابة ليست , ال يستطيع  أن يكون احللو  لكن هبذا الكتاب ينقص الصعوبة

أشعر بالتشجيع يف تعليم اخلط العريب ألنه اخلط  3 .الكتاب لكن الشعور
والنقطة املوجودة يساعدين يف كتابة اخلط العريب ألهنا يستطيع ملعرفة توازن يف كل 

أشعر بالتشجيع يف تعليم  4 .ة ألن يسعدين هبذا الكتابأفهم بالسريع, حرف
أفهم يف تعليم اخلط ألن , اخلط العريب ألنه سهال جدا بالنقطة يف كل حرف

تعليم  اخلط هبذا الكتاب سهال ألن فيه يشرح كيفية , سهال ليقلد يف الكتابة
 ,أشعر باملسرور هبذا الكتاب ألنه سهال لكتابته, الكتابة اخلط بالتفصيل

هذا الكتاب يعطى , الصعوبة يف تعليم اخلط العريب ينقص هبذا الكتاب
   .هبذا الكتاب اليشعر سأم ألنه جذب, للابتدئني

هبذا الكتاب يشعر شجاعة يف تعليم اخلط ألنه فيه األمثا  السهلة لعالية  .3
هذا الكتاب , أمهية يف تعليم اخلط العريب هو عالية باالستقامة, للابتدئني
الصعوبة , باحلروف اليصعب لتطبيق وتسلط على اخلط للابتدئني يسهل يسعد

يشعر شجاعة هبذا الكتاب ألن األمثاله    .ينقص بسبب عايلة باالستقامة
هناك األمثا  , هذا الكتاب هناك كيفية حىت أفهم بالسريعة, جيد وجذب
هناك األمثا  كل حرف , باطريقة الواضحة, هذا الكتاب سهلة 1 .وجذب
اليشعر شجاعة يف تعليم    . لة للابتدئني ألن بالطريقة اجليدةوسه, واضح

                                                                 
 1510مايو  11مقابلة مع أدندا نديا   61

 1510مايو  11مقابلة مع قرة األعني  65
150مايو  11مقابلة مع جاتور نور العزيزة  64

 
ايو  11مقبلة مع إنكا سلفيا مسرورة  63  150م
 1510مايو  11بلة مع إيفي نور رمحة مقا 66
 1510مايو  11مقابلة مع أدتيا موالنا  60

 1510مايو  11مقابلة مع صفر الفجري  68
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هذا الكتاب يسهل يف تعليم , اخلط هبذا الكتاب ألنه مل يعرف هذا الكتاب
يشعر شجاعة تعليم اخلط العريب هبذا الكتاب ألن هبذا الكتاب    .اخلط العريب

حمتاجا بالوقت , يسهل تعلياية بالفهم قواعده واألمثاله املكتوب يف هذا الكتاب
مسرور ألن فيه األمثا  اخلط العريب , طويلة لفهم اخلط العريب هبذا الكتاب

  1.الزم علينا لتدريبات يف خارج الفصل, الواضح
 

أن هذا الكتاب التعلياي يف اخلط العريب جيد جدا انطالقا مبا سبق نستخلص 
اسب هلم وللابتدئني لطالب قسم تعليم اللغة العربية مبواصفاهتا وجذبتها اخلاص ومن

 .اخلاصة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                 

 1510مايو  11مقابلة مع لؤلؤ نور عاتقة  61
 1510مايو  11مقابلة مع أمحد ذوا القرنني  05
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 الفصل الخامس
 خاتمة

 
 ملخص نتائج البحث . أ

بعد التطبيق على استخدام الكتاب التعلياي يف اخلط العريب لطالب قسم تعليم 
اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيااإلسالمية احلكومية ماالنج قد وصل الباحث إىل 

 :صه كاا يلياالستنتاج األخري واستخل
, نظرا إىل الكتاب التعلياي يف اخلط العريب لطالب قسم تعليم اللغة العربية .1

 :تتكون ملواصفات وهي
هذا الكتاب التعلياي يف اخلط العريب يف خط النسخي وكتب باللغة العربية . أ

 .وإندونيسيا
يستعد هذا الكتاب للطلبة املبتدئني بقسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا . ب
 .الك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجم
أنواع اخلط العريب من , حمفوظات, يف البداية عندها التاريخ يف اخلط العريب. ت

يف هذا الكتاب هناك كيفية لكتابة احلروف .  قادم حىت اآلن الشهور
 .واألمثا  من اخلطاط إندونيسي

خصوصا , هذا الكتاب يستخدم بالطريقة السهلة لكتابة اخلط العريب . ث
 .للابتدئني يف تعليم اخلط العريب

إن الصالحية من الكتاب التعلياي يف اخلط العريب قد عرفها بتقومي النتيجة من  .1
تعليق اخلبري من حيث تصاياها ومضاوهنا ومن نتيجة تعليق احملاضر عنها يف 

 .أهنا قد حصلت إىل الدرجة العالية. املالحظة واالستبانة
 
 



75 
 

 توصيات البحث . ب
 :يقدم الباحث التوصيات الرئيسية كاا يلي ،ا من نتائج البحثانطالق
أن يهتم احملاضر باستخدم الكتاب التعلياي يف اخلط العريب لرتقية كفاءة الطلبة  .1

 .يف تعليم اخلط العريب
ينبغي على املشتغلني بعلم اخلط العريب أن يهتم بنتيجة هذا البحث يف تأليف  .1

 .الكتاب التعلياي ي اخلط العريب
يستطيعون أن يصبحوا هلذا البحث مرجعا ومصادرا يف , وعلى الباحثني بعد .5

 .حبوثهم العلاية ويتطورون هذا البحث تطورا أوسع
 مقترحات البحث. ت
 :ينبغي على الباحث أن يقدم املفرتحات اهلامة التالية، اء على نتائج البحثنب
التعلياي يف اخلط ينبغي على الباحثني األخرين أ يبحثوا يف املستقبل عن إعداد  .1

 العريب 
إن هذا البحث قام يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم  .1

وأن يصل هذا البحث يف اجلامعات ويف أوجه أو , اإلسالمية احلكومية ماالنج
 .سع
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PENGANTAR 

INSTRUMEN PENILAIAN PRODUK PENGEMBANGAN BUKU AJAR 

KEPADA AHLI MATERI PEMBELAJARAN 

 

Yth. 

Bapak  Ridwan, M.Pd.I 
Di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 
 

 
Assalamu’alaikum   Wr.  Wb  

Dalam rangka penyusunan skripsi sebagai syarat tugas akhir perkuliahan  
semeter genap di jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Peneliti  mendesain sebuah produk pembuatan buku ajar mata kuliah Khat Arobi 
berupa “Buku Panduan Khat Naskhi Muhammad Syauqi”yang didesain sebagai 

sarana pembelajaran di jurusan Pendidikan bahasa Arab.  

Supaya produk ini benar-benar untuk memepermudah kegiatan belajar 
mengajar, maka peneliti memohon kesediaan Bapak untuk meluangkan waktu 
untuk  mengisi angket berikut sebagai penguji (ahli) dalam materi pembelajaran. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini bahwa angket tersebut dapat 

mengetahui seberapa jauh validitas dan desain Buku Panduan Khat Naskhi 
Muhammad Syauqi mata kuliah Khat Arobi yang peneliti produksi. Dengan 
produk ini  kemudian digunakan dalam kegiatan belajar mengajar setelah  

diadakan perbaikan sesuai dengan data yang peneliti peroleh dari hasil penelitian 
ini.  

Atas perhatian Bapak Ridwan, M.Pd.I dalam mengisi angket ini, peneliti 
mengucapkan banyak terimakasih.  

Wassalamu’alaikum  Wr.  Wb  

Malang,  02 Mei 2017 

 Peneliti 

 Jamudin 
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