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 الباب األول
 مقدمة

 خلفية املشكلة: الفصل األول
( 2) ِمْن َعَلٍق ْلِإنسَََٰنٱَخَلَق  (1) َخَلَق لَِّذىٱَربَِّك  ْسِمٱِب ْقَرْأٱ )) قال تعاىل: 

( (( 5) َما َلْم َيْعَلْم ْلِإنسَََٰنٱَعلََّم  (4) ْلَقَلِمٱَعلََّم ِب لَِّذىٱ (3) ْلَأْكَرُمٱَوَربَُّك  ْقَرْأٱ
[ فأضاف تعليم اخلط إىل نفسه، وامَتنَّ به على عبادة؛ وناهيك 5-1العلق: ]

 .1بذلك شرفا!
[ فأقسم 1( (( ]القلم: 1) َوَما َيْسُطُروَن ْلَقَلِمٱَو ٓن ۚوقال جل وعال: ))  

 مبا َيسُطرونه.
( (( 4)َأثََٰرٍة مِّْن ِعْلٍم اس رضي اهلل عنهما يف قوله تعاىل: )) وعن ابن عب 

 .2[ أنه اخلط كما تقدم الكالم عليه4]األحقاف: 
ميكن االنسان  باللغة اللغة هي أداة اتصال يستخدمها كل كائن يف العامل. 

لغة، خصوصا اللغة العربية يف أن يقدم مايف ذهنهم من أفكار واراء. يف تعليم ال
ونة آخرية نرى كثريا من الطالب والطالبات الذين يشعرون بصعوبة يف اتقان اآل

                                                 
 .9ه(، ص. 1435م/ 2114)بريوت: دار الكتب العلمية،  مرجع الطالب يف اخلط العريبخالد حممد املصري اخلطاط،  1 

 .9) املرجع السابق (، ص.  مرجع الطالب يف اخلط العريبخالد حممد املصري اخلطاط،  2 
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اللغة العربية، سواء كان يف اتقان مهارات االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة 
 باكثر.

تعليم اللغة، بشكل عام تقدميه بأربعة مهارات لغوية. أى لغة كانت،  
مي هذه املهارات األربع وهى مهارة وكذلك اللغة العربية البد هلا من تقد

 .3االستماع، ومهارة الكالم، ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة
يقول فوزي ساليم عفيفي، عن العالقة بني اخلط العريب واللغة العربية، إن  

وسيلة التعبري الشفوي يف شكل كلمات ينمو تقدميها عن طريق الفم، وأما 
ابة اخلط العريب فتنمو جبمال اخلدوش وسائل اإلعالم بشكل بصري من كت

والشكل. وتعليم الكتابة بشكل عام وكيف عملية عمل اخلط العريب بشكل 
صاص. وهذا سيساعد على خلف صفات التفوق والتقليد اجليد مثل االنضبط، 
واحلفاظ على الدقة يف العمل، والصرب، والتقشف، واهلدوء. إضافة إىل ذلك 

و فروعها أو حاشية أو ى مجال كتابة املوضوعات أسيتعود املتعلم للحفاظ عل
 4مش.فواصل أو هوا

                                                 
 . 5(، ص.2114جوكجاكرتا : نورما ميديا، )  Tata Bahasa Arab Sistematisمولدين سوكمتو وأمحد منوير،  3 
. جاكرتا: دار 1أر )ط. ترجم. ديدين سرياجدين. Cara Mengajar Kaligrafi (Pedoman Guru)فوزي ساليم عفيفي,  4

  . 53(، ص.2112العلوم، 
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بني هذه املهارات األربع، مهارة الكتابة هي املهارة العليا. تعليم الكتابة  
يتركز على ثالثة أمور هي: كفاءة الكتابة بكتابة صحيحة، وكفاءة حتسني اخلط، 

 .5وكفاءة التعبري عن األفكار تعبريا واضحا دقيقا
كانت الكتابة مظهرة من مظاهر احلضارة، وهي تتبع يف منوها وتطورها و 

تقدم العمران. والكتابة وهي الفن اللغوي الرابع فيقصدهبا التعبري الذي نسمية 
حنن عادة بالتعبري التحريري، أما اإلمالء واخلط فيمكن تسميتهما باملهارة الكتابية 

لرسم السليم للحروف والكلمات املساعدة، أو مهارات التحرير العريب وهي ا
كتابة اللغة .  كفاءة 6واجلمل منفصلة ومتصلة، وعالمات الترقيم، واخلط اجلميل

 العربية املقصودة يف هذه الرسالة وهي مهارة اإلمالء.
ذلك ما يلهم الكاتبة للقيام بالبحث عن تأثري تطوير اخلط العريب على 

صف الرابع اإلبتدائى مبعهد التربية تالميذ ال لدىكفاءة كتابة اللغة العربية 
 .تانالندنية جاها جاال لدىا

 

 

                                                 
مالنج: ) Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Stategi, Materi dan Mediaعبد احلميد،  5 

 .49(، ص.2112جامعة اإلسالمية احلكومية مالنج فريس، 
 .6(، ص. 2112عريب، )القاهرة: دار الفكر التدريس فنون اللغة العربية، علي أمحد مدكو،  6 
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  الفصل الثاىن: حتديد املشكلة
 ت السابقة، قدمت هنا أسئلة تكونبناءا على ما قدمت الباحثة من اخللفيا

 حتديدا ملشكالت البحث فيما يلي:

تالميذ الصف الرابع اإلبتدائى مبعهد  لدىكيف كفاءة كتابة اللغة العربية   -1
 ؟بنتائج قبل تطوير اخلط العريب تانالندنية جاها جاال لدىالتربية ا

تالميذ الصف الرابع اإلبتدائى مبعهد  لدىكيف كفاءة كتابة اللغة العربية  -2
 نية جاها جاال تانالند بنتائج بعد  تطوير اخلط العريب؟لدىالتربية ا

اخلط العريب على كفاءة كتابة اللغة العربية ير بعد تطوتأثري  هل هناك  -3
نية جاها جاال لدىتالميذ الصف الرابع اإلبتدائى مبعهد التربية ا لدى

 ؟تانالند

 توضيح معىن املوضوع: لثثاالفصل ال
إن كتابة الرسالة العلمية حتتاج إىل حتديد البحث. فقبل احلوض ىف 
احلديث عن ذات البحث ىف هذه الرسالة ينبغى للكاتبة أن نشرح معاين الكلمات 
الواردة ىف موضوع الرسالة العلمية البسيطة تسهيال لفهم ماىف هذه الرسالة من 

 الكلمات، وهى: 



5 

 

 

 

الطريقة املستطيلة يف  -الطريق و -السطر و-اخَلطُّ )خطط( : الكتابة و -1
 .7كلُّ ما له طول )ج( خطوط-الشئ و

للعمل :  -الكفاءة )كفأ(: حالٌة يكون هبا الشيء مساويا لشيء آخر و -2
 . 2اجلدارة به والقدرة على ُحسن تصريفه

 .9كل ما ُيكَتُب -الكتابة )كتب(: صناعة الكاتب  و  -3

كفاين يف كتابه ن األلدىيف بيان حقيقة اخلط قال الشيخ مشس ا
إشاد القاصد(( يف حصر العلوم: ))وهو علم تتعرف منه صور احلروف ))

املفردة، وأوضاعها، وكيفية تركيبها خطا أو ما يكتب منها يف السطور، 
وكيف سبيله أن يكتب، وما ال يكتب، وإبدال ما يبدل منها يف اهلجاء 

 .11ومباذا يبدل((
 واصطالحا .11واملعاىن اتاألصو رموز رسم عملية هي لغة الكتابة

 للتعبري املستعملة الرمزية األداة ألهنا .والتعبري واإلمالء اخلط مايشتمل هي
 12بالكتابة األفكار عن

                                                 
  .145.ص،م(2111ه/1431)الطبعة األوىل؛ لبنان: دارالنفائس، إألساسي ‘معجم النفائس اروبني حسني،   عبدهلل 7 

  .222 .ص،(املرجع السابق) إألساسي‘معجم النفائس اروبني حسني،   عبدهلل 8 

  .292.ص،(املرجع السابق)إألساسي ‘معجم النفائس اروبني حسني،   عبدهلل 9    
 .12-11) املرجع السابق (، ص.  مرجع الطالب يف اخلط العريبخالد حممد املصري اخلطاط،  10 
 .216ص.  ،)سنة بدون لبنان، مكتبة  :لبنان( العربية املصطلحات ، املعجماملهندس وكامل وهبه جمدى 11 
 .151-149(، ص. 1923)بدون مكان : داراملعارف، العربية  اللغة تدريس ىف التوجيه السمان، على حممود 12 
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 : األغراض والفوائدالفصل الرابع
 أغراض البحث -أ

 األغراض اليت يراد احلصول عليها يف هذا البحث هي:
تالميذ الصف الرابع اإلبتدائى مبعهد  لدىكفاءة كتابة اللغة العربية ملعرفة  -1

  نية جاها جاال تانالند بنتائج قبل تطوير اخلط العريبلدىالتربية ا

تالميذ الصف الرابع اإلبتدائى مبعهد  لدىملعرفة كفاءة كتابة اللغة العربية   -2
 نية جاها جاال تانالند بنتائج بعد تطوير اخلط العريبلدىالتربية ا

اخلط العريب على كفاءة كتابة اللغة العربية عد تطوير بتأثري وجود ملعرفة   -3
نية جاها جاال لدىتالميذ الصف الرابع اإلبتدائى مبعهد التربية ا لدى

 .تانالند

 فوائد البحث -ب

أن يكون البحث مصدر اإلعالم ملدرس اللغة العربية عن تأثري تطوير  -
الرابع  تالميذ الصف لدىاخلط العريب على كفاءة كتابة اللغة العربية 

 .تانالندنية جاها جاال لدىاإلبتدائى مبعهد التربية ا

 أن يكون مرجعا للباحثني الذين سيقومون بنفس البحث. -
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 الباب الثاين
 الدراسة املكتبية

 كتابة اللغة العربية الفصل األول: 
 تعريف اللغة (أ)

، واملعاجم، للغة، كما وردت ىف كتب لسان العرب هناك عدة تعاريف
لى وزن "ُفعَلة" ككرة. لغا هى لفظ ع –لغًة  –واملوسوعات، منها: فإن اللغة 

"اللغو واللغا" هي السقط وما ال ُيعتد به من كالم وغري وال ُيحصل منه على فائدة 
وال نفع. التهذيب: اللغو واللغا واللغوى ماكان من الكالم فري معقود عليه. الفراء 

اللغة و قال األزهري :: وقالو كل االوالد لغًا أي لغو إال أوالد اإلبل فإهنا ال تلغى. 
من األمساء الناقصة، وأصلها لغوة من لغا إذا تكلم. واللغا : ما ال يعد من اوالد 

 .31اإلبل يف دية أو غريها لصغرها
ولكن هناك تعريف يناسب أهدافنا ىف وضع هذا الكتاب، ِبُموُجب هذا 

 نالتعريف، فإن اللغة: نظام اعِتباطى لرموز صوتية ُتستخدم لتبادل ألفكار واملشاعري
 .31أعضاء مجاعة لغوية متجانسة

 وُييِزر هذا التعريف الّنَقاط اآلتية:
                                                 

، ) اجمللد اخلامس عشر، دار صادر، بريوت(، لسان العربلإلمام العالمة أىب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور االفريق املصرى، 31 
 م. 052ص. 

 .35ه(، ص. 3891،الرياض، اململكة العربية السعودية، 0)ط أساليب تدريس اللغة العربية الدكتور حممد على اخلوىل،   31
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 اللغة نظام، وهذا يعىن أن اللغة ختضع لتنظيمات حمّددة، وليست فوضّية. -3
نظام اللغة اعتباطى، وهو النظام الذى تبدية لغة ماليس منطقيا، وال  -0

 خيَضع لتربيرات.
الم، وأما الكتابة فهى اللغة أساسا صوتية، أى أهنا نشاط شفوى أو ك -1

شكل ثانوى من أشكال اللغة، وكم من ناس ىف العامل يتكلمون لغًة ما 
 دون أن يستطيعوا كتابَتها.

اللغة رموز، الكلمات رموز ملا تدّل عليه، وليست ما تدل عليه. فكلمة  -1
 "بيت" مثال، ترمو إىل شئ  وهو بيت، ولكنها ليست البيت ذاته.

ار واملشاعر، أى أن ِلّلغة دورا اجتماعيا عاطفيا، وظيفة اللغة َنقل األفك -5
 .13باإلضافة إىل دورها الفكرّى واإلعالمّى

أما اللغة العربية فهى لغة العروبه واإلسالم، وهى أعظم مقومات األمة  
. وىف ليهاعاإلسالمية منذ أن يبعثه اهلل رسول العريب إىل أن يرث اهلل األرض وَمن 

ؤلَّفات ىف شّتى العلوم مراجع لألورّبني، كما كانت اللغة القرون الوسطى كانت امل
العربية أداة التفكري ونشر الثقافة ىف بالد األندلس، الىت أشرقت فيها احلضارة 

 .31األوربية
                                                 

 .1-0م( ص. 3889) مطبعة "األحكام" أوجونج فاندنج،  مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبيةأزهر أرشد،  31 
  .19(، ص. 3338) دار املعارف، املوجه الفين ملدرسى اللغة العربية، عبد العليم إبراهيم، 37 
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وىف العصور احلديثة هتيأت لّلغة عوامل جديدة للتطور والتقدم، فقد ارتقت  
التعلم ىف العربية، وهى لغة التعليم و الصحافة، وانتشر التعليم، وُأنِشَئ جممع اللغة

مجيع املدارس واملعاهد اإلسالمية، ولغة التفاهم بني مجيع الشعوب العربية 
واإلسالمية، بل أصبحت اآلن إجدى اللغات الرمسية ىف هيئة األمم املتجدة. إذن 
 افمن حق اللغة العربية علينا أن ُنخلص هلا، وأن نبدل اجلهود لرفع شأهنا، وسيادهت

ىف اجملتمع اإلسالمي. ومن حقها ىف امليدان التعليمي أن نوليها أكرب قسطٍ من العناية 
 .39واإلهتمام

ولعل من مظاهر اإلحتفاء هبا، والوالء هلا ىف ميدان التعليم، أن نتعرف إىل  
ما يكتنف تعليمها من صعاب، حىت نتجه إىل ما يكتنف تعليمها من صعاب، حىت 

 .38الصعاب، وإىل متهيد السبيل لتعليمها تعليما مثمرا ميسرانتجه إىل تذليل هذه 

 املهارات اللغوية (ب)
ىف تعليم اللغة العربية الكفاءات ىف استخدام اللغة تسمى مبهارة اللغة، وعلماء 

 اللغة غالبا اتعقوا على مهارة اللغة تنقسم إىل أربعة اقسام:
 مهارة اإلستماع -3

                                                 
 .19ص.)املرجع السابق(،  املوجه الفين ملدرسى اللغة العربية،عبد العليم إبراهيم، 38 
 .19)املرجع السابق(، ص. املوجه الفين ملدرسى اللغة العربية،عبد العليم إبراهيم، 39 
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 مهارة الكالم -0
 مهارة القراءة -1
 الكتابةمهارة  -1
اإلستماع والقراءة ُتعترب أن إىل املهارات اللغوية "املستقبلة". أما  مهارة

 .02مهارتا الكالم والكتابة ُتعترب أن إىل املهارات اللغوية " املنتاجة"
كفاءة الشخص على فهم الكلمات أو اجلمل مهارة اإلستماع هي 

وجد ينة. مهارة االستماع تاملعروضية من قبل شريك احملادثة أو وسائل اإلعالم املع
ضمن مهارة االستماع تت يف كل أهداف تعليم اللغة، أما يف اللغة األوىل والثانية.

 .03إىل املهارات اللغوية "املستقبلة"
يقول اجف هرياماون، إن مهارة الكالم هي الكفاءة على  مهارة الكالم

والشعور  واآلراء واملقاصدتعبري األصوات أو الكلمات للتعبيد عن األفكار والفكرة 
إىل شريك احملادثة. ويف املعىن العام، الكالم هو نظام من العالمات اليت ميكن مسعها 
وبصرها. تشغيل عضالت من جسم اإلنسان. اهلدف هو إيصال األفكار يف أجل 

 .00تلبية احتياجات
                                                 

.91(، ص.0230جوكجاكرتا: ديفا فريس، ) Metode Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arabألني نوحا،  01 
  
  95-91السابق(، ص. املرجع ) Metode Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arabألني نوحا،  03 
 95-91املرجع السابق(، ص. ) Metode Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arabألني نوحا،  00 
 



33 

 

 

راءة قمهارة القراءة وجد إىل نوعني هي القراءة اجلهرية والقراءة الصامته. ال
اجلهرية ليست تدل على الفهم أىل القراءة ولكن تدل على الصحيحة يف قرائها 

. القراءة اجلهرية هي مرحلة األوىل الذي واجب إضطالع هبا أوال قبل 01أيضا
تدريب القراءة بدون الصوت، وهذا بسبب قراءة بالصوت تدرب لفظ اللغة العربية 

ز املعلم أن يالحظ األخطاء التالية العخ الصحيحة. أما القراءة الصامته هي يستطيع
عن االحتفاظ مبكان القراءة، العجز عن تذكر بعض الكلمات الرئيسية عندما جييب 

ليقات العجز عن فهم التع على السؤال يلقية املعلم، العجز عن تذكر أفكار الؤلف
 .01يف أثناء القراءة، حتريك الشفة يف أثناء القراءة

 مهارة الكتابة -1
 هي واصطالحا  .05واملعاىن األصوات رموز رسم عملية هي لغة الكتابة

 األفكار عن للتعبري املستعملة الرمزية األداة ألهنا .والتعبري واإلمالء اخلط مايشتمل
 .01بالكتابة

                                                 
 .01(، ص.0228مسارنج: نيد فريس، ) Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktifإمام معروف،  01
 .511)مصر، جامعة أم القراى، بدون سنة(، ص.  للناطقني العربية اللغة تعليم يف املرجعرشدى أمحد طعيمة،  01
 .021ص.  ،)املرجع السابق( العربية املصطلحات ، املعجماملهندس وكامل وهبه جمدى 02
 .352-318، ص. )املرجع السابق(العربية   اللغة تدريس ىف التوجيه السمان، على حممود 01
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 .والتعبري واإلمالء اخلط على يشتمل ما هي الكتابة أن السابق التعريف من
 احلروف تسجيل فيها إذ بالكتابة األفكار عن للتعبري املستعملة الرمزية األداة ألهنا

 .األورق على واجلمل والكلمات

 ية الكتابةمها. أ
 عن ريعبالت للتلميذ ميكن بواسطتها اليت االتصال وسائل من وسيلة الكتابة

 ومشاعر، مفهومات من لديه ما يربز وأن غريه، أفكار على يقف وأن أفكاره،
 يف الكتايب اخلطأ يكون ما وكثريا .ووقائع حوادث من تسجيله مايود وتسجيل
 مث ومن .الفكرة وضوح وعدم املعىن، قلب يف سببا الفكرة عرض يف أو اإلمالء،

 عناصر من أساس عنصر أهنا اعتبار على التعليم يف عملية الصحيحة الكتابة تعترب
 الغري أفكار على والوقوف عنها، والتعبري األفكار لنقل اجتماعية وضرورة الثقافة،
 .01 هبا واإلملام

 الكتابة أنواعب. 
 الرسائل كتابة .3

                                                 
م 3891القاهرة : دار املعرفة، )  احلديثة التربوية اإلجتاهات ضوء يف الدينية والتربية العربية اللغة تدريس طرق حممود رشدي خاطر واآخرون، 07

 .011(، ص. 
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 يف إليها حيتاج اليت الكتابة التلميذ فيه يتعلم أن ميكن ونافع مهم جمال وهي
 .اخلاصة حياته
 واملذاكرات اليوميات كتابة .0

 مبقدور حيث التكلف، من اخلالية الطبيعية الكتابة ألوان من آخر لون وهذا
 .اليومية املالحظات يدون أن التلميذ
 السجالت كتابة  .1

 ستلزمت إذ وكفاءة جهد إىل تاجحت بل يسريا أمرا اجملالت كتابة ليست
 إليها الرجوع ميكن حبيث مرتبة تدوينها مث متحيصها بعد احلقائق بتسجيل العناية

 .وقت أي يف
 اجللسات حماضرة  .1

 وفيها واليقظة، واملالحظة املتابعة قدرة على يقوم الكتابة من لونا وتستلزم
 .تسلسل يف بينها والربط البسيطة العبارات واختيار والتنظيم بالترتيب عناية
 التقارير كتابة .5

 التالميذ عليه َب درتي  وميكن الكتابة، ألوان أهم من لون هوالتقارير  كتابة
 ميارسوهنا اليت املختلفة النشاط أوجه عن تقارير بكتابة تكليفهم خالل من
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 عن تقارير كتابة إىل التالميذ توجيه أنه كما هبا مروا اليت أوالتجارب كالرحالت
 .09 يالحظوهنا العامة احليات أوجه من وجه

 الكتابة تعليم أهدافج. 
 : منها أمور عدةعلى  الكتابة التالميذ تعليم يستهدف

 املرحلة طالت كلما الدارس به يشعرذي ال التوتر حالة إزالة -3
 .مهارته بني انتباهه تشتيت وعدم .الصوتية

 من فذلك .اللغوية للرموز املكتوب الشكل تعرف يف رغبته إشباع -0
 .أشكاهلا خمتلف يف اللغة ميارس بأنه وإحساسه بالربنامج ثقته زيادة شأنه

 بتمكني وذلك .واجلمل والكلمات احلروف نطق طريقة تدعيم -1
 هذا يف التبكري أن شك وال .البيت يف منفردا نطقها ممارسة من التلميذ
 حينها، يف يسجلها ال عندما للغة املشوه النطق من التلميذ حيمي سوف

 .خاطئة صوتية بكتابة يسجلها عندما أو
 يف ترد ال قد أخرى كلمات نطق طريقة تعرف على التلميذ تدريب -1

 مبا التقيد وعدم الكلمات نطق يف اإلستقالل من بشيء فيشعر .احلصة
 .عليه يعرض

                                                 
 .028-029م(، ص. 3881،)األندلس: دار األندلس للنشر والتوزيع املهارات اللغوية، الدكتور حممد صاحل الشاظي 08
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 واسترجاعها الفصل يف تعلمها اليت اللغوية املادة حفظ من متكينه -5
 .إليها احلاجة عند

 لغوي نشاط الكتابة إن .األخرى اللغوية املهارات لتعليم التلميذ هتيئة -1
 .وقرأهتا ونطقها مساعها عند األصوات متييز على القدرة يستلزم إذ مركب
 من الكتابة على التدريب أن شك وال .كتابتها يف الشروع قبل وذلك
 .األخرى املهارات تدعيم شأنه

 على الوقوف خالله من نستطيع متكامل لغوي نشاط الكتابة أن -1
 قياس ميكن خالهلا فمن .األخرى املهارات تعلم يف التلميذ تقدم مدى
 .املهارات هذه

 وظيفية مبهارات التلميذ يزود أن شأنه من الكتابة على التدريب إن -9
 .08 حياته يف ذلك بعد حيتاجها

 الكتابة مهارة تعليم عملية .د
 تكون كما يلي:  الكتابة لتدريب واخلطوات

                                                 
 ،( 3898 والثقافة، والعلوم للتربية اإلسالمية املنظمة منشورات :)الرياض وأسالبهتعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه  رشدي أمحد طعيمة، 09

 .399-391 .ص
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 ثانيا صحيحة، كتابة نفسها ليدرب الكتابة التالميذ تعلم أوال: متثيل -3
 التالميذ يدرب ثالثا صحيحا، هجاء نفسها ليدرب الكتابة التالميذ تعلم

 .فصيحة صحيحة اللغة يستخدم
 .بالتكلم تعلمها كما الدرس التالميذ كتب هو: أإلستنساخ -0
 .معهودة أو قبله أعّد الذى إمالء أوال ضربني على يشتمل:   اإلمالء -1

 أو قبله اليعّد الذى إمالء ثانيا .ميالءها الذى املادة عامل والتالميذ
 ضربني، إىل هنا اإلمالء وينقسم الذى املادة اليعامل والتالميذ .غريمعهودة

 : وهي
 نص مبناقشة املعلم يقوم النشط، من النمط هذا يف : املنظور اإلمالء -

 يقوم .له واستيعاهبم للنص الدارسني فهم من التأكد وبعد قصري قرائي
 فيه التركيز يتم أن وينبغي .عليهم بإمالئه يقوم مث قراءته على بتدرهبم

 أهنا جملرد الدارسون اليعرفها جديدة مفردات التقدم حبيث املعىن على
 .عليها الدارسني تدريب املعلم يريد إمالئية قاعدة توافق

 الدارسني تدريب إىل اإلختباري اإلمالء يهدف : اإلختباري اإلمالء -
 عليها يطلعوا مل عليهم متلى نصوص خالل من خمتارة إمالئية قواعد على
 مببدأ التقيد اإلختباري اإلمالء نصوص اختبار عند وينبغي قبل، من
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 ألهنا كبرية مشقة دون كتابتها الدارسون يستطيع بتقدمي وذلك الدرجية
 الصعوبات التكون أن جيب كما .السابقة املراحل ىف تعلموه ما تتناسب
 اإلمالء درس من ينفرون وجتعلهم الدارسني مهم تثبط متعددة اجلديدة
 تقدم الغرض هلذا خصيصا أعد دراسي أو مبنهج التقيد عادة ويفضل

 .ويسر سهولة يف اإلمالئية القواعد فيه
 حىت بنفسها تقوم   الىت الكلمات ضم تدريب هو: التركيب إعادة -1

 من الكلمات تغيري تدريب هو التحول وأما .املفهومة الطويلة الكلمات
 .12سلبية الكلمات إىل  (Transformasi)إجيابية الكلمات

  تدريس اإلمالء -0
، األسس اهلامة للتعبري الكتايباإلمالء درس من دروس اللغة العربية، فهو من 

ألنه وسيلة من حيث الصورة اخلطية. واخلطأ اإلمالئى يشوه الكتابة، وقد يعوق 
 .13فهم اجلملة، كما أنه يدعو إىل احتقار الكاتب وازدرائة

 أهداف تدريس اإلمالء .أ
هو التمكن من رسم احلروف واأللفاظ بشكل واضح ومقروء، وتنمية 

ث ال يقع القارئ للمادة املكتوية يف االلتباس بسبب ذلك، املهارة الكتابية، حبي
                                                 

 .318-319(، ص.0225مالنج: ميشكت، ) Metodologi Pengajaran Bahasa Arabأمحد فوعد افندي،   11 
 .331)املرجع السابق(، ص. مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية أزهر أرشد،  13 
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وهذا األمر يتطلب إعطاء كل حرف من احلروف حقه من الوضوح، فال يهمل 
الكاتب سّن الصاد أو الضاد وال نقطيت الياء، وال يرسم الدال راء، وال الفاء قافا، 

  103كما يتطلب وضع النقاط على احلروف يف مواضعها الصحيحة.
 أهم أهداف تدريس اإلمالء كمايلي: لعل

تعليم التالميذ على رسم احلروف والكلمات رمسا صحيحا، وعلى سرعة  -3
 الرسم الصحيح للكلمات اليت حيتاج إليها يف التعبري الكتايب.

تنمية بعض االجتاهات لدى التالميذ، مثل دقة االنتباه وقوة املالحظة،  -0
 اخلط.والعناية بالنظام والنظافة، وإجادة 

حفظ التراث البشري  وسهولة نقل املعارف اإلنسانية، من جيل إىل  -1
 .11جيل

 مادته .ب
 ما يأيت: ينبغي يف اختيار القطعة أن مراعات

أن تشتمل على معلومات طريقة مشّوقة، تزيد يف أفكار التالميذ،  -3
 ومتدهم بألوان من الثقافة واخلربة، والقصص واألخبار املشّوقة.

 لة مفهومة.أن تكون لغتها سه -0

                                                 
  .1ه(، ص. 3138م/3889، )الطبقة االوىل، دار أسامة للنشر والتوزيع، اإلمالء امليسرزهدي أبو خليل، 10 

 .011(، ص. 3818)القاهرة، مكتبة النهضة املصرية ،طرق تعليم اللغة العربية الدكتور عبد القادر أمحد،  11 



39 

 

 

 أن تكون مناسبة للتالميذ من حيث الطول والقصر. -1
 أال يتكلف املدرس يف تأليفها. -1
 .11حيسن يف اختيار قطعة اإلمالء من موضوعات القراءة -5

 أنواع درس اإلمالء .ج
 :وهي ينقسم اإلمالء إىل أربعة أنواع

 اإلمالء املنقول .3
أن ينقل التالميذ قطعة اإلمالء من السبورة، أو من  اإلمالء املنقول ومعنا

 البطاقات أو من كتاب القراءة، وذلك بعد قراءهتا وفهمها وهتّجى بعض كلماهتا.
 اإلمالء املنظور .0

أن تعرض القطعة على التالميذ لقرائتها وفهمها، اإلمالء املنظور ومعنا 
 ذلك.وهجاء بعض كلماهتا، مث ُتحجب عنهم، ومتلى عليهم بعد 

 اإلمالء االستماعى .1
أن يقرأ املعلم القطة اإلمالئية قراءة جهرية  اإلمالء االستماعى ومعنا

على التالميذ، ويناقشهم ىف فهم معناها، مث هتجى الكلمات الصعبة، ومتلى 
 عليهم القطعة بعد ذلك.

                                                 
طرق تعليم . و الدكتور عبد القادر أمحد، 382ه (، 3180م/3811فكر ،)دمشق، دار الطرق تدريس اللغة العربية الدكتور جودت الركاىب،  11

 .011-010)املرجع السابق(، ص.اللغة العربية 
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 اإلمالء االختبارى .1
همها، ذ بعد فأن ميلى املعلم القطعة على التالمي اإلمالء االختبارى ومعناه

 ولكن دون مساعدة هلم ىف هتجى كلماهتا أو كلمات ممائلة ملا ورد فيها.
 .15والغرض منه تقدير التالميذ، وقياس قدرته ومدى تقدمه

 د.   أساليب تعليم اإلمالء
 : اإلمالء املنقول .3

 يسري الدرس على حسب اخلطوات اآلتية :
 التمهيد (أ

 مناقشة مشوقة. بيدأ املعلم بالتمهيد للموضوع عن طريق 
 العرض (ب

عرض القطعة ىف الكتاب، أو البطاقة، أو على سبورة إضافة دون  -3
 أن تضيط كلماهتا.

 قراءة املدرس القطعة قراءة منوذجية. -0
 قراءات فردية من التالميذ. -1

                                                 
طرق . و الدكتور عبد القادر أمحد، 381-381ه (،3180م/3811)دمشق، دار الفكر،طرق تدريس اللغة العربية الدكتور جودت الركاىب،  12 

 .018-011ابق(، ص. )املرجع الستعليم اللغة العربية 
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مناقشة معىن ورسم الكلمات الىت أبرزها ىف القطعة، ويطالب  -1
 قطعة.التالميذ بكلمات مماثلة للكلمات املوجوذة ىف ال

 النقل، ويراعى فيه: -5
 إخراج الكراسات وأدوات الكتابة، وكتابة التارخيني. -
أن ميلى املدرس على التالميذ القطعة كلمة كلمة مشريا إىل  -

 هذه الكلمات ىف حال استخدام السبورة اإلضافة.
 أن يسري مجيع التالميذ معا ىف الكتابة. -

ما وقعوا من قراءة املدرس القطعة مرة أخرى، ليصلح التالميذ  -1
 خطأ، أو ليتداركوا ما فاهتم من نقص.

 التطبيق  (ج
 مجع الكراسات بطريقة منظمة هادئة. -7
شغل الوقت الباقي من احلصة يف حتسني اخلط، أو مناقشة معىن  -8

 القطعة.
 اإلمالء املنظور .0
مثل طريقة اإلمالء املنقول، ووجه االختالف يظهر  اإلمالء املنظور طريقة .1

بعد مناقشة املعىن، وتدوين الكلمات الصعبة على السبورة األصلية. إذ 
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يطلب املعلم من التالميذ النظر إىل القطعة، وإىل الكلمات الصعبة مث مبحوها، 
وخيفي السبورة اإلضافية أو البطاقة عن التالميذ، مث متلى عليهم القطعة 

 .11راسة التحضري، ويسري يف بقية اخلطوات كما يف اإلمالء املنقولمنك
 اإلمالء االستماع: .1

 يسري الدرس على حسب اخلطوات اآلتية:
 أوال: التمهيد

 .بالطريقة السابقة، أي مبناقشة تتصل مبوضوع القطعة 
 ثانيا: العرض

 قراءة املدرس القطعة، ليلّم التالميذ بفكرهتا العامة. -3
 العامل بأسئلة يلقيها املدرس. مناقشة املعىن -0
هتجى كلمات مشاهبة للمفردات الصعبة الواردة يف القطعة، وتدوينها على  -1

 السبورة، وإدخاهلا يف مجل تامة.
إخراج التالميذ الكراسات وإدوات الكتابة، وكتابة التاريخ، ويف أثناء ذلك  -1

 ميجو املدرس الكلمات اليت على السبورة.

                                                 
 .302-331 ) املرجع السابق( ص.مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية أزهر أرشد،  11 
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ة لمرة ثانية، ليتهّيأ التالميذ للكتابة، وليدركوا املشاهبقراءة املدرس القطعة ل -5
 بني الكلمات الصعبة والكلمات املماثلة هلا مما كان مدونا على السبورة.

 إمالء القطعة، ويراعى يف اإلمالء ما يأيت: -1
 تقسيم القطعة وحدات مناسبة للتالميذ طوال وقصرا. (أ)
ن االصغاء إمالء الوحدة مرة واحدة، حلمل التالميذ على حس (ب)

 وجودة االنتباه.
 )ج(  استخدام عالمات الترقيم يف أثناء اإلمالء.

 )د(  مراعاة اجللسة الصحّية للتالميذ.
 قراءة املدرس القطعة للمّرة الثانة، لتدارك األخطاء والنقص.    -1

 ثالثا: التطبيق
 مجع الكراسات بطريقة هادئة منظمة.    -9
 شغل باقي احلصة بعمل آخر مثل: -8

 حتسني اخلط. -أ
 مناقشة معىن القطعة على مستوى أرقى. -ب
 هتجى الكلمات الصعبة اليت وردت يف القطعة.   -ج
 شرح بعض قواعد اإلمالء بطريقة سهلة مقبولة.    -د
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 اإلمالء االختبارى:)د(  
 طريقة اإلمالء االستماعى مع حذف مرحلة  مثل اإلمالء االختبارى طريقة

 اهلجاء.
 تصحيح اإلمالء)ه(  

 هلذا التصحيح طرق كثرية منها: 
أن يصحح املدرس كراسة كل التالميذ أمامه، ويرشده إىل خطئة،  -3

وطريقة تصويب اخلطأ على أن يقوم بقية التالميذ بعمل آخر كالقراءة 
 مثال.

ومن فوائد هذه الطريقة فهم التالميذ خلطئهم، ومعرفة املدرس مستوى 
يؤخذ عليها أن باقي التالميذ رمبا تقدم كل تلميذ يف درس اإلمالء. ولكن 

 اتصرفوا عن العمل، وجنحوا إىل اللعب والعيث، ألن املدرس يف شغل عنهم.
أن يصحح املدرس الكراسات خارج الفصل، ويكتب هلم الصواب،  -0

 .11على أن يكلف التالميذ تكرار الكلمات اليت أخطئوا فيها

                                                 
 .019-015)املرجع السابق(، ص.طرق تعليم اللغة العربية الدكتور عبد القادر أمحد،  17 
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ذ عليها ، ولكن يؤخومتتاز هذه القطعة بأهنا ستكون مصوبة تصويبا تاما
أهنا تكلف املعلم تعبا كثريا، والتنبه التالميذ تنبيها كافيا، كما قد تطول الفترة 

 بني خطأ التلميذ يف الكتابة ومعرفته الصواب.
أن يصلح التالميذ كراساهتم بأنفسها باملقارنة بني ما دّونوه وبني القطعة  -1

. واذا ، أو يف البطاقةاملعروضة عليهم على السبورة أو يف كتابة القراءة
 اكشفوا اخلطا، وضعوا حتته خّطا وكتب الصواب فرقة. 

وهذه الطريقة متتاز عن سابقتها، ألهنا تعود التالميذ املالحظة، والثقة 
بأنفسهم، واالعتماد عليها كما تعودهم الصدق باألمانة، والشجاعة يف 

 االعتراف باخلطأ.
منظمة، فيصحح كل منهم أخطاء زميلة. أن يتنادل التالميذ الكراسات بطريقة 

وبعد التصحيح ترّد الكراسات إىل أصحاهبا ليعرف كل تلميذ خطأه، ويعمل على 
تصوبية. ويف الطريقتني األخريتني جتب على املدرس أن جيمع بينها وبني طريقة 

 .19التصحيح بنفسه، ليتأكد أن عمل التلميذ قد مّت على الوجها ملرضى

 ريس اخلط: تدالفصل الثاين

                                                 
طرق تعليم اللغة العربية عبد القادر أمحد،  الدكتورو .020-023)املرجع السابق (، ص. طرق تدريس اللغة العربية الدكتور جودت الركاىب،  18 

 . ومابعدها.019)املرجع السابق(، ص.
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تعريف التالميذ ببعض أنواع اخلطوط العربية وتعويدهم على املقصود به  
 أجادة كتابتها بالسرعة املناسبة.

 :الغرض من تدريس اخلط
 يرمى تدريس اخلط إىل حتقيق الغايات اآلتية: 
 تنمية عضالت اليد اليت تساعد على جتويد اخلط وسرعة الكتابة. -3
 منّسقة بعضها مع بعض من حيث الضالةالقدرة على رسم احلروف  -0

 مستوية على السطور.والفخامة، ورسم الكلمات منقوطة 
تربية الذوق السليم يف نفوس التالميذ، وتنمى غيهم قوة املالحظة  -1

 واحلكم.
تعويد التالميذ النظافة وحّب النظام، واملنافسة الشريفة، وحمبة اللفنون  -1

 اجلميلة.
 .18طريقة منظمة وسريعةالقدرة على تدوين األفكار ب -5

تدريس اخلط باختصار هي: الوضوح، واجلمال، وسرعة فأهم األهداف يف 
 الكتابة.

                                                 
ة (، ص. )مصر، مكتبة النهصة ،بدون سناملوجز يف الطرق التربوية لتدريس اللغة العربية حممد عطية األبراشى وأبو الفتوح حممد التوانس،  19 

 .001م(، ص. 3890)القاهرة، دار الفكر، تدريس اللغة العربية  التوجية يف. والدكتور حممد علي السمان، 399
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 أساليب املتبعة يف تدريس اخلط
إن الكتابة فن آىل، فلكى ميهر التالميذ يف الكتابة، ويف حتسني خطوطهم  

 جيب اتباع اخلطوات اآلتية:
 أوال: املقدمة

  التالميذ قد أعّدوا مجيع األدوات الضرورية.جيب أن يتأكد املدرس من أن 
  أن يراعى املدرس جلسة التميذ الصحيحة، بأن يوضح له طريق اجللوس

 وطريقة اإلمساك بالقلم.
 ثانيا : العرض والربط

 تقسم السبورة إىل قسمني: قسم للتدريب وقسم لكتابة النموذج.  -3
لة لة باجلميطلب املدرس بعض التالميذ كتابة حروف أو كلمات هلا ص  -0

 اليت سيدّرسها املدرس.
 بيان املدرس األخطاء من كتابة التالميذ واصالحها بالنموذج اخلطى.  -1
بيدأ املدرس بكتابة احلرف أوال، ويشرح للتالميذ اخلطوات اليت يتبعها يف   -1

رسم كل حرف، وبني هلم كيف تتصل احلروف بعضها ببعض، وحيسني 
 له يف ذلك باستعمال الطباشري امللون.
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بعد االنتهاء من شرح النموذج، يكلف املدرس التالميذ كتاب السطر   -5
 كتوب على السبورة.األول مقلدين وحماكني النموذج امل

 اصالح املدرس األخطاء العامة من التالميذ على السبورة.  -1
يطلب بكتابة السطر الثاين والثالث إخل. ويف أثناء التقليد واحملاكاة ميّر   -1

املدرس بني التالميذ مرشدا كل واحد إىل خطئة، وإىل طريق الصواب يف 
واذا كان اخلطأ عاما  الكتابة، مشجعا كل واحد منهم على العناية والتقدم.

 يشرح اخلطأ على السبورة وبيان صوابه.
 وهكذا يسري املدرس يف التدريس.   -9

 ثالثا : التصحيح أو التطبيق 
جيمع املدرس كراسات التالميذ، مث يصحح أخطائهم ويعطى كل منهم    -8

 .12درجة على حسب عمله

 خامسا : أنواع اخلط
 خط الثُّلث .3

ويسمى )أم اخلطوط(، وال يعترب اخلطاط خطاطًا ماهرا إال إذا اتقنه 
 وهذا اخلط نوعان : 

                                                 
 . 309-301) املرجع السابق( ص. مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية أزهر أرشد،  11
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مليمترات، وتدّون به أمساء الكتب  1عادي : ويكتب بسماكة   -3
 وأوائل سور القرآن الكرمي، وتقسيمات أجزاء الكتب.

مليمترات على األقل، ويستعمل يف  9جلي : ويكتب بسماكة   -0
  .13آنية يف املنازل والالفتات واإلعالناتكتابة اللوحات القر

 
 
 

 خط النسخ .0
هذا اخلط له أمهية خاصة ألنه يدرس يف معظم املراحل التعليمية، 
وتكتب به املصاحف والكتب. خصوصا تلك اليت تطبع على الكمبيوتر 
فهي تصف حبروف النسخ. ويستحسن أن تقسم احلروف اهلجائية إىل 

 مفردة ويف أوضاعها املختلفة من الكلمة. وهبذافصائل، مث تشرح الفضيلة 
 ..10يستطيع املدرس أن يتزود هبا ليزداد ثقافة خطية

                                                 
 .11) املرجع السابق (، ص.  مرجع الطالب يف اخلط العريبخالد حممد املصري اخلطاط،  13 
 .19، ص. ) املرجع السابق ( الطالب يف اخلط العريبمرجع خالد حممد املصري اخلطاط،  10 



11 

 

 

 
 
 
 
 الفارسي .  خط1

اخلط الفارسي خاص بالفرس والعجم، وبه يكتبون وسائلهم 
وكتبهم، وهو خط اهلندسي يكتب بقلمني: أحدمها بسمك عادي، واآلخر 

الدقة يف رسم احلروف من حيث السمك بنصف مسك األول، ألنه حيتاج إىل 
 بني الرفيع والسميك.

ومن جييده يستطيع أن يكتب بقلم واحد وقطعة واحدة... وبكثرية 
 .11الكتابة والتمرين يكتب ماشاء ألنه أشبه بالرسم

 اخلط الديواين. 1

                                                 
 .81) املرجع السابق (، ص. مرجع الطالب يف اخلط العريب خالد حممد املصري اخلطاط،  11 
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كان يستعمل اخلط الديواين يف كتابة التعيينات واألومسة والنياشني، 
بالديواين، نسبة إىل الدواوين احلكومية. وكان أول أمره سرًا من وهلذا مسي 

 أسرار القصور يف الدولة العثمانية.
ومقاييس نقط اخلط الديواين بسمك القلم الذي يكتب به يف الطول 

 .11واالتساع وامليل واالحنناء واالرتقاع

 
 خط جلي الديواين -1

واإلشارات على خط وهو ملحق خبط الديواين. انظر التعليمات 
 .15الديواين

 خط الرقعة -1
                                                 

 .338) املرجع السابق (، ص. مرجع الطالب يف اخلط العريب خالد حممد املصري اخلطاط،  11 

 .311) املرجع السابق (، ص. مرجع الطالب يف اخلط العريب خالد حممد املصري اخلطاط،  12 
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هذا النوع من اخلطوط مثل خط النسخ ُيدّرس يف معظم املراحل 
 التعليمية، وتعترب كتابتنا االدية يف حياتنا اليومية هي خبط الرقعة...

ويعترب خط الرقعة طبيعيا الرسم فيه سوى هنايات األحرف، إذ تعتمد 
 على الرسم بتكملتها برأس القلم.

إن التمكن من اخلط يف خط الرقعة يتوقف على كثرة التمرين 
 .11والتكرار يف كتابة األحروف ورمسها

 

                                                 
 .310) املرجع السابق (، ص. مرجع الطالب يف اخلط العريب خالد حممد املصري اخلطاط،  11 
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 الباب الثالث
 هج البحثمن

 الفصل األول : اجملموع الكلي 

للحصول على املعلومات احملتاج إليها يف هذا البحث فيكون اجملموع 
الكلي كموضوع البحث شيئا ال بد منه. قبل أن تتكلم الباحثة عن اجملموع 

 الكلي يف هذا البحث تتقدم على تقدمي تعاريفه عند املؤهلني.
 فاجملموع الكلي عند سوهرسيمي أريكونتو:

Keseluruhan subjek penelitian.74. 

 "مجيع موضوعات البحث"
 :أما اجملموع الكلي عند سوغيونو هو 

Wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan objek yang mempunyai 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan74.   

"والية تعميم تتكون من موضوع البحث له كمية وخصيصة معينة أثبتها 
 الباحث لدراستها ويليها سحب االستنباط"

 

                                                 
 .101(، ص.1991بندونج: رنيكا سفتا، : VIIط. ) Prosedur Penelitianسوهرسيمي أريكونتو،  74
 . 75(، ص. 1001بندونج: الفابيتا، : VIط، ) Metode Penelitian Administrasiسوغيونو اريكونتو،  74
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ندوس حرمان ورسيتو يف كتابه وغري املؤهلني السابقني جاء الدكترا
Pengantar Metodologi Penelitian  موصل مناهج البحث" بتعريف تفصيل عن"

 اجملموع الكلي:
Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, 

hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala nilai tes atau peristiwa sebagai sumber data 

yang memiliki karaktersitik dalam suatu penelitian74 

"اجملموع الكلي هو مجيع موضوعات البحث اليت تتكون من إنسان  
وحيوان ونبات وظاهرة درجة اختبار أو حادثة كمصدر معلومات هلا شخصيات 

 أو خصائص يف البحث"
باحثة االستنباط على أن اجملموع اءا على التعاريف السابقة ميكن للبن

الكلي هو مجيع موضوعات البحث اليت تكون مركز البحث للحصول على 
املعلومات. مبناسبة موضوع هذه الرسالة فعينت الباحثة اجملموع الكلي يف هذا 

التربية الدينية جاها جاال مبعهد  الصف الرابع اإلبتدائى تالميذالبحث هو مجيع 
 تلميذا. 48م وكان عدده تانالند.

 الفصل الثاين : العينة النموذجية

 :سوغيونو هيالعينة النموذجية عند 
Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi05 

                                                 
 .89(، ص. 1991جاكرتا: ف ت. مكتبة كراميديا االوىل، ) Pengantar Metodologi Penelitianحرمن وارسيتو،  74
 .89(، ص. 1004الفابيتا، بندونج: : IVط، ) Memahami Penelitian Kualitatifسوغيونو،  05
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 "جزء من عدد اجملموع الكلي ومتييزاته."
هذا البحث العلمي هي كل  ة أن العينة النموذجية يفعني الباحثلذلك ت

التربية الدينية جاها جاال مبعهد  الصف الرابع اإلبتدائىالذين يدرسون يف  التالميذ
أما تقنية العينة املستخدمة هي العينة املشبعة بأخذ مجيع اجملموع الكلي  ،  تانالند

ملا قالت سوهرسيمي  وفقاتلميذا.  87كالعينة النموذجية. وكان عددهم 
علهم جتفمن األحسن أن  من مائةإذا كان اجملموع الكلى الجياوز أن ريكنتو أ

 71وهذا البحث يسمى بالبحث اجملموع الكلى. ة عينة منوذجية،الباحث

 : طريقة مجع املعلومات الفصل الثالث

 الكاتبة يف مجع املعلومات يستخدم طريقتني فيما يلي:
 البحث املكتيب (1

البحث املكتيب هو مجع املواد واملعلومات عن طريق البحث املكتيب أي 
حبث الكتب واملراجع األخرى اليت تتعلق مبوضوع البحث. أما الطرائق 

 املستخدمة يف البحث املكتيب فيما يلي:

                                                 
 .105ص.، .op. citسوحرسيمي،  05
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مواد مؤلفة وآراء العلماء  ةقتطف الباحثاملقتطفات املباشرة أي ت -أ
 والباحثني وكتابات بعدم تغيري حتريرها

مواد مؤلفة وآراء العلماء  ةقتطف الباحثاملقتطفات غري املباشرة أي ت -ب
والباحثني باختصار وتعليق ما أن ذلك ال يغاير ما كان يف األصل 

 بعضه أو كله.
 البحث امليداين (1

عما حدث وسط احلياة اجلماعية  املعلوماتالبحث امليداين هو طريقة مجع 
خمصصا وواقعيا. مع القيام بالبحث املباشر على موضوع البحث أي مجيع 

سيجعل للباحث معلومات عن مبحث هذه  ،تلميذات واألساتذةالتالميذ وال
 الرسالة.
 البحث امليداين هي: ما الطرائق املستخدمة يف مجع معلوماتأ

الطريقة الوثيقية أي جتمع املعلومات بتسجيل األشياء اليت تتعلق مبسائل  -1
البحث. ستأخذ الباحثة املعلومات عن أحوال املدرسة ومكمالت 

 من األشياء اليت تتعلق  مبباحثة هذه الرسالة.املدرسة وغريها 
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كفاءة كتابة  اخلط العريب علىتطوير  تأثرياالمتحان، يقام به ملعرفة  -1
لتربية الدينية امبعهد  الصف الرابع اإلبتدائى العربية لدي تالميذاللغة 

 .جاها جاال تيلندى

اخلط تطوير  املراقبة أي مجع املعلومات باملراقبة املباشرة على تأثري -3
الصف الرابع  العربية لدي تالميذكفاءة كتابة اللغة  العريب على

أثناء تنفيذ   التربية الدينية جاها جاال تيلندىمبعهد  اإلبتدائى
العملية التعليمية. واملعلومات املتعلقة باستجابات عن ذلك ستعثر 

 عليها الباحثة باستخدام ورقة املراقبة.
 بحث: أدوات ال الفصل الرابع

جلمع املعلومات على حسب املسائل اليت  ةستخدمها الباحثاليت ت األدوات
 يراد حبثها يف هذا البحث هي:

 تصميم الوثيقة؛ تستخدمه الباحثة جلمع املعلومات املتعلقة هبذا البحث. -1

دليل املراقبة االمتحان؛ متتحن هبا الباحثة التالميذ ملعرفة ماهلم من فهم  -1
 واخلط يف ترقية مهارة الكتابة. فعالية طريقة اإلمالء

دليل املقابلة هي طريقة اليت جهزهتا الباحثة يف مجع املواد مبقابلة مدرس  -3
 تطوير اللغة العربية أي التالميذ ملعرفة العوامل املؤيدة والعائقة لتأثري
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الصف الرابع اخلط العريب على كفاءة كتابة اللغة العربية لدي تالميذ 
 .التربية الدينية جاها جاال تيلندىمبعهد  اإلبتدائى

توجيه املالحظة هي توجيه اليت استعماهلا الباحثة بزيادة هذه املدرسة  -8
اخلط العريب على كفاءة  تطوير مباشرة ومشاهدة عملية تعليم عز تأثري

التربية مبعهد  الصف الرابع اإلبتدائىكتابة اللغة العربية لدي تالميذ 
 .الدينية جاها جاال تيلندى

 الفصل اخلامس : طريقة حتليل املعلومات

بعد مجع املواد، حتللها الباحثة تاستخدامها طريقة التحليل اإلحصائى 
 الوصفي والتحليل اإلحصائى االستداليل.

 التحليل اإلحصائى الوصفي -1
يف حتليل املعطيات عن نتائج البحث الذي تستعملها الباحثة هي صيغة 

 التردد هي:
 

𝑃 =
𝐹

𝑁
× 555% 

 املواصفات:
P النسبة املئوية = 
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F التردد = 
N عدد املستجيب = 

 التحليل اإلحصائى االستداليل -1
 أما للوقوق على تأثري استعمال نظرية الوحدة فتستعمل الباحثة:

 

 

𝑟𝑥𝑦 =
∑𝑥𝑦

√(𝑥2)(𝑦2)
 

 

 

 

rxy    = Angka indeks korelasi product moment 

xy   = jumlah hasil kali deviasi skor x dengan deviasi y 

x2    = jumlah deviasi skor x setelah dikuadratkan 

y2     = jumlah deviasi skor y setelah dikuadratkan 
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 الباب الرابع
  نتائج البحث

 تايالندالفصل األول: حملة عن املعهد التربية الدينية جاها جاال 

 جملة قصرية .1

( Pondok pauh kumbang/ Tham Islam Suksa School) معهد التربية الدينيةتاريخ 
 جاال املنظمة التعليمية اخلاصة بوالية جاها والية مقيم جاها دائرة 2م. 88عنوان 
  محزة  من املعلم حاج امساعيل حاج أوانج 1531أنشئت يف العام اهلجري  جاال،

 توسطة اىل الثانوية يفبوندوك وحدة. وقد أنشئت مرحلة امل  وتدارس يف النظام
اىل مرحلة احلضانة  . وأوسع سيد حممد سعدي نرينج نظام الدراسة 2110السنة 

. حممد سعدي نرينج حمصل 2110ومرحلة االبتدائية يف السنة  2110يف السنة 
 مرخص التعليم وعبد الرمحن نرينج يكون مدير املدرسة حاليا. 

معات لألطفال يف اجملت هتتم مدرسة الدينية االسالمية على تدبري الدراسة
 2350احمللية لتوسيع فرص التعليمية بطريقة تدبري النظام اتباع على نظام التعليم 

 ينية ورد على التر بية طبيعة األطفال وتطورهماتفاق مع نظام احمللية تكامل الد
ملناسبة مرحلتهم وتتم االمكانات الكاملة يف السياق االجتماعي والثقايف عيشهم 
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باحلب والسخاء وفهم اجلميع لبناء األساس نوعية حياة األطفل لتطور اىل انسان 
 وجمتمعهم.  ألنفسهم كامل وقيمة

ك والتمييز تأكيد االنضباط والرفيع السلوفلسفة املدرسة والتركيز التعليم وال 
 األخالقي. 

رؤية املدرسة تركيز على طلب العلم وفهم علوم الدين واألكادميي لتفوق 
 األكادمي واألعمال واحترام القانون والعيش باألخالق واألدب .

 مهمة )بعثة(

 تدبري نظام الدراسة للطالب تعلم بالتعليم اجلودة واملعاير. -1
طالب تعلم علوم الدين من أجل أداء األعمال على ال تركري -2

 باألخالقية ووفقا باحلياة االسالمية .
 تعزيز على الطالب الكفاءة يف استخدام تكنولو جيا يف الدراسة. -5
 تطور البيئة واملناظرة يف الدراسة من أجل سهل على التعلم .  -5
 تعزيز على الطالب الفقراء واأليتام يف فرصة التعليم .  -3
تعاون املشاركة احمللية واملدارس من أجل أن تكون حتث على  -0

 مقبولة من اجملتمع. 
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 وترغب يف تطوير قدراهتمتطور ادارة واملعلمون لتفهم املنطقة  -0
 دائما. 

 استعداد الطالب واملعلمني اىل جمموعة األسيان . -8

 ثة الرئيسيةعاهلدف العام للب 

 يتعلم الطالب معايري جودة التعليم. -1
يتعلم الطالب علوم الدين من أجل أداء األعمال باألخالقية وقيمة  -2

 بطريقة االسالمية.  املرغوب وفقا 
 الطالب مهارون يف استخدام تكنولو جيا للتعليم. -5
 البيئة املدرسية تساعد على التعلم . -5
 تعزيز املدرسة للفقراء واأليتام واحملرومة يف فرصة التعليم . -3
املشاركة احمللية واملدارس من أجل أن تكون حتث على تعاون يف  -0

 مقبولة من اجملتمع.
تطور االدارة واملعلمني لتفهم التنظيم املدرسي وتقدر على أداء  -0

 واجباهتم دائما.
ة على التحرك اىل جمموعة الطالب واملعلمون لديهم القدر -8

 .األسيان
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 مكمالت املدرسة .2

ة لوسائل واملكمالت املدرسيمن املشكالت اليت نواجهها مؤخرا أن ال تتوفر ا
يف معظم املدارس مع أن هلا دور هام يف العمليات الدراسية كمساعدة لتحقيق 
أغراد الدراسة. الوسائل واملكمالت املدرسية يف معهد التربية الدينية تزداد وتترقى 
سنة بعد سنة بسبب املعونة اجليدة من املشرفني ورئيس املدرسة واملدرسني 

ساةمة الكبرية من قبل احلكومة ووالدي التالمي  والتلمي ات. أما واملوظفني وامل
 الوسائل املتوفرة يف معهد التربية الدينية والية جاال فيما يلي:

 القائمة االوىل

 أحوال الوسائل املدرسية

 7102-7102يف معهد التربية الدينية سنة 

 البيان اجملموع الغرف الرقم

 جيدة 1 غرفة رئيس املدرسة .1

 جيدة 1 غرفة املدرسني  .2

 جيدة 1 الغرفة اإلدارية .5
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 جيدة 1 غرفة احلواسيب .5

 جيدة 1 املكتبة .3

 جيدة 1 غرفة الصحة .0

 جيدة 1 اجلمعية التعاونية .0

 جيد 1 امليدان الرياضي .8

 جيد 1 املسجد .9

 جيدة 5 مساكن التالمي  .11

 جيد 5 مسكن التلمي ات .11

 جيدان 2 املشرفني مسكن .12

 جيد 1 املطبخ .15

 جيدة 1 غرفة الوسائل الرياضية .15
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بناء على اجلدول السابق نرى أن الوسائل املتوفرة كافية خاصة يف الوسائل 
اليت تتعلق بالعمليات الدراسية حيث أن الغرض الدراسي سيتحقق بتوفر الوسائل 

 الدراسيةٍ.

 التالمي   -

 التالمي  عنصر من عناصر التربية الىت تعني يف تنفي  التربية. فالطالب والطالبات
مثانني أربع وعددهم  معهد التربية الدينية جاها جاال تايالندال ين يتعلمون يف 

مخس و  ال ي عددهم الرابع اإلبتدائىتار الفصل ة ختوطالبة والباحث ( طالب85)
 ذجية.طالبة كالعينة النمو (53)الربعني 

 لقائمة الثانيةا
 7102-7102معهد التربية الدينية سنة أحوال الطلبة ىف 

 الفصل
 عدد الطلبة

 طالبة طالب
1 51 35 85 
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 دي تالميذلقبل تطوير اخلط العريب  كفاءة كتابة اللغة العربية:  الفصل الثاين

 ائبنج بانت تايالندالصف الرابع اإلبتدائى مبعهد التربية الدينية جاها جاال 

تايالند جاال  مبعهد التربية الدينية جاهاوقد قامت الباحثة باإلختبار القبلي يف 
بنتائج للحصول نتائج التالمي . ومن النتائج، تستطيع الداللة كفاءة كتابة اللغة 

 العربية الصف الرابع اإلبتدائى. ونتائج التالمي  يف ه ا اإلختبار فيما يلي:

 القائمة الثالثة

 يف اإلختبار القبليالصف الرابع اإلبتدائى  تالميذائج نت

 اإلختبار القبلي االسم /النسبة الرقم
1 
2 
5 
5 
3 

 نوريسا  اوسينج
 ويشم  عسى وموسى

 موءنوريتا  
 امساء  جيئ ما

 فهمي  جئ وي سنئ

5 
2 
5 
5 
5 
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0 
0 
8 
9 
11 
11 
12 
15 
15 
13 
10 
10 
18 
19 
21 
21 

 مسين  ترا
 فردوس  جئ يت

 روقية  يامى
 نورعيين  سانئ
 فاطمة  دوله   
 خسنة  بولن
 فضيال  وايلء
 نورية  وايلء

 نوزيال  دورامي
 حسمة  مينا

 نورحيايت  واد
 أماين  بوغا تنجونج

 نورا  موسئ
 فوزية  مأدية
 مورين  مامأ

 فردوس  جئ له

3 
2 
3 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
5 
5 
5 
5 
5 
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22 
25 
25 
23 
20 
20 
28 
29 
51 
51 
52 
55 
55 
53 
50 
50 

 مسيا  مأسأ
 نوسيال  توسين

 نورهاريدا  رانينج
 مورين  دومينج

 حسين  سأنيمينج
 مؤمنة  مامأ

 روسنا  مأساهي
 فارا  هأوي
 فاطمة  ليكا
 نورهدى  سا

 جئ حيايت  هأيي وي هأمأ
 نادية  وايشئ

 جاريسة  سأتافا
 نورفاهيدا  جينترا

 اسية  مأهى
 نورجنة  سأنئ

5 
3 
5 
3 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
5 
0 
5 
5 
3 
5 
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58 
59 
51 
51 
52 
55 
55 
53 

 فاطن  عاوي
 نورحيا  بيكاري
 حيدر  مأكئ

 كأدأسي  حورية
 نورعيين  هأيأ
 أزواين  كيأ

 سانيتا  حممود
 كوحسىن  روجنسوه

5 
5 
2 
3 
1 
1 
3 
3 

الرابع  تالمي  الصف كما يظهر يف القائمة أعاله، كفاءة كتابة اللغة العربية
 .الدينية مقبولبتدائى مبعهد التربية اإل

 القائمة الرابعة
الصف الرابع  كفاءة كتابة اللغة العربية لدي تالميذ توزيع التردد ونسبة مئوية

 القبلي بنتائج يف اإلختبار تايالنداإلبتدائى مبعهد التربية الدينية جاها جاال 
 طبقة مهارات نسبة مئوية تردد درجة فهم املواد

 ممتاز 1 1 9-11
 جيدجدا 1 1 0-8



44 
 

 
 

 جيد 14255 11 3-0
 مقبول 14355 55 1-5
ى مبعهد الصف الرابع اإلبتدائالقائمة اعاله، فنتائج تالمي  اء على ما فيه بن

تلمي ا يف  53بنتائج يف كفاءة كتابة اللغة العربية تظهر لنا أن من  التربية الدينية
اإلختبار القبلي، يدل بعضهم يف مستوى كفاءة كتابة اللغة العربية طبقة مهارة 

مبائة،  14355تلمي ا أم  25مبائة، أما يف طبقة جيد  145تلمي ا أم  18مقبول 
يوجد تالمي  ال ي حصل مبائة، وال  14100تلمي ا أم  5ويف طبقة  جيد جدا 

 يف طبقة ممتاز.نتائج 

 كفاءة كتابة اللغة العربية بعد تطوير اخلط العريب لدي تالميذالفصل الثالث : 

 ائبنج بانت الصف الرابع اإلبتدائى مبعهد التربية الدينية جاها جاال تايالند

لباحثة اتطبق الباحثة الطريقة يف التايل. جتري إلختبار القبلي،  ا إجراء بعد
الطريقة يف دراسة خط العريب عدة أيام. وقد قامت الباحثة باإلختبار البعدي 

 للحصول نتائج التالمي . ونتائج التالمي  يف ه ا اإلختبار فيما يلي:
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 القائمة اخلامسة

 يف اإلختبار البعدي الصف الرابع اإلبتدائىتالميذ نتائج 

 اإلختبار القبلي االسم /النسبة الرقم
1 
2 
5 
5 
3 
0 
0 
8 
9 
11 
11 

 نوريسا  اوسينج
 ويشم  عسى وموسى

 نوريتا  موء
 امساء  جيئ ما

 فهمي  جئ وي سنئ
 مسين  ترا

 فردوس  جئ يت
 روقية  يامى

 نورعيين  سانئ
 فاطمة  دوله   
 خسنة  بولن

0 
0 
0 
9 
0 
9 
3 
9 
0 
0 
8 
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12 
15 
15 
13 
10 
10 
18 
19 
21 
21 
22 
25 
25 
23 
20 
20 

 فضيال  وايلء
 نورية  وايلء

 نوزيال  دورامي
 حسمة  مينا

 نورحيايت  واد
 أماين  بوغا تنجونج

 نورا  موسئ
 فوزية  مأدية
 مورين  مامأ

 فردوس  جئ له
 مسيا  مأسأ

 نوسيال  توسين
 نورهاريدا  رانينج
 مورين  دومينج

 حسين  سأنيمينج
 مؤمنة  مامأ

8 
0 
9 
0 
11 
9 
8 
9 
9 
11 
8 
11 
11 
9 
8 
0 
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28 
29 
51 
51 
52 
55 
55 
53 
50 
50 
58 
59 
51 
51 
52 
55 

 يروسنا  مأساه
 فارا  هأوي
 فاطمة  ليكا
 نورهدى  سا

 جئ حيايت  هأيي وي هأمأ
 نادية  وايشئ

 جاريسة  سأتافا
 نورفاهيدا  جينترا

 اسية  مأهى
 نورجنة  سأنئ
 فاطن  عاوي

 نورحيا  بيكاري
 حيدر  مأكئ

 حورية  كأدأسي
 نورعيين  هأيأ
 أزواين  كيأ

8 
0 
8 
8 
11 
11 
11 
9 
11 
9 
8 
0 
3 
8 
5 
5 
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55 
53 

 سانيتا  حممود
 كوحسىن  روجنسوه

9 
11 

ستنتاج ، استطاع االعلى أساس نتائج اإلختبار اليت توجد يف القائمة أعاله
اإلختبار  اإلختبار القبلي ونتائجهم يفأن هناك طرف كبري بني نتائج التالمي  يف 

 البعدي.
 القائمة السادسة

الصف الرابع  كفاءة كتابة اللغة العربية لدي تالميذتوزيع التردد ونسبة مئوية 
 اإلبتدائى مبعهد التربية الدينية جاها جاال تايالند بنتائج يف اإلختبار البعدي

 
 طبقة مهارات نسبة مئوية تردد درجة فهم املواد

 ممتاز 14555 21 9-11
 جيدجدا 14530 10 0-8
 جيد 14130 0 3-0
 مقبول 14155 2 1-5
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ى مبعهد الصف الرابع اإلبتدائالقائمة اعاله، فنتائج تالمي  بناء على ما فيه 
تلمي ا يف  53بنتائج يف كفاءة كتابة اللغة العربية تظهر لنا أن من  التربية الدينية

اإلختبار البعدي، يدل بعضهم يف مستوى كفاءة كتابة اللغة العربية طبقة مهارة 
مبائة،  14130تلمي ا أم  0مبائة، أما يف طبقة جيد  14155مي ا أم تل 2مقبول 

 .14555أم  21مبائة، ويف طبقة ممتاز  14530تلمي ا أم  10ويف طبقة  جيد جدا 
دي تالميذ اخلط العريب على كفاءة كتابة اللغة العربية لتطوير تأثري  الفصل الرابع : 

 تايالندالصف الرابع اإلبتدائى مبعهد التربية الدينية جاها جاال 

كما ذكر يف الرقمني، أن الباحثة قد أجريت اإلختبارين يعين اإلختبار القبلي  
 واإلختبار البعدي. ومنهما وجدت الباحثة جمموعة النتائج.

 السابعةالقائمة 

)        Xجدول احلساب لبحث عن مؤشر االرتباط اللحظي للمنتج بني متغري 
 ) كفاءة كتابة اللغة العربية(  Yتطوير خط العريب( ومتغري 

X Y x(X-Mx) y(Y-My) 2X الرقم
 2Y

 
Y. X 

1 5 0 143- 149- 9 50 18 
2 2 0 243- 1- 5 59 15 
5 5 0 1- 1 10 59 28 
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5 5 9 1- 1 10 81 50 
3 5 0 143- 149- 9 50 10 
0 3 9 1 1 23 81 53 
0 2 3 243- 243- 5 23 11 
8 3 9 1 1 23 81 53 
9 5 0 143- 149- 9 50 18 
11 5 0 143- 149- 9 50 18 
11  5 8 1- 1 10 05 52 
12 5 8 1- 1 10 05 52 
15 5 0 143- 1- 9 59 21 
15 5 9 1- 1 10 81 50 
13 5 0 1- 1- 10 59 28 
10 3 11 1 2 23 111 31 
10 5 9 1- 1 10 81 50 
18 5 8 143- 1 9 05 12 
19 5 9 143- 1 9 81 20 
21 5 9 1- 1 10 81 50 
21 5 11 1- 2 10 111 51 
22 5 8 143- 1 9 05 25 
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25 3 11 1 2 23 111 31 
25 5 11 1- 2 10 111 51 
23 3 9 1 1 23 81 53 
20 5 8 1- 1 10 05 52 
20 5 0 143- 1- 9 59 21 
28 5 8 143- 1 9 05 25 
29 5 0 143- 1- 9 59 21 
51 5 8 1- 1 10 05 52 
51 3 8 1 1 23 05 51 
52 5 11 1- 2 10 111 51 
55 0 11 143 2 50 111 01 
55 5 11 1- 2 10 111 51 
53 5 9 1- 1 10 81 50 
50 3 11 1 2 23 111 31 
50 5 9 143- 1 9 81 20 
58 5 8 1- 1 10 05 52 
59 5 0 143- 149- 9 50 18 
51 2 3 243- 249- 5 23 11 
51 3 8 1 1 23 05 51 
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52 1 5 543- 549- 1 10 5 
55 1 5 543- 549- 1 10 5 
55 3 9 1 1 20 81 53 
53 3 11 1 2 23 111 31 
 14555 54109 005 1 1 535 100 اجملوع

 

بارين خط العريب حتلل الباحثة نتائج اإلختحصوال على املعرفة عن تأثري تطوير 
 بالرموز اآلتية:

 𝑟𝑥𝑦 =
∑ 𝑥𝑦

√(𝑥2)(𝑦2)
 

=
1.555

√(005)(5.109)
 

 

=
1.555

√2.108.310
 

 

=
1.555
1.558 
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= 1.920 
تأثري اخلط العريب على كفاءة كتابة   للحصول على القرار أو اجلواب هل هناك

 القائمة. rاحلساب  rتقوم الباحثة باملقارنة بني قيمة اللغة العربية 
Db = N-2 = 54-2 = 54 

483,0=   %1t R 

0040%=   41t R 

 rقيمة  %1أم  14589القائمة هي  rقيمة  %3جند يف الدرجة اخلاطئة  
هي أكرب  1.920ل لك ترى الباحثة أن قيمة احلساب يعين ، 14511القائمة هي 
 القائمة. rمن قيمة 

ى كفاءة اخلط العريب عل تطويرأخريا تصل الباحثة إىل القول بأن استعمال  
كتابة اللغة العربية لدي تالمي  الصف الرابع اإلبتدائى مبعهد التربية الدينية جاها 

 بنتائج هلا تأثري. جاال تايالند
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 الباب اخلامس
 اخلامتة

 الفصل األول: اخلالصات

بعد أن سردت الباحثة عن دراسة عن تأثري تطوير اخلط العريب على كفاءة 
الصف الرابع اإلبتدائى مبعهد التربية الدينية جاها  كتابة اللغة العربية لدي تالميذ

 فيمكننا أن نأخذ اخلالصات أن: تايالندجاال 
 العربية قبل تطوير اخلط العريب لدي تالميذكفاءة كتابة اللغة إن  -1

 جنتائنبالصف الرابع اإلبتدائى مبعهد التربية الدينية جاها جاال تايالند 
 .يف طبقة مهارة مقبول

 يذتطوير اخلط العريب لدي تالم بعدكفاءة كتابة اللغة العربية إن  -2

 جنتائنبالصف الرابع اإلبتدائى مبعهد التربية الدينية جاها جاال تايالند 
 .ممتاز يف طبقة مهارة

ية إن تطوير اخلط العريب تأثري يف كفاءة كتابة اللغة العربية مبعهد الترب -3
 الدينية بنتائج.
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 الفصل الثاين: املقترحات
 :بعض املقترحات فيما يليالباحثة بناء على نتائج البحث، فتقدم 

تدائى يف الرابع اإلب ينبغي للمدرسني أن حيفظ ترقية كفاءة تالميذ الصف .1
ائج دراستهم يف نظرا ملا أن نت كفاءة الكتابة اللغة العربية مبعهد التربية الدينية 

 .ممتازمرتبة أو درجة 
 ينبغي لزيادة جدول تعليم اخلط العريب ومدرس اخلط العريب. .2

ن فهم م ن تتوسع هذه البحوث لتمكني الطلبةللباحث املقبل، ومن املتوقع أ .3
أكثر سهولة املواد اليت جيري تدريسها وذلك لزيادة فعالية ونتائج التعلم من 

 .لبةالط
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 العربية املراجع

 الكرمي القرآن
ة املوجز ىف الطرق التربوياألبراشي، حممد عطية وأبو الفتوح حممد التوانس، 

 مصر: مكتبة النهضة.لتدريس             اللغة العربية، 
ابن منظور االفريق املصرى لإلمام العالمة أىب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم 

 عشر، دار صادر، بريوت. ، اجمللد اخلامسلسان العرب، 
الطبقة االوىل، دار أسامة للنشر والتوزيع، ، اإلمالء امليسر، زهدي أبو خليل

  ه.9191م/9118
رية، القاهرة: مكتبة النهية املصطرق تعليم اللغة العربية، أمحد، حممد عبد القادر، 

 م.9191
النفائس،  دارالطبعة األوىل؛ لبنان: معجم النفائس األساسي، حسني، عبد روبني، 

 م.0292ه/9149
طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية يف خاطر، حممود رشدي، واصحابه، 

  م.9184القاهرة: دار املعرفة، ضوء اإلجتاهات التربوية احلديث، 
تب يريوت: دار الكمرجع الطالب يف اخلط العريب، اخلطاط، خالد حممد املصري، 

 م.0291ه/9141العلمية، 
لطبعة امدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية ملدرسي اللغة العربية. أزهر.  أرشد،

 م. 9118األوىل؛ أوجنج فاندانج: األحكام، 
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دمشق: دار الفكر،  طرق تدريس اللغة العربية،الركاىب، جودت، 
 م.9194ه/9410

لى شرح الزرقاين عاألزهري، حممد بن غبط الباقي بن يوسف الزرقاين املصري، 
 م.0224ه/9101القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، إلمام مالك، موطأ ا

 القاهرة: دار الفكر،التوجية يف تدريس اللغة العربية، السمان، حممود على، 
 م.9180

األندلس: دار األندلس للنشر والتوزيع، املهارات اللغوية، الشاظي، حممد صاحل، 
 م.9111

لرياض: اتعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأسالبه، طعيمة، رشدي أمحد، 
 م.9181منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، 

 م.0220القاهرة: دار الفكر العريب، تدريس فنون اللغة العربية، مدكو، علي أمحد، 
 نان.بلبنان: مكتبة لاملعجم املصطلحات العربية، املهندس جمدى وهبه وكامل، 
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 املراجع غري العربية
، بندونج: الفابيتا، Metode Penelitian Administrasiأريكونتو، سوغيونو، 

 م.0220
 م.9119،بندونج: رنيكاسفتا، Prosedur Penelitianأريكونتو، سوهرسيمي، 

مالنج: ميشكت، ،  Metodologi Pengajaran Bahasa Arabافندي، أمحد فوعد، 
 م.0221

 ,Pembejaran Bahasa Arab: Pendekatan,strategi, Metodeاحلميد، عبد، 

Materi dan Media  ، ،مالنج: جامعة اإلسالمية احلكومية مالنج فريس
0228. 

 م.0228، بندونج: الفابيتا، Memahami Penelitian Kualitatifسوغيونو، 
ترجم، ،  Cara Mengajar Kaligrafi (Pedoman Guru)عفيفي، فوزي ساليم، 

 م.0220ديدين سرياجدين أر، جاكرتا: دار العلوم، 
مسارنج: نيد ،  Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktifمعروف، إمام، 

 م.0221فريس، 
جوكجاكرتا: ، Tata Bahasa Arab Sistematisمنوير، مولدين سوكمتو وأمحد، 

 م.0221نورما ميديا، 
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جوكجاكرتا: ، Metode Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arabنوحا، ألني، 
 م.0290ديفا فريس، 
، جاكرتا: ف ت. مكتبة Pengantar Metodologi Penelitianوارسيتو، حرمن، 

 م.9110كراميديا االوىل، 
 

































































 رواية حياة الكاتبة

نفمرب  11إسم نوريزان جئ يئ ولدت يف جاال 
، بنت األوىل من األب سنوسي جئ يئ واألم حسنة 1991

جئ يئ، انتهت الكاتبة دراستها االبتدائية باملدرسة ألئ جاها 
جاال ووصلت دراستها الثانوية احلكومية مبعهد التربية الدينية 

سنة وصلت دراستها يف جامعة عالء الدين ويف نفس ال 3112جاها جاال سنة 
احلكومية اإلسالمية مكاسر بقسم تدريس اللغة العربية كلية التربية وشؤون 

 3م املوافق بالتاريخ 3112نفمرب  31التدريس. واحلمدهلل يف يوم اإلثنني التاريخ 
ه، هي ناجحة نيل دراجة سرجانا التربية س ف. د بنتيجة 1129ربيع األول 

 ملناقشة ممتاز.امتحان ا
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