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" Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, 

benar- benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. 

dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang 

berbuat baik (Q.S. Al-Ankabut : 69)." 
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 الباب األول
 مقدمة

 خلفية البحث .أ 
يتم تعريف بشأن نظام التعليم الوطٍت,    ٠٢٢٢عام  ٠٢القنون رقم ذكر 

التعليم باعتباره جهدا واعيا ومتعمدا خللق جو من التعلم وعملية التعلم حبيث 
ادلتعلمُت وبنشاط تطوير اإلمكانات ذلا لشخصية االستخبارات، واالحال ق الكرامة 

ىذا الصداد  يتفق مع ادلعٌت التعليم يف  1الالزمة لو، اجملتمع واألمة والدولة.وادلهارات 
أن التعليم اإلسالمي  Professor Achmadiاإلسالم، اقتباس القليل من كتاب 

ىو كل اجلهود للحفاظ  وتطوير شخصية اإلنسان وادلوارد البشرية ادلتاحة لو من أجل 
  ٠تشكيل اإلنسان كاملو )إنسان كامل(.

ىو خلق عملية تعليمية فعالة حبيث ادلتعلمُت ميكن أن تتطور  الًتبية 
يف اجلامعة  ذكر عملية التعلم با احملاضرة. كما فهم     .إىل أقصىقدراهتم ومواىبهم 

ة ىو "الدروس ادلستفادة يف من احملاضرات اليت قدمها سلمان وآخرون، احملاضر 
لعايل بالتأكيد ال ميكن فصلها مع الفن يف بنية يف تنظيم التعلم يف التعليم ا ٢".امعةاجل

ادلناىج الدراسية. الن ىذا الفن من خالل اإلبداع من ادلتعلمُت يتم تطويرىا. ووفقا 
للوزير أنظمة التعليم والثقافة ومناىج التعليم العايل اليت وضعتها اجلامعات ادلعنية 

بشأن الًتبية  ٠٢٢٢لسنة  ٠٢بالرجوع إىل ادلعايَت الوطنية للتعليم. )القانون رقم 
 الوطنية(.

                                                             
1
 Jalaluddin dan Abdullah Idi, Filsafat Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2009), p. 205. 

2
Achmadi, Ideologi Pendidikan Islam, Paradigma Humanisme 

Teosentris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), p. 31. 

3
Saliman, dkk, Kamus Pendidikan, Pengajaran dan Umum, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1993), p. 129.  
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 ط العر ي ىو اططل  نتيةة الفنية  من الكتابة اجلميلة. ىو فرع فن اخل
واحد للفن اإلسالمي فئة الفنون البصرية. الثقافة اإلسالمية ويدخل اخل ط كشكل من 
أشكال الفن اإلسالمي اليت تبلغ قيمتها اجلمالية رلتمعة مع القيم اإلسالمية. ىذا 

فن ىو موقف مهم يف الثقافة اإلسالمية. وفقا لونقلت الصحيفة عن سعيد حسُت ال
نصر قولو سيت ماريا علفا "اخل ط ىو فن أن ارتفاع، ألنو أطب  رمزا للفن اإلسالمي 

وىذا أمر مفهوم، وجهد من كتابة ادلصحف  4وتطورىا مبا يتماشى مع روح القرآن.
رخيية احلقيقي سوف يكون بداية لوجود سورة القرآن خالل أطدقاء من األدلة التا

اخل ط. ألنو يف عملية مسك الدفاتر القرآن ىو، بطبيعة احلال، إشراك األطدقاء الذين 
ىم خرباء يف رلال الكتابة العربية احلقيقية واجلميلة. مث يف ادلرة القادمة، وتطوير شعبية 

 سورة القرآن، وقد وضعت أيضا يف فن اخل ط.
طوير اللغة العربية باعتبارىا لغة القرآن الكرمي لتحقيق وجود  فن اخل ط يف ت

(، السادس قرنا بداية تطور الكتابة العربية )حولالًتاث الثقايف لعدة قرون. ومتشيا مع 
واخل ط العر ي وتشهد دنوا سريعا، العديد من الفنانُت اخل ط ولد، مثل:  يعقوت 

-ادلعروف جيدا أهنا اخلطاط اللمستاء مسي وابن مقلة، ابن البواب، و آخرون. ومن
اخلطاط اإلسالمي من الشرق األوس ط وأوروبا وغَتىا. مع النمو السريع كما كان ذلا 

مما سبق، ميكن أن يكون لديهم  5تأثَت كبَت مبا فيو الكفاية للمسلمُت يف العامل.

                                                             
4
  Siti Mariah Ulfah, 2013, Metode Pengajaran Seni Kaligrafi 

,vol4,http://ejournal.iain jambi.ac.id/indexp.php/attalim/article/view/288, 24 

November 2016 

5
  Sirajuddin, Seni Kaligrafi Islam, (Jakarta: Penerbit Pustaka 

Panjimas, 1995), p. Xiii. 
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معرفة أن فن اخل ط العر ي اطلت تطورىا منذ فًتة تدوين القرآن يف ادلخطوطات، 
 6ت حىت اليوم.خمطوطا

اخل ط يأيت متاشيا مع ظهور اإلسالم يف فن  وكذالك يف إندونيسيا، 
مالدية وانتشرت بعد ذلك إىل البؤر  7إندونيسيا عن طريق التةارة يف القرن 

مالدية ومنذ ذلك احلُت العديد من  1٠االستيطانية يف األرخبيل يف مجيع أحناء القرن 
يلة يف ادلساجد يف ل على أرخبيل من كتابات مجالفنانُت الناشئة فن اخل ط ومما يد

العر ي يستمر يف اجلهود  مجيع ادلخططُت، مادورا وسومطرة. وىي، جاسسوالوي
للحفاظ على الثقافة اإلسالمية من خالل تطبيق معرفتهم جليل الشباب. وحىت اآلن، 
والكثَت من عشاق اخل ط العر ي الذي تأسس الرواق  أو علم يف ادلدارس حىت يف 

. ونتيةة لذلك، اآلن جند يف العديد من ادلدارس والكليات جلعل ادلواد او 7اجلامعات
 .اخل طت فن احملاضرا

, مساراعجبامعة وايل سوجنو االسالمية احلكومية يف قسم تعليم اللغة العربية 
ادلادة اخل ط العر ي ىي ادلواد االختيارية. بوجود  ادلادة فن اخل ط ، ومن ادلتوقع أن  

ان تكون رلهزة   يف فن الكتابة  العربية.  ألن،   يف قسم تعليم اللغة العربية  طلبة
بة العربية اجلميلة دلعلمي اللغة العربية يف ادلدرسة العام اوادلدراسة مهارات الكتا

االسالمية ىوالكفاءات ادلهنية اذلامة جد. ألن ليس كل ادلدرسة العم  أو ادلدرسة 
االسالمية ذات جتهيزات تكنولوجية كافية. مما أدى يف التعلم رنب أن يتم بشكل 

ولذالك , ادلدرس اللغة العربية مطلوبة تقليدي، وذلك باستخدام  وسائل السبورة . 
 من أجل اخلَت يف الكتابة على السبورة.

                                                             
6
 Ahmad Ismail, Semua Bisa Menulis Kaligrafi, (Semarang: UIN 

Walisongo, 2015). P. 17 

7
 Ponpes Lemka, http://ponpes-lemka.blogspot.com/ 2008/10/ home. 

html, diakses pada tanggal 22 desember 2016 pukul 10.00 WIB 

http://ponpes-lemka.blogspot.com/%202008/10/%20home.%20html
http://ponpes-lemka.blogspot.com/%202008/10/%20home.%20html
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عند كتابة ادلعلمُت تقييما جيدا، وسوف تكون قادرة على جذب االنتباه 
على  طلبةترغب يف ذلك وتشةيع  ةعندما يكون الطالب .ىمطلبةوالدافعية للتعلم 

ذا كان ادلعلمون الكتابة الذي ال وبادلثل، إ .حب ادلواد اليت تدرس من قبل ادلعلم
لذلك  .كما سيتم اخنفض االنتباه إىل الدروس تعطى من قبل ادلعلم  طلبةجتتذب 

م يوىذا يتفق مع نظرية التعل .ليس حدا أقصى طلبةم يميكن أن يؤدي إىل نتائج تعل
تعلم األقصى أم ال، يعتمد على  .طلبةتوض  أن ادلعلم ىو عامل يف الدافع لدى 
 .االحًتاف واإلبداع من ادلعلمُت يف التدريس

 بعيدا تدريس تقنيات الكتابة اجلميلة، يف تعليم فن اخل ط العر ي   يدرس 
نعلم أن اخل ط يرتب ط ا وثيقا القرآن الكرمي واألحاديث النبوية. يف علم   الدقة ايضا. و

ة واحلقيقة فن اخل ط، حرفا بعد حرف يف الكتابة ىو اىتماما . سواء من حيث احلقيق
على أن يكونوا دائما حذرا يف كتابة  طلبةسوف يكون حةم لو. حبيث  تدريب 

أن تغَت اجلملة يف اللغة العربية. وذلك ألن الفرق حرف واحد يف اجلملة العربية، ميكن 
تعليم  اللغة العربية ىو خماطرة جد، اذا وجدت يف كتابة مجلة  طلبةمعٌت اجلملة. كما 
(.  ولذالك  مهارة الكتابة فن احلاط  على االطالق ورنب أن عربية )خ ط العر ي

 ببا ادلرشحُت للمدرس اللغة العربية. طلبةتكون مملوكة من قبل 
تعليم  تنفيذادلغادرين من ىذه اخللفية، أرادت الكتاب لدراسة ادلزيد عن 

قسم تعليم اللغة العربية وجعلو مادة الدراسة والذي يتةلى يف  بةاخل ط لدى طل
م اللغة العربية قسم تعلي بةتعليم  الخط لدى طل تنفيذ" أطروحة حتت عنوان 

 " عاالسالمية الحكومية سمارا  اعاجامعة والي س
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 المسألة تحديد . ب
قسم تعليم اللغة العربية جامعة  بةتعليم  اخل ط لدى طلاخل ط  م يتعل تنفيذكيف . ١

 ؟عاالسالمية احلكومية مسارا  اعاوايل س
 

 أهداف البحث وفوائدها  . ج
 . أهداف البحث١

قسم تعليم اللغة العربية  بةتعليم  اخل ط لدى طلاخل ط  م يتعل تنفيذعرفة دل ( أ
 عاالسالمية احلكومية مسارا  اعاجامعة وايل س

 
 . فوائد البحث٢

 الفائدة النظرية  ( أ
ادلساذنات يف كمدخل و ،  العلم مرجع ادلتوقع أن يزيدومن 

م اللغة قسم تعلي طلبةتعليم اخل ط لدى  تنفيذباللغة العربية عن  ادلعلمُت
 .عاالسالمية احلكومية مسارا  اعاالعربية جامعة وايل س

 التطبيقية الفائدة  ( ب
 ومن ىذ البحث ترجي الفوائد، وىو كمايلي:

 للمدرسة(  ١
 اخل ط يف تعليم  التعليمية من األلعاب الطرق على األدب كما

 للتالميذ(  ٢
اخل ط  لتكون أكثر اىتماما يف تعلم  طلبةإعطاء ادلنشطات لل

العر ي وحتفيز اإلبداع يف تطوير ادلعارض اخل ط التةارية أو ادلعارض 
 .الفنية



6 

 للمعلم(  ٣
 اخل طكما مادة اال داب عن تعليم فن 

 للباحثُت( ٤
اخلربة وادلعرفة للمؤلف مدرسا للغة العربية، ميكن أن تضاف إىل 

 وخاطة فيما يتعلق التعلم
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 ثلالباب الثا
 مناهج البحث

 نوع البحث .أ 

ويعرف طريقة البحث وسيلة علمية للحصول على البيانات لغرض   
ىناك حاجة إىل طريقة البحث لوضع خطة جيري التحقيق حل 1معني وفائدة.

 .ادلشاكل أو القضايا
نوعي  وصفيال بحثال ىو ادلستخدم البحث الدراسة،نوع ىذه يف 

ستتناول منتقرير  احملتاجة البيانات .احلالة لفكوصائف البحث األغراض وفق
و ىدف ادلضبوطو بالتفسري احلقائق النوعي مستخدمةلطلب الوصفي ادلنهج  .ادلشكلة

 2.واحلق الدقيقة ادلنظمة عثور الصورة
 الوصفي ىذا البحث وأجري البحث، ىذا صار ىدفا من دلا موافقا

قسم تعليم  ةبطللدى م فن اخلط العريب يتعلتنفيد  دلعرفة يعٌت احلالة وصائف فك
  ع.االسالمية احلكومية مسارا  اعالغة العربية جامعة وايل سال

 وقت البحث ومكانه .ب 

قسم  ةبطللدى العريب تعلم فن اخلط  تنفيذلتحصيل البيانات ما   
وقد أجريت ىذه  .جامعة وايل ساعا االسالمية احلكومية مساراعتعليم اللغة العربية 

جامعة وايل ساعا االسالمية احلكومية يف سنة  2١17مايو  31-3الدراسة على 
 .مساراع

                                                             
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan,(Bandung: Alfabeta, 2015), p.3 

2
 J. Supranto, Pengukuran Tingkat Kepuasan p. 237 
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 العينةو  البحث سكان .ج 
 السكان .1

 أن السكان أخرى أوبعبارة،ىومجيع األغراض اليت ستبحث السكان
 السكان3.الذي سيعممج النموذ  دلن تلك احلقائق متناول من األفراد مجيعىو 
امعة قسم تعليم اللغة العربية ىف كلية الًتبية وفنوهنا جبة بىوطل الدراسة ىذه يف

 .وايل ساعا االسالمية احلكومية مساراع
 العينة .2

 random)عشوائية  نموذجب ىذاالبحث أجري أخذ النموذج يف

sampling)عنصر )أعضاء( لكلادلساوية الفرصة التقنية ىذه توفر حيث 
ىو  ما تؤخذ كنموذج ،ىذالبحث يف .النموذجلتختاركأعضاء  من السكان

فن اخلط  عن الطبقة  ادلادةالذين أخذوا قسم تعليم اللغة العربية  ةبطل
  فاألفض عن مائة، النموذج فإذا نقصطالبا,   1١2بلغت  2١11-2١14

النموذج   عدد إذاكان لتؤخذ كلهم حىت يكون البحث حبثا سكانيا ولكن
 .4% أوأكثر 15-1١بني أنتؤخذ  مكن كبرييف

% من طالب قسم تعليم  15انسحاب النموذج 3.1الالئحة 
 (2١17)بيانات  فن اخلط ادلادةالذين أخذوا اللغة العربية  

 

 
                                                             

3
Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi offset, 

2004), p. 70 
4
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), p. 134 
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 3.1الالئحة 
الذين أخذوا من طالب قسم تعليم اللغة العربية  البيانات 

 فن الخط المادة

منوذج  عدة طبقة رقم
(15)% 

النموذج 
 ادلقصود

1 2١11 19 2،85 3 
2 2١12 3١ 4,5 5 
3 2١13 42 6,3 6 

4 2١14 11 1,65 2 

 16 15,3 1١2 اجملموع
امعة وايل ساعا االسالمية احلكومية جبPTIPDمن مصدر البيانات 

 .مساراع
 امعة وايل ساعا االسالمية احلكومية مساراعجبPTIPDبناء على بيانات من

ومن ذلكالسكان فأخذ طالبا.  1١2بلغت  2١14-2١11عن الطبقة 
 .طالبا 1١2: منها بعدد 15الباحثة

 در البياناتامص .د 
 5البيانات ىو تسجيل نتائج جيدة يف شكل حقائق أو أرقام.  

 لباحثون الذين يرغبون يف احلصول على ىذا البحث ىو:

                                                             
5
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 

(Jakarta: 2002), p. 99 
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جامعة وايل ساعا قسم تعليم اللغة العربية البيانات عن تنفيذ تعليم اخلط يف  . 1
  احلكومية مساراعاالسالمية 

جامعة وايل ساعا قسم تعليم اللغة العربية البيانات عنأدوات التعلم اخلط يف   .2
 اعااخلط العريب يف جامعة وايل س عن تعليم فناالسالمية احلكومية مساراع

 عاالسالمية احلكومية مسارا 
 

 تركيز البحث .ه 
م تعليقسم على حتليل تنفيذ تعليم فن اخلط يف   ىذا البحثوركزت   

 .عمسارا االسالمية احلكومية  اعااللغة العربية جامعة وايل س
 البيانات جمعطريقة  .و 

 يف ىذه البحث  ىي: البيانانات تقنيات مجع  
 التوثيق  ( أ

تقنيات التوثيق ادلستخدمة يف مجع البيانات من مصادر غري البشرية،  
استخدام ىذه التقنية  .وىذا مصدر يتكون من الوثائق والسجالت

ةين السًتداد البيانات حول تاريخ الكتاتيب الكتاتيب، رؤية ورسالة الباحثةة
، وحماضر طالب وغريىا من دلدرسني وادلوظفني من البيانات، طلبةوأىداف وا

 .البيانات اليت مت توثيقها
 ادلقابلة   ( ب

ادلقابلة ىي حمادثة مع الغرض. والغرض من ادلقابلة للحصول على   
عن الناس واألحداث، واألنشطة، وتنظيم، والشعور،  البناء اجلارية اآلن

والتحفيز، واالعًتاف، والقلق وما إىل ذلك؛ إعادة بناء الدولة على أساس 
اخلربة ادلاضية. ومن ادلتوقع أن حتدث يف ادلستقبل والتحقق، والتحقق من 



44 

ادلعلومات والتنمية )البناء واإلعمار واإلسقاط( إسقاط الدولة قد مت احلصول 
 6(. Guba1985و  lincolnليها يف وقت مبكر )ع

 :على النحو التايل بحثادلقابلة يف ىذه ال مفعولو   
عن و للحصول على معلومات حول اخلط اخلط ى احملاضر مادة فن( 1

االسالمية  اعاوايل سجامعة بللطالب تعليم فن اخلط م والتقدميتعل
 عارا مس  احلكومية

 .أخذت مادة فن اخلطقسم تعليم اللغة العربية  طلبة( 2
 الرصد ( ج

مهمة جدا يف  توفر مسامهةىي أداة مجع البيانات اليت ميكن أن  رصد 
التشاركية اليت  رصدتقنية  ةالباحثاستخدم  ىذا البحثيف 7البحث الوصفية. 

استخدام  .الذين شاركوا مباشرة يف عملية التعلم يف الفصول الدراسية الباحثة
جلمع البيانات عن عملية التعلم واخلط أيضا العريب يف  ةالباحثىذه التقنية 

يف الفصول  طلبةالفصول الدراسية، وأيضا دلعرفة الوضع والظروف من 
 .الدراسية

 معالجتهاو  البحثتحليل بيانات  .ز 
حتليل البيانات ىو وسيلة حلل ادلشاكل باستخدام أساليب استخالص 

النشاط يف حتليل البيانات وتصنيف البيانات  .البيانات اليت مت مجعهاالنتائج من 
على أساس ادلتغريات وأنواع من ادلشاركني، جدولة البيانات على أساس متغريات 

                                                             
6
 Syamsuddin, Vismaia S. Damaianti, Metode Penelitian Pendidikan 

Bahasa, (Bandung, Rosdakarya), cet. Ke-2, p. 108.   

7
 John W. Best, Metode Penelitian Pendidikan,(Surabaya, Usaha 

Nasional, 1982), p. 204   
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مجيع ادلشاركني، تقدمي البيانات من كل من ادلتغريات ادلدروسة، إجراء عمليات 
 8سابية الختبار الفرضية. حسابية للرد على صياغة ادلشكلة، وإجراء عمليات ح

  التحليل الوصفي النوعي، يف .الوصفي  النوعي باستخدام البيانات حتليل
أجرت البيانات الوصفية التبسيط،  ةالباحثةالبيانات موجودا، مثة الباحثةوحدد  مجع

البحث يف ىذه ادلرحلة  .وىي يف شكل التعرض ليكون من السهل قراءة وفهم
البيانات عن طريق فحص مجيع البيانات ادلتاحة من مصادر ، ويبدأ حتليل الوصفية

خمتلفة مثل ادلقابالت وادلالحظات اليت مت كتابتها يف ادلالحظات ادليدانية والوثائق 
 9والصور، اخل. شخصية والوثائق الرمسيةال

التفكري االستقرائي ىو  .صفية النوعي، باحلثو البيانات ىذا   الباحثةحلل 
ينطلق من وقائع أو واقع خاص، بعد أن سحبت تعميم الطابع اإلجراء الذي 

ويف الوقت نفسو، ادلنهج االستنباطي الذي ينطلق من ادلعرفة ذات طابع  1١العام.
بعد البيانات اليت مت احلصول عليها كافية،  11.عام، لتقييم األحداث اليت ىي خاصة

التحليل الوصفي  بينما تقنية .باستخدام أسلوب التحليل الوصفي ةلباحثةحلال
الكمي تستخدم لوصف كل من رداءة نوعية التعلم الذي حيدث يف نفس اجلامعة، 

 .بيانات مأخوذة من خالل استبيان يتم حساهبا ومث قدم صفي
 

                                                             
8
 S Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), cet. 11, p. 208 

9
 Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian kualitatif, (Bandung : Remaja 

Rosda Karya, 2000), p. 90. 

10
 Sutrisno, Metodologi Research, (Yogyakarta : Andi Offset, 990), p. 42. 

11
 Sutrisno, Metodologi ,,,,,p.14 
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 الباب الثاني
 هيكل النظري

 النظرياطا  اال . أ
 تنفيذ تعليم فن الخط .1

  التنفيذ مفهوم (أ 
التنفيذ ليس فعالية فقط ولكن  1ومقابلة و مستعمل.  األداء التنفيذ ىو 

 النشاط التخطيط و ليبالغ ىدف النشاط. 
 تعليم اللغة العربية (ب 

 تعليممفهوم ال (1)
التعليم ىو عملية معقدة , وحيدث للجميع يستمر طوال حلياة, 

احدى من عالمات  .حتىفيالرحم( إلىالقرب)منذطفل 
التغيَتات السلوكية  .أنشخصاقدعلمت شيء ىي تغيَتيف سلوكها

 وادلهارات( اإلدراكية) فيمايتعلق بالتغيَتات اليت ىي ادلعرفة
ودبايف  2الوجدانية(. )،و كذلك ادلتعلقة على القيم أخالق (النفسي)

 القرآنالكري مكثَتمن الربامج واألنشطة التعليمية، دباسورةالنحل:
هههنج بَطَهههونط أَمََّههههاتطَكمج اَل تَهعجَلَمهههوَن َشهههيجً ا َوَجَعهههَل  هههَرَجَكمج مط َواللَّهههَو َأخج

َكَروَن ﴿ َفج طَدَة َلَعلََّكمج َتشج َبجَصاَر َواألج َع َواألج  3﴾78َلَكَم السَّمج

                                                             
1  Tim penyussn Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Jakarta: Balai Pustaka, 2002, P. 670. 
2
Eveline Siregar dan Hartini Nara, Teori Belajar dan Pembelajaran 

(Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 3. 
3
Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid…hlm. 276. 
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يف القههرآن الكهههرم, ورلموعههات الدراسهههةكتا  باإلضههافة 
و الهتعلم حيصهول علهى  .تعلهيم تعليم ومتعلمي ذكهر كثهَت مهن أ يهة

العلم, ألن العلم ىو وسيطة اإلنسان حيصول علهى  مكانهة زلًتمهة 
كمهههها قههههال زلمههههدبن احلسههههن    4. يف جنهههه, ا, والفواألههههد األبديههههة

 :عبدا يف شعره

 وفضل وعنوان لكل اامدتعلم فإّن العلم زين الىلو # 

وكن مستفيداكل يوم زيادة#من العلم واسبح ىف حبور 
 5الفواألد.

زلاولة احلصول "، التعليم اشتقاق ييعٍت KBBIبشكل 
ىذا التعريف دبعٌت أن التعلم ىو  6. "على معلومات أو ادلعرفات

زلاوالت للوصول ادلهارة أوادلعرفة  .النشاط لتحقيق ادلهارة أوادلعرفة
ىو جهداإلنسان لتلبية حجاهتم حلصلت ادلعرفة أوادلهارة اليت مل 

 7(.۲٠٠۲)فوديارتانتو، يكن شيء 
تعليم ديلك فكرة ومتنوعة جدا، حىت كثَت من اخلرباء 

مزيد التوضيح على . وضعوا مفهوم التعليم معتعبَتات ادلختلفات
 لتعليم فيما يايل:لبعض خرباء ا التعلم، وفقا

                                                             
4
Abdul Kadir Al-Jufri,TerjemahTa’limu Mutta’alim Tariqatta’allum, 

(Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), hlm. 7. 
5
Az Zarnuji, Syarah Ta’limu Al Muta’alim, (Semarang, Pustaka 

Awaliyah, tth), hlm. 6-7. 
6
Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, hlm. 17. 
7
Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, Teori Belajar dan Pembelajaran, 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz media, 2008), hlm. 13. 
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 Learning is to be observe, to قال ىارولد سبَتز، .أ 

read, to imitate, to try something themselves, to 

listen, to follow direction.( . بعبارة أخرى، أّن التعليم
ىو ومراقبة، وقراءة، تقليدة، حياول شيئ، واإلستماع واتباع 

 8(.توجيها سبحددة

"إنداح قمسية" تعريف  التعليم من الدراسة  سالميطا يف .  
النفسية ىي عملية  تغيَت يف السلوك لنتيجة ليتفاعل مع البي ة 

ومن ىذه التغيَتات أن يكون . يف تلبية احتياج حياهتم
ولذلك أن التعليم دلعريفة . واضحا يف صبيع جوان, السلوك

دبحاوالت عملية الشخص للحصول  صبيع تغيَتات سلوكية 
 9.ة، لنتيجة ذبربت اخلاصة يف التفاعل مع البي تهمجديد

 Learning is the”وفقا إرنست رىيلغارد، يف الدول كتابو .ج 

process by which an activity originates or is 

changed through training procedures (whether 

in the laboratory or in the natural environment) 

as distinguished from change by factors not 

attributable to training.”10 
ووفقا ىي لغارد التعليم ىوعملية إجراءات متعمدة، واستفعال  .د 

 .عن عمدا، الذم ختلفعن التغَتات الناصبة عن اآلخرين

وفقا أوومار  اليك تعليم ىو تعديل أوتعزيز السلوك من  .ه 
 learning is defined as the)خالل ذبربة

                                                             
8
Agus Suprijono, Cooperative Learning: Teori dan Aplikasi PAIKEM, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 2. 

9
Indah Komsiyah, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Sukses 

Offset, 2012), hlm. 2.  
10

Abd. Rachman Abror, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: Tiara 

Wacana Yogya, 1993), hlm. 66. 
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modification or strengthening of behavior 

through experiencing). 
11 

ووفقا ذلذه الفكرة، التعليم ىو عملية النشاط ومل تعط تذكر، 
 .ولكن أوسع من ذلك،فإنو اخلربة

من األرألى العالية، يدل على ان تعريف التعليم ىو 
عملية زلاولة الشخص للتغَت على الطبيع اجلديد عامة.اليت 
ظهرت يف ارتفاع العلوم، واألخالق و ادلهارة و الكتابة 

 للحول من خربة الشخص يف التعامل بي ة.

 
 تعليم اللغة العربية (2)

التعليم ىو إيصال ادلعلم العلم وادلعرفة إىل أذىان  
التالميذ بطريقة قودية وىي الطريقة االقتصادية اليت توفر لكل من 

بيل احلصول إىل العلم وادلعرفة. ادلعلم وادلتعلم بالوقت واجلهد يف س
فيقصد بو نقل ادلعلومات من ادلعلم إىل ادلتعلم، ادلعلم اإلجيايب إىل 

 12ادلتعلم ادلتلقى، الذي ليس لو إال أن تقابل ما يلقيو ادلعلم.
من ىذا ادلنظور،  .للناطقُت هبا التواصليةكل لغة ىي 

اللغات ذلا ادلساواة يعٍت أن  .ال يوجد أي لغة متفوقة إىل لغة أخرى
   13.يف الوضع، وىي دبثابة أداة اتصال

                                                             
11

Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran,(Jakarta: Bumi 

Aksara, 2011),hlm. 36. 
02

)القاهزة: دار أطاطياث تعليم اللغت العزبيت والتزبيت الذينيت، على أدمذ مذكىر وأخزون،  

 0٦9الثاقفت، دون الظنت(، ص. 

13
 Acep Hermawan, Metodologi pembelajaran bahasa arab, 

(Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2014), p. 16 
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قال اضبد : أقول وبا  التوفيق : ان اللغة العر  مقاييس  
صحيحة, وأصوال تتفرع منها فروع.  وقد الف الناس يف جوامع اللغة ما 
الفوا, ومل يعربو يف شيئ من ذالك من مقياس من تلك ادلقاييس, وال 

الذي أو مأنا اليو با  من العلم جليل , ولو حطر أصل من االصول . و 
عظيم. وقد صدرنا كل فصل بأصلو الذي يتفرع منو مساأللو, حىت تكون 
اجلملة اجملازة شاملة للتفصيل, ويكون اجملي, عما يسأل عنو رليبا عن 

 14البا  ادلبسوط بأوجز لفظ واقربو.
وصمة العار وضعت يف اجملتمع يدل على أن تعلم اللغة 
العربية ال تزال تعترب صعبة ومعقدة، ولكن يف كل لغة ذلا مستوى الصعوبة 
ورلموعة زبتلف تبعا خلصاألص نظام اللغة نفسها، إما التشكل النظام، 

 15علم األصوات وبناء اجلملة ودالالت.
 

 مها ات اللغة العربية (3)
عموما، يتفق صبيع اخلرباء على أن مهارات اللغة لغة ادلتعلم  
 أربعة، منها: وتنقسم إىل

 مهارة االمساع  (1
 مهارة اللكالم  (2
 مهارة القرأة (3

                                                             
04

( ,  2118ابي الذظه ادمذ به فارص به سكزيا ,مقاييض اللغت, )القاهزة: دار الذاديث,  

   7ص. 

15
 Syaiful Musthofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovativ, 

(Malang: UIN Maliki Press, 2011), p. 1 
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 16مهارة الكتابة. (4
مشاركة  .يف ف ة مهارات الكتابة م اخلط ييف ىذه ادلناقشة تعل

مهارات الكتابة ىي  17مهارات الكتابة ىي ادلهارات يف ادلهارة اللغوية.
ادلهارة اليت على أعلى درجة من الصعوبة للمتعلمُت مقارنة مع ادلهارة 
الثالث األخرى. فضال عن القدرة على الكالم، والقدرة على الكتابة إىل 

كل من ىذه ادلهارة  ىو   .االعتماد على ادلهارات اللغوية اليت تنشط ومنتجة
يت توجد يف لغة ادلستخدم من خالل زلاولة للتعبَت عن أفكاره ومشاعره ال

األفكار وادلشاعر  .لغة . الفرق يكمن يف الوساألل ادلستخدمة للتعبَت عنها
يف احلديث كشف شفويا يف حُت يتم الكتابة يف الكتابة. مث ذلا خصاألص 

لذلك سوف ينعكس الفرق أيضا يف  .سلتلفة ومطال, سلتلفة يف استخدامو
 18بار اللغة .  تعليمو، دبا يف ذلك تنفيذ اخت

بعض الطال  ال يستفيدون من مكتبة اجلامعة او ادلدرسة 
الفاألدة ادلرجوة, اما الهنم ال يعرفون كيف يستفدون منها واما الهنم ال 
ينظمون وقتهم حبيث يتمكنون من احلصول على ىذه االستفادة. بعض 
الطال  يفشلون يف دراستهم لضعف يف مهارة الكتابة. ويشمل ىذا سؤ 

, وضعف القدرة على التهخ ة الصحيحة للكلمات, وضعف القدرة طاخل
 19على التعبَت الكتابيز.

                                                             
16

 Syaiful Musthofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovativ, 

(Malang: UIN Maliki Press, 2011), p. 1 

07
, رياض : مؤطظت الىقف االطالمي  العزبيت بيه يذيكعبذ الزدمه ابه فىسان  و أخزون,  

 20, ص 2112, 

18
 Iskandarwassid, Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa.) 

Bandung: UPI & Rosda Karya. 2008(. p . 248 

09
, ص 2111, المهارة الذراطيت, )عمان: دار الفالح للنشز والتىسيع , مذمذ على الخىلي  
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 فروع اللغة العربية (4)

أما فيما يتعلق جبان, الفرع العريب من األد  العريب من سلتلف  
مراجع األرستقراطيُت العر  فقد خلص إىل وجود ثالثة عشر فرعا من 

"علوم العربية" منها: علم اللغة و علم   احلسا  العريب الذي يسمونو
النحوي و علم الصرف و علم اإلشتقاق و علم العروض و علم القوايف و 
علم قرض الشعري و علم فن اخلط و علم البيان و علم اإلنشاء و علم 

 ادلعاين و علم ادلخاضرات و علم البديع.
ع منهجو وكتبو ادلراد هبا يف تعليم اللغة أننا نقسم اللغة فروعا, لكل فر 

وحصصو, مثل ادلطالعة, و افوظات, والتعبَت, والقواعيد واإل مالء, 
 واألدا , والبالغة. 

ولتطبيق  ىذه النظرية يعاًف كل فرع من ىذه الفروع على اساس 
 منهج ادلرسوم يف خصصو ادلقررة يف جدول الدراسي. 

واإلستعمال اللغوي على التعبَت والتذوق  فيو رلال للتدري,  اإلمالء 
جبان, التدري, على رسم احلروف والكلمات رمسا صحيحا. ودخل فن  

 2٠اخلط يف تعليم اإلمالء.
 تعليم فن الخط  (ج 

 فنال مفهوم (1)
ويعرف فن اشتقاقي مثل أي اجلمال اليت أنشأهتا الناس.   

)صفة شلا يعٍت  cil sifatpaحُت أن يف اللغة السنسكريتية يسمى 

                                                             
20

   30-35, ص. 8691: دار المعارف, القاهرة الموجه الفني,العليم ابراهيم, عبد,   
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مت ذبهيز يعٍت مع األشكال اجلميلة  su- cilpaاللون(، وىكذا كلمتو  
 أو مزينة بشكل صبيل. 

الفن واجلمال لديهم واضحة جدا، وخصوصها من وجهة 
الرسام اذلولندي يف  ،Rembrandt شكل من اشكال الفن. إذا نظرنا إىل

فًتة باراك، واجلمال االنسان يصور يظهر الذوق )ادلذاق( الكالسيكية ذات 
القيمة العالية. وديكن أيضا أن ىذا الشرط أن يكون مصادفة يف أعمال 

وىو ، الفنانُت يف اندونيسيا، على سبيل ادلثال، يعمل من باسوكي عبد ا 
دينا  مشهدا صبيال. على جدران الرسام الطبيعية الذي يصور اجلمال ل

معبد ىي احللي اليت بدت انطباع صبيل والفٍت. ىناك العديد من األعمال 
الفنية األخرى اليت ال ديكن أن أذكر، واليت يتم تصنيفها على أهنا عمل فٍت 

 21صبيل.
كثَتا ما يرتبط الفن مع اصطلحا "اجلماليات". وفقا لرأي  

مال أو ذبربة صبالية ال ديكن وضعها تلك ادلعرفة من اجل (،Kant)كانط 
ربت مظلة ادلنطق أو األخالق، ولكن ما ىو ادلقصود من  اصطالح 
اجلماليات  ىو فرع من فروع الفلسفة اليت تتعامل مع صبال إما عن طريق 

 22ربقيقها )يف عمل فٍت(، إما عن طريق ذبربة ذاتية.
قضية مشكلة اجلمال ىو مسألة الفن. الفن ىو كل ما اجلمال 

عاطفة )أو الرضبة( وكل ما إنشاؤه لتقدم اخلطة. ىذا العاطفة أىداف ادلتعة 
 art is most“يعرف فنو ىو :   Herbert Read . والتمتع ايضا

                                                             
21

 Bandi, Heni, dkk, Pembelajaran Seni Budaya Keterampilan,  

(Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama Republik 

Indonesia, 2009), p.4 

22
 Dick Hartoko, Manusia dan Seni, (Yogyakarta: Kanisius, 1984),p. 
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simply and most usually difined as an attempt to 

create pleasing forms, يعرف الفن ببساطة على أهنا زلاولة , "
من ادلتعة، وىناك جوىر اجلمال أو غَتىا من ادلرح خللق أشكال أخرى 

 Such form “ىو  Herbert Read .أشكال . الفن يف السؤال 

satisfy our sense of beauty and sense of beauty is 

satisfied when we are able to appreciate a unity of 

formal relation among our sense perception”. اقتنعت 
 يشعر أن قادرون ضلن إذا للجمال، والتقدير للجمال تقديرنا تلبية شكل
 23 حسيتنا استجابات بُت الرمسية العالقة وحدة

 
 خط العربيمفهوم  (2)

وصفت على  "kalligraphia" :حرفيا خط يأيت من عبارة 
فيكون  .يعٍت الكتابة Graphia يعٍت صبيل، راألع، و  kalios :مقطعُت

 24.باللغة العربية واخلط يعٍت أيضا اخلط .الكتابة اجلميلةمعٌت كلمة كلو ىو 
الشيخ مشش الدين      تعريف كامل لذلك الذي اقًتحو

وىو علم  " حصر العلوم " منها: الفصلاألكفان يف كتبو ارشاد القصيد, 
تتعرف منو صور احلرف ادلفردة, واوضاعها, وكيفية تركيبها,خطا, أو ما 
يكت, منها يف السطور, وكيف سبيلو أن يكت, وما ال يكت,, وابدال ما 

 25يبدل منها يف اذلجاء ودباذ يبدل. 
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 Sidi gazalba, MESJID Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam, 

(Jakarta: Pustaka antara, 1983) p.224 

24
 Oloan Situmorang, Seni Rupa Islam; Pertumbuhan dan 

Perkembangannya, (Bandung: Angkasa, 1993), p. 67.   
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 طويلة لفًتة الذي العريب، اخلط أساس على اخلط فن شكل
 اخلط. اخلاصة لغاهتم لكتابة ادلسلمُت من العديد قبل من تستخدم كانت
 ىي ألهنا ادلختلفة، اإلسالمي الفن بُت باحًتام حيظى الذي الفن ىو العريب
 26. القرآن الكرم  للحفاظ الرأليسية األداة

من الشرح أعاله ديكن اسًتجاع بعض دبعٌت أن اخلط من بعض 
 ىو الكتابة اجلميلة باستخدام احلروف العربية.

 
 تقديم فن الخط (3)

 ولعل. اخلط البداية يف خلق الذي من حول تنوع الرأي 
 القومي مذيعة وأشار. التمسك على قدرة األكثر ىي الدينية القصص

 أن. اخلط عن مرة ألول علم الذي ىو السالم عليو  آدم النيب أن العريب
 الكرم القرآن يف الوحي خالل من نفسو  وتعلى سبحانو ا من تأيت ادلعرفة
 ىذا االيات : 27. ٥٣( : ٤البقرة ) سورة

                    

            

ويقال أنو قبل ثالشباألة سنة وفاهتا، النيب آدمعليو السالم  كت, 
لوح فوق سطح األرض ويتم حرقها يف وقت الحق الفخار. بعد أن ضر  

النيب نوحعليو السالم  واضلسرت ادلياه، أي األرض جراء الفيضانات يف زمان 
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 Nur Cahyo Hendro Wibowo, Pendampingan Pengembangan Usaha 

Seni Kaligrafi Bordir, (Semarang: DIPA IAIN Walisongo, 2014), p.38 
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دولة أو رلموعة من ادلكاس, مشتق من الفخار منقوش عليها النص. ىنا 
 28أيضا ىو والدة فكرة أن كل أمة سبت زيارهتا كتاباتو على التوايل.

تاريخ تطور فن اخلط العريب يف العديد من ادلكتبات، الكت, 
رة العربية بدعم من أركان التقاليد اليت وأصبعوا على أن التطور السريع للحضا

دبا يف ذلك تقليد زلو األمية. اإلسالم يسأل الناس اىل   ربمل اإلسالم.
التعامل احلضاري مع القراءة. اإلسالم يشجع الناس على الكتابة. القراءة 
والكتابة  ا األفعال ادلذكورة الفروق الدقيقة مهمة جدا يف الكتا  ادلقدس 

 م.القرآن الكر 
واصل الكتابة العربية أن تتطور منذ فًتة تدوين القرآن يف 
ادلخطوطات حىت اليوم. الكويف أسلو  النصي أو متنوعة ويبدو أن أقدم 
أصناف تستخدم لكتابة ادلخطوطات. متنوعة أو فيما بعد تسمى القات 
الكويف، واليت تتميز قاسية وجافة. الكويف اخلط أيضا ال حيتاج إىل حرف 

)شكل(، وعادة ما ينظر إليها حىت اآلن. اليت تتطور اآلن ىو ىذا  العلة
  29اخلط يتلقى نقطة شكل التمييز بُت احلروف شلاثلة، مثل باو تا وزا عليها.

الدول العربية تتطور الكتابة لفًتة طويلة بعد دول أخرى مثل 
مصر وبابل والصُت منذ آالف السنُت وقد وضعت كتابات منتظمة. يف 

ما قبل اإلسالم، والكتابة العربية ال يزال التقدم بطي ا، حىت كتابة فًتات 
يبدو يست شعبية جدا يف االستخدام اليومي. ىذه احلالة ديكن أن نفهم، 
منح العر  يف ذلك الوقت يف معظم األحيان، إال أن يسكن يف قل, 

قليد ادلدينة، والسكان الرحل الذين يتنقلون داألما. نظرا للتقاليد أن ىناك ت
                                                             

28
 Sirojuddin, Seni Kaligrafi Islam, ( Ciputat: Amzah, 2015), p. 5 

29
 Ismail, Semua Bisa Menulis Kaligrafi, (Semarang: UIN 

Walisongo,2015), p.17 
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شفوي، والكتابة اجلديدة ادلعروفة الستخدام وخاصة يف فًتات ما قبل ظهور 
اإلسالم، مع عرض واضح من آل معلقات )  الشعر ربفة اليت يسجل على 

 جدار الكعبة ادلشرفة(.
أصول الكتابات العربية ديكننا أن نعلم أن تشكيل من بعض  

مية األوىل، ويأخذ عدة احلروف العربية كما كان معروفا يف العصور اإلسال
و  الديةم  ٥٤٨الدية و م ٤٧٢قرون. الكتابات العربية من الشمال يف 

من ىذه النقوش، وديكن أن تعزى اليت تأيت من العربية حروف  الديةم ٧٣٤
األجبدية النبطية، وىي احلروف انضم العر  يف الشمال ال تزال كتل 

 من اجملتمعات العربية مسيث، الذي أساسا فقط الظهار حرب على ورق. مث
الشمالية الذين احتلوا مدينة احلَتة واألنبار، والكتابة على تطوير 

 3٠استخدامها إىل ادلنطقات اجلنوبية من شبو اجلزيرة العربية.
تقدم فن اخلط ليس انتهى يف جزيرة العربية فقط,ل ولكن كان 

تركي  مرحلة النشأة فن اخلط ادلتأخر يف خالل تركي عثماين. من خالل
عثماين كثَت من اخلططُت العظيمُت الذي أرجح يف درجة الواحدة حىت 

 جيعل التدريس الكميل.
استمر النشأة يف تركي وأمكان األخرى ساعد على ابداع يبلغ 
الكتابة " ذرية" الذي يستخدم ألىدف اخلصوص و ابتكار اجلديدة. ىذه 

واين و ديواين اخلالل جاء انواع اخلط شيكستيو و شيكستيو أميس و دي
 جايل.

                                                             
30

 Ali Akbar, Kaidah Menulis dan Karya –Karya Master Kaligrafi 

Islam, (Jakarta: PT Pustak Firdaus, 1995), p. 12 
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الشيخ ضبدا ىو متربع الكبَت يف خالل تركي عثماين. ىو 
( الذي 1481-152٠) 2يعاق, فن اخلط اىل ادللوكي عثماين بزايد 

 31يشرفو للغاية و ابتاع دبجاملة. 
 

 :القيدية  العربية اخلط  علماء ىو يلي وفيما
 ابن مقلة   (٣)

 أفكارا يقدم أن العباسي العصر يف تظهر مقلة ابن
 أيضا العريب اخلط لتطوير  ولكن العربية ألجبدية فقط ليس مهمة

 على يطلق وكان العصر، تلك يف الشهَت الوزير ىو مقلة ابن .
 عهد يف الحقا تأيت. نسبة قواعد شكل  صاغت مث الرواد، اخلط

 الذي أفيندي الرقيم أفندي مصطفى امسو كبَت خطاط العثماين
 سلتلفة أنواع من العديد. اآلن حىت ادلستخدمة واألسالي, الطرق

 الكويف، و ا منهم، سبعة ىي شهرة وأكثرىا العريب، اخلط من
 32والفريسيُت., الرقعي الديواين، الثلثي،, النسخي

 
 ابن بوا   (٤)

 ٨٦ كت, الذي اخلطاط كان مقلة ابن من اربا
 ادلذى, تأسيس صلح. البوا  ابن ىو  وحفظها ادلخطوطات

 ابن شبابو يف  .مالدية ٣٢٤٤ السنة يف وتويف بغداد يف اخلط
  ادلستأمسي زلمدابن اىل مث أسد، بن زلمد يف اخلط فن تعلم بوا 

                                                             
31

 Sirojuddin, Seni Kaligrafi Islam, ( Ciputat: Amzah, 2015), p. 140 

32
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 باسم يعرف كان  اخلط كتابو مهنة   يف.  مقلة ابن التلميذ
 .مقلة ابن اإلصلاز وادلطورين خليفة

 يعقوت ادلستأمسي (٥)
( اخلطاطُت القبلة)  الكتا  دعا يعقوت ادلستأمسي قبلة

 Model of the اإلصلليزية، اللغة حيث من أو

Calligrapher .بغداد سقوط أوقف اخلط تطوير العصر  يف 
 يف ولكن. Khan Hulaguاليت يقودىا   قوات ادلغويل ربت
 استمرار بفضل ,  رجع عن التطوير. وذلك قرن نصف من أقل

االستعمارية السابقة  اإلدارة من وبدعم الوقت ذلك يف ادلسلمُت
  33ربمل خان الثاين )حاكم القبيلة( الذي اعتنق اإلسالم فورا.

كثَتة من العلماء من اخلط العريب, ادلثال ضبيد الغامدي و   زالت
  مصطفي الرقيم و حفيظ عثمان وضبدا وغَت ذالك.

 
 انواع فن الخط (4)

 العربية النقية الكتابة فن يف ادلعيار ىو ىذا ألحكام وفقا 
 والكويف، العريب، اخلط من أنواع عدة نعرف أن ديكننا ،(العريب اخلط)

 الفريسي، أو تعليق,جال الديواين الديواين، الرحياين، والثلث، النسخي،
 أو قالم شيش باسم ادلعروفة الستة األشكال من الثامن شكل من.  ورقعة

                                                             
33

 Ali Akbar, Kaidah Menulis dan Karya –Karya Master Kaligrafi 

Islam, (Jakarta: PT Pustak Firdaus, 1995), p. 25 
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 أو تعليق الديواين، الثلثي، و النسخي، و الكويف: وىي  الستة األقالم
 34.سلتلف يف اذلندسة الباحثة/  قواعد لديها الثامنة أنواع. ورقعة الفريسيُت،

 العريب : اخلطنواع  من اىذا سأبُت عن شبانية 
 خط الكويف   (أ )

خط الكويف  ىو اسلو  اخلط العريب اليت مهيمن 
احلروف الزاوي )التكعيبية(،  يولد خط الكويف يف ادلدينة القددية من 
الكوفة,  العراق، وقد تنتشر التطور الالحق دلعظم أضلاء العامل 

وادلميزة الكويف خط اليد الرأليسية ىي جامدة ومتعددة  .اإلسالمي
 35.األوجو، ولكن مسة ذباوز سلتلف تصنيفات

 .اخلط الكويف يدعى بداية اجلزم، قبل تأسيس مدينة الكوفة
وخط الكويف  مسند احلمَتي .امسو اجلزم او جزم أو قطع وأهنم ولدوا من 

 36منصات وسيدنا إمساعيل عليو السالم. .سن سحيق
 ادلثال: 
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 Nurul Makin, Kapita Selekta Kaligrafi Islam, (Jakarta: PT Pustaka 

Panji Mas, 1995), p. 109. 

35
 Abdul Rahman Hamzah,  Khat dan Jawi Mutiara Islam Sejagat, 

(Malaysia: UTM press, 2008), p.52- 53 

36
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 37مثال خط الكوفي٣صو ة                                                          

خاط الكويف  لديو بعض شكل أو منوذج، حس, ما قال 
الكويف فوزي ساليم ، وينقسم الكويف الكتابة اليدوية إىل أربع أنواع: 

 38، الكويف مودين. رباعي الزواياالقدم، الكويف الفاطمي، الكويف 
 

 خط النسخي (  )
 حذف،  دبعٍت  الفعل الكلمة من" نسخ"   لغة النسخ

 والناش ة، القاألمة السابق الكويف السطورازالة ىذه كتابة حىت ذلك فسر
 يف عادة ىي الكتابة ألن فذلك نسخ، أيضا يعٍت أن ديكن لكنوو 

 العلمية وادلؤلفات الدينية والكت, الكرم القرآن مصحف نسخة الكتابة،
 التمييز والزاوية( سلطوطة) ادلنحٍت ىو  نسخ تفسر من وىناك األخرى،

   39.والزاوي نقش قاسية الكويف مع مباشرة

                                                             
37

 Ahmad Sunarto, Kumpulan Klaigrafi Arab, (Surabaya: CV. Pustaka 

Agung Harapan, 2010), p. 4 

38
 Abdul Rahman Hamzah,  Khat dan Jawi Mutiara Islam Sejagat, 

(Malaysia: UTM press, 2008), p. 53 

39
 Mashuri, Wawasan Kaligrafi islam, (Ponorogo: Darul Huda Press), p.19. 
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 مقلة ابن اكتشفو الذي النوع ىذا من العريب ىذا اخلط
 ويعقوت البوا  ابن قبل من والكمال العراق، بغداد، يف( ىجرية ٤٩٤)

. الكرم القرآن من الرمسية الكتابات تكون أن ٣٢القرن  يف ادلستعسمي
 4٠.داألرة ونصف القوس مثل الرسالة يف قنطرة ىي اخلط ىذا خصاألص

 ادلثال:

 
 41مثال خط النسخي ٤صو ة 

  يخط الثلث (ج )
. الثلث تعٍت واليت" ثاثة" العربية من الثلث اسم أخذ

 رأليسيتُت رلموعتُت إىل تنقسم الثلث(.ىجرية ٤٩٤) مقلة ابن اكتشف
 42.  العادي ثلث و اجلايل ثلث.  ا

 :ادلثال 
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 Abdul Karim Husain, Seni Kaligrafi Khat Naskhi, (Jakarta: 

Pedoman Ilmu Jaya, 1985), p.32 

40
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 43مثال خط الثلث ٥صو ة 

 خط الرقعي  (د )
 صيغة ىي اليت" رقع" كلمة من  االصل الرقعة  اصطلح

 من احلساسة، األوراق من ورقة أو دبعنيقطعة" رقعة" للكلمة اجلمع
 وساألل الكتابة امسو شيء ىذا أبدا تستخدم اخلطاطُت أن ادلفًتض
 بيك شلتاز بكر ابو  ىوالشيخ الًتكي اخلطاط بواسطة إنشاؤىا مت .اإلعالم

 ينمو العريب اخلط(. ىجرية٫٤٨-٥٥٪) ا ضبد أماسي الشيخ  وصقلها
 يف) تركيا يف العثمانية احلاكمة األسرة من الوقت ذلك يف بسرعة
 44(.٤القرن

 ادلثال:
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  Irhas A. Samad , Serial Pelajaran Seni Kaligrafi Khat Sulus, 

(Padang: Angkasa Raya), p.109. 

44
 Mashuri, Wawasan Kaligrafi islam, (Ponorogo: Darul Huda Press), 
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 45مثال خط الرقعي. ٦صو ة 

 
 خط الدواين  (ه )

 شللكة الرمسي الكتابة خط الدواين ىو أسلو 
 ،٣٧ القرن أواخر يف يف تطورت الكتابة من النوع وىذا العثمانية،

 تتعزز والعديد منيف، إبراىيم الًتكي، اخلطاطُت واحد عمل وىو
 46آألماسي. ا ضبد الشيخ

 ادلثال:

 
 47مثال خط الدواني. ٧صو ة   

                                                             
41

(, ص 042٦مختار عالم مفيض الزدمه, خط الزقعت, )مكت المكزمت: شبكت المبطعيه,  .

71 

46
 Oloan Situmorang, Seni Rupa Islam; Pertumbuhan dan 

Perkembangannya, (Bandung: Angkasa, 1993), p.93.   

47
 41( ,ص 09٦0, )بغذاد: معهذ الفنىس الجميلت, قىاعذ الخط العزبيهاشم مذمذ الخطاط,  
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 واين جايلدخط ال (و )
 ادلعروف ، جايل الديواين شبرة ىو جايل  االديواين طخ

 على حيتوي اخلط ىذا.  مقدس اخلط  أو  ايوين اخلط باسم أيضا
 حيث من يقدم فهو لذلك الديواين، مقارنة مفرطة ىو الذي النمط

 48.اإلمالء حيث من وليس الديكور
 ادلثال:

 
 49مثال خط الدواني الجالي. ٨صو ة   

 
  خط الرحياين (ز )

خط الرحياين ىو تطوير النسخي و الثلث ، الذي 
نظرا لشكل صبيل أنو  اجلمال وراء خط النسخي و خط  الثلث .

اإلصلاز)باسيل، عبق(، وىو نوع من النباتات ليست لربط االسم مع 
خط  5٠رحيان. النباتكان امسو  .اليت اجلذع صبيلة وراألحة راألعة
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كثَتة يف دراسة الكت, الدينية وادلخطوطات من القرآن الرحياين  
الكرم. اكتشفت ألول مرة بواسطة علي ابن العبيدة الرحياين  وضعتها 

 51ابن البوا .
 ادلثال:

 
 52خط الريحاني. مثال ٩صو ه 

 خط الفريسي او تعليق (ح )
 على ومنت الفريسيُت من ا من يأيت الكويف اخلط تارخييا

 وتستخدم وتركيا، واذلند وباكستان فارس بالد يف واسع نطاق
 وضعت وقد. جرا وىلم ،الباحثة والصحف واجملالت كثَتاللكت,

 الرحيم عبد خوارزم، الرضبن عبد اذلايف، عبد كتبها اليت القات
 القات من األغلبية لرأي وفقا. بادشاه الكرم وعبد اآلنسي،
 53التربيزي. سلطان علي مَت قبل من مرة ألول اكتشفت

 ادلثال: 

                                                             
51

 D. Sirojuddin, AR,  Seni Kaligrafi Islam, (Jakarta: Amzah, 2016), 

P.98. 

52
 Abdul Aziz Ahmad, Ragam Karakter Kaligrafi Islam, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 1996), p. 67 

53
  Oloan Situmorang, Seni Rupa Islam; Pertumbuhan dan 

Perkembangannya, (Bandung: Angkasa, 1993),p.86 
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 54مثال خط الفرسي او تعليق. ٪صو ه      

 
 االساس تعليم فن الخط العربي (5)

، أو السب, يف أنو صلقصد األساسي ىذه البا   ىو األ 
لذلك ذلذا السب, يشعر باحلاجة ينك,  .من الضروري تعلم فن اخلط

وتعلم على فن اخلط. اخلط العريب باعتباره واحدا من الدروس اليت لديها 
كأساس لتنفيذ الًتبية اإلسالمية اليت مصدرىا إىل  .العلم اخلاصة بو تأدي,

ثالثة مصادر رأليسية، القرآن الكرم، والسنة النبوية، واالجتهاد. حىت يف 
ساسية للتعلم اخلط يتبع نفس ادلصدر، وىي الًتبية مناقشة تنفيذ األ

 .اإلسالمية

مؤسسة تعليمية إسالمية أخرى من القرآن والسنة كما ىو 
والقيم االجتماعية أيضا اليت ال تتعارض مع تعاليم آل القرآن والسنة   

تلقى النيب صلى ا  .النفعية ويباعد ادلضارات  لإلنسان وعلى مبدأ تأيت
  55اآليات. 1-5الوحي األول إىل أسفل، أي سورةالعلق  عليو وسلم 
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         19( ,ص 09٦0, )بغذاد: معهذ الفنىس الجميلت, قىاعذ الخط العزبيهاشم مذمذ الخطاط,  

55
 Ilham Khoiri, AlQur’an dan Kaligrafi Arab, (Jakarta: Logos,1999), 

p.85-86 
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        56   

الدين يف اآلية إىل جان, ربتوي على أمر قراءة قال سراج  
ما ىو أكثر من " :األوامر الكتابة ضمنية أيضا، ادلزيد من التفاصيل، وقال

ومن ادلؤكد أن القلم  .ادلدىش أن القراءة والكتابة ىي األمر األول يف الوحي
إذا يشار القلم اللنحو الوارد  .أو أقالم ذلا صالت وثيقة مع فن اخلط

وىذا جيعل  .للبشر اإلرشاداتلذلك فهو وسيلة ا من أجل توفَت  .أعاله
الصورة واضحة، وىذا اخلط يهيمن أقدم األماكن يف لواألح التاريخ 

 57."اإلسالمي نفسو 
حبس, ما نقلت عنو سراج  "األزىر"ىامكا يف التفسَته 

يف كتا  التفسَت ذكر آل غالم أنو يف اخلمس االيات األوىل على  الدين
ا ربتوي على كرم ا مع اإلنسان يعلم رلموعة متنوعة من العلوم أهن

 58.الكتا ، وفتح األسرار، تسليم مفاتيح لفتح الكنوز ا، مع الكالم

                                                             
56

 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya, (Surakarta: 

Pustaka Al Hannan, 2009), p.597 

57
 Sirojuddin, Seni Kaligrafi Islam, ( Jakarta: Amzah, 2016), p.  5-6 

58
 Sirojuddin AR, Tafsir Al-Qalam, (Jakarta: Studio Lemks, 2002), p. 33 
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يف اتصال مع األدوات ادلشًتكة اليت ربصل على االىتمام 
يف عملية التعلم مثل القلم اخلط واحلرب والورق كما تلقى تأكيدا مباشرة من 

 :59اياتا 1خالل كلمتو يف القرآن الكري يف السوراة القلم  ا من
               

وأشار أيب الفرج أن تفسَت كلمة " ن" متنوعة جدا، وذلك 
لتحقيق السبعة فهم األكثر زلتفظ معٌت كلمة الراىبة كما احلرب . ىذا ىو 

إىل احلديث الذي رواه أبو رأي ابن عباس، احلسن، و قتدة، الذي اسند 
إن أول شيء خلق ا القلم،  مث جاء ن، ا : "ىريرة رضي ا عنو، ونصه

 6٠".أو احلرب
 .الكلمة  احلرب نفسو يف اللغة العربية فسره مداد أو احلرب

ا، ويذكر يف   بوضوحأكثر  .امسو مداد ألنو حيتوي انتشار أو مساعدة
على النحو ادلبُت يف القرأن كالمو حول شروط ىذا احلرب مع كلمة مداد 

 61. اياتا 1٠9الكرم سورة الكهف 
               

                  62 

                                                             
59

 Pujiati, 2015, Kaligrafi Arab Digital Ayat Al Quran di Dunia Maya, 

Vol. XL No. 1, http:jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/article/view/248, 27 maret 

2017 

60
 Ilham Khoiri, Alqur’an dan Kaligrafi Arab, (Jakarta:Logos 1999), p. 89. 

61
 Sirojuddin, Seni Kaligrafi Islam, ( Jakarta: Amzah, 2016), p. 244 

62
 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya, (Surakarta: 

Pustaka Al Hannan, 2009), p.304. 
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حول إىل أي مدى يكرم احلرب، وىو شاعر يرسم دوران 
 الطنُت:الربع يف 

 ربع الكتابة يف سواد مدادىا # والربع حسن صناعة الكتا 
 والربع من قلم تسوي برية # وعلى الكواغذ رابع االسبا 

على جاألزة من اإلسالم إىل النيابة العلم الذي يستخدم 
 النيب زلمد صل اللة عليو وسلم على النحو التايل:القلم والقرطاسية، يصور 

" من قلم قاما يكت, بو علما أعطاه ا شجرة يف اجلنة خَتا من الدنيا وما 
 فيها "

ولكن ليس أي  .من الوصف أعاله يوضح القلم واحلرب
القلم الذي يستخدم يف تعلم اخلط، ولكن ىناك شروط أخرى اليت ذلا معٌت 

يف  يصف ا تعاىل يف القرآن الكرم .لكتابة "دةوسا" يف القرآن بأنو
: ٤٣-٤٤السوراة الربوج 

٨٥
 

                   64   

عرض واالىتمام من خالل عدد قليل من اآليات أعاله 
وصف واضح، أن أدوات لكتابة أنشطة اخلط احلصول على قمع ادلباشر 

ون إىل أن ىذا ىو األساس الذي ديكن أن الباحثةمن ا، لذلك خلص 
 .م اخلطيتوفر قوة دفع أنشطة لتعل

 
 

                                                             
63

 Sirojuddin, Seni Kaligrafi Islam, ( Jakarta: Amzah, 2016), p.253 

64
 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya, ( Surakarta: 

Pustaka Al Hannan, 2009), p.590. 
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 تنفيذ تعليم فن الخط (6)
 أهداف وفوائد التعلم  فن الخط (أ )

اخلط ىو شكل من أشكال النشاط البدين  فن ميتعل  
النشاط وواالذواق صبال الواردة  .واجتماعية ونفسية، واألذواق اجلمالية

يف النشاط التعبَت واإلبداع والعمل من خالل الكتابة، والتلوين والعمل، 
 65.والذي يتضمن فكرة الفن وادلهارة العمل

الكتابة اليت ال تؤكد فقط على ادلظهر  بف ة منخط ىو 
أو ادلوقف من احلروف لتشكيل الكلمات واجلمل، ولكن أيضا تالمس 

ىو للطال  لبمهارة  لذا فإن الغرض من تعلم اخلط .جوان, اجلمال
 إرسال احلروف والكلمات بشكل صحيح وراألعة العربية.

يستخدم اخلط العريب بدال من ذلك لعرض ادلعتقدات 
يف تقدم ادلعتقدات الدينية  .والقصص الدينية كما حدث الدعاية

قال مبارك خالد مع  .والقصة عادة ما يكون الرسم تستخدم كوسيلة
، وشهدت أشكال اخلط العريب من  الفن اإلسالمي وتنظيم بنية

الكتابة، وذلك باستخدام الشكل واحلجم من الكلمات أو احلروف يف 
الفنون اللقيادات الدينية اإلسالمية واتملُت الفن التصويرية حيظى 

ونتيجة لذلك، يتم استخدام اخلط العريب شعبيا كشكل  .بشعبية جارفة
 .كال الفن باحًتام كبَتمن أشكال التعبَت الديٍت، وىو شكل من اش

النشاط كتابة فن اخلط يعطي لزيادة ذوق اجلميل  و 
تشكيل اإلبداعية، أبريسياتيف وادلوقف النقدي. يوفر اخلط  فٍت حىت 

                                                             
65

 Didin Sirojuddin, Asah Asuh Huruf Kaligrafi Islam (Jakarta: Darul 

Ulum Press, 2006), p.  9. 
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كفرع واحد من الفن اإلسالمي فرصة للمتعلمُت الكتسا  اخلربة 
لتقدير وخلق وإنتاج منتج من األشياء ادلفيدة مباشرة. ، ذبسيدا دلوقف 
اإلبداعية، تقديرا واحلمل احلرج احلصول عليها من خالل أنشطة التعلم 

 .والفنون اإلبداعية االستجابة
اخلط لو فواألده وتطوير إمكانات الفاألدة  فن تعليم

 يف التفاصيل، وظيفة والغرض من اخلط ىي: .وادلواقف وادلهارات
تطوير قدرات ومهارة الطال  من خالل دراسة أنواع  (1

خلصاألص وظاألف، واألدوات وادلادة  والتقنيات يف واألشكال وا
 عملية صنع منتج العمل الفنية.

تطوير قدراهتم الفكرية، اخليال، معربة، حساسية الذوق اجلمايل  (2
 .واإلبداع وادلهارات يف رلال األعمال الفنية

فضال عن ثروة متنوعة من و    صباليا، اخلط ديو عناصر اجلمال (3
 .ز شعور عميق من اجلمالياتاالكسسوارات وإضاءات تعز 

وضوح الكتابة وصبال اخلط العريب تسهيل ادلعلومات  (4
 واالتصاالت سواء بُت ادلعلمُت وادلتعلمُت.

اخلط العريب واستخراج وزيادة فن تدريس  من  يةاألاذلدف 
نأمل أن ادلعرفة  .ابة للقرآن لتكون قادرة على الوصول إىل قمة احل,

 66.مفيدة ويضيف نعمة ادلكتسبة ديكن أن تكون
فن اخلط مثل زلاولة إلنتاج البشر الذين ىم الفاضلة،  علم

تعرف "مع توفَت وسيلة النتقاء مصادر االقتصاد جيدة، والشاعر واحد، 
على اخلط الصحيح، يا أيها الناس الذين لديهم عقول، على اخلط مل 

                                                             
66

 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. 

Bandung: Rosda Karya. 2011, p. 152 
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اخلط " إذا كان لديك ادلال، فأنت  .يكن سوى الناس مقبالت الفاضلة
ولكن إذا كنت حباجة إىل ادلال، مو اخلط، وأفضل مصدر  .ادلزخرفة

 67للعمل".
كل  وىبت البشر بشكل طبيعي ا سبحانو وتعاىل يفرح 

شيء كان راألعا. والشخص الذي يكون التعليم ادلنخفض فقط وحدىا 
عندما تتاح ذلا الفرصة لتحديد كاألن أو عمل فٍت من عدد من األوراق 

سيكون لديهم القدرة على اختيار شيء صبيل وصبيلة. حساسية ادلقدمة، 
واالذباىات مثل اجلمال ىو احتمال أن حيتاج اىل تدري, وتطويرىا من 

 68خالل عملية التعلم الًتبية الفنية، وخاصة فن تعليم اخلط العريب.
 

 تعليم فن الخط اطريقة (ب )
 التآزراتيف أنشطة التعلم، وىناك نوعان من األنشطة اليت  

تعلم  الكيفية اليت ينبغيادلدرس تعليم  .أن ادلدرس تعليم وتعلم الطال 
يف حُت أن الطال  يتعلمون كيفية التعلم من خالل رلموعة  .الطال 

متنوعة من اخلربات التعليمية حىت يكون ىناك تغيَت يف سلم عن ادلعرفية 
 69.احلركيو النفسيةوالوجدانية و 

                                                             
67

 Sirojuddin, Memacu Pendidikan Seni Kaligrafi Al-Qur’an di 

Indonesia, http://seni kaligrafi.com, diakses: 26 Maret 2017. 

68
 Bandi, Heni, dkk, Pembelajaran Seni Budaya Keterampilan,  

(Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama Republik 

Indonesia, 2009), p.7 

69
 Siti Kursini, dkk. Keterampilan Dasar Mengajar (PPL) 

Berorientasi pada KBK (Malang: Fakultas Tarbiyah UIN Malang, 2006), P. 

123. 
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ف أو الكشف عن مهارة الكتابة ىي القدرة على وص
زلتويات العقل، بدءا من جوان, بسيطة مثل كتابة الكلمات على 

 7٠اجلوان, ادلعقدة ىو تؤلف.
االلتزام بقواعد معينة أو القواعد  كتابة اخلط العريب قرآنية

وىي األحكام اليت تقود ادلؤلف يف زلاولة لتنظيم نقل ادلعٌت  .االفًتاضية
فعالية أفضل سواء من حيث اجلمال من خالل الكتابة من أجل ربقيق 

قواعد االمالية و   أما اجلان, الثاين الذي االىتمام .ومن حيث القراءة
 71قواعد اخلطية .

 القاعدة االمالألية  (1)
احلروف العربية  اكت, االجراءاتالقاعدة االمالألية ىي 

حقا أن الضغط ىو احلفاظ على الوظاألف يف ادلكان ادلناس, وفقا 
ىجاألية على  ادلثال يف  حرفيف كتابة  72تضمنها.للمعاين اليت ي

 .أو األسنان حرف "س"اخلطية ادلسافات البادألة ثالثة دعا نرباح 
أوكلمة الرحم كتابة بكلمات  يف كلمة بسم ا الرضبن  الرحيم وىو 

نتيجة ألخطاء كتا  إمثما يعٍت العكس سباما، وىذا ديكن أن يسب, 
ط ادلسؤول عن العديد من العلوم وىكذا ينبغي أن يكون اخلطا .بة

) النحوي والصريف( و   مثل علم التجويد وعلوم الدراسات العربية

                                                             
70

 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Cet ke-1, 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), p. 130 

71
 Siti Mariah Ulfah, 2013, Metode Pengajaran Seni Kaligrafi, 

vol4,http://ejournal.iain jambi.ac.id/indexp.php/attalim/article/view/288, 25 

Maret 2017 

72
 Ali Akbar, Kaidah Menulis dan Karya-karya Master Kaligrafi 

Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), p.13 
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كما أمر مراقبة   ,االمالء علوم البالغة و علوم ادلنطق، والعلوم قواعد 
 يف كتابة آيات القرآن ىو موضوع الكتابة ذبن, األخطاء.

 القاعدة اخلطية (2)
لصيغ من قبل النظام أن إجراءات الكتابة اجلميلة وفقا 

وفقا البن مقلة خبَت يف رلال  .األساسي على أي نوع من اخلط
وشغل منص, رأليس الوزراء يف ذلك الوقت من  (ىندسية)اذلندسة 

احلكم العباسي، وتعريف العناصر الثالثة يف جعل ىذه النقطة دالتون 
دالتون نقطة تكون وحدة قياسية للقياس،  .الرسالة، األلف والدواألر

األلف تستخدم كمقياس جلميع حروف عمودية وداألرية لديها داألرة 
لتحديد كمية  .نصف قطرىا وعلى مسافة مساوية أللف االرتفاع

واتساع الرساألل األفقية، وجي, بذل كل حرف بناء على ىذه 
 األحكام الثالثة

 .:جانبُت لديهامهارة الكتابة 
 مهارة شكل احلرف ( أ)

شلارسة لتشكيل احلرف جي, أن تبدأ قبل  التدريبات 
 ادلمارسة قبل  التدريبات احلروف, منها: .احلروف
التدري, الجرأ ورقة وقلم أو كتا  وضعت يف مواقف  (1)

 .احلق
التدري, جيعل خطوط مستقيمة عموديا وأفقيا بطول  (2)

 متنوعقصَت 
التدري, جيعل خطوط مشاهبة ألشكال سلتلفة من  (3)

 .سلتلفةادلنحدر 
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التدري, جيعل اخلط ادلنحٍت, من اليسر ايل اليمُت ومن  (4)
اليمن ايل اليسري , من األعلي ايل األسفال ومن 
األسفال ايل األعلي. ىذ التدري, ىو مزيد من الًتكيز 

 على مهارات الكتابة
احلروف العربية يف سلتلف ادلواقف بشكل  

 ليينة . صحيح، ال سيما فيما يتعلق كتابة اذلمزة واأللف 
 مهارة الكشف األفكار بالكتابة  (  )

سبارين  .ىذا اجلان, ىو يف صميم مهارة الكتابة
مارسة االستماع،  الكتابة من حيث ادلبدأ منحت بعد

 73والكالم ، والقراءة.
 التقنيقية اإلبتداألية يف تعليم فن اخلط العريب:

نقل الكتابات ادلوجودة عن زلاكة )طبق االصل( ىو  (1
طريق ربط ورقة شفافة على رأس ورقة كان األمر  
كذلك، مث تبع ذلك من ركلة جزاء كتابة نفس احلجم. 

 ىذه ادلرحلة بشكل متكرر حىت ديكن اتباعها.
تقليد الكتابة ادلوجودة عن طريق ربريكها التقليد, ىو  (2

 على حصَتة كتابة أخرى
توفَت ادلهارات اليت مت العصايب, ىو خلق الكتابة مع  (3

تدريبها من خالل االنتحال والتقليد. ىذه ادلرحلة ىي 
 بالتأكيد أكثر صعوبة من األوىل والثانية.

                                                             
73

 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Cet 
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يف تعليم فن اخلط, إال اختيارة ادلدة و كتا  الدليل 
على شيء اخلط ادلخطط, حيتاج الطريقة ادلناسبة ايضا. يف 

. منهاج زمان االن ىذ الطريقة يسمى منهاج التقليدي
 العلماء قبل من واستخدامو اعتماده مت ما إىل التقليدي يشَت

قرون تعليم فن اخلط, ابتداء من الكتابة  لعدة السابقُت
اجلملة " ر  يسر وال تعسر ر  سبم وسهل باخلَت وبو 
العون". مث يكت, احلرف اذلجاألية مث ادلفردات مث اجلملة مث 

 الذي ادلختص، لمادلع من تقليد كتابات اخلططُت بتوجيو
 يف موجودة غَت ىامة معلومات مع عملية كل يرافق

 كما يلي: الكتا . يف طريقة التعليم يستطيع معمر  
 طروق ااضرة ( أ)

قال راميوليس, افتتاح والنهاية الدراسة باللسان 
للمدرسُت اىل تعليم الفصل الطريقة ادلتقدمة. ىذا لينة 
الطريقة اليت يسهل بتنفيذىا.  يف كل تعليم ال بد ان 

 يأخذين  ادلدرسُت  يف أعطاء ادلادة. 

 طروق ادلظاىرة (  )
ىو الطروق الدروس اليت فيها  طروق ادلظاىرة

 ينلهو عن كيفية عمل الشيء.يطل, التالميذ ألب

 الستخالص ادلعلوماتطروق ا ( ج)
ىو الطروق  الستخالص ادلعلوماتطروق ا 

الدروس وجد معاملة بُت االتالميذ و ادلدرس . قال اجف 
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ايرمانا يف تعليم فن اخلط القران,يأتو ادلدرس دبرات على 
 السؤل اىل التالميذ فيجبها. 

 طروق لعبة )د( 
ىو الطروق اليت خيلق البي ة اللينة يف  طروق لعبة  

 عملية التعليم.

 طروق التدريبات)ه( 
كثَتالتضمن التالميذ   طروق التدريباتىذا ال  

لتكرير الدرس من ادلدرس. عناصر األ ية من ىذه 
الطريقة ىي التشجيع, إذا الجيد التشجيع فسوف يلزق 

 احلمسة التالميذ لتكرير الدراسة.

 إعطاء الواجبات ادلنزلية طروق)و(  
ىو الطروق اليت  إعطاء الواجبات ادلنزلية طروق  

 ىدف ليحرض التالميذ أفضل النشط يف خرج الفصل.
 رحلة ميدانية طروق)ز( 

ىو تعليم فن اخلط بزيارة  رحلة ميدانية طروق
األمكان التارخية, ادلثال: بيت القران و الغالَتي و 

 74معروض اخلط وغَت ذالك.
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 مراحل تعليم فن الخط (ج )
 احللقة أالوىل من ادلدارس اإلبتداألية . (أ )

الطفل يف ىذه احللقة يلقي مشقة كبَتة يف الكتابة,  دلا 
تتطلبو من أعمال عقلية وعضلية مل يستعد ذلا, وذلا كان تدري, 
الطفل على الكتابة يف ىذه ادلرحلة مقصورا على نفل بعض 

ورمسها بالقلم, ألو با  الكلمات أو اجلمل اليت يعاًف قراءهتا
التحطيط على الرمل, ويكتفي منو بصحة الرسم, اما الدقة أو 

 اإلجادة فال سبيل إليها يف ىذه احللقة.
 من ادلداريس اإلبتداأليةاحللقة الثانية   (  )

يف ىذه احللقة يؤخذ التلميذ بتحسُت اخلط, وزلاكة 
دريبو  النماذج مع تفهيمو بعض القواعد الفنية, وحيسن أن يقتصر ت

على خط النسخ, ألنو اخلط الذي ألفو يف كت, القراءة, وألن 
 تدريبو على الكتابة يغل, أن يكون با النقل من كت, القراءة.

, والصفوف الثالثة با ادلداريس احللقة الثالثة من ادلداريس اإلبتداألية  (ج )
تالميذ ىذه الصفوف صبيعها على خط الرقعة اإلعدادية: يدر  

ط الذي يستخدمونو يف كتابتهم, وال بأس بتمرينهم وحده, النو اخل
على استخدام خط النسخ يف كتابة العناوين واآليات القرآنية 

 وابيات الشعر.
 دور ادلعلمُت وادلعلمت.  (د )

يدر  الطلبة والطالبات على خط النسخ والرقعة, الهنم سبقومون 
بتدريس النوعُت يف ادلدارس اإلبتداألية, وحيسن تدريبهم على 

النوعُت يف كل حصة من حصص اخلط, وأن تكون عبارة النموذج  
متفابلتُت من كرسات النماذج, تكت, يف متحدة يف صفحتُت 
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إحدا ا خبط النسخ ويف األخرى خبط الرقغة, ويكت, الطال, 
الصفحتُت يف حصة واحدة, وذلك ألدراك الفروق بُت احلروف, 

ربصص بعض  ومعرفة القواعد احلصة بكل نوع, كما حيسن أن
الصفحات لتدري, الطال  على كتابة فقرات طويلة يف عدة 

 75أسطر, دلراعة التناسق بُت السطور.
 وسائل المعينة تعليم فن الخط  (د )

 األمشاق  ( أ)
ىي كرسات تطبع فيها النماذج ادلطليو  زلاكاهتا, ومن 
ىذه االمشق ما يقتصر استخدامها على تأملها وزلاكتها يف  

 كراسات أخرى.
 , مطبوعة على ورقة مقويمناذج   (  )

خيتلف بعضها عن بعض, وسبتاز ىذه النماذج بسهولة 
اإلنتفاع هبا, واختيار ما يناس, كل تلميذ منها, وبأن التلميذ ال 
يلقي صعوبة يف ربريك النموذج وجعلو جيان, الكتابة, فتكون 

 ااكة دقيقة, ولكن ىذه النموذج تشوه وتتسخ بكثرة اإلستعمال.
 , ادلدرس لكل تلميذ يف الفصلمنوذج يكت  ( ت)

 ومن مزايا ىذه الطريقة اهنا تضمن التدرج بالتلميذ.
 يعةصبيكت, ادلعلم على السبورة للفصل  منوذج  ( ث)

ىذه النموذج  يليق با الفصل الكثَتة العدد, ولكن بعي, 
ىذه الطريقة بعد النموذج عن التالميذ اجلالسُت يف الصفوف 

 احللفية.
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 طريقة اإلقتفاء  ( ج)
أن ترسم احلروف أو الكلمات بنقط صغَتة يف  ىي 

كراسات التالميذ ونكلفهم أن ديروا بأقالمهم عليها, وىذه 
الطريقة ال تليق إال بصغار األطفال, وتطلبو ضبل األطفال 

  76العلى الدقة.
 الد اسات السابقة . ب

فن اخلط العريب ، والوساألل التعليمية  اطروحة لك زلمد حامل عمري بعنوان :"  .1
سوراكارتا " الذي  1كتابو دراسة تطبيقية على ادلدارس الدينية الدينية عاليو  

يستخدم دراسة حالة استخدام البيانات النوعية عن اخلط كوسيلة للتعلم اللغة 
 العربية يف ادلدرسة

قيمة الًتبية اإلسالمية يف اخلط العريب ادلعاصر "اطروحة لك نصروا بعنوان :  .2
وىو دراسة نوعية ايضا أن التقييم العلمي لاللقيم الًتبوية  "يعمل سيفول عدنان

 يف اإلسالم تتجسد يف أعمال اخلط سيف عدنان.
يف تعليم فن اخلط   duplikasiتنفيذ طريقة "علي معصوم بعنوان :  اطروحة لك .3

مكتبة باستخدام البيانات معهد اخلط أونداأن الر  قدوس". ىذ البحث ىي 
معهد اخلط أونداأن فيها ربليل طريقة اليت تستخدم يف تعليم فن اخلط  النوعية

 الر  قدوس.
الدراسة على ثالثة أطروحات أعاله واليت جي, أن تكون سلتلفة مع 

 :باحثُت اجرى رلموعة من البحوث, والذي دييز ىذه الدراسة مع احباث سابقة 
 فن اخلط تستخدم عن وساألل التعليم يف ادلدرسة ادلذكور ( أ)
 عن العلم اىل القيمة االسالمية يف اخلطتركيز البحث  (  )
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معهد اخلط أونداأن الر  ربليل طريقة اليت تستخدم يف تعليم فن اخلط  ( ت)
 قدوس.

 
 فكري  الااط. اإلج

لتعزيز اإلحساس باجلمال والفنية تشكل  أعطىاخلط  كتابة النشاط
اخلط كفرع من الفن اإلسالمي يوفر فرصة  .االستنكافموقفا اإلبداعية، تقديرا 

 .للمتعلمُت لنقدر واكتسا  اخلربة يف خلق وإنتاج منتج األشياء ادلفيدة مباشرة
احلصول عليها من خالل  االستنكافذبسيدا دلوقف اإلبداعي، ربميل تقديرا 
 .أنشطة التعلم والفنون اإلبداعية االستجابة

ية ىو توفَت اللغة العربزبصص يف تعليم  بةط العريب لطلفن اخل
من تقنية الكتابة العربية ىو الصحيح،  ادلدرسُت اتملُتو  طلبةاإلمدادات إىل 

 .وحسن وصبيل، وكذلك إدخال ادلعرفة والفهم لطبيعة الفن اخلط اإلسالمي
اتملُت لإلسالم، وخاصة اللغة العربية اليت جي, أن تنفذ على  للمدرسُتخصوصا 

 .بعد ذلكة تعلم الكتابة العربية نطاق واسع يف عملي
تعلم اخلط العريب مهم جدا   أن الباحثةادلعلومات الواردة أعاله، ويقول 

 .  عاالسالمية احلكومية مسارا  اعام اللغة العربية جامعة وايل سلدى طال  قسم تعلي
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 الباب الخامس
 االختتام
 

 خالصة .أ 
بعد أن قدمت الباحثة ادلباحث وادلسائل كما ورد من الباب الألول إىل 

م اللغة العربية جامعة وايل قسم تعلي طلبةتعليم فن اخلط لدى  تنفيذ الباب الرابع عن 
 يستنبط اخلالصة وىي كما يلي: عاالسالمية احلكومية مسارا  اعاس
ساعا  اخلط لدى طلبة قسم تعليم اللغة العربية جامعة وايلتنفيذ تعليم فن ىي  .1

قرب من نظرية  (menjiplak)الغسالمية احلكومية مساراع رايت طريقة حماكة 
ادلوجودة. ىذ احلال يثبت بإعداد ادلدرس يف إعداد تعليم فن اخلط , و جعل 

ىو  التحطيط يناسب بادلوضوع, وتقومي تعليم فن اخلط الذي تضمن ثالثة طلعة
 طلعة العقليو طلعة وجداين و طلعة مهارة. 

 
 االقتراحات .ب 

بناء على اخلالصة ادلذكورة، فتشرح بعض اإلنقاذ ادلنتفع لقسم تعليم اللغة 
 العربية، وىي:

 من جهة ادلعلم .1
 على اجلهد يف تعليم فن اخلط العريب طلبةأن يشجع ال ( أ)
 على حب اخلط العريب طلبةأن يشجع ال  ( ب)
 احيانا حيدث ادلعلم التعليم فن اخلط يف خرج الفصل   ( ت)
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 طلبةمن جهة ال .2
 أن جيتهدو يف تغليم فن اخلط العريب . ( أ)
 أن يستمر تدربني كل يوم  ( ب)

 قسم التعليم اللغة العربيةمن جهة ال .3
 فصل اخلص للتغليم فن اخلط العريبأن تزيد ال ( أ)
 أن تزيد معلم ليعفب مادة اخلط العريب ( ب)

 االختتام . ب
أمحد اهلل عز وجل وأشكره،  وىو الذي أنعم علي من نعمو ادلتعددة منها 
صحة جسمية وىدوء فكري، إذ هبما استطعت أن أكمل ىذا البحث حتت ادلوضوع 

االسالمية  ساعام اللغة العربية جامعة وايل قسم تعلي طلبةأمهية تعليم فن اخلط لدى  "
 "عاحلكومية مسارا 

حث نافعة، وأن ينفعنا بو يوم القيامة، وىو أسأل اهلل أن جيعل ىذا الب
يوفق من يريد احلق ويهدي من يشاء إىل الصراط ادلستقيم وحسبنا اهلل ونعم الوكيل 
نعم ادلوىل ونعم النصري، الحول والقوة إال باهلل العلي العظيم. ووفقنا اهلل إىل الفقو 

 ىف دينو واألىداء هبدايتو، أمني.
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 الباب الرابع
 هنتائج البحث وتحليل

 اعابجامعة والي سفي قسم تعليم اللغة العربية  فن الخط تعليم تنفيذ  .أ 
 اعسمار االسالمية الحكومية 

 تعليم قسم اللغة العربية طلبة  لمحة عامة عن .1
كلية علوم الًتبية والتعليم قسم تعليم اللغة العربية أحد من األقسام يف  

 فن اخلط  ادلادة يف ىذه الكلية.  عاإلسالمية احلكومية مسارا  اعاسجبامعة واىل 
, إللزاميةا ادلادةيف قسم التعليم الدينية االسالمية ىو يدرس يف قسمان فقط مها 

يف  اآلن .واجبةال ادلادةىو  فن اخلط فنادلادةيف قسم تعليم اللغة العربية  حُت
 الدوكتور وى ،ادلادةىذه يعلم  فقطمعلم واحد ىناك  قسم تعليم اللغة العربية 
 .امحد امساعيل ادلاجستَت 

ىناك  .طالب يف قسم تعليم اللغة العربية اخللفيات التعليم ومتنوعة
 .متخرج عن ادلدارس الدينية، وبعض من ادلدرسة الثانوية العامة، أو ما يعادذلا

ألنو يأيت من خلفية أن ىذه األسباب  .وىناك أيضا أن من مدرسة داخلية
وباإلضافة  .ادلختلفة ليست مجيع الطلبة ادلؤىلُت لكتابة العربية بشكل صحيح

إىل ذلك، ليس ىناك ما يضمن أن الطالب الذين خترجوا من مدرسة داخلية 
ليس من  .وعاليو ادلدارس الدينية ميكن أن يكتب العربية بشكل صحيح

شلا أدى بالتايل  .النادر، والطالب تعليم اللغة العربية اليت الكتابة ليست جيدة
رؤية الواقع، بل ىو للطالب  ."كتابة مثل سللب الدجاج" إىل مصطلح

 .العريب فن اخلط ختصص يف تعليم اللغة العربية يصبح من ادلهم أن تعلم
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عقد ىذه الدورة يف قسم تعليم اللغة العربية ولذلك، فإن مدير التخصصات 
التعليم اللغة العربيةميكن أن تكون على أمل أن ادلرشحُت الطالب ادلعلم قسم 

وذلك ألن القدرة  .رلهزة ادلهارات الالزمة لكتابة اللغة العربية بشكل صحيح
على الكتابة باللغة العربية تشكل بشكل صحيح جيب أن تكون شللوكة من 
قبل معلم رأس ادلال األساسي تنفذ قسم التعليم اللغة العربيةبالتأكيد العديد 

 عربية يف عملية تعلم اللغة العربية.من الكتابات ال
من ادلتوقع أن جتعل الطالب ختصص يف  فن اخلط فإن شلارسة كتابة

تعليم اللغة العربية تستخدم لكتابة النص العريب با اخلَت وبا احلق تتناسب مع 
يعلم الطالب أن لتحقيق مجال  فن اخلط ىذه ادلادة .القواعد اليت تدريسها

األ شخاص قادر على  .ادلثابرة واجلدية يف ادلمارسةالكتابة، فإنو يتطلب 
ما مدى قوة ادلصاحلو،  .الكتابة خبط مجيل، إىل حد معُت حيدده اكاتب

ومدى صعوبة شلارستو، ومدى قوة تأثَت ادلرشد، ومدى دقة اختيار ادلثال، 
 5. ومدى توفر ادلرفق
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 1.1رسم بياني 
 0211-0211جمع طلبة الذي اخذو مادة فن الخط طبقة 

 
  5552-5555 طبقة الطالب  763رلموع 
 .فن اخلط الطالب الذين يأخذون دوراة فن   555رلموع 

 
جامعة والي قسم تعليم اللغة العربية  لدى طلبة  تعليم  فن الخطتنفيذ  .0

 اعسمار االسالمية الحكومية  اعاس
فن اخلطفي  فنتعليم  أىداف, الدوكتور امحد امساعيل ادلاجستَتقال 

جبامعة وايل سوصلو االسالمية احلكومية قسم تعليم اللغة العربية 
 "العريبخلط ا"يكون قادرا على الكتابة قسم التعليم اللغة العربية لتجهيزالطالبمسارصل

درس اللغة خاصةدلكتابة دلدرس الدنية اإلسالمية حة. ألن مهارة الصحيوال يدةجب
 5يف ادلدرسة اإلسالمية ىو الكفاءة ادلهنية مهم جدا.يف ادلدراسة العامة او العربية 

                                                             
2
 Hasil Wawancara dengan bapak Dr. H. Ahmad Ismail, M.Ag., 

M.Hum di ruang jurusan pendidikan bahasa arab pada tanggal 26 Mei 2017 

pukul 10.00WIB 

Sales 

1st Qtr

2nd Qtr



07 
 

 فن اخلط العديد من الفوائد اليت ميكن استخالصها من عملية شلارسة
 العريب، منها:

 وضوح (5
مع وضوح  .وضوح اجلملة يأيت من الرسالة الواضحة ادلكتوبة

 .رسالة خطية ال يزال شك وأمهها ىو أسهل للقارئ لقراءة اجلملة
 سرعة (5

يساعد على كتابة خدوش سريعة، يف حُت  فن اخلط مجال
أن السرعة تساعد على الكمال من الواظفة الدرس وادلكاتب، وغَت 

 .ذالك
 مجال (7

يعطي ادليل اجلمايل الكامل ومتعة الفن  فن اخلط مجال
أي شخص يدرس أنو سيتم دلس مجاذلا يف حُت الشعور  .للجميع

 .ادلصارعة يف ذلكوحدة واجلمال، واالرتياح يف حُت 
 تنسيق (2

وضع الكلمات يف خط مع حجم قياسي واالنضباط يشجع 
الشخص على أن يكون دائما أنيق، منضبطة، حذرا، ودقيقة يف مجيع 

 .الظروف اخلاصة والعامة
 وحدة الشكل (0

ألن كل منط من الكتابة لو شخصية ذات الصلة وحيتوي على 
شكل ادلبهر. وفقا لقواعد  مزايا خاصة جتعل الكتابة مجيلة، مرتبة، وذلا
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معاجلة نتائج ىذه العملية، كل مدرب سوف تكون قادرة على تطبيق 
 نظرياتو كجزء من االنضباط االجتماعي يف حياتو.

يف قسم التعليم اللغة العربية، يعرف  فن اخلط بوجود تعلم
الطالب ما ىي الكتابة العربية الصحيحة يف لقاعدة، حيث الضالل دون 

ألن معٌت ىذه القاعدة ىو كيفية الكتابة . فن اخلط اعداستخدام قو 
فن  يف حُت أن الغرض من ىذه القاعدةبشكل مجيل وفقا للصيغة. 

ية ىو احلفاظ على الوظائف يف ادلكان ادلناسب وفقا للمعاين اليت اخلط
على سبيل ادلثال، يف كتابة حرف "س" يف القاعدة النسخي ال  .يتضمنها

 تة نةرة.يقل وال يزيد على ثال
ية للمبتدئُت و الشخص فن اخلط من الناحية العملية فوائد الكتابة

ادلتقدم ميكن أن يشعر داخليا و خارجيا عند إتقان مهارات كتابة ىذه 
باإلضافة إىل تقدمي مجال الكتابة وعمق معٌت رسالة .الرسالة العربية

وسيلة للتواصل مع اخلالق من خالل تذكر  فن اخلط ميكن أن يكوننصية،
 كثَت منمن خالل كتابات مسلم ميكن احلصول على أقرب إىل اهلل.  اهلل. 

العريب  فن اخلط اطُت الذين ادعوا أن تشعر بالراحة عند كتابةفن اخلط
 .مجيلة جدا فن اخلط وأحيانا يستغرق ثالث إىل مخس ساعات إلنتاج

ىو وسيلة للحصول على الرزقي ،  فن اخلط للمخططُت كتابة 
ىو الفن قيمة عالية مع موقف أعلى من أي وقت  فن اخلط وتذكر أن

فن  ىو مصدر ادلال، لألثرياء، فن اخلط للفقراء، .مضى حققها اخلبَت
 .ىو اجلمال اخلط
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 مرة ادلستوى وجد ستة عشر حدو في فن اخلط فنادةادلاألخرى,  ادلادةكما
للتعليم ومرتان لإلمتحان ) اإلمتحانات النصفية دلواجهة  مرة لقاء أربعة عشر .اءلق

ةىو واجبة ادلنزليى احملاضر عطأ،التعليمهناية كل   يف . و اإلمتحان النهائية(
 مجعها يف وقت ادلتحدده.ايات القرآن الكرمي و  التطريبات الكتابة

الدوكتور امحد من قسم تعليم اللغة العربيةفن اخلط تعلم فن استعداد قبل
 امساعيل ادلاجستَت  منها:

 إعداد األدوات الالزمة ( أ
 ادلادة ادلعدات عاميف العريب. فن اخلط لكتابة الالزمة استعدادكثَت من

فن  و  مواد فن اخلط حقل, منها: ثالثة أقسامإىل  ينقسمالالزمة  واألدوات 
 من ادلعدات: ثالثة اقسام شرح التالية . فن اخلط ادواتو اخلط
 فن اخلط حقل (5

فن  حقلالعريب ادلتعلم ينصح الستخدام  فن اخلط دلمارسة كتابة
و وبالنو و ورقة فولييو و ورقة HVS: ورقة  منها الورقيةمن ادلواد اخلط

كنًتستيك او أوراق و ورقة  لينُت  و ورقةكالكَت و ورقة  االستنسلورقة 
 وغَت ذالك.و ليجُت و امبوس  الزىريةو  القوام ادلعينة كمثل: فيلورال

 فن اخلط دموا (5
فن  موادالتالية ىي حتديد  ادلرحالة,فن اخلط حقلبعد حتديد 

يف  األزقةاذا كان ىناك من كان يكتب على اجلدار على طول . اخلط
 ىكذا احلال مع. هافن اخلط موادالقرية، وقال انو ال تستخدم القلم 

يناسب فن اخلط موادفتحديد  فن اخلط حقل. فن اخلط كتابة فن ال
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فنختار  فن اخلط كما حقل  HVS. مثال نستخدم ورقة هافن اخلط قلحب
ألوان و  القلمكمثل   HVSرقة يناسب هبذ و  فن اخلط موادبعض 

 واحلةر الصُت وغَت ذالك.مائية
 فن اخلط أداة (7

مخسة أنواع من األقالم ادلستخدمة  كان،  بوجو عام
أوزة و kamalos))ادلشعر اخلشب  قلمالعريب ىو  فن اخلط لكتابة

حةر القلم و(dip- pen )معدن القلم و(quill pen)أسفل القلم
(fountain pen  والقلم ,((bolpoint pen   . من األدوات

ادلذكورة، ال األدوات ىي األفضل لتحقيق نتائج جيدة، فضال عن 
النتائج السيئة اليت اخلدوش وشلارسة الكتابة على القات ال يؤخذ 
فكتب حقل كبَت، ولكن بسبب استمرار وادلثابرة يف حتريك يد 

 .رسالة مجيلة وكل ما يلزم شلارسة أن االستقامة -تشكيل إلكًتوين 
 خلق األداوة الكتابة التفنقية (2

خلق األداوة الطالب كيفية تقنيات  علمت يف ىذا القسم،
أداة من السهل العثور عليها برخيصة األداة البسيطة  .طةيالكتابة البس

، ألنو عادة ما ىوأداةموصىبهاللغاية (spidol)قلماسودكثيف . الثمن
فيتصحيحأو يستخدم اللون األمحر فقط من قبل ادلعلم أو ادلاجستَت 

 .تصحيح كتابة ادلتعلمُت
قطع عالمات حافة باستخدام ترعى أو شقة تقنيةالصنعهو ب

إذا كنت  .على شكل سكُت وادليل وفقا لنمط الكتابة لكل فرد
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ترغب يف اختيار القرطاسية أكثر الفاخرة ميكن استخدام اخلشب أو 
 .يف حالة استخدام اخلشب مث جيب أن توفر احلةر .اخليزران الصُت

 تنفيد التعليم في الفصل  ( ب
م يستخد الدوكتور امحد امساعيل ادلاجستَتمن فن اخلط تعليم فن 

 فن اخلط ادلنهاج مستخدمة العلماء فن ىو ىذه ادلنهاج .منهاج التقليدي
يبداء من تدريبات كتب حروف  فن اخلط . تعليم فنادلاضية لعدة القرون

 فن اخلط علماء فنمع زلاكة)طبق االصل( اذلجائية مث كتب اجلملة 
الكتاب بتوجيهمنمعلممختص و يزاد بتفسَتات ىامة اليت ال جياد يف 

ىو تقنيقية الذي يستخدم الدراسية. يبحث  زلاكة )طبق االصل( 
فن  يف تدريب الطالب على تعليم  فن  الدوكتور امحد امساعيل ادلاجستَت

 .اخلط
بطريق  فن اخلط لنسخ الكتابةزلاكة )طبق االصل( ىو نشاط 
بقصاصة والصق  ورقةرقيقةاءنسخة الصحفة القران توضيع ور 

ورقة ان يناسب بااخلط وشريطمزدوج. مث بعد ذالك تبدئُت يكتب فوق ال
 الورقة. اءيكون ور 

يتم وضع خت نسخة ورقية من ىذا النشاط من خالل مجع 
شفافة مع لقطات، ادلخطوطات الصفحة ورقة ورقة نسخة حتت رقيقة أو 

مث بدأ ضلت مع عالمات على ورقة وفقا  .الغراء أو الشريط ادلزدوج
 .اللظالل حتت الورق
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زلاكة )طبق االصل( حتتاج ادلثابرة و الصةرة ذه شلارسة ى
للمتعلمُت االوىل. يف عامل التعليم ىذا النشاط يسمى  بعملية التعود, يف 

الدوكتور امحد امساعيل قال يسمى تثبيت. ادلصطالحات اإلسالمية 
لإلسًتخاء اصابع  ىدف التدريب الكتابة شكل التعريج  ادلاجستَت

 عن الدفاع فنون مثل ادلعصم.  من العضالت الكاتب و لإلسًتخاء خاليا
 .فقي حركةأساسيةمنذالتحركات ىي احلركة النفس،وخفض

 ُتقبل ادلتعلماألول، زلاكة )طبق االصل(  بعد مرورىا من خالل
، ىناك أشياء مهمة جيب أن يدخل ادلرحلة الثانية من اجلدول الزمٍت

 تعليم فن أو السكتات الدماغية مهمة يف ىو أن شلارسة ثالث  ىميفعلو 
خدوش شكلت مكعب متناظرة أنيق باستخدام القرطاسية  .فن اخلط
 .مسطحة العُت، وخدوش التعرج، واألشكال الدائرية القطع قلميستخدم 

شكل رأس تابو أن شكل التعرج تدريب ليس فقط ألهنا على ويقول يف ك
 .الرسالة جيم، ىا، واخلاء

العريب بالتفصيل كيف  فن اخلط ارجعو ادلتعلمُت عهد يكتب 
 ينسخ احلروف النسخى  زلاولةشكل خاصها. بعد ميرو مرحلة الثانية ىو 

طُت من احلرف األلف حىت الياء مث كيفية وصل احلرف الفردي فن اخلط
 طُت. فن اخلط يصَت اجلملة اليت تناسب بالقاعدة

ادلرحلة الثالثة بعد ادلرحلة الثانية من أعاله، عندما ادلتعلمُت وينظر 
بالفعل السيطرة على كل مراحل أعاله، مث البدء يف تقليد قواعد بطريقة 
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االنتباه من غَت ادلعقول دتاما أن كل التفاصيل يف سلسلة من الرسائل اليت 
 7كلمات القات، مث نسخ بأكةر قدر من الدقة ورقة سلتلفة .تشكل ال

الذي يستخدم عنو كما  فن اخلط ادلرحلة األوىل يف تعليم فن
. عندئذ كان اإلسالم جاءاإلسالم حيت  جيئالعريب قبل  فن اخلط تقدم

اليت يتعكز على االسلوب  شكل احلرفان اليت يتقدم. أوال االسلوب الكتابة
 soft)حترف التواء مرن أو سلطوطة مييل ثانيا .(dry writing)التكعيبة  

writing). 
فن اخلطفي قسم تعليم  من الوصف أعاله يوضح أن تعلم فن

جبامعة واىل سوصلو اإلسالمية احلكومية مسارانج  من السهل اللغة العربية 
فن  . يكتببالنسبة ألولئك الذين يرغبون يف زلاولة االجتهاد ومضنية

 يعقب فن الدوكتور امحد امساعيل ادلاجستَتخص النمستطاع أي ش اخلط
زلاكة )طبق االصل( أمجع إبتداء من االول بستخدام طريقة  فن اخلط

 .الطالب ميكن يعاجلون
الذي رائد عن  حول الوراثة البشرية والبيئةكما نظريا تابوالراسا 

john locke  أن الطفل الذي يولد يف العامل كان تشبيو ورقة بيضاء
فارغة حىت منذ ولدوا ليس لديها طفل ال شيء ادلوىبة، وادلوىبة حامسة ىو 

 بسباب االجبارانتعودو و تعودنا ميكننا  .تهاأنفسنا، التعليم والبيئ
. 

                                                             
3
 Ahmad ismail, Semua Bisa Menulis Kaligrafi, (Semarang: UIN 

Walisongo), p. 19- 35 
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 قسم تعليم اللغة العربية  الخط  تعليم فنم تقوي ( ج
إال اختار ادلادة و كتاب الدليل و الطريقة و  فن اخلط تعليم فن
فن  تصحيح على انتج الطالب يف تعليم فنو  التعليم وميتقنيقية, كان تق

قسم التعليم اللغة العربية,  فن اخلط . كان ىدان يف تقومي التعليم فناخلط
 منها:

 ىدي اخلص (أ 
 يف الفصلادلعلم  يدور  ىو ىدى للطالب بالدوري عند

 سبورة.  على  يف تشبيو الكتابة ادلعلم لينظر نتائجهم
 ىدي العم (ب 

الطباشر السبورة باستخدام  على  ىو ىدى من ادلعلم
بالصحيح. يف ىذه ادللون إلختالف حد النقطة و موقع التخطيط 

ادلرحلة ادلعلم يأمر مجع الطالب وضعون و يبصرون على السبورة اينما 
 الصحيح يناسب بالقاعدة. فن اخلط ادلعلم يكتب

فن  بعد ذالك للتصحيح نتائج الطالب  بُت ادلعلم
 على الكتابة الطالب ويصحح على السبورة  بالعام.ئُت اخلط

يف التصحيحو يبصر و يذكر  الطالب  اىل بعض احلال, 
 2كما يلي:

 ذروة القلماستخدم  ( أ)

                                                             
4
Observasi di dalam kelas pada tanggal 7 oktober 2017  
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القلم اجلاىز : ويعرف باسم " قلم ختطيط" وىو معد 
وتغيَته بسن اخر ذي خصيصا للخط العريب وميكنو فك سنو 

مسك أكثر أو أقل. فهذا القلم يباع ومعو حلقم سنون سلتلفة 
السمك. و شلأل ىذا القلم باحلةر وجيب أنو يكريو احلةر غَت  

 .كشيف
أي: جيب انو يكونو خفيفا لكيال يسد مسام القلم ويعومو 
عملية الكتابة. وختفيف احلةر يكونو ببضع نقط منو ادلاء.بقي انو 

 50اىل  50و ىذا القلم اجلاىر عايل الثميو نبيا فثمنو منو تعلم ان
 0جنيها. وىو متوفر بادلكتبات الكةري.

 يقطع القلم  ( ب)
حبيث االنسجام من القطع ىو مستيقظا دائما, لذلك 
ادلعلم يتطلب الطالب دائما حتمل القلم الغيار و كوتر لقطع 

ن غيض من القلم للحفاظ على الزناد ىو جيد والكتابة ميك
 .خدش بشكل مجيل

 
 1.1صورة 

                                                             
 6مهدي السيد زلمود, علم نفسك اخلطوط العربية, القاىرة: مكتبة ابن سينا, ص. 5
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 )ج(  تصحيح ادلعلم بناء على حد النقطة 
 6نقط بالقلم الذي تكتبو  2األلف طوذلا 

 
 1.0صورة 

 وط يف صنع احلروف اذلجا ئيةفن اخلط رتيب)د( 

 
 1,4صورة 

ىذا الصورة بُت تصنيع احلرف احلاء يبداء من 
 3أعلىاجلانباأليسرإلىأسفلمعادلياللصحيح.

 
 ة البحثيمحدود . ب

ادلستمر ادلتطور  البحث العلمي ىوإجراء الباحثةالدراسة،فأمل  ىذه ويف
 يتبعيدة البحث قدأجر أن ىذا الباحثة أدرك. الدراسة ىذه نتائج يف النظر وإعادة

                                                             
 55مهدي السيد زلمود, علم نفسك اخلطوط العربية, القاىرة: مكتبة ابن سينا, ص. 6

7
Ghani Alani, Calligraphie Arabie, Group Fleurus Mame, 2001, p. 51 
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 ىذابسبب. ىذا البحث العلمي يف عقبة تعيقوتصبح وكثرة الشيء اليت التمام عن
 منها : ىذا احملدودات  .البحث إجراء فيقدرة الباحثةقصر 

 ة القدرةيمحدود .1
ىذا البحث ال ميكن فصلو عن النظرية، وبالتايل فإنو يدرك أن  

القيود ادلفروضة على القدرة، وخاصة القدرة العلمية ومنهجية البحث ال تزال 
ة قدر اإلمكان إجراء البحوث الباحثةوقد حاول  .العديد من أوجو القصور

 .والتوجيو من ادلشرفُتوفقا لقدرة العلم 
 دية في الفصلارصمالمحدودة  .0

ة الرصدية الفصل  مرة فقط ألن األجواب العينة يف ادلقابلة الباحثةعمل 
 .يف الفصل فن اخلط وصف بإسهاب عن تغليم فن

 محدودة التوثيقة .4
ونظرا حملدودية موقع وتوقيت البحث، ميكن إجراء نقص يف الوثائق يف ىذا 

 .البحث
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Draft Wawancara Mahasiswa 

 

A. IDENTITAS DIRI 

Nama  : 

NIM  : 

Kelas  : 

 

B. PERTANYAAN 

a. Bagaimana proses pembelajaran kaligrafi di kelas? 

Tolong ceritakan dari awal pertemuan sampai akhir dari 

satu semester! 

b. Bagaimana bentuk ulangan, tugas rumah dan 

evaluasinya? 

c. Kaedah apa saja yang sudah anda pelajari? 

d. Buku apa yang digunakan dosen dalam mengajar? 

e. Apakah pembelajaran kaligrafi penting bagi anda selaku 

mahasiswa jurusan Pendidikan bahasa arab? jelaskan 

alasannya! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Draft Wawancara Dosen Pengampu Mata Kuliah Khat 

 

A. Wawancara dengan guru Kaligrafi 

Nama :  Dr. H. Ahmad Ismail, M.Ag., M.Hum 

Jabatan : Kepala Jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN 

Walisongo Semarang 

 Hari/tanggal : 26 Mei 2017 pukul 10.00WIB 

 

1) Bagaimanakah sejarah atau awal mula dilaksanakan 

pembelajaran khat di jurusan Pendidikan Bahasa Arab di 

UIN Walisongo  ? 

Jawab:  

Mata kuliah ini sudah lama dilaksanakan di jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab, untuk awal mulanya pengajuan 

dulu ke fakultas untuk merekomendasikan mata kuliah ini, 

karena dirasa mata kuliah ini sangat diperlukan bagi 

mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab di UIN 

Walisongo Semarang.  

2) Menurut bapak, apa pengertian belajar menulis  khat? 

Jawab:  

Belajar menulis khat selain menulis dengan indah juga 

diartikan dengan belajar keterampilan menulis arab dengan 

baik dan benar.  

3) Bagaimana pelaksanaan pembelajaran kaligrafi di kelas? 

Jawab:  

Di dalam buku “Semua Bisa Menulis Kaligrafi” sudah 

dijelaskan secara rinci bagaimana tahap- tahap 



pembelajaran kaligrafi mulai dari sebelum pembelajaran 

sampai selesai pembelajaran . 

4) Media/metode apa saja yang digunakan guru dalam 

mengajar seni kaligrafi di jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

di UIN Walisongo  ? mohon disertakan alasannya! 

Jawab: 

Teknik yang biasa saya ajarkan kepada mahasiswa 

menggunakan teknik menjiplak yaitu Menjiplak adalah 

suatu kegiatan menyalin tulisan khatt dengan cara 

menyatukan salinan halaman mushaf diletakkan di bawah 

lembar kertas tipis atau transparan dengan klip, lem atau 

dobel tape. Dan kemudian mulai menggoreskan spidol di 

atas kertas sesuai dengan bayangan yang ada di bawah 

kertas.  

5) Jenis khat apa saja yang diajarkan dalam pembelajaran 

kaligrafi di jurusan Pendidikan Bahasa Arab di UIN 

Walisongo  ? 

Jawab:  

Untuk pertama kali saya hanya megajarkan titik kepada 

mahasiswa, bagaimana cara membuat titik dengan benar. 

kemuadian saya mengajarkan cara menulis sesuai kaidah 

mulai dari huruf alif sampai ya’. Untuk huruf hijaiyyah 

sendiri pun membutuhkan waktu cukup lama, melihat jam 

kuliah yang sangatlah pendek.  Terkadang di akhir 

semester saya meminta mahasiswa untuk membuat karya 



dengan tangan mereka sendiri dengan meniru khat- khat 

para master atau menjiplak beberapa mushaf alqur’an. 

6) Apa alasan bapak ketika pertama kali masuk garis titiklah 

yang diajarkan? 

Jawab: 

Ada bebrapa tahapan bagi para pembelajar khat khususnya 

para pemula.. sebelum memasuki tahap takwin kedua, 

yaitu dengan berlatih membuat dua goresan yaitru goresan 

kubus dan goresan zig- zag.  

7) Bagaimana proses evaluasi kinerja siswa dalam 

pembelajaran kaligrafi? 

Jawab:  

Dalam evaluasinya saya selalu memberikan pekerjaan 

rumah setiap pertemuan sampai pada akhir pertemuan dan 

itu mereka harus on time dalam mengumpulkan tugas 

tersebbut. 

8) Apakah sistem pengajaran kaligrafi di PBA dan di jurusan 

lain dibedakan? 

Jawab:  

Untuk pembelajaran kaligrafi antar jurusan sama. Misal 

saja di jurusan PAI dalam pembelajarannya, perkerjaan 

rumah juga sama. 

9) Apakah pembelajaran kaligrafi di jurusan  Pendidikan 

Bahasa Arab di UIN Walisongo sudah sesuai target 

pencapaian yang ada pada silabus pembelajaran? 

Jawab: 



Selama ini alhamdulillah sesuai target pada silabus. 

10) Menurut bapak faktor apa yang mempengaruhi minat 

belajar mahasiswa Jurusan Pendidikan bahasa Arab  dalam 

pembelajaran kaligrafi? 

Jawab: 

Faktor motivasi. Karena dengan dibumbuhi motivasi 

disetiap perkuliahan  semangat mereka akan tumbuh lagi 

untuk berlatih terus 

11) Menurut bapak, apa tujuan dan manfaat diadakannya 

pembelajaran khat bagi mahasiswa jurusan Pendidikan 

bahasa arab di UIN Walisongo semrang? Baik itu dari segi 

filosofis, teoritis maupun praktis. 

Jawab: 

Tujuan dilaksanakan pembelajaran seni kaligrafi di Jurusan 

pendidikan Bahasa Arab ialah untuk membekali 

mahasiswa PBA mampu menulis “tulisan arab” dengan 

baik dan benar. Karena keterampilan menulis bahasa Arab 

bagi guru Agama khusunya guru bahasa arab di sekolah 

maupun madrasah merupakan kompetensi profesional yang 

sangat penting 

12) Menurut bapak apa manfaat dari segi praktis 

dilaksanakannya pembelajaran kaligrafi di jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab di UIN Walisongo bagi 

mahasiswa sendiri, bagi islam, dan masyarakat  ? 

 

 



Jawab: 

Dalam segi praktis sendiri bisa di masyarakat dapat 

dimanfaatkan sebagai ladang usaha bagi diri sendiri dapat 

menambah keimanan kita kepada Allah, dan juga itu 

termasuk syiar islam karena kita belajar dan mengajarkan 

ajara islam. 



 



 



 



 





 



 
 

 

 

تنفيذ تعليم فن الخط لدى طلبة قسم تعليم اللغة العزبية جامعة والي ساعا اإلسالمية 

 الحكومية سماراع
“IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN SENI KALIGRAFI BAGI MAHASISWA 

JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB UIN WALISONGO SEMARANG” 

 



 
 

تعليم فن الخط لدى طلبة قسم تعليم اللغة العزبية جامعة والي ساعا تنفيذ 

 اإلسالمية الحكومية سماراع

 



 
 

 

تنفيذ تعليم فن الخط لدى طلبة قسم تعليم اللغة العزبية جامعة والي ساعا 

 اإلسالمية الحكومية سماراع



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 



 
 



 
 

 

 

 



 

 



 

 تعليم فن الخط في الفصل صور
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