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Abstract: This research aims to find out the characteristics of the 

textbook to Imlā lesson to develop the writing skill for beginners 

non-native speakers, and to scale the validity of the designed 

textbook. As for the method used for this research is Research & 

Development, and the methods for collecting the data used are the 

interview, questionnaire, and documents. To find out the validity of 

the designed book, the researcher provided the questionnaire to three 

experts, that is, the expert in the content eligibility of the designed, 

the expert in the language eligibility of the designed book, and the 

expert in the graphic eligibility. The results of the search are the 

presence of the book in the form of the teacher's textbook. The 

researcher dealt with the characteristics of the textbook in which 

there are nine units, and in terms of its organization, it started from 

presenting examples, then explanation, qawā’id, and exercises. As 

for its validity, it scored good with a percentage score of 84.6%, 

meaning that the designed textbook can be used with little 

modification and correction. 
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  املقدمة  . أ

لغة العربية مكانة خاصة بني لغات العامل. كما أن أمهية هذه اللغة تزيد يوما بعد يوم يف الإن  

إن اللغة العربية هي  ، لغة القرآن الكرمي،أوالعصران احلاضر . وترجع أمهية اللغة العربية إىل األسباب التالية: 

 د منهليقرأ أو يفهم القرآن الذي يستماللغة اليت نزل هبا القرآن الكرمي. بذالك اللغة اليت حيتاجها كل مسلم  

لغة الصالة، اثنياالشرعية.    .األحكامو  والنواهي األوامر  املسلم يؤديها ف  مسلم يريد أن يؤدي الصالةإن    ، 

مرتبط العربية  فإن  ولذالك  واجبا ابلعربية.  بذالك  العربية  تعلم  فيصبح  اإلسالم.  أركان  أساسي من  بركن  ة 

إن  لغة أحاديث الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم هي   لغة احلديث الشريف،  ،اثلثاعلى كل مسلم.  

عدد ،  رابعااللغة العربية. فإن كل مسلم يريد قراءة هذه األحاديث واستيعاهبا عليه أن يعرف اللغة العربية.  

إن العربية مستخدمة كلغة أوىل يف اثنتني وعشرين دولة عربية وتستخدم كلغة اثنية يف كثري    متكلمي العربية،

 1من الدول اإلسالمية.

العربية اللغة  دراسة  يف    وأما  واليت كانت  إندونيسيا  يف  اإلسالم  دخول  منذ  بدأت  إبندونيسيا 

لعربية يف إندونيسيا، يتم دراسة اللغة العربية ليس  األصل قصد العبادة فقط. ولكن مع تطور تعليم اللغة ا

 2فقط من أجل العبادة ولكن لصاحل التواصل مع العامل اخلارجي والتطور العلمي للغة العربية.

للغة العربية أربع مهارات هي االستماع والكالم والقراءة والكتابة. والكتابة جزء مهم من هذه  

فيها خيرخ اإلنسان من ضيق اجلهل   ألن   املهارات األربع. التعلم والتعليم،  العلوم وأداة  الكتابة هي مفتاح 

ال سعة  إىل  واملرسالتواألمية  ابخلطاابت  البشري  االتصال  وسائل  من  وسيلة  والكتابة  واملعرفة.  علوم 

 
1 Muhammad Ali al-Khuli, Asālīb Ta’līm al-Lugah al-Arabiyyah, (Oman: Darul Falah, 2000), 

p. 19-20.    
2   Haniah, “Analisis Kesalahan Berbahasa Arab pada Skripsi Mahasiswa Jurusan Bahasa 

dan Sastra Arab” Arabi : Journal of Arabic Studies, Vol.  3, No. 1, 2018, 23-34 (DOI: 
http://dx.doi.org/10.24865/ajas.v3i1.62). 
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الواحد. والكتابة وسيلة   أفراد اجملتمع  الروابط بني  العام، وتقوية  الرأي  والتقارير، والكتابة تسهم يف تكوين 

الكتابة أداة من أدوات  للتعبري عما يدور يف النفس واخلاطر، خاصة يف املواقف اليت ال يتسري فيها الكالم، و 

له.  فهمه  مدى  عن  ويكشف  بسهولة،  املتعلم  يتحصله  وواضحا  صحيحا  إذا كان  فاملكتوب    3التعلم، 

والكتابة أعظم شاهد على أمهية الكتابة وعظم مكانتها من مهارات اللغة ووسائل البيان، أن اهللا سبحانه  

وتعاىل نسب تعليمهـا لنفسه واعتده من وافر كرمه وأفضاله فقال تعاىل: )اقرأ وربك األكرم ، الذي علم  

أب يتعلق  مما  أيضا كل شيء  وكذالك  يعلم(.  مل  ما  اإلنسان  علم  للكتابة  ابلقلم،  حمتاج  والدنيا  الدين  مور 

العلوم وتيسري تداوهلا وارتقائها جيال   قـال رسـول اهللا: )قيدوا العلم ابلكتابة(. ومن فوائدها حفظ  ولذلك 

 4بعد جيل، وإمكان ترمجتها حتريرا من ألفاظ لغة إىل ألفاظ لغة أخرى، مما جعل العلوم ترااث إنسانيا.

أمور  تعليميرتكز  و  بثالثة  العناية  يف  قدرة  الكتابة  ا  الطالب:  الكتابة  إمالئيا,  على  لصحيحة 

و إذا   ـ،قدرهتم على التعبري, وإذا نظران إليها من حيث هي جمرد رسم إمالئي فهي إمالءوإجادة اخلط, و 

حتسني خطي فهي خط. وإذا نظران إليها من حيث تعبري أسلويب عن أفكار  نظران إليها من حيث هي جمرد 

الصحيح يف احلروف   فاملهارة األساسية للطالب قبل تعلم الكتابة هي كفاءهتم للرسم 5الكاتب فهي تعبري. 

قادرا على رسم احلروف رمسا صحيحا وإال    الطالبومعىن ذلك أنه ال بد أن يكون  والكلمات واجلمل.  

فمن الطريقة اجليدة للحصول على هذه املهارة األساسية هي تعلم   6قرائتها. اضطربت الرموز واستحالت  

حياته  طوال  العلم  طالب  عنها  يستغين  ال  اليت  املواد  من  اإلمالء  مادة   أن  ذالك،  على  ومع  اإلمالء. 

 
3 Hasan Syahatah, al-Marja’ Funūn al-Kitābah al-Arabiyyah Litasykīli al-Aql al-Mabda’I, 

(Kairo, Dārul Ilmi al-Arabī, 2010), p. 71.    
4 Mubarak Hussayn NegmEldien Bashier, Harbiya Muhmmed Ahmed Othman, 

Mahāratul Kitābah wa Tathbīqātihā, 2013, Journal of Science and Technology, Vol. 14, No. 1, p 1-20. 
5 Muhammad Ali Saman, al-Taujīh fī Ta’līm al-Lugah al-arabiyyah, (Bairut: Dār al- Ma’ārif, 

1983) p. 224.    
6 Rusydi Ahmad Ṭu’aimah, Ta’līm al-Arabiyyah fī al-Ta’līmi al-‘Āmm, (Kairo: Dār al-Fikri al-

Arabī, 2001), p. 161 . 
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العلمية والعملية، ورمبا استصعبها الطالب حىت صارات عقدة تعيقه عن كثري من املشاركات العلمية خشية   

   7أن خيظئ يف اإلمالء يف أثناء كتابته وإجابته. 

من الطلبة اإلندونيسية لديهم القدرة على قراءة النصوص العربية مثل القرآن واحلديث أو    وكثري

الكتب اإلسالمية وغريها. أكثرهم قادرون على قراءة العربية مع أهنم انطقون بلغات أخرى. وعلى الرغم  

وهناك   قواعدها.  من كوهنم ذوي كفاءة ىف القراءة ولكن أغلبهم ال يستطيعون كتابة العربية اجليدة حسب  

هي:   اإلمالئية  لألخطاء  أسباب  بعض  لصعوبتها. أوالأيضا  بقواعدها  جيدا  الطلبة  يهتم  مل  طلبة    ، كان 

،  غياب املواد التعليمية مثل اثلثا، قد درس الطلبة األحرف العربية منذ طفولتهم ومل يدرسوا كتابتها.  اثنيا

 8الكتاب األساسي أو الكتب املصاحبة. 

أقام  التمهيدية مبقابلة    الباحث  وبعد  اإلمالء     مع بدراسة    وجد ف    املعاهد،  بعضوخريج  مدرس 

  األخطاءلك، مثال على ذهناك مشكالت يف مهارة الكتابة، ومن  أمهها  اإلمالء.   أن املعلومات الباحث

زة على حسب حركاهتا ويف كتابة الالم  مفرق بني كتابة احلروف املتصلة وغري املتصلة وكيفية وضع اهل يف  

 اهلمزة يف أول الكلمة ويف وسطها وآخرها وغري ذالك.   التعريف وكتابة  مهزة  الوصل  ومهزة  القطع  وكتابة

ليس هناك الكتاب منظما جيدا يف تعليم مادة اإلمالء. دل على ذلك،  منهجا  سببا على ذلك أنه مل يكن  

همة  فريى الباحث أن مشكالت الكتابة امل  9. ، فيدر ِّس املدرسون على حسب معلوماهتم السابقةةاملقرر ملاد

عملية    ب وللمعلم. فجعلتلللطا  اخلاصة لدرس اإلمالء  الكتاب املدرسي  على عدم وجوداملذكورة تسبب  

 
7 Ridwan, al-Imlā Naẓariyyah wa Taṭbīqiyyah, (Malang: UIN Malang Press, 2016). 
8 Ammar Zainuddin, “Tashmīm al-Kitāb at-Ta’līmah fī Māddati al-Imlā’ al-Arabī Lil 

Kātibīna bilughāti Ukhrā”, Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol.1, No.1, 2016, 30 
(https://doi.org/10.31538/ndh.v1i1.29) 

 2019أكتوبر   26نتيجة املقابلة مع مدرس اإلمالء يف التاريخ    9
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املعلم، بدون الكتاب وبدون اخلطة الدراسية. حىت تصبح معرفة الطالب  تعليم اإلمالء متر حبسب استطاعة

 .لدرس اإلمالء مل يكن كافة وانجحا

الباحث حياول  سبق،  مما  بت  انطالقا  املدرسي  صميمالقيام  مهارة     الكتاب  حلوال  الكتابة  لتنمية 

املذكورة. العنوان  للمشكالت  حتت  الباحث  لتنمية    :فيبحث  اإلمالء  درس  يف  املدرسي  الكتاب  تصميم 

، الكشف على مواصفات الكتاب أوال فيهدف هذا البحث إىل:    .مهارة الكتابة للمبتدئني للناطقني بغريها

لتنمية مه اإلمالء  بغريها.  املدرسي يف درس  للناطقني  للمبتدئني  الكتابة  الكتاب  اثنياارة  قياس صالحية   ،

 املدرسي املصمم.

 منهج البحث ب. 

ابستخدام    العلمي  البحث  بكتابة  الباحث  قام  سبق  ما  على  والتطوير بناءا  البحث  منهج 

(Research and Development). ى سوغيونو  رأ(Sugiyono)   املستخدمة حلصول على أنه طريقة 

يعين مبصطلح "املنتج" يف هذا الصدد ال يشمل  10إنتاج معني وجتريبة صالحية وفعالية من ذلك اإلنتاج.

 فقط األشياء املادية، ككتاب واألفالم والتعليمية وغريها، بل يشمل أيضا اإلجراءات والعمليات املعمولة

قة تصميم هذا البحث استخدم الباحث  وأما طري  11هبا، مثل طريقة التعليم وطريقة التنظيم التعليم وغريمها.

 12ويتكون هذا النموذج على أربع خطوات هي:. ) D-Four4D(بنموذج  

 
10 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), 

hal. 297. 
11 Zuhdan K. Prasetyo, Research and Development: Pengembangan Berbasis Penelitian, 

(Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret, 2012), hal. 3. 
12 Sahkholid Nasution, Zulheddi, Pengembangan Model Pembelajaran Bahasa Arab 

Berbasis Teori Konstruktivisme di Perguruan Tinggi, Arabi : Journal of Arabic Studies, Vol. 3, No. 2, 
2018, 121-144 (DOI: http://dx.doi.org/10.24865/ajas.v3i2.96) 
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البياانت هي   املستخدمة جلمع  والبياانت يف هذا واألدوات  املكتوبة.  واملقابلة والواثئق  املالحظة 

املدرسي  الكتاب  مبواصفات  تتعلق  الكيفية  البياانت  فأما  والكمية.  الكيفية  البياانت  من  تتكون  البحث 

املصمم. وأما البياانت الكمية هي نتيجة االستبانة من اخلرباء. واألساليب اليت استخدم الباحث يف حتليل  

التعليقات    البياانت املصمم ووصف  املدرسي  الكتاب  العناصر يف  بوصف  التحليل  مها  والكمية  الكيفية 

 13واالقرتاحات من اخلرباء ابلصيغة اآلتية.

 % x  100           املعدل العام=

 الرقم  النسبة املئوية  تقرير جودة الكتاب البيان 

ميكن استخدامه بدون  
 أي تعديل وتصحيح 

% 100 -% 90 جيد جدا  1 

ميكن استخدامه مع قليل  
 من التعديل والتصحيح 

 2 % 89 -% 75 جيد

حتتاج إىل التعديل وال  
 ميكن استخدامه 

 3 % 74 -% 65 مقبول 

حتتاج إىل التعديل وال  
 ميكن استخدامه 

 4 % 64 -% 55 انقص 

حتتاج إىل التعديل وال  
 ميكن استخدامه 

 5 % 54 -% 0 انقص جدا

 
13 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Cetakan 25, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 

2014), p. 43 

التحديد 
(Define) 

دراسة المكتبية •
والمالحظة 

التطوير  
(Develop)

اختبار صالحية •
راءالكتاب إلى الخب

التخطيط 
(Design)

تصميم الكتاب •
المدرسي

النشر 
(Dessiminate)

لبة التنفيذ إلى الط•

 نتيجة كل من البند املختار xجمموع االجاابت  

 جمموع نتائج مجيع البنود
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 ج. البحث 

 هي: املدرسي تنقسم إىل أربعة معايري فما دليل بيان  البياانت من نتائج الصالحية الكتاب أو 

 ومناقشتها نتائج البحث  (أ

 املصمم الكتاب املدرسيمواصفات  .1

املدرسي جمرد    الكتاب  التدريس    ليس   صلب  هي  وإمنا  فقط،  التدريس  على  معينة  وسيلة  

عملية يبقي   الذي   وهو   موضوعات،   من  يدرسـه  ما  للتلميذ  حيدد  الذي  هي  ألنه  التعليم     وأساسه 

 14.مستمـرة بينه وبني نفسـه حىت حصل منـها على ما يـريد

، هناك شيئ مهم ال بد على املصمم أن يهتم به وهو املكوانت الكتاب املدرسيوقبل تصميم  

املدرسي  الرئيسية مكون  الكتاب  يتضمن  التعلم.   نتائج  وتقييم  ومكمل  رئيسي  مكون  من  تتكون   اليت 

جيب على الطالب  الرئيسي على املعلومات أو املوضوعات الرئيسية اليت تريد نقلها إىل الطالب  أو اليت  

املدرس الكتاب  مع  املتعلقة  اإلضافية  املوضوعات  أو  املعلومات  على  املكمل  املكون  ويتضمن    يإتقاهنا. 

اإلضافية وجداول الرئيسية   والقراءة  اإلثراء   مواد  املثال:  الطالب على سبيل  معرفة  إلثراء  املوضوعات  أو 

املطبوعة. وأما مكون تقييم نتائج التعلم يتضمن من الزمنية  ومنهج الدراسي واملواد الداعمة األخرى غري  

 15التمرينات واالختبارات. 

للمبتدئني  اإلمالء  درس  يف  املدرسي  الكتاب  بتصميم  قام  الباحث  حاول  سبق،  ما  على  بناء 

مؤسسا على درس اإلمالء البسيط   والكتاب املدرسي املصمم على شكل كتاب مدرسيللناطقني بغريها.  

 
14 Muhammad Hafidz, Tathwīril Mawād at-Ta’līmiyyati Litarqiyati Mahāratul Kitābah 

(Bahtsu Tathwīrī Ma’a Tathbīqi fī Madrasati Amanatul Ummah Pacet Mojokerto, Nidhomul Haq: 
Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 3, No.1, 2018, hal. 1-17 (DOI: 
https://doi.org/10.31538/ndh.v3i1.34) 

15 Khairi Abu Syairi, “Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab”, Jurnal Dinamika Ilmu, Vol. 
13, No.1, 2013, hal. 51-66 (DOI: https://doi.org/10.21093/di.v13i1.275) 
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واإلمالء   املنظور  واإلمالء  املنقول  اإلمالء  هي  اإلمالء  أنواع  عدة  على  حيتوي  وهو  الكتابة.  مهارة  لتنمية 

االختباري.  واإلمالء  أل 16االستماعي  البنائية  نظرية  الباحث  استخدم  النظرية،  انحية  من  تنظيم وأما  ن 

هذه  هتدف  والتدريبات.   القاعدة  ببيان  جاء  ذلك  وبعد  ابملوضوع  املتعلقة  األمثلة  بتقدمي  بدأ  الكتاب 

   17النظرية إىل تكوين مفاهيم للطالب حىت يصلوا إىل فهم شامل. 

،  بداية من الدراسة التمهيدية  أوالواختبارات:   مرت خطوة تصميم كتاب اإلمالء بعدة خطوات

الدين.   علوم  إحياء  الثانوية  مبدرسة  اإلمالء  مادة  مدرس  مع  بتخطيط كتاب  اثنيامبقابلة  الباحث  قام   ،

اإلمالء الذي سيصم مه، ويف هذه املرحلة قام الباحث جبمع النصوص العربية من كتب اللغة العربية املتعلقة  

،  قام الباحث مبقابالت مع رابعا  .(microsoft word)بربانمج   اإلمالء، تصميم كتابة  اثلثا مبادة اإلمالء.  

الكتاب لغة  وجمال  وعرضها،  املدرسي  الكتاب  جملال  املصمم  الكتاب  صالحية  الختبار  خرباء    ثالثة 

الكتاب املصمم املؤسس على االصالحات واملداخالت من  ، حتسنيخامسااملدرسي، وجمال الرسم البياين. 

 . اخلرباء 

من   اللغوي  مستواهم  يناسب  ما  مادة  اختيار  الباحث  حاول  وترتيبها  املواد  تنظيم  انحية  ومن 

واحلروف   وحركاهتا،  اهلجائية  احلروف  هي  وحدات  تسع  إىل  الباحث  وقسم  وتراكيبها.  مفرداهتا  حيث 

القمرية والشمشية،  ا النطق، واملد، والتاء املفتوحة واملربوطة، و ال  ملتصلة واملنفصلة، واحلروف املتقاربة يف 

والتوين.   والنون  والشمسية،  القمرية  ال  بـ  املسندة  والكلمات  والشمسية،  القمرية  ال  بـ  املتصلة  واحلروف 

 : وحيتوي كل وحدة على أربعة أجزاء وهي ما يلي

 
16 Luluk Humairo Pimada, Rostanti Toba, & Abdul Wahab Rasyidi, Learning of Imla’ 

Using Flashcards on Writing Skill at Islamic Elementary School Level in Samarinda, Jurnal Izdihar: 
Journal of Arabic Language Teaching, Linguistics, and Literature, Vol. 3 No. 1 April 2020, p. 1-16 (DOI: 
https://doi.org/10.22219/jiz.v3i1.11682) 

17  M. Abdul Hamid, Danial Hilmi, Syaiful Mustofa, Pengembangan Bahan Ajar Bahasa 
Arab Berbasis Teori Belajar Konstruktivisme Untuk Mahasiswa, Arabi : Journal of Arabic Studies, Vol. 
4 No.1, 2019, p. 100-114 (DOI: http://dx.doi.org/10.24865/ajas.v4i1.107) 
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 فيه عنوان الكتاب ومؤلف الكتاب : الغالف اخلارجيأ. 

 : الغالف اخلارجي1الصورة 

 

 

 

  

 

للدرس  .ب الداخلي  للع  :الغالف  املوضحة  والصورة  الدرس،  عنوان  واملؤشراتفيه  الكفاءة،  ومعيار    نوان، 

  لتعليم املادة. 

 : الغالف اخلارجي 1الصورة 
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 : وهي تقدم بني يدي املعلم والطالب األمثلة املتعلقة ابملادة.  املقالة الرئيسة للدرس. ج

 : املقالة الرئيسة للدرس2الصورة 

 

 

 

 

 

السابقة.   :البيان والقاعدةد.   املادة من األمثلة  البيان والقاعدة عن  وهي تقدم بني يدي املعلم والطالب 
 : البيان والقاعدة3الصورة 
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نسخ اخلروف والكلمات، وصل احلروف، ووضع العالمة،    التدريبات املتنوعة هي:  التدريبات املتنوعة.  ه
 واالستماِّي، وحبث املثال من القرآن.

 : التدريبات4الصورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صالحية الكتاب املدرسي املصمم .2

اإلمالء   "دليل  بعنوان  املدرسي  الكتاب  بتقدمي  الباحث  قام  الصالحية،  نتيجة  على  للحصول 

 الباحث ملدرس اإلمالء، اىل الدكتور عبد احلفظ زيد، و الدكتور مفتاحللمعلم" وهو الكتاب الذي أعده  

العلوم، والدكتور أغوس بودميان. وقام اخلبري بتقييمه عن طريق االستبانة اليت قدمها الباحث، فنتيجته ميكن  

 وصفها فيما يلي:

الكتاب املدرسي وعرضه (1) الكتاب املدرسي وعرضه ميكن سردها  .  من حيث  نتيجة صالحية 
 يف اجلدول كما يلي:
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 الدرجة  املعدل املئوي  املؤشرات  جمال اخلبي 

الكتاب املدرسي 

 وعرضه

 مناسبة املواد  مبعيار الكفاءة والكفاءة

 األساسية 
80%  ج 

%70 الكتاب املدرسي وصحته دقة   م 
%70 املواد الداعمة يف  التعليم  م 

%80 طريقة العرض  ج 

%75 كمال العرض   ج 

%80 اسرتاتيجية عرض الكتاب  ج 

 ج %75،6 نتيجة اجملموع

اجلدول   على  املدرسيبناء  الكتاب  عرض  صحة   نتائج  أن  عرفنا  درجة  السابق،  على   حصلت 

الباحث    75،6% فقام  والتصحيح.  التعديل  من  قليل  مع  استخدامه  ميكن  مبعىن   جيد  تقديرها  فيكون 

اجملال من ست وتتكون هذا  اخلبري.  اليت وجدها  األخطاء  بعض  املواد  بتصحيح  مناسبة  مؤشرات وهي: 

والكفا الكفاءة  املواد مبعيار  مقبول،  بتقدير  وصحتها  املدرسي  الكتاب  دقة  جيد،  بتقدير  األساسية  ءة 

اسرتاتيجية  جيد،   بتقدير  العرض  جيد، كمال  بتقدير  العرض  طريقة  مقبول،  بتقدير  التعليم  يف  الداعمة 

 عرض املواد بتقدير مقبول. 

 اجلدول كما يلي:نتيجة صالحية لغة الكتاب ميكن سردها يف . من حيث لغة الكتاب (2)

 الدرجة  املعدل املئوي  املؤشرات  جمال اخلبي 

 لغة الكتاب  

%92 دقة الكتاب املدرسي وصحته   ج ج 

%92 االتصاالت  ج ج 

%100 املناسبة مبستوى تطور ذهين التالميذ   ج ج 

 ج ج %93،4 نتيجة اجملموع
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درجة   على  حصلت  املدرسي   الكتاب  لغة  صحة  أن  عرفنا  السابق،  اجلدول  على  بناء 

فيكون تقديرها جيد جدا مبعىن ميكن استخدامه بدون أي  التعديل والتصحيح. رغم ذلك، %  93.4

مؤشرات وهي:   قام الباحث بتصحيح بعض األخطاء اليت وجدها اخلبري. وتتكون هذا اجملال من ثالث

درسي وصحتها بتقدير جيد جدا، االتصاالت بتقدير جيد جدا، املناسبة مبستوى تطور دقة الكتاب امل

 التالميذ بتقدير جيد جدا. 

 نتيجة صالحية رسم البياين ميكن سردها يف اجلدول كما يلي:. من حيث رسم البياين (3)

 الدرجة  املعدل املئوي  املؤشرات  جمال اخلبي 

 الرسم البياين

%90 حجم الكتاب  ج ج 

%90 تصميم غالف الكتاب  ج ج 

%93،4 تصميم حمتوى الكتاب  ج ج 

 ج ج %91،7 نتيجة اجملموع

فيكون    %91،7بناء على اجلدول السابق، عرفنا أن صحة  الرسم البياين حصلت على درجة   

تقديرها جيد جدا مبعىن  ميكن استخدامها مع قليل من التعديل والتصحيح. فقام الباحث بتصحيح بعض 

، األخطاء اليت وجدها اخلبري. وتتكون هذا اجملال من ست مؤشرات وهي: حجم الكتاب بتقدير جيد جدا

 . وتصميم غالف الكتاب بتقدير جيد جدا، وتصميم حمتوى الكتاب بتقدير جيد جدا

فقد تبني من خالل نتائج تقييم اخلرباء السابقة أن الكتاب املدرسي  الذي مت تصميمه حصل 

  % وذلك من خالل احلساب التايل:  84،6على درجة )جيد( مبعدل، 

 % x 100           املعدل العام=    

  %  x 100  = %84،6         املعدل العام=

 نتيجة كل من البند املختار xجمموع االجاابت  

 جمموع نتائج مجيع البنود

 186 

220 
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ومعىن ذلك أن الكتاب املدرسي الذي مت تصميمه صاحل لتطبيق على الطلبة املبتدئني للناطقني 

 من التعديل والتصحيح.بغريها مع قليل 

 اخلالصة د.  

نظرا مما قد تقدم من البحوث والتحليالت من مجيع البياانت مث عرضها واستخالصها فيحتمل  

إعتبار هذا الكتاب املدرسي  املصمم صاحل للتعليم يف درس اإلمالء لطبلة مبتدئني  للناطقني بغريها، هذا  

التمه الدراسة  الكتاب املدرسي ملعرفة أحواهلم عن كله حصلوا بعد إجراءات طويلة من  يدية قبل تصميم 

تقدمي  التصميم  متام  بعد  مث  الكتاب.  يف  ستكتب  اليت  املناسبة  املواد  وما  لتعلمه  ومستواهم  العربية  اللغة 

فنتيجة   الكتاب صالحية.  يكون  منهم حىت  والتعديالت  والتحسينات  الكتاب  لتقييم  اخلرباء  إىل  الكتاب 

من انحية مواصفات الكتاب املدرسي املصمم اليت ألفه الباحث للمبتدئني. وهدف    ، أوال هذا البحث هي:  

تصميميه هو تنمية مهارة الكتابة لدى الطلبة يف درس اإلمالء على شكل الرئيسي هو األمثلة مبا تتعلق 

الكت املتنوعة. وحيتوي هذا  السابقة، والتدريبات  املادة واألمثلة  والبيان عن  والقاعد  اب على تسع ابملادة، 

واملد،  النطق،  املتقاربة يف  واملنفصلة، واحلروف  املتصلة  اهلجائية وحركاهتا، واحلروف  وحدات هي احلروف 

والكلمات  والشمسية،  القمرية  ال  بـ  املتصلة  والشمشية، واحلروف  القمرية  ال  واملربوطة، و  املفتوحة  والتاء 

بـ ال القمرية والشمسية، والنون والتوين.   ابلنسبة على   ، من انحية صالحة الكتاب املدرسينيااثاملسندة 

مئوية مبعدل   نتيجة  الباحث  فوجد  العربية،  اللغة  اخلرباء  قبل  االستبانة من  أن %  84،6نتيجة  ذلك  معىن 

 الكتاب املدرسي  ميكن استخدامها مع قليل من التعديل والتصحيح. 
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