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 الباب الثّاني

 درا سة النظرية

  الفصل االول : وسائل إعالم ألعاب قفز الكلمة    

 الوسائل تعريف  . أ

" أخذت من اللغة االتنية وتسّمى mediumالوسائل من ناحية املعىن  "

 من ناحية العام، أن الوسائل كشكل الوسطاء  لنشر ومحل 1 باالوسطاء أو املقدمة.

ها، لقب الوسائل األول واألفكار إىل املتلقى. ومن ناحية تارحيأو اإللقاء الرسالة  

إعالم علم املريئ والتعليم مث تكون الوسائل السمعية والبصرية وحتولت اآلن املرة با

) الوسائل التعليمية بأ�ا 2001يعرف عبد العزيز العقيلي ( 2 بالتعليم التكنولوجيا.

بسيطة كانت أم معقدة وتوظيفها توظيفا  "مجيع األنظمة التعليمية مبوادها وجهزهتا

 3صحيحا وفق أسلوب واضح مبا حيقق األهداف اليت استخدمت من أجلها".

 يرتجم من :  1
Sukiman, Pengembangan Media Pembelajaran, (Yogyakarta : PT Pustaka Insan Madani : 2012) Hal, 27 

  يرتجم من :  2
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya. (Yogyakarta : Pustaka Belajar. 2004). Hal 75 

 55م) ص،  2010أمحد حممد سامل، وسائل وتكنولوجيا اتعليم، (كلية الرتبية للبنات : جامعة امللك سعود، الطبعة الثالثة (طبعة مزيد ومنقحة)   3
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يف عملية التعليم والتعلم كانت وسائل  كتأثري مهمة. بسبب عدم وضوح يف 

 إعالم كوسيط. ميكن أن تكون ساعدت خبظور وسائل األنشطة اليت يتم تقدميها

 4 ليت ستقدم للطالب ميكن بتبسيط من مساعدة وسائل.الّصعوبة يف املادة ا

والوسائل  تسائد املعلمني الذي مل يقدر على القول من خالل كلمات سابٍق. 

  5 ولذلك كانت الوسائل هلا دور هام كأدة للوالدة العملية التعليم الفعال.

اللغة جعل الوسائل دورا هاما يف تدريس تعلم اللغات األجنبية،كما يف تعليم 

وخة ولكن جلميع مية ليست إىل للطلفولة، والشاب والشيالعربية. الوسائل التعلي

العمور. لقد عديد من الدراسات اليت تبني عن الفعالية استحدام وسائل يف تعليم 

 اللغة العربية، ولكن الواقع ناقصا من املعلمني الذين يستخدمون التعليمية كعناصر

تكاريا ميكن املعلم بان و لفصل. بل عندما أرادت املعلميف االداعمة لعملية التعلم 

استحدام الوسائل التعليمية وغري حروج املال واالستغرقت وقتا طويال. املعلمون اب

تكون اهلدف كوسيلة  هالب فيكاري قادرا على اإلدارة البيئة اليت يتعلم الطتاإلب

 6 ممتعة.التعليمية. ويف مثل هذه احلال سوف التعلم يكون اليسارة و 

 یترجم من  :  4
Djamarah, syaiful bahri dan Aswan Zain, Strategi belajar Mengajar.(Jakarta : Rineka Cipta : 2010). Hal, 140 

 یترجم من :  5
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya. (Yogyakarta : Pustaka Belajar. 2004). Hal 75 

 یترجم من :  6
Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab. (UIN Malang : Anggota IKAPI. 2009), 
hal 20 
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 إختيار الوسائل . ب

 الّسداد باألهداف أو الكفاءات املراد حتقيقها. .1

انتخب الوسائل بالنظر األهداف اليت يثبت عموما يهدذر إىل واحد أو 

جمموعة من اجملاالت الثالثة املعرفية والوجدانية واحلركية. األهداف أو الكفاءات 

ميكن وصفها من حيث الوظيفة اليت وجب العمل أو التعديدها الطالب، كمثل 

  احلفظ والقيام باألنشطة اليت تنطوي املادية وغريها.

 . الّسداد لدعم حمتويات الدرس وصفه حقائق.2

لصوحلة املساعدة يف عملية التعلم اليت كانت الطبيعتها وجبت الوسائل 

أن تكون مناسبة باالحتياحات الوظائف املهمة التعلم والقدرة العقلية لدى 

الطالاب. مثل التلفزيون، واحلق يف التظاهر والعملية و التحويل اليت تطلب على 

 اربة يف املكان والزمان.املض

 . إبتكار املعلم يف استحدامها3

هذه هي احدى املعيار الرئيسية. اليت وسائل اإلعالم كانت ينبغي 

للمعلمني أن يكون قادر على االستحدامها يف عملية التعلم. يتم حتديد القيمة 

 واملنفعة من وسائل نفوذا على املعلمني الذين يستحدموها.
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ستحدامها. هتيأ الوقت ال4 . ت  

وجب يف احتيار وسائل للتعلم وفقا على قدرة التفكري الطالب، حىت 

 7 حمتويات املعىن فيها مفهوما يف ذهن الطالب.

 أهمية الوسائل  . ج

الوسائل التعليمية يف التعليم بشكل عام بأ�ا تساعد على حتقيق تتمثل أمهية 

 فإن أمهيتها تتمثل مبا يلي:األهداف التعليمية بأيسر وأجنع الطرق، أما يف جمال اللغة 

 إثارة دافعية التالميذ وحفزهم على تعلم اللغة العربية.  .1

توضيح بعض املفاهيم واملصطلحات والكلمات اجملردة، أو ما يصعب إيصاله إىل  .2

 التالميذ.

تقريب البعض مفاهيم والرموز واألشياء إىل أذهان التالميذ رغم عدم توافرها يف  .3

 بيئتهم.

كسوق   -املاضي كاملناظرات وأجواء األسواق األدبية استحضار حواضث .4

واملنازالت الشعرية واخلطب احلماسية بعرضها أمام التالميذ صورة حية  -عكاظ

 8يعيشون فيها احلدث على حقيقته فيتعزز تعلمهم.

 یترجم من :  7
Sukiman, Pengembangan Media Pembelajaran, (Yogyakarta : PT Pustaka Insan Madani : 2012) Hal, 50-51     

 89) م ) ص، 182( 1991عماد توفيق السعدي، أساليب تدريس اللغة العربية، (إربد : دار األمل والتوزيع،   8
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 األلعاب تعريف . د

 1987:61اللعبة تأيت من كلمة "اللعب" تعين الفعل للفراح عند سوفرنوا  

)1987 : 61 Soeparno,.9 )، اللبعبة كنشاط للحصول على املهارات اللغوية بالفرح 

  10 اللبعة هي جزء ال يتجزأ يف حياة اإلنسان. من الطفوله حىت الشاب حبيون اللعبة.

اللعبة هي طريقة التعلم اليت متكن استحدامها جلذب الطالب يف عملية 

يف كّل املشكلة والتمكن  التعليم من خالل األلعاب ميكن الطالب إظهار املهارات

اللعبة كنشاط الذي يهدف يف نيل اإلكتساب املهارات 11 املعارف واالبتكاري علمه.

بل وسايلة  12 املعينة بطريقة فرحية. ويعرف من ناحية العام كاحلرية و التمتع باإلعفاء.

 13 وهي لزيادة التعلم. لتحقيق الغاية،

اللعب يسّمى لعبة اللغة، عندما كان النشاط حيتوي على عناصر الفرح 

واملمارسة املهارات اللغوية، وعناصر اللغة (املفردات والقواعد). لكّل اللعبة اللغة يف 

 يرتجم من :  9
Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab. (UIN Malang : Anggota IKAPI. 2009), hal 80 

 يرتجم من :  10
Yudhi Munadi, Media Pembelajaran. (Jakarta : Gaung Persada, 2012), Hal. 163 

 يرتجم من :  11
syaiful bahri Djamarah, dan Aswan Zain, Strategi belajar Mengajar.(Jakarta : Rineka Cipta : 2010). Hal, 140 

 
 يرتجم من :  12

Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Permainan Edukatif Pendukung Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta 
: DIVA Press, 2012). Hal 19 

 39نفس املراجع، ص  13
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تنفيذ االنشطة التعلم ينبغي أن تكون قادرة على املساعدة لدعم حتقيق األهداف 

 14 التعليم.

دام ألداة بدلية كأالة املساعدة ووسيلة للحد خاللعبة اللغوية ميكن باالست

الّصعوبة يف التعلم. إضافة على ذلك، اللعبة اللغوية ألجل اإلجياد حل ملشكلة اللغة 

 15 التطبيقات للّسرور التعلم والرتفية و احسن االحذار من الفشل يف تعلم اللغة.

 . قفز الكلمةه

 . تعريف قفز الكلمة1

هي اللعبة اليت هتدف للتدريب الطالب قادرًا على القراءة بالشرعة مبا 

قدرآه. وهي اللعبة بطريقة القفز من كلمة واحدة إىل كلمة آخر حّىت تشكل مجلة  

كاملة. هذه اللعبة متكن باإلتبان جو التعلم اسرتخاء واملرح. وتشارك الطالب 

الوردود والقرارات يف لعبة،  على هذه اللعبة ويرجى نشاطته. ويطلب منهم تقدمي

ميكن للطالب على اإلطالع عدد من الكالمات مرات عديدة، وليست طريقة 

مملة. والبد للمعلمني إعطاء املديح والتشجيح. واألحذار االنطباع بأن الطالب 

 یترجم من :   14
http://mrjendela-maryoto.blogspot.com/2013/03/12.htm Diunduh pada : Rabu 22 Mei 2013 Jam 13:00 

 يرتجم من :   15
Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Permainan Edukatif Pendukung Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta 
: DIVA Press, 2012). Hal 40 
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قد فشل يف العمل، عندما كانت اللعبة صعوبة للطالب، ينبغي للمعلمني باالنيان 

  16لطالب سعادة والنجاح يف التعلم.املساعدة، كي شعر ا

 . خطوات قفز الكلمة2

 سنع املعلمني استدارة من الورق املفوى كتب عليها املفردات العربية. . أ

 أجتمع الطالب إىل أربعة اجملموعات. . ب

ج. قفز الطالب استددارة تنتشر يف البالد بتوجيه املعلم (ينجز بالتناوب). املثال : 

معىن أمي، الطبخ، رّز، مطبخ، كل صباح، ومن القفزة أقفز إىل كلمة تدّل على 

 سوف تشكل اجلملة كاملة يعين األم يطبخ الرّز يف املطبخ كّل صباح.

 د. وجب الّطالب القول عن اكلمة اليت قد قفز بشرعة فائقة.

 ه. ينبغي لكّل عضو من أعضاء اجملموعة باخلفضاالكلمات التيت ّمت قفزهتا.

 س الفريق مبا قد قفز اعضائهم حّىت تكون مجلة كاملة.. استنبط وقدم الرّئيو

 17ز. لكّل رئيس الفريق أمجع جوابه على الّسّبورة حّىت تكون القّصة.

 

 يرتجم من :   16
http://4loveandlife.blogspot.com/2009/06/pengertian-permainan.html di unduh pada 30 mei 2013 jam 14:08 

 يرتجم من :   17
Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Permainan Edukatif Pendukung Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta 
: DIVA Press, 2012). Hal 40 
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 . التفّوق والضعف  قفز الكلمة 3

 أ. التفوق وسائل اإلعالم قفز الكلمة

 . ميكن على نقص امللل الّطالب يف عملية التعليم يف الفصل.1

 بني الطالب، و زيادة تعزيز روحة.. بوجود املناقسة 2

. األلعاب اللغوية ميكن أن يعزز العالقات الفريق والتطوير الكفاءة االجتماعية  3

 للطالب.

 . املادة املبية سوف بؤثر يف نفوس الطالب حبيث املهارات إعجاب املدربني 4

 خربة النسيان.

 ب. الضعف وسائل اإلعالم قفز الكلمة

 مجيع اللعبة تسبب بعدد الطالب أكبريه.الّصعوبات باإلشراك  .1

عقد اللعبة القفز الكلمة عادة يعقب الضحك واهلتافات من الطالاب، حّىت  .2

 بوسوص باألداء التعّلم يف فصل اآلخر.

 
 



24 
 

 18 ليست كّل املواد متكن بالتواصل من خالل العبة القفز الكلمة. .3

 الفصل الثّاني : مهارة الكالم

 تعريف مهارة الكالم   . أ

لغة عبارة عن األصوات مفيدة، وعند املتكلمني هو : املعىن القائم  الكالم

بالنفس الذي يعرب عنه بألفاظ، يقال : يف نفس الكالم ويف اصطالح النحاه أنه : 

   19اجلملة املركبة املفيدة.

الكالم سلسلة متصلة من األصوات اصطلح عليها الناس رموزا للمعاين. 

أداء فردي يف إطار اجتماعي، وسلوك عملي حمسوس، وقد يكون مجاعيا احياناً، 

وال يدرس الكالم منفصال عن اللغة إال عند اعتباره عمال صوتيا حبتا مقطوع 

ة، والنفسية، وإختبار الصلة باملعىن كما حيدث عند فحص املرضى بالعيوب النقطيى

أصوات املذيعني. وهتدف دراسة أصوات الكالم إىل معرفة املعىن الذي يدل عليه 

 يرتجم من :   18
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/ppm-permainan-bahasa.pdf  diunduh selasa, 21 mei 2013 pukul : 
14:30  

 796)، ص : 2004(تركيا : مكتبةالشروق الدولية،  4جممع اللغة العربية : املعجم الوسيط، ط :  19
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الكالم، ولكن إذا قتصرت دراسة الكالم على مالحظة خمارج احلروف، وصفتها، 

 20فهي دراسة متهيدية للغة، فاللفظ جزء حمسوس من نسق الكالم.

يف حماولة تعليم اللغة، خاصة اللغة الثانية البد أن يشتمل على أربعة 

مهرات وهي : االستماع والكالم والقراءة والكتابة، ويعد الكالم هو الفن الثاين 

والكالم  هو يعترب من األمهية املهارات من فنون اللغة األربعة بعد االستماع. 

م املهارات اللغوية. ألن الكالم جزء بالنسبة إىل اللغة األجنبية ويعابر من األه

عملي الذي ميارسه املعلم. فالكالم جزء أساسي يف منهج تعليم اللغة األجنبية، 

ويعترب القائمون على هذا امليدان من أهّم أهداف تعليم اللغة األجنبية، ذلك أنه 

  21يف الغالب اجلزء العملي يف تعليم اللغة.

 ضرورات تعليم مهارة الكالم . ب

ا كثريا ما جند أن نسبة عالية ممن يقبلون على تعلم اللغة العربية هتدف إنن  

أوال إىل التمكن من الكالم والتحدث هبذه اللغة، كما أننا حينما نقول (فالن 

يعرف اللغة اإلجنلزية، مثال) يتبادر إىل األذهان أنه يتحدثها،معىن ذلك أن هناك 

 يما يلي :ضرورات لتعلم الكالم ميكن أن توجز بعضها ف

 44)، ص 1988ين املصري، جمد حمّمد الباكري الربازي، اللغة العربية. (عمان : دار املستقبل للنشر والتوزيع. حممد عبد الغ  20
  151( اململكة العربية السعودية:  جامعة أم القرى) ص تعلبم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى حممود كامل الناقة،   21
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 أن األسرة عندما تعلم ابنها لغة أجنبية إمنا تتوقع أن يتحدثبها. .1

 أن الكبري عندما يقبل على تعلم اللغة ما يكون التحدث هبا يف مقدمة أهدافه. .2

 أن النجاح يف تعلم الكالم باللغة األجنبية يدفع إىل تعلمها وإتفا�ا. .3

ة والكتابة باللغة باللغة األجنبية دون أننا ال نتصور إمكانية الستمرار يف تعلم القراء .4

 التحدث هبا.

أننا  األن تعلم أجياال أكثر ميال لالستماع للربامج اإلذاعية، وملشاهدة برامج  .5

 التلفزيون واألفالم وأقل ميال للقراءة والتعامل مع الكلمة املكتوبة.

أن اللغة هى الكالم ليس الكتاب. ألن اللغة وسيلة االتصال  تعترب

والتفاهم بني الناس يعىن ىف نطاق األفراد واجلماعات والشعوب. وال يفهم الناس 

االبطريق الكالم. أن الكالم هو الشكل الرئيسى لإلتصال ما بني اإلنسان 

ئيسية يف العملية ووسيلة اإلقناع والفهم واإلفهام بني املتكلم واملخاطب, وسيلة ر 

التعلمية فلى خمتلف مراحلها حيث ميارس التلميد فيها الكالم من خالل 

احلوارواملناقسة. و الكالم أدة اإلنسان ىف اإلتصال بغريه, معرباعمايريد من 
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مشاعروأحاسيس مباجيول خباطره. هبذهاألداة اللغوية تستمدحمتواهامن منابع 

 22املعرفة املختلفة.

 مهارة الكالم ج. أهداف تعليم

 هناك أهداف عامة لتعليم احلديث ميكن أن نعرض ألمهها فيما يلي:

أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية. و أن يؤدي أنواع النرب والتنغيم  .1

 املختلفة وذلك بطريقة املقبولة من أبناء العربية.

 أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشاهبة. .2

 احلركات القصرية والطويلة.أن يدرك الفرق يف النطق بني  .3

 أن يعرب عن أفكار مستخدما الصيغ النحوية املناسبة. .4

أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لرتكيب الكلمة يف العربية  .5

 خاصة يف لغة الكالم.

أن يتمكن من التفكري باللغة العربية والتحديث هبا بشكل متصل ومرابط  .6

  23 لفرتات زمنية املقبولة.

 

 ۱۵۰)ص ۲۰۰۵(القاهرة: جا معة امللك العزيز باملدينة املنورة,  اللغة العربيةاملراجع يف تدريس إبراهيم حممد عطا,   22
-إيسيسكو-(منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافةطرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا،حممود كامل الناقة,و رشدي أمحد طعيمة،    23
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 الجوانب المهمة في تعليم مهارة الكالم. د

ثالثة جوانب مهمة يف تعليم الكالم عند حممود كامل الناقة يف كتابة،  وهي 

  24النطق، واملفردات والقواعد.

النطق : وهو من أهّم هذه اجلوانب، اجلانب الصويت، إذ يرى الرتبويون األمهية  .1

فالنطق أكثر عناصر اللغة الكربى لتعليم النطق منذ البداية تعليمًا صحيحا، 

صعوبة يف تغريه أوتصحيحه بعد تعلمه بشكل خاطئ. وليكون واضحا يف 

األذهان أنّه ليس املطلوبفي النطق أن ينطق الدراس بشكل كامل وتام، أي 

بسيطر على النظام الصويت للغة سيطرة متحدثيها. ولكن السيطرة هنا تعين 

ميكن املتعلم من الكالم مع أبناء القدرة على إخراج األصوات بالشكل الذي 

 اللغة بصرف النظر عن الدقة الكامل يف إخراج أصواهتم ونرباهتم وتنغيمهم.

املفردات : تعّد تنمية الثروة اللفظية هدفا من أهداف أي خطة لتعليم لغة  .2

أجنبية، ذلك أن املفردات هي أدوات محل املعىن، كما أ�ا يف ذات الوقت 

فردات يستطيع املتكلم أن يفكر ّمث يرتجم فكره إل كلمات وسائل للتفكري، فبامل

حتمل مايريد، وعادة ما تكسب املفردات يف اللغة األجنبية من خالل مهارات 

االستقبال وهي االستماع والقراءة، ّمث تأيت مهارتا الكالم والكتابة فتفسحان 

  159). 1985، (الرياض، اجلامعة أم القرى، 1طرق التدريسه، ط. –مداخله  –أسسه  تعليم اللغة العربية للناطقني بلغاة أخرى،حممود كامل الناقة،   24
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ال تعّلم إالّ اجملال لتنميتها والتدريب على استخدامها، معىن هذا أن الكلمات 

من خالل الّسياق، أي من خالل استخدامها يف مواقف الشفوية أو يف 

 موضوعات للقراءة.

القواعد : كثريًا ما يهمل املهتمون بتعليم اللغة األجنبية اإلشارة إىل القواعد، بل  .3

نرى بعضهم ينكرها متاماً، أّما املتعّلمون للغة أجنبية فكثريًا ما يصرحون بأّن 

ليست ضرورية يف تعّلم استخدام اللغة، أي ليست ضرورية للتحدث القواعد 

باللغة، ومهما يكن األمر فثمه حقيقة ال ميكن إنكارها وهي أن اللغة حتكمها 

جمموعة من القواعد اليت ينبغي أن يعرفها جّيدا املتكّلم هبا، واليت جيب أيضا أن 

ال حتلوال يتّم التغلب  يعرفها الراغب يف تعلمها، وبأن صعوبات تدريس القواعد

  25عليها بتجاهل املشكلة فالقواعد شيئ ضروري لتعّلم مهارات اللغة.

 

 

 

 

 

-إيسيسكو-العلوم والثقافة(منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية و طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا،حممود كامل الناقة,و رشدي أمحد طعيمة،    25
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الفصل الثالث : فعالية استخدام وسائل إعالم ألعاب "قفز الكلمة" لترقية مهارة 

 في تعليم اللغة العربية .الكالم 

التعليم حماولة الدعوة الطالب يف عملية التدريس أو التعليم لكي ينال األغراض 

التعليمية املوافقة اليت يرجوه. البد للتعليم أن يهتم أحوال الطالب أل�م متعلمون 

 وميلكون صفات خمتلفة بينهم. 

لذلك البد على املعلم أن يهتم بصفاهتم املتفرّقة أى صفات الطالب. حىت 

تعليم أحوال الطالب من اجلاهلني إىل العاملني. ويف مظاهر التعليم ال يهتم يتغري ال

املعلم أحوال الطالب. ويشعر املعلم بعده نقصه ألن يهتم ما يف صفات الطالب 

ال فرق بني طالب واحد وطاالب أخرى. هذا اإلهتمام اهتمام شامل  اهتماما كامال،

 جلميع الطالب وأحواهلم. 

اللعبة خاصة يف التعليم اللغة العربية قي القيام من الرأي بأن استخدام الوسائل 

الطالب كالكائنات وأصحاب التعليم. لديهم القدرة األساسية لتطوير باحلسن وفقا 

على قدرهتم. واللعبة متكن اإلتيان املساعدة الطالب فيالتعلم إىل أقصر حد، الفرح يف 

تنوع الوسائل التعليمية اليت تنطوي  التعليم واجب يف استعماهلا، ميكن باالستخدام

 احلسية التعلم الكثرية، واحدا منهم باستعمال الوسائل اللعبة "قفز الكلمة" 
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يف التعليم اللغة العربية مهارة الكالم تكون مهارة هامة يف اللغة. ألن الكالم جزاء 

 من املهارات مكتسبة اليت علمت املتعلمني، حيث مهارة الكالم كجزء أساسي يف

املعىن شفهيا يف التعليم املهارة الكالم، فضل املعنية ومضمون  26 التعليم اللغة األجنبية.

ميكن االستخدام األشكال املتعلقة والطرق، موافق بالقدرة اللغوية الطالب. عرضة 

  27 على ذلك، فإن الوسائل ميكن استخدامها للتعليم املهارة الكالم.

الكلمة متكن املساعدة الطالب يف حتسني قدرهتم وسائل اإلعالم األلعاب قفز 

الكالم،هذه اللعبة وّرطت الطالب يف الكالم بشكل عفوي، للطالب الذي ال ينشط 

يف الفصل بغري القصد أ�م بضطرون يف الكالم املباشر يف شكل مضحك. ألن هذه 

ردوده القرارات. اللعبة  توفر التعليم املرحية واملمتعة ويطلب النشاط الطالب يف تقدمي ال

يف هذه اللعبة ميكن الطالب اإلطالع من عدد الكلمات مرة عديدة، وليس بطريقة 

 سائمة. وهبذه الطريقة متكن املساعدة الطالب يف االحتفاظ والفعالية التعليم.

 88نفس املراجع، ص   26
 يرتجم من : 27

Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab. (UIN Malang : Anggota IKAPI. 2009), hal 65 
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