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Abstrak
Membaca merupakan salah satu keterampilan dalam berbahasa yang harus dimiliki siswa dalam belajar bahasa
Arab, kita mengetahui bahwa keterampilan membaca merupakan hal yang urgen dalam mempelajari bahasa
karena membaca dapat membantu siswa untuk mengembangkan pemikiran dan menambah wawasan. Salah satu
media yang digunakan dalam pembelajaran membaca adalah media swishmax. Swishmax merupakan program
pembuat animasi untuk menghasilkan animasi Flash tanpa menggunakan Adobe Flash. Swishmax relatif lebih
mudah digunakan dibandingkan dengan Macromedia Flash, sehingga memudahkan peneliti dalam
penggunaannya dan dapat menciptakan banyak animasi seperti animasi teks, gambar, lukisan, suara, dan lainlain. Penggunaan media ini dilakukan untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa secara mandiri dan
terlibat langsung dalam proses pembelajaran.
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املق مدمة
اللغة هي وسيلة التعبري عما خطره اإلنسان يف أفكاره ووسيلة اإلتصال والتفاهم بني الناس فردا أو مجاعة .اللغة مهمة يف
حيات الناس ألهنم حيتاجون اللغة عندما يتصلوا مع غريهم والتفاعل بينهم ،وهي أيضا عالمة من عالمات املخلوقات يف العامل.
ألن املخلوقات عندهم اللغات السيما اإلنسان .ولغة مهمة عند املسلم هي اللغة العربية .كما عرفنا إن كثريا من العلوم اإلسالمية
1
كالعلوم الدينية واالقتصادية واحلضارة والفلسفة مكتوبة ابللغة العربية.
إن اللغة العربية هي لغة القرآن الكرمي ،قال هللا تعاىل " إان أنزلناه قرآان عربيا لعلكم تعقلون 2.وكما جاء يف األثر " أحبوا
العرب لثالث  :ألين عريب والقرآن العريب ولغة أهل اجلنة هي العربية" 3.يفهم هبذا الدليل أبن اللغة العربية هي اللغة القرآن ،ولغة
أهل اجلنة ولغة الرسول.
الب ّد للمسلمني أن يعرفوا اللغة العربية ألهنم يستخدمون هبا يف صالهتم وال يصح صالهتم إال ابللغة العربية 4ويقرأ القرآن
ابللغة العربية وكل شيئ الذين حيتملون العبادة ابللغة العربية .جاء يف احلديث الشريف ومعنه إذا كان الناس يقرؤون القرآن ولكن
اليفهموا ما قرؤوا فعندهم أجر.
اللغة العربية هي لغة املهمة عند املسلم ،ألن هذه اللغة لغة دينه .وكيفية لتنمية اللغة العربية للمسلم هي ابلتعلم اللغة
العربية يف املدارس أو يف الدورة أو يف اجلامعة .وأهدافها هي لكي يفهم مسلم اللغة العربية جيدا ألن كل األساس دين اإلسالم
ابللغة العربية.
تشتمل اللغة العربية على فنون أربعة هي االستماع والكالم والقراءة والكتابة 5.ولكن يف هذالبحث ٬يبحث الباحث عن
مهارة القراءة ألهنا واحدة من اهم املهارات اللغوية األربعة .ألن القراءة تساعد الطالب لتطوير األفكار و تنمية العلم .ويف تعليم
1

اتيف حممود معروف ,خصائص العربية(.لبنان :دار النفائس۹۸٥ ،ا ) ,ص٣١ .

 2القرأن الكرمي سورة يوسف  ٢ :القرأن الكرمي ،مجع ملك فهد ،املدينة املنورة
 3ابن أيب شيبة ،مصنف ابن أيب شييبة ،اجلزء  ،٧ص  ،٥٥٧مكتبة الشاملة اإلصدار الثاين
4

يرتجم من:

pada http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/02/10/lz6eia-bahasa-ajam-diakses

tanggal 27 April 2016 dalam-sholat-
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6
مهما ج ّدا ألنه يعني أن يفهم
تنوعة .كان اختيار وسيلة التعليمية ّ
اللغة حيتاج املعلمون إىل الطريقة واألساليب ووسائل التعليم امل ّ
يدرسها املعلم .والكفاايت التعليمية اليت البد أن ميلكها معلم اللغة العربية هي الكفاية يف استخدام
الطالب مادة التعليم اليت ّ
الوسائل التعليمية ،ألن التعليم يف زمان األن ليس كما كان يف الزمان القدمي ،يقصد ابلوسيلة التعليمية ما يندرج حتت خمتلف
7
الوسائط اليت يستخدمها املعلم يف موقف التعليم ،بغرض إيصال املعارف واحلقائق واألفكار واملعاين للطلبة.
إحدى من وسائل التعليم اليت تساعد الطالب لرتقية مهارة القراءة هي وسيلة سويش ماكس ) .)Swishmaxهو
برانمج الرسوم املتحركة إلنتاج الرسوم املتحركة فالش ( )Flashدون استخدام أدويب فالش ( 8.)Adobe Flashبرانمج
سويش ماكس ) )Swishmaxأسهل تطبيقا من ماكروميداي فالش ( .)Macromedia Flash MXحىت تكون
مساعدة للباحثة يف استخدامه وصنعة املتحركة الكثرية مثل جعل الرسوم املتحركة مع النص والصور والرسومات والصوت وغري
ذلك.

لذلك,أخذ الباحث حبث العلمي حتت املوضوع " فعالية استخدام وسيلة سويش ماكس ) )Swishmaxلتـرقية

مهارة القراءة للطالب سوف يكون الطالب سهال و فصيحا يف تقرأ اللغة العربية.

البحث

القراءة لغة مصدر من قرأ -يقرأ -قراءة مبعىن نطق ابملكتوبة فيه أو ألقى النّظر عليه وطالعه 9.يقصد ابلقراءة فيما مضى
التعرف على الرموز املكتوبة والنطق هبا .مثّ تب ّدل هذا املفهوم ،حيث أصبحت القراءة تعين قراءة املادة املكتوبة وفهمها.
القدرة على ّ
مير هبا
حل الرموز ،وفهمها ،والتفاعل معها واستثمار ما يُقرأ يف مواجهة املشكالت الّيت ّ
ويف النهاية صارت تعين :القدرة على ّ
10
القارئ ،واالنتفاع به يف حياته ،عن طريق ترمجة اخلربات القرائية إىل سلوكي متثّله القارئ.
وقيل :إ ّن القراءة هي عملية عقلية تشمل تفسري الرموز الّيت يتلقاها القارئ عن طريق عينية وتتطلّب هذه الرموز فهم
املعاين،كما ّأهنا تتطلب الربط بني اخلربة الشخصية وهذه املعاين ،ممّا جيعل العمليات النفسية املرتبطة ابلقراءة مع ّقدة إىل درجة
11
كبرية.
كل نواحي
والقراءة إحدى الكيفيات لنيل املعلومات واملعارف من الزمان املاضي إىل هذا اليوم ،إذ تسري التطورات يف ّ
كل يوم من الوسائل املطبوعة مثل الصحيفة واجمللة ،وكذلك كثرت العلوم
وتتغري ّ
احلياة ّ
تغرياً سريعاً .وكم من املعلومات خترج ّ
12
يسمى ابلقراءة.
واملعارف اليت سطرت على الكتب ،لتلقى املعلومات الصحيحة من تلك املصادر املقروءة حنتاج إىل نشاط ّ
 5رشدي أمحد طعيمة ٬تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا (الرابط :املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة  ٬ )١٤١٠ ،ص١٥ .

 6حممد طاهر و حممد بيهقي وغريها ٬املدخل إىل طرق تدريس اللغة العربية لإلندونيسيني (سورااباي  :احلكومة اإلندونيسية والبنك األسالمي للتنمية  ٬)٢٠١٣ ،ص٣٢ .
7
أوريل حبر الدين ،مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء ( ماالنج :مطبعة جامعة موالان ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج ،)٢٠١١ ،ص١٥٣ .
8

يرتجم من:

http://artikelartikelkomputer.blogspot.com/2011/05/membuat-animasi-sederhana.html Diakses pada
tanggal 27 April 2016

 9لويس مألف ،املنجد اللغة العربية،
 10وليد أمحد جابر .تدريس اللغة العربية مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية(،عمان :دار الفكر۲٠٠۲ ،م) .ص٤٧:
 11فتحي علي يونس وحممود كامل الناقة .أساسيات تعليم اللغة العربية( ،القاهرة :دار الثقافة۱٩٧٧ ،م) .ص۱٦٩ :
12

يرتجم من:

M.Djiwandono Soenardi, Tes Bahasa dalam Pengajaran, (Bandung: ITB, 1996), 23
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والقراءة يف اللغات األجنبية هلا مشكالت خاصة ختتلف عن قراءة اللغة الوطنية ،وكذلك قراءة النصوص العربية .لذلك
قبل أن يبتدأ املتعلّم بنشاطة يف القراءة يلزم عليه أن ميلك العناصر األخرى الّيت تساعده يف فهم املقروء.
قراءة كوسيلة تعليمية لتطوير املهارات اللغوية األخرى .تعليم القراءة املبتدئ ذو صلة وثيقة مع تعلم الكتابة املبتدئ ،ألنه
قبل تدريس الكتابة ،جيب على املعلم أوال يعرض الصوت من كتابة والصوت من خالل تعلم القراءة للمبتدئني .تعليم القراءة
املبتدئ هي من املراحل األوىل للتعلم القراءة وقدراهتم املكتسبة يكون الطالب تعلم القراءة األساسية مزيد يف تنفيذها يف الصفوف
العليا.
السابق ،أ ّن القراءة عملية ذهنية لفهم الرموز الكتابية أو األلفاظ بواسطة حاسة البصر ومجيع النشاط
كما عرفنا يف ّ
الفكري الذي يعلمه الشخص ابالهتمام لفهم املعىن وتقدمه إىل حواس النظري أو بفهم الرموز الكتابية أو األلفاظ وخيرج احلروف
من خمارجها الصحيحة وحيافظ الكلمات عن اخلطأ يف النّطق.
إن معيار الكفاءة يف القراءة هو قدرة الشخص على ممارستها بسرعة وسهولة ويسر مع دقة فهم احملتوى الذي يهدف
13
إليه الكاتب .ومن القدرات اليت تطلبها مهارة القراءة متعددة ومتداخلة ،وهي:
14
فهما دقي ًقا.
 -١القدرة على فهم املقروء ً
 -٢أن يفهم معاين اجلمل يف الفقرات وإدراك عالقات املعىن الّيت تربط بينها.
15
تعرب عنها يف الّلغة العربية.
 -٣أن يتمكن الدارس من ربط الرموز املكتوبة ابألصوات الّيت ّ
 -٤أن يتعرف على معاين املفردات من معاين السياق ،والفرق بني املفردات املعاصرة ومفردات القراءة.
املكونة للفكرة الرئيسية.
 -٥أن يفهم األفكار اجلزئية والتفاصيل وأن يدرك العالقات ّ
 -٦أن يقرأ بطالقة دون االستعانة ابملعاجم أو قائمة مفردات مرتمجة إىل الّلغتَني.
 -۷والقراءة مهارة يستطيع الدارس هبا حتقيق قدر من االستماع وقضاء وقت الفراغ مبا هو أجدى.
 -۸ابلقراءة يستطيع الدارس أن حيقق أغراضه العملية من تعليم العربية 16.ويستطيع هبا حتقيق قدر من االستماع وقضاء
وقت الفراغ مبا هو أجدى.
أنواع مهارة القراءة هي كما يلي:
 -١القراءة الصامتة
القراءة الصامتة هي عملية القراءة ابلصمت ،الذي يعمل العينني والدماغ أو اإلدراك وحده ،وإعطائها املعىن املناسب
املتكامل يف حدود خربات القارئ السابقة مع تفاعلها ابملعاين اجلديدة املقروءة ،وتكوين خربات جديدة وفهمها دون استخدام
17
حل الرموز املكتوبة ،وفهم معانيها بسهولة ودقّة وال دخل للصوت فيها ،وكما أن رؤية
أعضاء النطق .ومتثّل القراءة الصامتة ّ
الشيء كافية ملعرفته دون حاجة لنطق امسه ،وكذلك رؤية الكلمة املكتوبة.
 -٢القراءة اجلهرية
حممد عبد اخلالق حممد ،اختبارات اللغة( ،رايض :جامعة امللك السعود) ،ص١٩۷.
14
عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي ،طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى(،الرايض :جامعة اإلمام حممد بن سعود ،)۲٠٠۲ ،ص٧٩ :
13

حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة ،طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا ( ،مصر :إيسيسكو ،)٢٠٠٣ ،ص١٥٢ .
16
رشدي أمحد طعيمة ،تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبه( ،مصر :إيسيسكو ،)۱٩٨٩ ،ص۱٧٦ .
15

17

أمحد فؤاد حممود عليان ،املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها(،الرايض :دار املسلم ،)۱٩٩۲ ،ص۱۳٠ -۱۲٩ .
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القراءة اجلهرية هي النشاط الذي وسيلة اللتقاط و فهم املعلومات ،واألفكار ،واملشاعر مؤلف .وهي تشمل ما يف القراءة
الصامتة ،مثل حتريك بصري الرموز الكتابية ،وإدراك عقلي ملدلوالهتا ومعانيها ،إال أن تزيد عليها ابلتعبري الشفهي عن هذه
18
املدلوالت واملعاين ،بنطق الكلمات واجلهر هبا .والقراءة اجلهرية أصعب من القراءة الصامتة.
 -٣القراءة النموذجية
القراءة النموذجية هي يقوم هبا املعلم لتكون منوذجيا يستمع إليه الطالب ويقلدوهنم .قرأ مجلة ما مرة واحدة وأعادها
19
الطالب من بعده وهم ينظرون يف كتبهم.
سويش ماكس هو وسيلة من وسائل تعليم اللغة العربية اليت ميكن استخدامها لتطوير وسائل اإلعالم يف التعلم .هو برانمج
الرسوم املتحركة إلنتاج الرسوم املتحركة فالش ( )Flashدون استخدام أدويب فالش ( 20.)Adobe Flashالربانمج سويش
ماكس ( )Swishmaxأسهل تطبيقا من ماكروميداي فالش ( .)Macromedia Flash MXحىت تكون للباحثة يف
استخدامها وصنعة التحركة الكثرية مثل جعل الرسوم املتحركة مع النص والصور والرسومات والصوت عاجال.
ل صانع حركة الفالش الذي قد أطلق للمرة األوىل يف شهر أبريل  ٢٠٠٠م .للمرة األوىل جيعل أثر
سويش هو تطبيق بد ّ
النصوص املعقدة يف الوقت القصري .وهو يف املرة األوىل برانمج مساعد ألثر النصوص املتحركة فالش .واآلن كان برانمج سويش
خارجي أو مستعرض.
برانمج الرسوم املتحركة املستقلة الذي يستطيع على تطبيق مل ّفات الصور املتحركة  swfدون تطبيق العب
ّ
و لو أنه أصغر من ماكروميداي فالش ( ،)Macromedia Flash MXلكن قدرته جتعل الرسوم املتحركة مدهشا و
مفخرا.
ّ
سويش ماكس  v2.0 2008هو إصدارة جديدة أصابته تغريات كبرية .وتستخدم تلك التغيريات بصنعة الواجهة
اعي وانفذة يف اإلصدار السابق لتسهيل استخدامها .وزيد هذا اإلصدار
اجلديدة والفضيلةّ .احتدت انفذة حترير املنطقة لنموذج طبّ ّ
امليزات اجلديدة استكماال لصنعة الرسوم املتحركة كثرية و ُمرَّكبة .وكلّها يستطيع أن يستجيب صنعة الرسوم املتحركة املمهنيّة.
بعض ّ
ضمن مثل اكسبلودي ( )eksplodeو  3D Spinو
سويش ماكس هو تطوير سويش  ، v.2ميلك آاثر ُ 230مت ّ
منحىن
املستخدم املساعد جلعل اخلطوط و مربع و دائرة و ابزير
Vortexو  Spinوغريها .ويساوى سويش ماكس سويشا يف
َ
ّ
ساسي يف سويش ماكس هو  swiمل ّفات،
والرسوم املتحركة والعفريت ) (spriteو ّزر  roll overوغريها .والشكل األ ّ
ولكن يستطيع أن يص ّدر إىل مل ّفات فالش) (swfأوالفيلم ) (aviأوالتنفيذ ) (exeأي الربانمج يقوم بنفسه 21.و برانمج
تطبيق العرض لديه القدرة جلعل الرسوم املتحركة معقدة بسرعة.

جودت الركايب ،طرق تدريس اللغة العربية( ،بريوت :دار الفكر ،)۱٩٩٧ ،ص٨٦ .
19
حممد على اخلوىل ،تعليم اللغة حاالت وتعليقات( ،جامعة امللك سعود) ،ص٥٣ .
18

20

يرتجم منhttp://artikelartikelkomputer.blogspot.com/2011/05/membuat -animasi-sederhana.html Diakses pada :
tanggal 27 April 2016
21
يرتجم من:
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عامة حفظ سويش ماكس مل ّفات الرسوم املتحركة يف صيغة  swiإلنتاج صيغة متوافقة بفالش حىت يستطيع أن يص ّدر
ّ
كميّة ّ
إىل صيغة  swfالذي يضغط مل ّفات الصور واألصوات و صيغة ّ
موجهة ) (format vektorو تنسيق رسم بياينّ
22
) (scaleable grafikبشكل املل ّفات الصغرى.
استخدم الباحث هذا الربانمج لكي يكون تعليم اللغة العربية أحسن و يستطيع أن يرقّي الفهم والطبيعة والرغبة عند
الطالب يف تعليم اللغة العربية.

أما لتثبيت سويش ماكس فيحتاج إىل مواصفات ُخردوات لكى يستخدم جيّدا ،فهو كما يلي:

23

 -١ويندوز Windows 94/98/NTA/2000/XP
 -٢بينتيوم  P264ميغاابيت من ذاكرة الوصول العشوائي ))RAM
 -٣شاشة  800 × 600بكسل مع  256ألوان
 -٤مراقبة  SVGAبدقّة 1024 X 768
 -٥و كارت صوت .Sound card

يرتجم من:
Choirunnisa Mayara, “Pengembangan Multimedia Interaktif Pembelajaran Menggunakan Software Swishmax 4
pada Materi Larutan Penyangga”, Juli 2014. Pendidikan Kimia FKIP Universitas Jambi, hal:5
23
يرتجم من:
R. Kuncoro, WD; Dwi Retno SA; Muhajirin; Aran Handoko, “ The Training of Swishmax Program to Make an
Interractive Learning Media For The Teachers of Jurnal High School In Bantul” Agustus 2010. Bantul, hal: 3
22
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نظر الباحث أن استخدام وسيلة سويش ماكس ) )Swishmaxللطالب لتعليم اللغة العربية قد تكون جيدة .وهذا
احلال يستطيع أن ينظر من الطالب الذين حيبون يف دروس اللغة العربية ابستخدامها .وهم يكونون مشجعني يف تعليم اللغة العربية
ألهنم بعد تعليم اللغة العربية هبذه الوسيلة يستطيعون أن يفهموا الدرس ولو قليال .أما لتعليم
اخلالصة
استخدام وسيلة سويش ماكس ) )Swishmaxفيستعمل الباحث املصدرين ومها من املالحظة واالستبياانت .يستعمل
الباحث املالحظة ملعرفة عملية التعليمية ابستخدام وسيلة سويش ماكس ) .)Swishmaxمن هذه املالحظة حيصل الباحث
كما يلي:
 -1االستعداد
قبل أن يبدأ الباحث الدراسة فيع ّد الباحث الوسائل الىت ستستخدمها يف الدراسة وهي وسيلة سويش ماكس
) .)Swishmaxأما األالت الىت حتُتاج الستخدام هذه الوسائل هي الكومبيوتري ،والسبورة الكبرية ،وألة عرض وهي LCD

( .)Licuit Crystal Displayوهذا االستعداد جيد ألن الباحث يع ّدها من قبل وقت الدراسة حىت ال ينقص هذا
االستعداد وقت الدراسة.

 -2االفتتاح
 يلقي الباحث السالم بقول "السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته" يدعو الباحث هللا معا بقراءة الفاحتة يسأل الباحث عن حالة الطالب بقول "كيف حالكم اآلن؟" يدعو الباحث اسم الطالب واحدا فواحدا بعددهم  35طالبا يسأل الباحث عن الدرس يف الوقت بقول "ماذا درسكم اآلن؟" يبدأ الباحث مبقدمة عن املادة التدريسية و ختربهم عن موضوع املادة و أهداف التدريسالساعة"
 يبحث الباحث عن املادة " ّ -3األنشطة الرئيسية
 يعطي الباحث املادة اليت ستبحث يف الدراسة يفتح الباحث وسيلة سويش ماكس ) )Swishmaxابستعمال  LCDوقبله تفتح قدر الكفاءة األساس و أغراض"الساعة"
التدريس ،مث املادة ابملوضوع ّ
بعد أن تبحث الباحث عن دراسة نظريّة ودراسة ميدانيّة ،فنالت الباحث خالصة هذا البحث العلمي كما يلي:
 -1استخدام وسيلة سويش ماكس ) )Swishmaxيف تعليم مهارة القراءة للطالب كما يلي:
(أ) االستعداد
قبل أن يبدأ الباحث الدراسة فيع ّد الباحث الوسائل الىت ستستخدمها يف الدراسة وهي وسيلة سويش
ماكس ) .)Swishmaxأما األالت الىت حتُتاج الستخدام هذه الوسائل هي الكومبيوتري ،والسبورة
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الكبرية ،وألة عرض وهي  .)Licuit Crystal Display( LCDوهذا االستعداد جيد ألن الباحث
يع ّدها من قبل وقت الدراسة حىت لتنقص هذا االستعداد وقت الدراسة.
(ب) االفتتاح
 يلقي الباحث السالم بقول "السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته" يدعو الباحث هللا معا بقراءة الفاحتة يسأل الباحث عن حالة الطالب بقول "كيف حالكم اآلن؟" يدعو الباحث اسم الطالب واحدا فواحدا بعددهم  35طالبا يسأل الباحث عن الدرس يف الوقت بقول "ماذا درسكم اآلن؟" يبدأ الباحث مبقدمة عن املادة التدريسية و ختربهم عن موضوع املادة و أهداف التدريسالساعة"
 يبحث الباحث عن املادة " ّ(ج) األنشطة الرئيسية
 يعطي الباحث املادة اليت ستبحث يف الدراسة يفتح الباحث وسيلة سويش ماكس ) )Swishmaxابستعمال  LCDوقبله تفتح قدر الكفاءة"الساعة"
األساس و أغراض التدريس ،مث املادة ابملوضوع ّ
 مالحظة الطالب على املادة اليت يلقيها الباحث يقرأ الباحث النص يف وسيلة سويش ماكس ) )Swishmaxمث يكرر الطالب (مرة واحدا)أي ساعة
 (بعد انتهاء الفقرة) يتقدم الباحث األسئلة لطالب عن القراءة اليت قرؤواها بقول " يف ّيذاكر أمحد دروسه ؟"
 يسأل الطالب عن املفردات اجلديدة والصعوبة ،مث يعطي الباحث املفردات يف وسيلة سويش ماكس))Swishmax
 أيمر الباحث الطالب أن يرتجم النص معا يعطى الباحث السؤال إىل الطالب كي يفهموا مجيعا.(د) االختتام
 خيتتم الباحث الدراسة ابخلالصة أيمر الباحث الطالب على فهم املواد اآلتية يسأل الباحث طالهبا عن عملية التعليمية واالقرتاح يلقي الباحث السالم بقول "السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته"

املراجع

ابن أيب شيبة ،مصنف ابن أيب شييبة ،اجلزء  ،٧ص  ،٥٥٧مكتبة الشاملة اإلصدار الثاين
أمحد فؤاد حممود عليان ،۱٩٩۲ .املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها(،الرايض :دار املسلم)،
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أوريل حبر الدين ،٢٠١١ .مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء ( ماالنج :مطبعة جامعة موالان ملك إبراهيم
اإلسالمية احلكومية مباالنج)
اتيف حممود معروف۹۸٥ .ا ،خصائص العربية(.لبنان :دار النفائس)
جودت الركايب ،۱٩٩٧ .طرق تدريس اللغة العربية( ،بريوت :دار الفكر)
رشدي أمحد طعيمة ،١٤١٠ .تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا (الرابط :املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة )
رشدي أمحد طعيمة ،۱٩٨٩ .تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبه( ،مصر :إيسيسكو)
عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي ،۲٠٠۲ .طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى(،الرايض :جامعة اإلمام حممد بن
سعود)
فتحي علي يونس وحممود كامل الناقة ،۱٩٧٧ .أساسيات تعليم اللغة العربية( ،القاهرة :دار الثقافة)
القرأن الكرمي سورة يوسف  ٢ :القرأن الكرمي ،مجع ملك فهد ،املدينة املنورة
حممد طاهر و حممد بيهقي وغريها ،٢٠١٣ .املدخل إىل طرق تدريس اللغة العربية لإلندونيسيني (سورااباي:احلكومة اإلندونيسية
والبنك األسالمي للتنمية )
حممد عبد اخلالق حممد ،اختبارات اللغة( ،رايض :جامعة امللك السعود)
حممد على اخلوىل ،تعليم اللغة حاالت وتعليقات( ،جامعة امللك سعود)
حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة ،٢٠٠٣ .طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا ( ،مصر :إيسيسكو)
وليد أمحد جابر ،۲٠٠۲ .تدريس اللغة العربية مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية(،عمان :دار الفكر)
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