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Abstrak
Seiring berjalannya waktu, media berbasis teknologi semakin berkembang. Hal ini menjadikan tuntutan dalam
bidang pendidikan. Salah satu perkembangan teknologi dalam pendidikan adalah penggunaan media sosial
Blackberry Messenger untuk E Learning dalam pembelajaran Bahasa Arab. Media ini diharapkan lebih menarik
perhatian siswa dan memudahkan untuk meningkatkan keterampilan menulis. Adapun rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah:1. Bagaimana penggunaan media sosial Blackberry Messenger?, 2. Bagaimana
perkembangan keterampilan menulis siswa setelah menggunakan media sosial Blackberry Messenger?, 3.
Bagaimana efektivitas penggunaan media sosial Blackberry Messenger?. Penelitian menggunakan metode
kuantitatif, adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah : 1. Observasi, 2. Wawancara, 3. Dokumen,
4.Angket, 5.Tes. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial Blackberry Messenger
terbukti efektif untuk meningkatkan keterampilan menulis.
Kata Kunci: menulis, media, blackberry messenger

املقدمة
مر الزمان وتطورت الوسائل التكنولوجية ،وأصبحت املتطلبات يف اجملال التعليمي الرتبويتختلف بني واحد وآخر .القول
أبن املدرس هو مركز للمعلومات مل يعد يناسب يف هذه األحوال احلديثة من حيث أنه يؤدي إىل مجاد التفكري لدى الطالب حىت
يقال أن التعليم سليب ومل يكن فعاال.
اإلنرتنت) (internetهي اختصار من ( .)Interconnection Networkingوحرفيا مبعىن شبكة
الكمبيوتر اليت تربط عدة دوائر .يتم تعريف شبكة اإلنرتنت هي كشبكة الكمبيوتر اليت تربط يف مجيع أحناء العامل .عالوة على
ذلك˓ اإلنرتنت هي جمموعة من شبكة الكمبيوتر اليت تربط املواقع األكادميية واحلكومية والتجارية واملنظمات واألفراد .ومن مميزات
هلذا اإلنرتنت وصول االتصاالت السلكية من مصادر املعلومات للمستخدمني يف مجيع أحناء العامل.وتشمل خدمة اإلنرتنت
االتصال املباشر مثل:الربيد اإللكرتوين( ،)emailوالدردشة ) ،)chatواملناقشات (من األعضاء األخبار)،(usenet news
والقوائم الربيدية) ،(milisلوحة اإلعالانت(bulletin board) .مع مرور التطوراستفادت شبكة اإلنرتنتعديدا من األنشطة
منها التجارة اإللكرتونية( ،)e-commerceاخلدمات املصرفية اإللكرتونية ) ،(e-bankingاحلكومة اإللكرتونية(e-
 ،)governmetالتعليم اإللكرتوين ) ،(e-learningوما أشبه ذلك .ومن بني األنشطة املتعلقة بعملية التعليم هي التعليم
اإللكرتوين وأصبح نتيجة من أجل تطبيق تكنولوجيا اإلعالم يف جمال التعليمات جارج الفصل الدراسي.
ونشأ هذا التعليم اإل لكرتوين حماولة لبناء االتصاالت من خالل عملية التعليم والتعلم يف املدارس ابلنسبة إىل أداة رقمية
التيتنبين إليها اإلنرتنت 1.اإلنسان خملوق اجتماعي ،يعيشمن جمموعة صغرية إىل جمموعةكبرية فلذلك تسمى االجتماعية .يف هذه
االجتماعية كانت االتصاالت تتبادل بني واحد وآخر ،وتتوقع هذه االتصاالت إىل أن حتدث بسبب الوسائل األساسية مثل اللغة
1يرتجم من
Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya "Deni, Darmawan,
Offset, 2012),ص96 :

329

امللتقى العلمي الوطين  2019قسم تعليم اللغة العربية

Blackberry Messenger

املفهومة .وهذه التطورات التكنولوجية السريعة ال تنكر ظهور املواقع اإللكرتونيةكوسائل اإلعالم مثل الشبكات االجتماعية
2
وغريها .وسائل اإلعالماإللكرتونية أكثر استخدامايف الطباقات االجتماعية خاصة للطالب ملختلف املراحل الدراسية.
ميكن استخدام وسائل اإلعالم االجتماعية للتفاعل والتواصل مع األشخاص القريبة أو البعيدة˓ حىت ميكن توفري
األصدقاء والبحث عن األصدقاء القدماء .معظم الطالب يستخدمونوسائل اإلعالماالجتماعية منها الرسالة
البالكبارية)(BlackberryMessengerيف أدواهتم .األدة هي أجهزة إلكرتونية صغرية اليت هلا وظائف خاصة لتسهيل
األعمال واحلوائج اإلنسانية .ليست لوسط العلي قطولكن األدة اإللكرتونية لوسط األسفل أيضا .لقد تظاهرت هذه القضية يف
حياة العصر احلاضر ،ولقد اتفقناعنكثري من أصدقائنا الذين يستخدمون هذا التكنولوجيا .حيسن استخدامهم كوسائل االتصاالت
السلكية أو منط احلياة ،فضال يف استخدامهم للتعليم والتعلم اإللكرتوين .التعلم اإللكرتوين جيعل الصعب سهال ابلنسبة للمعلمني
والطالب يف التعلم دون القيام ابلتفاعل مباشرة .وميكن أن يستطيع التعلم ابلتفاعلوسائل اإلعالم االجتماعية الرسالة البالكبارية
)(BlackberryMessengerاليت مت توفر هذا التعلم وميكن الوصول يف أدهتا.
عندما تتطورتكنولوجيا اإلنرتنت واهلواتففتنميوسائل اإلعالم االجتماعية سريعة.فاآلن للوصول إىل الرسالة البكالكبارية
ميكن القيام به يف أي مكان والزمان ابستخدام اهلاتف .تستخدم اجملموعةفيوسائل اإلعالم االجتماعيةالرسالة
البالكبارية)(BlackberryMessengerكالوسيلة للمناقشات عرب اإلنرتنت ملقابلة االجتماعات خارج
الفصواللدراسية.حيسن االستخدم على الرسالة البالكبارية )(BlackberryMessengerيف عملية التعلم يف حل املشاكل
اليت حتدث وتتعلق أبمور الطالب يف الصف الدراسي.وابستخدامهاميكن للمدرس أن يقدم األسئلة حول املواد للطالب الذين هم
أعضاء يف اجملموعة وكان الطالب يستطيعوأنن يردروها ابجلواب˓ أو اإلجابة والرأي على أسئلة للمعلمني أو الطالب
اآلخرين.التقدم يف العلوم والتكنولوجيا ،يؤثر يف املعلومات وتطورات اسرتاتيجيات التعليم والتعلم .واملدرس كمسؤولية عن التواصل
الفعال املستمر يف التعلم ،لذلك ينبغي على املدرسني أن يتواصلبال حدود الوقت املتاح للحصول إلىفعالية التعليم.
يف عملية االتصال ينطوي على ثالثة عناصر رئيسية:

-1
-2
-3

عناصر مرسل الرسالة (مدرس)
عناصر متسلم الرسائل (الطالب)
3

عناصر الرسالة عن كوهنا مواد التعليم
من بعض العوامل املثرية لوسائل اإلعالم االجتماعية منها الرسالة البلكبارية)(BlackberryMessengerهو حاجة
الطالب إىل معبأة مادة وأتثري البيئية االجتماعية يف استخدامها .العوامل اهليكلية تؤثرعلى إدراك الطالب مثل السهولة يف احلصول
علىالصور ،الصوت˓احملادثة ،وغريها .الوسائالالجتماعية هي ظاهرة مستخدمة يف مجيع األنشطة˓منها كوسيلة التعليم .التعليم هو
عملية االتصاالتتتم من خالل إرسال املعلومات من رر إىل رر آخر لغر معني .تعد هذه االتصاالت فعالة إذا حدثت
املعلومات من قبلني مها ظهور ردود فعل من متسلمي الرسالة .تعليم اللغة العربية لبعض املدرسني يواجه بعض حتدايت .ولكن منذ
4
ظهور "وسائل اإلعالم االجتماعية" هذه الصعوابت ال داعي للقلق.
يرتجم من
Deni, Darmawan, “Inovasi Pendidikan ”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012),ص41 :

2

3يرتجم من
Frida, Dwiyanti, “Teknologi Pendidikan Bagi Para Pemimpi Sekolah”, (Jakarta: PT Indeks, 2013),ص163 :
يرتجم من

4
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نوعية التعلم يتأثر بغياب التواصل الفعال الذي حتدث فيه .االتصال الفعال يف التعلم هو عملية حتويل رسالة يف شكل
العلم والتكنولوجيا من املدرس إىل الطالب ،حيث كان الطالب قادرين على فهم املراد من الرسالة وفقا للغر املقصود منه،
وابلتايل يتوسع نطاق املعرفة والتكنولوجيا ،وتؤدي إىل تغيري حنو حسن السلوك.
البحث
ملا كانت اللغة العربية تتكون من أربع مهارات هي  :االستماع والكالم والقراءة ,والكتابة  .فان الكتابة هي رابع من
هذه املهارة ليس ألهنا أمهية بل ألهنا تؤسس على مهارة اللغة األخرى˓ فهذه املهارة متثل روافد تستقي منها الكتابة مادهتا
وأفكارها .الكتابة لغة مصدر كتب-يكتب-كتابة˓ويضيق مفهوم الكتابة يف بعض الربامج ليقتصر على التسخ ()copyingأو
التهجة ( ) spellingويتسع يف بعضها آخر حىت يشمل خمتلف العمليات العقيلة الالزمة للتعبري عن النفس .إهنا حسب التصوير
األخري نشاط ذهين يعتمد على االختيار الواعي ملا يريد الفرد التعبري عنه .والقدرة على تنظيم احلسني وعرضها يتناسب مع غر
الكتاب.
إن الكتابة حرو مكتوبة (خمطورة) تصور ألفاظ الدالة على ما يف نفس اإلنسان .أي هي الوسيلة أكثر واستمرارا كما
يف نفس اإلنسان من جيل إىل جيل أخر .وتعد أدوات الكتابة من مظاهر التقدم احلضري كما الداللة أول على رقي اإلنسان.
عر اتريغان ( )Tariganأن الكتابة هي رسم رموز اخلطوط االبياين الذي حيمل مهناه ورسم الوحدة اللغوية˓ هذا التعريف
يفرق بني الكتابة والرسم .الرسم هو الصورة أو احلرفة ال يعين ابلكتابة ألنه ال بينوب الفكرة اللغوية˓ وأما الكتابة ين رسم احلرو
527

الذي حيمل املعىن فيها.

ويتوقف تعريف الكتابة على إادراك الفرق بني املنيني :أوال˓ هي تسجيل احلرو الكلمات واجلمل على األوراق واأللواح
وغريها .اثنيا˓ حتويل الفونيمات الصوتية املسموعة إىل رمز وخطوط وأشكال مكتوبة بطريقة ما اصطلح عليه اللغوة أبن للكتابة
مراد

للإلنسان أو تعبري التحرير .ومهارة الكتابة هي قدرة على تنظيم األفكار ابستعمال رموز اللغة الكتابة .يعين رريقة خاصة

يف اعتبار الرأي مرتبا˓ هلا صناعة الرسائل فالكتابة تؤدي نقوش املسامة ابخلط.
مهارة الكتابة هى تدريب العاملني على الكتابة اإلدارية املوضوعية الدقيقية وجتنب الفكر األخطاء اهلجائية واإلمالئية
وهذا يطلب تطوير التفكري وزايدة حصيلة معلومات العاملني اللغوية وترقية أسلوهبم يف الكتابة.وأمهية حتديد مفهوم الكتابة التقتصر
على جمرد الرغبة يف حتديد املفاهيم .وإمنا تتعداها إىل ما تنعكس عليه هذه املفاهيم من إجراءات˓ وما يستلزمها من تطبيقات
تربوية .فالذين يضيق عندهم مفهوم الكتابة يقصرون جهدهم يف برامج تعلم اللغة العربية على تدريس الطالب النسخ والتهجئة.
بينها يلتزم االخرون بتنمية قدرة الطالب على اختيار املوضوع الذي يستحقعلى اختيار املوضوع الذي يستحق الكتابة فيه والقدرة
على تنظيمه وغرضه بطريقة مقنعة ومشوقة فيان واحد .والكتابة هي نشاط إجيايب فيه تفكري وأتمل وفيها غر وتنظيم وحركات

( Suyitno, Ade, “Media Sosial sebagai Media Kreatif E-Learning Untuk Pembelajaran Di Era Global”,
Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011),ص147 :
27الناقه˓ حممود الكامل.د˓" تعليم اللغة العربية للنارقني بلغات أخرى"˓ (مكة املكرم1985:م)˓ ص231 :
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عضلية .لذلكيمكن أن خنلص إىل أن قدرة هذه املهارات مبا يف ذلك كتابة نشطة بعد الكالموالكتابة يف اتقان املهارات واحد جيب
628
أن يفهم من هذا القبيل قبل جلسةاالستماع والكالم والقراءة.
قدمت الوسائل االعالم االجتماعية الرسالة البالكبارية ( )Blackberry Mesenggerيف عام  1999يف الشركة
الكندية ( )Kanadaريسريتش إن موشن ( .)Research In Motionهي برانمج الرسائل الفورية
املقدمةللمستخدمني.هذا التطبيققدرة على اعتماد ميزة أو النشاربشعبية يف مستخدمني األجهزة احملمولة .يف وقت الراهنمزدهرة
اهلواتف الذكية يف جمتمع الدول مبا يف أندونيسيا˓ التكلفة مهتمة يف كثري الناس اليوم .ألن فيه مرفق خاص لالتصال بني
األصدقاءفيسمى الرسالة البالكبارية (720.)Blackberry Mesenggerوالسماح يف الوقت احلاضر الرسالة البالكبارية
( ) Blackberry Mesenggerيف فئة وسائل االعالم االجتماعيةألهنا متكن أن تصبح مركزا دون املسافة بني املستخدمني
واالتصال املباشرة الرسال الرسائل الصوتية وغريها.
الوسائل اإلعالم االجتماعية الرسالة البالكبارية ( )Blackberry Mesenggerهي برانمج الرسائل الفورية
املقدمةملستخدمها.هذا التطبيققدرة على اعتماد ميزة أو النشاربشعبية يف مستخدمني األجهزة احملمولة .كيفية استخدامه من خالل
ربط الرقم السري ( ) PINحصرية من كل جهاز صممت خصيصا للتواصل بني املستخدمني .لديه القدرة على دفع الربيد
اإللكرتوين واهلاتف والرسائل القصرية وتصفح اإلنرتنت .منذ تطور اإلنرتنت يف تزايد مستمر حتىالوصول يف هواتف النقالة كالرسالة
21821

البالكبارية ( )Blackberry Mesenggerيتم معظم النشاط مبزيد احلظة.

كما عرفنا هلا عديد املزااي من وسائل االتصال يف مكان واحد مثل الربيد اإللكرتوين وحلظةالرسائل (الدردشة) وتطبيقات
االتصاالت األخرى .تصنع مركز البياانت لتسهيل االتصال للمستخدمني يف عملية تبادل املعلومات ال تقتصر اهلاتف على عدد
اإلنسانولكن من مجيع أحناء العامل.انطلقت التفاعل بينهم فلذلك شكلت تطبيق كالرسالة البالكبارية ( Blackberry
 .)Mesenggerهي البنية الجتماعية تتم تشكيلها من االستداللرتتبط العقد(ما تكون األفراد أو املنظمات)من العالقات مثل
922

القيم والرؤى و األفكار واألصدقاء واألبناء وغريها.

ريسريتش إن موشن ( )Research In Motionكمرخص الرسالة البالكبارية إرالقها أحدث نسخة رمسيا هي
OTA OS 5.0لنوع 81XX/8xxبولد  ،9000الرمح 95xx،8900يف 13أكتوبر عام  2009إندونيسيا .نسخة
التطبيق الرسالة البالكبارية 4.7 / 4.6.1 / 4.6 / 4.5لديها عر بسيط تتألف أمساء االتصاالت واملعلومات.
28نفس املرجع˓ 231 :
:
20مرتجم من
Arif, Raharjo, “Perkembangan Blackberry di Indonesia", (http://www.blackberryindonesia.com),
diakses pada 16 April 2016.
21
يرتجم من:
Ahmad, Mustafa,“Blackberry”,(http://www.blackberry.com), diakses pada 16 April 2016.
22
يرتجم من:
Sri, Sulistiyani, “Makin Gaul, Makin Eksis Dengan Blackberry”, (Semarang: Wahana Komputer, 2011),ص63 :
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أ .يعر األمساء والوضع
متكن الرسالة البالكبارية لعر شكل وحالة إلجراء التصال بني مستخدمني .جيب على املستخدمني إلضافة التصالبإدخال
الرقم السري ( )PINوميكن إلضافة جهات االتصال إبدخال الربيد اإللكرتوين )(Emailكل مستخدمني وتظهر الرسالة
البالكبارية حالة واسم جهة التصاهلم .يستطيع املستخدمني لتحديث احلالة يف أي وقت ومكان بكتابة الوضع يف عمود احلالة.
ب .تبادل امللفات
ميكن للمستخدمني لتبادل امللفات يف شكل بياانت أخرى من الصور واألصوات ،واهلاتف االتصال واالتصاالت الرسالة
البالكبارية بني املستخدمني .امللفات املرسلة من خالل هذا التطبيق ميكن تسليمها إىل املستخدمني املستهدفني بسرعة وسهلة.
ج .احملادثة اجملموعة
يستطيعون املستخدمني يصنعون احملادثة اجملموعة يف الرسالة البالكبارية˓ ويتحدثون مع أشخاص يف نفس الوقت .ليصنع
احملادثة اجملموعة جيب على مستخدمني ليدعون بعض االتصاالت للمشاركة يف احملادثة هذه اجملموعة أكثر تتكون من 30
شخصا.
د .االصدار الرسالة البالكبارية 5.0
أحدثت نسخة الرسالة البالكبارية هلا عديد املزااي من مصادر السابق .حتميلها هذا التطبيق اجلديد يف املواقع الرمسي الرسالة
البالكبارية.
ه .هوية الباركود
اتصاالت الرسالة البالكبارية السابقة بتبادل الرقم السري أو العنوان اإللكرتوين املستخدمني˓ بل الرسالة البالكبارية ابصدار
 5.0فيها الباركود خاصة على الشاشتها املستخدمني ميكن نقله تلقائيا ودعوة اتصاالت جديدة لالنضمام اىل قائمة االتصال
23
الرسالة البالكبارية.
تسهيل الباركود للمستخدمينلتبادل معلومات لإلتصال .ميكن للمستخدمني االرالع على معلومات التغيري وختزين البياانت
10
الشخصية مثل االمسوالرقم السري واملواقع وغريها.
و .الصورة الرمزية
ميكن للمستخدمني لتحديد عر الصور كالرمزية الشخصية .الصورة الرمزنية كتمثيل املستخدمني أو غروره اآلهلة تكون
مرئية تلقائيا على اتصال الرسالة البالكباريةابصدار 5.0ومجع اآلهلة من مجيع االتصاالت يف عدد املستخدمني الرسالة البالكبارية.
ز .حتديث احلالة
الرسالة البالكباريةابصدار  5.0ميكن للمستخدمني رصد التغيرية احلالة كل اتصال .ينقر املستخدمني على أحدث جنة
حكومية منالشاشة لوحة الرسالة البالكبارية لعر قائمة االتصال احلالة اجلديدة .تظهر اإلخطارات يف أحدث جنة حكومية من
االتصال لتحديث وضعهم.

ح.

اتصاالت احتيارية

24نفس املرجع˓ ص65 :
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الوسيلة الرسالة البالكبارية ابصدار  5.0للحفاظ االتصال بياانت بنسخ إىل دفرت العناوين ،بل الرسالة البالكبارية
إبصدار  5.0نقر املستخدمني نسخ قائمة األمساء يف عر اخليارات لتخزين بياانت جهة االتصال إىل الذاكرة الداخلية أو
ذاكرة خارجية.
ط .بث الرسالة
تقسيم املعلومات إىل بعض مجع االتصاالت ال حتتاج لكتابة واحدا تلو اآلخر .انقر بث الرسالة بث على القائمة االتصاالت
24
الرسال نفس املعلومات إىل عدد اتصاالت أو اختيار أمسائهم يف وقت واحد.
ي .وظيفة جمموعة جديدة
الرسالة البالكبارية ابصدار 5.0هلا مرافق حمادثة جمموعة ابلدردشة .ميكن للمستخدمني لالنضام مبجموعة شخصية
التصال وتبادل اخلربات وإجراء احملادثة االفراضية وحتديد املوقع و العنوان والصور وغريها يف هذا التطبيق.
ك .نقل امللفات الكبرية
الرسالة البالكبارية ابصدار  5.0ميكن للمستخدمني لتبادل ملفات الصور والصوت الفيديو واتصال هاتفي حبجم
الكبري إىل  6ميج بيت ()MBابلسهلة والسريعة.
ل .مثول الشارة
الرسالة البالكبارية ابصدار  5.0سهل لوضع االتصال يف شاشة العر األول.لذلك لفتح شاشة احملادثة بصول جهة
االتصال يف شاشته.1125.ز
أسلوب االتصال لدى الرسالة البالكبارية للمستخدمني هو مرحلة مبكرة عند جيد الناس االبتكار يف التصاالت .يف
هذه احلالة وسائل اإلعالم االجتماعية كمقرر لتلبية احلاجات النفسية واالجتماعية املختلفة .يصبح أسلوب التصال استثنائيا بزايدة
1226
الرسالة البالكبارية.
ويف استخدام وسائل اإلعالم االجتماعيةالرسالةالبالكبارية)(Blackberry Messengerلرتقية مهارة الكتابة لدى
الطالب هلا األنشطة التعليمية يف تطبيقها ،وبناء على مالحظة الباحث عن عملية التعليمية هبذه الطريقة قام الباحث ابألنشطة أو
اإلرشادات والطرق التعليمية.تسليمت املعلمة بقول السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته يف بداية الدراسثمتسأل عن حالة الطالب
وعن الدرس يف اللقاء املاضي .تستعد املعلمة مبادة وتسأل معرفتهم عن املهنة وتشرحعن املفردات والنصحول املهنة.
بعد عملية التدريستشرح عن كيفية التعليم ابستخدام وسائل اإلعالم االجتماعية الرسالة البالكبارية (Blackberry
) Messengerملشاركة الطالبوجتعل اجملموعة يف وسائل اإلعالم االجتماعية الرسالة البالكبارية (Blackberry
) .Messengerوتدعوالطالب ابلرقم السري ( )PINلالنضمام حنو جمموعةتعليم اللغة العربية للمشاركة الفعالة عن مادة
املهنة.تكتب النص واألسئلة عن مادة املهنة يف جمموعة تعليم اللغة العربية وجييب الطالب األسئلة يف جمموعةتعليم اللغة العربية.
تعلن أهنا ستعطي األسئلة خارج الوقت الدراسي من خالل جمموعة تعليم اللغة العربية ويستطيع الطالب على تلخيص
املعلومات عن مادة املهنة .ويف اللقاء القادم تصحيحكتابة الطالب من خالل السبورة يف الفصل .يف هناية الدراسة تلخيص
املعلومات وأتكيد وتقوميصعوابت الطالب يف كتابة اللغة العربية مبادة املهنة .ختتتم الدارسة ابلسالم.
يتنفس املرجع˓ ص65 :
 26يرتجم من:
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اخلالصة
:وأما اخلالصة من هذا البحث فهي كما يلي
( هي جتعل املعلمة اجملموعة يفBlackberry Messenger)إن استخدام وسائل اإلعالم االجتماعية الرسالةالبالكبارية
مث تكتب.)PIN( وتدعهم ابلرقم السريMessenger) (Blackberry وسائل اإلعالم االجتماعيةالرسالة البالكبارية
النصواألسئلة عن املادة املهنة وجييب الطالب األسئلة فيها˓يستطيع الطالب واملعلمة لتتبادل املعلومات عن املادة املهنة أو املادة
.تصحيحكتابة الطالب من خالل السبورة يف اللقاء القادم.األخرى
املراجع
) " تعليم اللغة العربية للنارقني بلغات أخرى"˓ (مكة املكرم،1985 ˓د.الناقه˓ حممود الكامل
:

مرتجم من

Ahmad, Mustafa,“Blackberry”,(http://www.blackberry.com), diakses pada 16 April 2016.
Arif,

Raharjo,

“Perkembangan

Blackberry

di

Indonesia",

(http://www.blackberryindonesia.com
Deni, Darmawan, 2012, "Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi”, (Bandung: PT
Remaja Rosdakarya Offset)
Deni, Darmawan,, 2012, “Inovasi Pendidikan”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset)
Frida, Dwiyanti, 2013 ,“Teknologi Pendidikan Bagi Para Pemimpi Sekolah”, (Jakarta: PT
Indeks)
Sri, Sulistiyani, 2011, “Makin Gaul, Makin Eksis Dengan Blackberry”, (Semarang: Wahana
Komputer)
Stanley J. Baran Dennis K Davis, 2010, “Teori Komuikasi Massa” (Jakarta: Salemba
Humanika)
Suyitno, Ade, 2011, “Media Sosial sebagai Media Kreatif E-Learning Untuk Pembelajaran
Di Era Global”, (Bandung: Remaja Rosdakarya)

 قسم تعليم اللغة العربية2019 امللتقى العلمي الوطين

335

