
 

 الفصل األّول

 مقّدمة
 

 الموضوعتأكيد  .أ 
 

 قبل االنتقال إىل ادلناقشة ادلقبلة، ستشرح الباحثة أّوال عن بعض التعريفات من ادلصطلحات

من وصف ىذا ادلوضوع، حيث اليسبب إىل الفهم ادلختلف عما ىو . الواردة يف موضوع ىذه األطروحة

 :أّما بالنسبة للمصطلحات اليت سوف تشرحها الباحثة، منها. ادلقصود من قبل الباحثة

 أثر .1

اليت تشكل الشخصية أو  (الناس واألشياء)أثر ىو القوة اليت توجد أو تنشأ عن شيء 

 .ادلعتقدات أو أفعال الشخص

 
 استعمال وسائل الكلمات ادلتقاطعة .2

 (وىو ما حيدث)استعمال الوسائل يعٍت حال االستفادة، حيث يعٍت الظرف، واحلدث، والواقع 

ستعمال ىو الظرف الذي جيعل شيئا مفيدا أو الفا. واالستفادة تعٍت جعل الوسائل نافعة أو مفيدة

. والوسيط أو ادلقّدمة, الوسط ىو  وحرفياmediusالوسائل مشتقة من الكلمة الالتينية اليت تعٍت . نافعا

                                                           
1
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 

2008), h. 1150. 
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 .الرسالة التمهيدية من ادلرسل إىل ادلتلقي (ويف الّلغة العربّية، الوسائل  ىي الوسيط أو الوسائل

 ودتاشيا هبذه .الكلمات ادلتقاطعة ىي لعبة دللء أعمدة فارغة بدءا من األسئلة ادلسطحة وادلنزلة

استعمال وسائل الكلمات ادلتقاطعة ىو حالة لتقدمي أي شيئ مفيد من الوسيط أو مقّدم  األطروحة أن

 (الطالب)ادلراد شغلها من متلقي الرسالة  (ادلعّلم)الّرسالة بشكل لعبة أعمدة فارغة من مرسل الرسالة 

 .ادلسطحة وادلنزلة

 
 ادلفردات ترقية استيعاب .3

  االستيعاب يعٍت .(الشركات واألنشطة وغَتىا)ترقية ىي عملية أو أسلوب لزيادة العمل 

ىو عبارة عن رلموعة ادلفردات اليت   ادلفردات.التفاىم أو القدرة على استعمال ادلعرفة والذكاء وغَتىا

مع كلمات أخرى  التسلسل يستخدمها كّل شخص شفويا وكتابة اليت لديها تعريف ووصف الًتمجة دون

أو أفعال .  والغرض من ترقية استيعاب ادلفردات يف ىذا البحث ىو عملية، طريقة.أجبديّا ورتبت ترتيبا

 .الفرد يف حتسُت فهم ادلعرفة أو الذكاء الستعماذلا يف رلموعة من ادلفردات سواء كان شفويا وكتابة

 

 

                                                           
2
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 طلبة .4

طلبة ىم أعضاء اجملتمع الذين حياولون لتطوير إمكاناهتم من خالل عملية التعليم ادلتاحة على 

 يف ىذا البحث، إن الطلبة سوف يكون موضوع البحث يف .السبيل، وادلستوى ونوع التعليم احملّدد

 الصف الثامن من ادلدرسة زلمدية بةوغرض ادلتعلمُت يف ىذا البحث ىو طل. ادلفردات ترقية استيعاب

 .الثّانويّة بندر المبونج

 

 أسباب اختيار الموضوع .ب 
 

وأما بالنسبة ألسباب اختيار الباحثة عن ىذا ادلوضوع ليكون مزيدا من ادلناقشة يف ىذه 

 :األطروحة ىي على النحو التايل

وعلم  ,ىو أحد عنصر من الّلغة العربّية اليت جيب أن يستوعبها باإلضافة إىل علم األصوات ادلفردات .1

ادلفردات  ومع ذلك، أّن استيعاب. النحو وكذلك دورا ىاما يف فهم ادلهارات اللغوية األربعة

 وىذا. يف الصف الثامن من ادلدرسة زلمدية الثّانويّة بندر المبونج ال يزال أقل مستوعبا للمتعلمُت

للطلبة، سوى عدد قليل الذي ينشط يف اإلجابة  سأل عن معٌت ادلفرداتة ادلعلم معروف عندما

 .ادلتعلمُت ومن البيانات عن نتائج نسبة االختبار الستيعاب مفردات

                                                           
7
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.  ناقصة طلبة يف عملية التعليم وىي الّرغبة والدوافع لتعلم الّلغة العربّية لدىةعلمامل نات صعوبكانت  .2

واتضح ذلك خالل أنشطة التعليم، ىناك عدد قليل من الطلبة الذين يستجيبون بالفعالة للتعلم يف 

ادلفردات  لطلبة ىي يف تعّلم قواعد الّلغة ىم ينسون بالسهولة حبفظاصعوبة  وأّما. الفصول الّدراسية

 .وكتابتها

 الصعوبات اليت تواجهها يف التعليم ىي الوقت ادلناسب لإلعداد قبل تدريس ادلعّلم مثل كانتو .3

إذا حيتاج  إنشاء الوسائل، اليت اعتربت أهنا أخذت الفرصة، وحتتاج إىل طاقة اضافية يف جعلها و

 يف تدريس ة الوسائلادلعلم تستخدم وىكذا،.  واحدة فقط وفاسدة(LCD)وسيلة شاشة الغرض 

 . والوسائل ادلوجوة يف الفصل مثل السبورة(LKS)اب  الكتىيالّلغة العربّية 

الكلمات ادلتقاطعة ىي اللعبة وتكون وسيلة اليت ميكن استعماذلا لتدريب استيعاب ادلتعلمُت عن  .4

ولذلك، باإلضافة إىل إثراء ادلتعلمُت عن ادلفردات . والوسيلة اليت جتعل جّو التعلم شلتعة ادلفردات

 .ميكن أيضا أن حتفز وجتذب اىتمام الطلبة يف التعليم

 

 خلفية البحث .ج 
 

ىذه اجلهود من . الًتبية ىي احملاولة لتحسُت نوعية ادلادية الفردية للشخص والعقلية والروحية

الًتبية الوطنية ىي . وجود التعليم اجليد، ووسعت احلكومة ذلذه ادلسائل من خالل برنامج التعليم الوطٍت
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وىدف الًتبية . تنفيذ التعليم يف البلد على األسس االجتماعية والثقافية والنفسية واالقتصادية والسياسية

 .إىل إنشاء طابع خاص أو شخصية األمة، واليت غالبا ما تسمى بشخصية وطنية

وأّما عملية التعليم . وحتسُت نوعية التعليم يتبُت من عملية التعليم والتعّلم يف مؤسسة تعليمية

 :والتعلم يف مؤسسة تعليمية ىي أوضح حتقيق وجود قانون الًتبية الوطنية بإندونيسيا كما يلي

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk mengembangkan 

potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia, berilmu, cakap kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab”.
9
 

ال . ليكون جودة التعليم زلّققة فكّل الفاعلُت الًتبويُت جيب أن يفهم الغرض من التعليم نفسو

ميكن أن يتحقق الغرض من التعليم إذا كان معتمدا على ادلكون الًتبوي بُت أولياء األمور كادلعلمة يف 

ألنو فقط من خالل التعليم . ادلنزل، وادلدرس كادلريب يف ادلدرسة واجملتمعات احمللية والوسائل األخرى

كما ىو موضح يف كالم . اجليد فالرجل سوف يكون قادرا على حتقيق واستيعاب العلوم ألحكام احلياة

 :فيما يلي. اهلل

                         

              ( 269: البقر) 

                                                           
8
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الّلغة العربّية ىي إحدى اللغات األجنبية اليت تدّرسها يف ادلؤسسات التعليمّية الرمسية وغَت 

على الرغم أّن الّلغة العربّية تدّرسها من . الرمسية باندونيسيا، بدءا من ادلرحلة االبتدائية إىل اجلامعة

إّن صعوبة الطلبة يف فهم الّلغة العربّية . مستوى ادلدارس االبتدائية وال يكون ضمانا سهال يف تعّلمها

أّما بالنسبة ألحد الغرض من تعليم الّلغة العربّية ىو فهم . تكون مشكلة خطَتة دلعلمي الّلغة العربّية

: كما قال اهلل تعاىل فيما يلي. القرآن كمصدر تعاليم اإلسالم

                 ( 2: يوسف) 

إّن تعليم الّلغة العربّية يف إندونيسيا ال تزال تتعامل مع سلتلف ادلشكالت، سواء كانت ادلتعلقة 

ووفقا لشمس الّدين أشريف، ادلشاكل ادلتعلقة مبنهجية التعليم . مباشرة بنظام التعليم أو غَت مباشرة

والعناصر متعلقة بغرض التدريس، . والتعّلم يف ادلعٌت الواسع متعلقة بعناصر تعليم الّلغة العربّية نفسها

ومواد ادلناىج الدراسية، وختصيص الوقت، وأعضاء ىيئة التدريس، وادلتعلمُت، واألساليب والوسائل 

 كان معلم الّلغة العربّية ادلهنية، قادرا على تطبيق األساليب واالسًتاتيجيات، فضال عن .التعليمّية

اىتمام الوسائل  يف عملية التعليم لتحقيق األىداف ادلتوقعة حبيث تصبح عملية التعلم أكثر وضوحا 

 .وليست شللة

بناء على النتائج قبل الّدراسة أن تعليم الّلغة العربّية يف الصف الثامن من ادلدرسة زلمدية 

وبالتايل، فإهنم . أهنم حيفظون القراءة ادلفردات الثّانويّة بندر المبونج وادلعّلم يؤكد ادلتعلمُت يف الكتابة مثل
                                                           

10
Basse Wahida, “Problematika Pembelajaran Bahasa Arab (Studi Kasus Terhadap 

Problematika Metodologis Pembelajaran Bahasa Arab Di IAIN Pontianak)”. Jurnal Al Astar STAI 

Mempawah, Vol. 7 No. 1 Tahun 2017, h. 45. 
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والًتمجة، وطريقة التكرار  القواعد الطريقة اليت تطبقها ىي طريقة. بقوذلا وكتابتها ادلفردات ميكن أن يعرفوا

 مرات ويعوض عن طريق تقدمي حفظ ادلفردات ما ال يقل عن 3بالتكرار  وىي ىم حيفظون ادلفردات

 .الذي يستطيع أن يقولون ويعرفون كتاباهتا مفردات 10

ىي احد العناصر بأكثر أمهية يف الّلغة مبا فيها  ادلفردات. ىي أصغر وحدة ضلوية حرّة ادلفردات

يف  ادلفردات .وعلم األصوات, علم النحو، وعلم الصرف/ من الّلغة العربّية، باإلضافة إىل قواعد الّلغة 

ادلفردات  (Hont)ووفقا ذلونت . kosakataويف الّلغة اإلندونيسية ىي  vacabulary الّلغة اإلصلليزية ىي

ودور ادلفردات يف استيعاب ادلهارات الّلغوية األربعة . ىي رلموعة من الكلمات اليت تشكل الّلغة

 أن القدرة على فهم مهارات الّلغة األربع تعتمد اعتمادا كبَتا على (Vallet)ضروري، كما ذكر فاليت 

 .التمكن من ادلفردات اليت دتلكها

 وادلعروف عندما سأل ادلعلم معٌت. ال يزال بقيمة قليلة ادلفردات للطلبة يف الواقع، أّن استيعاب

وباإلضافة إىل ذلك، فإن الباحثة قامت . النشيطة فقط قليال للرد على ادلعٌت يبدو الطلبة ادلفردات

مث قامت الباحثة حبساب النتائج وفقا لقيمة . يف شكل أسئلة اإلختبار باختبار استيعاب ادلفردات للطلبة

النتائج حبفظ الطلبة اليت حصلت عليها من الوثائق للمعّلم وذلك يف شكل قائمة البيانات من نتائج 

 .من طلبة الصف الثامن يف اجلدول التايل ادلفردات وبالتايل مّت احلصول على قيمة نتائج اختبار. الطلبة

                                                           
11

Syarifah Aini, Mu’allim Wijaya, “Metode Mimicry-Memorization (Mim-Mem Method) 

dalam Meningkatkan Penguasaan Mufrodat Peserta Didik di Madrasah”. Jurnal Studi Keislaman dan 

Ilmu Pendidikan, Vol 6 No 1 (Mei, 2018), h. 92. 
12

Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang: UIN-Maliki Press, 

2011), h.. 61 
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 1الجدول 
 نسبة القيمة من نتائج اختبار استيعاب المفردات

 نسبة كرارت الثامن ب الثامن أ فترة
44-50 4 7 11 %15.3  
51-57 5 6 11 %15.3  
58-64 6 8 14 %19.4  
65-71 8 5 13 %18  
72-78 4 4 8 %11.1  
79-85 1 2 3 %4.2  
86-92 8 4 12 %16.7  

100% 72 36 36 عدد  
 استيعاب ادلفردات  نتائج اختبار6.1 ادللحق

للمتعلمُت، وميكن أن ينظر إليها يف اجلدول  (معيار الكمال األدىن)مع احلّد األدىن من معايَت اكتمال 

معيار الكمال األدىن  وأّما الطلبة الذين حيصلون. 68وىي ٪ 70>معيار الكمال األدىن  أعاله أن

 من ادلتعلمُت الذين ىم 50 اليت كانت أكثر من ٪100وىكذا فإن عدد النسبة ٪. 32 ىي 70٪<

 .أقل يف استيعاب ادلفردات

يف جوىرىا، التعليم ىو عملية التواصل، وىي تسليم الرسائل من مصدر الرسالة خالل قناة أو 

الرسالة، ومصدر الرسالة، والقناة أو متلقي الوسائل ىي مكونات عملية . وسيلة معينة دلتلقي الرسالة

الرسالة اليت سوف ترسلها ىي مضمون العقيدة أو االنضباط الواردة يف ادلناىج الدراسية، . االتصال

القناة ىي وسيلة للتعليم وادلتلقي  كتاب ومصدر الرسالة ىو ادلعلم وادلتعلم، وأشخاص آخرين، وكاتب



9 

 وأّما ادلعوقات اليت تواجهها ادلعلمة يف تدريس الّلغة العربّية من الصف الثامن ىو الوقت .ىو ادلتعلم

ومع ذلك، ليس لو وقت فارغ جلعل الوسائل  . ادلناسب إلعداد ادلعلم قبل التدريس مثل إعداد الوسائل

 شاشة الغرض سيلةكانت ألهنا حتتاج إىل طاقة إضافية، وإذا كانت الوسائل مع مساعدة العرض، و

(LCD)  فاسدة واآلنة فقط واحدلكن. 

 اليت انوأىداف ادلعلم يف إعداد وسيلة أخرى إلنشاء بيئة تعليمية شلتعة، بسبب وجود الصعوبت

وذلك أيضا واضحا عندما . اليت ناقشة  التعليم لدى طلبةيواجهها ادلعلمة يف التعليم ىي رغبة ودوافع

بسبب القيود اليت مت . رأت الباحثة يف الفصول الدراسية أن عددا قليال من الطلبة ناشطون يف التعلم

 والوسائل يف الفصل مثل (LKS) ذكرىا، وبالتايل فإن الوسائل اليت تستخدمها ادلعلم ىو الكتاب

لكن سهلة للنسيان  ادلفردات اليت كانت سهلة للحفظ  ىي يف حفظالطلبة تانوأّما صعوب. السبورة

 .يستطيع ان ينطق لكن نسي يف كتابتهايف عليها و

يف عملية التعليم وفقا ذلاشم ىّدادي، أّن استخدم االسًتاتيجية الصحيحة يكون مؤثرا جّدا يف 

خلق بيئة التعّلم الفعالية والكفاءة، وجعل الطلبة سعداء ومتحمسون للتعلم، خاصة إذا كان معتمدا 

 من الظروف اليت لوحظت يف تعليم الّلغة العربّية للصف الثامن، فواحدة .بالوسائل التعليمية ادلناسبة

                                                           
13

Ali Mudlofir, Evi Fatimatur Rusydiyah, Desain Pembelajaran Inovatif: Dari Teori Ke 

Praktek (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 126. 
14

Hanisan, “Efektivitas Penggunaan Media Kartu Bergambar (Flash Card) terhadap 

Pengenalan Kosakata Bahasa Arab Pada Peserta Didik Kelas VII SMP Muhammadiyah Parepare”. 

Tesis Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Tahun 

2016, h. 4. 



10 

ىناك أشياء كثَتة ميكن . من النصائح اليت ميكن القيام هبا لتجنب ادللل من الّدراسة ىو استفادة الوسائل

 .استعماذلا لوسائل  تعليم الّلغة العربّية دون احلاجة إىل إنفاق كثَت من التكاليف وتستغرق وقتا طويال

ووفقا ألومي حنيفة، يف سياق تعليم الّلغة العربّية اليت ميكن للمعلمة االستفادة من الكلمات 

يف الواقع، الكلمات ادلتقاطعة ميكن أن . ادلتقاطعة لتدريب الطلبة على كتابة حروف الّلغة العربّية ادلخلعة

 كما وفقا حينري جونتور تاركان، الكلمات ادلتقاطعة حىت اآلن ال .تستخدمها أيضا لتدريب ادلفردات

الكلمات . يزال ألعاب الكلمة األكثر شعبية، وميكن الكلمات ادلتقاطعة إثراء ادلفردات لدى الطالب

 ووفقا سوماردي، الكلمات .ادلتقاطعة ىي يف الواقع مثَتة للغاية، يف حُت تلعب إثراء ادلفردات

والدقة يف إجابة األسئلة لكل . ادلتقاطعة يف تدريس ادلفردات ميكن أن يتم يف رلموعات أو بشكل فردي

ومع ذلك، فإن الكلمات ادلتقاطعة يف تعلم . سؤال تؤثر على احلقيقة أو دقة اإلجابات ألسئلة أخرى

سوف دتارين تكون وظيفية عند إحالتو إىل مستوى . الّلغة جديدة حىت مستوى مرحلة من ادلفردات

 .أعلى من اجلملة أو اخلطاب

 وبناء على النتائج قبل الدراسة الذي مت وصفو أعاله، أن يف التعليم طّبق ادلعلم أسلوب

حبيث ادلتعلمون يستعبون ادلفردات . والًتمجة، وطريقة احلفر أو التكرار، ويقابلو تقدمي احلفظ القواعد

يف عملية التعليم غَت معتمد على الوسائل  اليت جتعل التعليم ادلمتع، . مبعرفة نطقها ومعرفة كتابتها

                                                           
15

Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2011), 

h. 146. 
16

H.G. Tarigan, Pengajaran Kosakata (Bandung: ANGKASA, 1993), h. 262. 
17

Utami Dewi Pramesti, “Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa Indonesiadalam 

Keterampilan Membaca Melalui Teka-Teki Silang”. Jurnal Puitika, Vol. 11 No. 1 (April, 2015), h. 87. 
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وذلك أن االىتمام والّدافع لتعليم الّلغة . بسبب القيود ادلفروضة على ادلعلمة بأنفسهم وإىل ادلدرسة

العربّية األقل يكون الصعوبة على ادلعلمة أنفسهم، والنسبة ادلئوية من القيمة اليت مت احلصول عليها من 

وادلتعّلقة بادلفردات، ميكن لوسائل الكلمات ادلتقاطعة أن حتفز . منخفضة استيعاب ادلفردات اختبار

وذلك لتحقيق النتائج  ادلفردات ادلروسة ادلتعلمُت على تعّلم الّلغة العربّية وكما ىي معززة يف حتسُت

 .أفضل

 وىكذا يف تفسَت أعاله، أّن الكلمات ادلتقاطعة ستكون الوسيلة ادلستخدمة لدعم عملية تعليم

ولذلك، اىتمت الباحثة يف القيام بادلزيد من البحث ادلتعمق بأخذ . الّلغة العربّية يف استيعاب ادلفردات

عمال وسائل الكلمات المتقاطعة على ترقية استيعاب المفردات لدى طلبة تأثر اس"ادلوضوع 

ومن ادلتوقع أن هبذا البحث سوف ". الصف الثّامن من المرسة محمدية المتوّسطة باندر المبونج

 .تعرف كيفية األثر يف استعمال وسائل الكلمات ادلتقاطعة لًتقية استيعاب ادلفردات لدى الطلبة

 

  البحثشخيصت .د 
 

 :على النحو التايل بناء على اخللفية السابقة، ميكن أن تعريف البحث

الصف الثامن من ادلدرسة زلمدية الثّانويّة بندر المبونج، وذلك  عدم استيعاب ادلفردات لطلبة .1

 عند تعليم الّلغة العربّية يف الصف، ونتائج نسبة القيمة من اختبار  يرى من نشيطة الطلبة

 .استيعاب ادلفردات للطلبة
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ىناك الصعوبات اليت تواجهها ادلعلمة مثل إعداد الوسائل قبل التدريس، الذي ميكن أن  .2

شاشة الغرض  يستغرق وقتا طويال، ىناك حاجة إىل قّوة اضافية وإذا كان حيتاج إىل وسيلة 

(LCD) ىي وىكذا، ادلعلمة فقط يستعمل الوسائل ادلطبوعة . الة فسيدة بح فقطة واحداليت

 .والوسائل يف الفصل مثل السبورة يف عملية التعليم (LKS)الكتاب 

 إما شفويا بطريق ادلفردات الّلغة العربّية وصعب على الطلبة يف ذكر التعليم عدم رغبة ودوافع .3

 .أو كتابيا احلفظ

 

 تحديد البحث .ه 
 

من بعض ادلشاكل القائمة، فيقتصر ىذا البث عن أثر استعمال وسائل الكلمات ادلتقاطعة 

 .على ترقية استيعاب ادلفردات لدى طلبة الصف الثّامن من ادلرسة زلمدية ادلتوّسطة باندر المبونج

 

 مشكلة البحث .و 
 

ىل ىناك : "بناء على خلفية ادلسألة اليت وصفت أعاله، فصياغة ادلسألة يف ىذا البحث ىي

أثر يف استعمال وسائل الكلمات ادلتقاطعة على ترقية استيعاب ادلفردات لدى طلبة الصف الثّامن من 

" ادلرسة زلمدية ادلتوّسطة باندر المبونج ؟
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 أهداف وفوائد البحث .ز 
 

 أهداف البحث .1

أّما األىداف من ىذا البحث ىي االكتشاف والتعرف على األثر أو عدم وجود األثر عن 

استعمال وسائل الكلمات ادلتقاطعة على ترقية استيعاب ادلفردات لدى طلبة الصف الثّامن من ادلرسة 

 .زلمدية ادلتوّسطة باندر المبونج

 
 فوائد البحث .2

 الفوائد النظرية ( أ

ومن ادلتوقع أّن نتائج ىذا البحث ميكن لتحسُت وتطوير ادلعرفة اليت تنمو بسرعة مع مرور 

 .حىّت قّدم العلم لتلبية احتياجات ادلعلومات وادلعرفة من جيل إىل جيل آخر. الّزمن

  الفوائد العملية ( ب

 للطلبة (1

ميكن للطلبة أن يتطور الفهم عن مفهوم التعلم، وىو منّو االىتمام يف تعلم الّلغة العربّية 

. وحتقيق النتائج التعليمية اجليدة ادلفردات وترقية استيعاب
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 ينللمعلم (2

باعتباره بديال للمعلمة يف اختبار الوسائل التعليمّية ادلتنوعة، حبيث أّن ادلتعلمُت ميكن أن 

وباإلضافة إىل ذلك، من ادلتوقع للمعلمة أن حيّدد . يكون مدافعُت لتعّلم الّلغة العربّية

 .قدرة كل طالب وحيسن سلرجات تعّلم الطلبة

 للباحثة (3

كالوسيلة التعليمّية وتطوير اإلمكانات اليت مت احلصول عليها من اجلامعة يف أنشطة 

وميكن دلعرفة الوضع ونتائج تعليم الّلغة العربّية على وجو اخلصوص . تعليم الّلغة العربّية

للطلبة واستعمال وسائل الكلمات ادلتقاطعة يف تعليم الّلغة العربّية  ادلفردات يف استيعاب

 .يف الصف الثامن من ادلدرسة زلمدية الثّانويّة بندر المبونج

 

 


