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) كالوسائل التعليمية في مهارةMobile Legend( استخدام اللعب موبايل ليجند
القراءة العربية
إقبال فتح عزالدين
جامعة ماالنج الحكومية
Iqbal.fth.izzudin@gmail.com

 عد مهار الق ا لدى النص ص الع بي من أه مهارا لغ ي:امللخص
 مما يؤدي تاليا إل ض ور استخدا ال سائل, يجب علمها طال اللغ الع بي
 و لكن استخدا ال سائل التعليمي الت ال. التعليمي خالل علي ه املهار
تجاوز عما بين دفت الكتا يؤدي إل سآم الطال وعد رغبته ف التعل
 ف ه ا العص.وبالتال يع قل ه ا االستخدا تط ر مهار الق ا نفسها
الحديث حيث أصبح التكن ل جيا ض ور للجمي سيما للطال أصبح
 ومن ضمن. التكن ل جيا بما فيها من تط ي اتها جز ال يتجز لي مي الطال
 كأشه لعبMobile Legend . ميزا ه التط ي ا ه األلعا عبر اإلنترن
 مائ ملي ن م مما يجعلهاplaystore الج ال عبر اإلنترن الت يت تنزيلها ف
 استهدف كتاب ه. لعب مأن س ف بيئ الطال و محب ب للغاي له
املقال إل حل تلك املشكل من السآم و انحطاط ال غب ف التعل بع ض
ال سائل التعليمي البديل ف علي مهار الق ا باستخدا اللعب م بايل
) كال سائل التعليمي مستكمال ببيان كفيMobile Legend(ليجند
. استخدامها ف علي مهار الق ا الع بي
Abstract: The reading skill of Arabic texts is one of the most important
language skills that students of the Arabic language must learn, leading to
the need to use educational aids while teaching this skill. However,
educational aids that do not exceed what is between the two covers of the
book lead to students' boredom and unwillingness to learn. Thus this use
impedes the development of the reading skill itself. In this modern era,
where technology has become a necessity for everyone, especially for
students, technology, including its developments, has become an integral
part of students' daily lives. Among the features of these developments are
online games. Mobile Legend is the most popular online mobile game

470

Seminar Nasional Bahasa Arab Mahasiswa V Tahun 2021
HMJ Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang

P-ISSN 2598-0637
E-ISSN 2621-5632
downloaded in the play store a hundred million times, making it an
amicable game in the student environment. The aim of writing this article
was to solve this problem of boredom and the deterioration of the desire to
learn by presenting alternative teaching aids in teaching reading skill using
Mobile Legend as teaching aids, complemented by an explanation of how
to use them in teaching Arabic reading skill.
Abstrak: Kemampuan membaca teks berbahasa Arab merupakan salah satu
kemampuan penting yang harus dipelajari oleh setiap pembelajar bahasa
Arab. Penggunaan media pembelajaran dalam pengajaran kemampuan
membaca teks bebahasa Arab pun menjadi sebuah keniscayaan. Akan
tetapi, penggunaan media pembelajaran yang hanya terpaku pada teks di
dalam buku membuat para pembelajar menjadi bosan dan kehilangan
gairah, serta pada akhirnya menghambat perkembangan kemampuan itu
sendiri. Di era modern ini, dimana teknologi menjadi kebutuhan semua
orang termasuk para pelajar, teknologi dan fitur-fitur perkembangannya
menjadi kawan akrab para pelajar. Salah satu fitur perkembangan teknologi
tersebut adalah game online. Mobile Legend menjadi game online mobile
nomer satu paling banyak diunduh di playstore, menjadikannya sebagai
game yang banyak digemari dan digandrungi para pelajar. Tulisan ini
bertujuan untuk mengungkap potensi Mobile legend sebagai alternarif
media pembelajaran dalam pengajaran kemampuan membaca bahasa Arab
beserta penjelasan tata cara penggunaan game tersebut sebagai media
pembelajaran dalam pengajaran kemampuan membaca teks bahasa Arab.

 مهار الق ا,)Mobile Legend(  م بايل ليجند: الكلما ال ئيس
.  ال سائل التعليمي, الع ابي

املقدمة
إن علي اللغ الع بي كان و ل يزل يتط ر م م ور الزمان و تط ر ال سائل
 و من ضمن نتيج تط ر ال سائل اإلعالمي إحداث. أ اتصالي

إعالمي كان

اإلنترني ال ي استخدمه اإلنسان ف كل مجال الحيا بداي من مجال االتصال و
 عالو عل.( Hakim & Raj, 2017) م ورا بمجال اإلجتماع و نهاي إل مجال التسلي
ذالك فإن اإلنترني قد أخ دور ف تأثير مجال التعلي كما أنه قد أث مجاال غير
. من الحيا اإلنساني
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مهار الق ا الع بي ه من أه مهارا اللغ بل تك ن كبا يدخل به
الطالب خزين العل و املعارف املكت ب باللغ الع بي و ه من أول املهارا اللغ ي
علمها املبتدئ ف عل اللغ الع بي ) .(Dahlia, 2013و لكن رغ أمهيتها و مسيس
حاج الطال إليها كان هم و اعتنا الطال لدى ه املهار قليل ف الغاي  ,و يأ
أصل ه

املشكل إل

قل املداف و معزل ال سائل التعليمي عن الج اب

(Mabruroh & Anisa Isnaini, 2020).
و ع ض العلما الحل ف ه املشكل و ه استخدا اللعب ف وسائل علي
اللغ الع بي و باألدق علي مهار الق ا  .إن اللعب ش

ج ا يحبها معظ الطال

و إنها مفيد لنقص الصع با الت ي اجهها الطال و لتخفيف اإلحباط لديه (Moh
).& Shara, 2018
اللعب بما فيها من اإلثار و ال اح محتاج إليها الناس للتسلي و الترويح عن
النفس من اإلحباط و عب األعمال .ع ض ( )Beck &Wade,2006ف مقال (Sani,
) ,2017أن الناس مهما كان يعمل لعب استجا ذهنه بإعمال اإلدراك إل مست ى
أعل من العاد  .فبدأ الناس يتخ تط ر تكن ل ج و إحداث اإلنترني أساسا ينبن
عليه التكن ل ج للعب عل اإلنترني .
و من منض يا اللعب عل اإلنترني ه اللعب م بايل ليجند( Mobile
 .)Legendيك ن ه ا اللعب عل أساس اإلنترني يعن أنه ال بد لالعبه أن يتصل
باإلنترني ليمكن لعبه .و ه ا اللعب من ن ع لعب لعبها الالعب املتعدد عل أساس
اإلنترني ف ساح املع ك )) (Multiplayer Online Battle Arena (MOBAو تك ن
لعب ه ا اللعب ف جهاز الج ال.
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فمن الجدار بمكان ,أن استخدا اللعب  Mobile Legendكأحد وسائل
التعلي ملهار الق ا الع بي ش

غير مأل ف االستعمال م أنه ال تقل ج اب و إثار

من اللعبا العتيق املشه ر ف علي اللغ الع بي  ,بل أصبح ه اللعب ف نظ
الطال ف ه ا العص الحال أكثر شهار و ج اب بمقارن م اللعبا العتيق مما
يجعل ه

اللعب الئق بأن تك ن من أحدى اللعبا املستخدم ف علي اللغ

الع بي .
قد ت البحث ف عالق استخدا اللعب م ت قي كفا اللغ ف مقال كتبها
 Siane Herawatiو أصحابها ) (2016و ك الك تأثير اللعب عل اإلنترني ف ت قي
املهار اللغ ي ت بحثه ف مقال كتبها  Eko Prastiusو أصحابه ) (2020و لكن ف كلتا
املقال ل تبحثا ف اللعب  Mobile Legendبل يدور بحثهما فقط ح ل استخدا
اللعب ف مجال علي اللغ عل وجه العم  .أما البحث ف استخدا اللعب م بايل
ليجند ( )Mobile Legendف مجال علي اللغ قد تم كتابته بقل ( Ria Seprina
) 2020ف املقال التج يبي تح العن ان " Using Mobile Legend Media in
Procedure Text to Incrase Students Writing Skills Among The Eleventh
 ,"Graders at MAN 1 East Lampungفقا ه ا البحث بتدليل وج د أث استخدا
اللعب  Mobile Legendف ت قي مهار الكتاب  .لكن ه املقال تتكل فقط داخل
دائ مهار الكتاب و ف مجال اللغ اإلنجليزي .
فبنا عل الدراسا السابق ي ى الكاتب إمكان اللعب م بايل ليجن (Mobile
) Legendبأن يك ن أحد وسائل التعلي ملهار الق ا الع بي بما فيها من خصائص و
مزايا ل تكن م ج د ف غيرها من اللعبا  .و استهدف كتاب ه املقال ملع ف
Seminar Nasional Bahasa Arab Mahasiswa V Tahun 2021
HMJ Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang

473

P-ISSN 2598-0637
E-ISSN 2621-5632

إمكان استخدا لعب  mobile legendكأحد ال سائل التعليمي ملهار الق ا ف اللغ
الع بي .

مهارة القراءة
املهار ه كفا أو قدر ف فعل ش

).(Latuconsina and Susiawati, 2018

يقال اإلنسان ماه إذا كان قادرا ف أن يعمل عمال ال بد من عمله .قال & (Mujib
) Rahmawati, 2013أن الق ا ه نشط نفسي تج ي عبر نظ العينين لدى
املق وؤ.
قال الف زان ) ( 2011ف ع يف الق ا بأنها تح يل النظا اللغ ي من ال م ز
امل ئي إل مدل التها .و عد الق ا مصدرا أساسيا لتعلي اللغ الع بي  ,و ه مهار
تحتاج إل تدريبا خاص متن ع  .إذا ,مهار الق ا ه كفا أو قدر ف فه معان
املق وؤ ألن القارئ يسيحصل من خالل الق ا عل معان و معل ما النص املق وؤ.
و تترتب مهار الق ا عل رتب ثالث من أرب املهارا اللغ ي عل رتب اكتسابي
)..(Asrori & Ahsanudin, 2015
عد مهار الق ا من ضمن املهارا التقبلي  .دل ه ا عل أن الطالب ال ي
يدرس ه املهار عليه أن يق بم اقب النص بداي  ,و م ورا بفه معان النص ,و
نهاي إل ت سيب تلك ااملعان ف ذهنه ( .)Rosyidi & Ni’mah, 2011و ف الحقيق أن
الهدف ف مهار الق ا ال ينحص ف فه معان النص ,بل امتد إل كفا الطالب ف
أن يش ح بلغته ما يفهمه من النص شف يا أ كتابيا .ه ا الهدف ف خط م النظ ي
الت قالها  ( 2014) Dalmanأن الق ا ه عملي نفسي يفه بها معل ما ف النص.
فالق ا ليس تدور فقط ح ل نقل ال مز املكت

(األح ف) إل ال مز الص
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استدع عملي الق ا إل فه معان النص املق وؤ ليحصل به تاليا عل فه
معل ما النص.
إن مهار الق ا من أه امل اد اللغ ي  .إذا تميز الطالب به املهار كان متميزا
ف جمي مست ى امل اد ,ألن الق ا عملي شتمل عل نمط فك ي و عديل و تحليل
املشكال ).(Latuconsina and Susiawati, 2018
قال محم د كامل ف ) (Rahman, 2018أن الق ا ف الحقيق شتمل إل
مجالين :
 .1مجال تقن  ,و من ضمن ه ا املجال ح ك نفسي لدى ال م ز املكت ب أي
مع ف الكلما املكت ب م قدر نطقها صحيحا.
 .2مجال نفس  ,و من ضمن ه ا املجال فه معان كلما النص م قدر
تطبيقها ,و تحليل فك الكاتب و عيينها ,ث ربط ه

العناص بخبر

تحصلها القارئ من خالل الق ا و اقتطاف الحكم و املنفع املضم ن
ف النص.
و يضيف  (2012) Efendiإل أن مهار الق ا تك ن ف مجالين;  )1نقل ال م ز
امل ئي إل أشكال ص تي  )2فه املعان الت ضمنتها تلك ال م ز امل ئي و الص تي .
ولعل الهدف ال ئيس ملهار الق ا تك ن ف املجال الثان  ,ألن الق ا ال تنحص ف
نقل السط ر إل األص ا بل نقل معان السط ر إل الصدور .و ه ا القط ال يعن أن
املجال األول ليس له جدوى و منفع  ,ألن املجال الثان ال ينبن إال عل املجال األول.

الوسائل التعليمية
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َّ
يتحقق بها غ ض
ال سائل لغ ف الع بي من كلم "وسيل " أي كل ما
معين) .(Al-Maani, 2021و ع ف بعض العلما مصطلح ال سائل التعليمي  ,منها :
 .1ع فها  Wilbur Schramأن ال سائل ه التقني ف نقل املعل ما الت يمكن
ً
استخدامها للتعلي  ,و بالتال تك ن ال سائل التعليمي إذا امتداد اليد للمعل
 .2نص جمعي االتصاال الترب ي و التكن ل جيا ( )AECTأن ال سائل ه كل ما
يتسنى به أدا إرسال و إبالغ ال سال أو املعل م
 .3قال  Gagneأن ال سائل التعليمي ه عبار عن شتى العناص ف بيئ الطال
تدفع للتلعل .
و نستنتج التحديدا من التعاريف امل ك ر  ,و ه ; أوال) حد العلما أن
مصطلح ال سائل التعليمي فقط ح ل اإلنسان ,و العناص  ,و التكن ل جيا ,و
األدوا  ,و األنشط املصمم ألجل الدراس  .ثانيا) حد العلما مصطلح ال سائل بأن
املعل ما املضم ن م جه عبر األدا املحس س كما سبق ذك ها .ثالثا)حد العلما
ك ن املعل ما املضم ن ف ال سائل م جه إل الطال ألجل الدراس .
نض

مثاال لك ألجل الترسيخ ف الفه  :التلفاز ال ي يضمن معل ما غير

الدراسي ل يدخل ف ضمن ال سائل التعليمي  .إنما يدخل التلفاز ف ضمن ال سائل
التعليمي إن ضمن املعل ما الدراسي .
من ه ا املنطلق نفه أن مفه

ال سائل متعلق بكل ما ُيستخد لت جيه

املعل م من امل سل إل امل سل إليه .فف املجال التعليم  ,تك ن ال سائل التعليمي
ك سيط ستخد ف التعل و التعلي

لت جيه املعل م من املعل إل الطال

).(Mahnun, 2012
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مما ال نعل خالفا ,أن اللغ الع بي – و من ضمنها مهار الق ا من إحدى
م اد دراسي ستدع قدر املدرس عل إدار الفصل .و باألدق قدر املدرس ف
استخدا ال سائل التعليمي الت ت من خاللها تك ين البيئ الدراسي املمتع املثير ,
و بالتال تدف الطال ف النشط و فعالي املشارك عند التعل  ,ف ديا كان أ فئ يا .و
كما قال مجيب و رحماوا ف  Lukmanو أصحابه ) (2017إن علي اللغ الع بي
باستخدا ال سائل التعليمي كان ممتعا ف معزل عن السآم و امللل ,وبالتال ييس
الطال ف فه امل اد.
إن عملي التعلي ل ص لها إل الفعالي و النجاح تحتاج إل العناص الداعم
الت ال تت إال بها من املنهاج الدراس  ,وط يق التعلي  ,و امل اد الدراسي  ,و ال سائل
التعليمي  ,و امل اجع ) .(Latuconsina and Susiawati, 2018و قال & (Rosyidi
( Ni’mah, 2011إن استخدا ال سائل التعليمي بالفعال و التن ي مما يؤدي إل
نم الحماس و الشغف ف التعل  ,و تمكن التفاعل األكثر بين الطال و بيئته  ,و
تيسير الطال ف فه امل اد الدراسي  ,و مما يساعد الطال ف علمه ال ا عل
حسب كفا و ه ايته .
و ألجل تيسير الطال ف إكسا مهار الق ا الع بي و ل د سآمته ف التعل
استخد املدرس ن شتى ال سائل التعليمي الج اب  .و من ال سائل املشه ر
استخدامها ف ه ا املجال:
 .1كتا القص باللغ الع بي
 .2النص ص الع بي ف اإلنترني
 .3األلعا الغ ي
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و طبعا ,لكل ه ال سائل مزيا و خصائص ال يساوي بعضها البعض .ش ح
ي سف هادي ميارس أن أول ما يجب أن يلقى الض

عليه عند اختيار ال سائل

التعليمي الفعال ه تمكنها عل قضا ح ائج الطال الدراسي  ,وخالبتها ف نظ ه ,
وتناسبها بمميزا

الطال

الت

من ضمنها الظ وف املتعلق

بأعماره

النمائي ).(Mahnun, 2012
يمكن للمدرس انتفاع نقط التنشيط الت ه جز ال يتجز ف ال سائل
التعليمي ألجل خال ألبا الطال و لتك ين ج عليم يجانب امللل و السآم  .و
ليتسنى املدرس ف تك ين ه ا الج عليه أن يستخد وسائل جديد ل تكن مخط ر
ف ذهن الطال  .و إضاف أن تك ن ال سائل ملفت النتبا الطال ف الل ن و التصمي
مثال ,فكل ما ازداد ال سائل خالب الزداد التفا الطال و رغبته ف التفاعل لدى
الس ائل.
ماهية موبايل ليجند ()Mobile Legend
أنشأ و صدر اللعب م بايل ليجند من الش ك الصيني م نت ن ()Moontoon
ف سن  .2016و يعد ه ا اللعب من ن عي لعب لعبها الالعب املتعدد عل أساس
اإلنترني ف ساح املع ك ( )Multiplayers Online battle Arenaحيث يك ن اللعب
ف ساح املع ك بين الفئتين و لكل فئ خمس لعب  .و كل العب ف كلتا الفئتين يلعب
دورا معينا عل حسب اإلستراتجي  .و يتف ع من األدوار الت يتسنى إلعابها س أدوار,
وه األول) املدرع ( )Tankالثان ) املحار ( )Fighterالثالث) السفاح ()Assasin
ال اب ) الساح ( )Mageالخامس) ال ام ( )Marksmanو السادس) الداع
( ,)Supportو ف كل دور عديد من أبطال ( )Heroتميز بعضها عن البعض باملهارا
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( )skillsاملختلف و املتن ع  ,فتجبر الفئ عل اختيار أبطال و أدوار املتناسب عل
حسب اإلستراتيجي ليغلب عل فئ ثاني .
أقعد م بايل ليجند ف أعل مقعد كأشه لعب عل أساس اإلنترني ال ي بلغ
عدد تحميله أكثر من مائ م ف غ غال فاليست ر ( .)Google Playstoreمما ي ف
شه ته و يكثر عدد العبه ه أن ش ائط الجهاز املمكن إج ا ه اللعب فيه خفيف
و حجمها صغيرا بمقارن م اللعبا غيرها .مما ي دي إل إمكان إج ا ها ف أدنى
الجهاز املمكن ,و بالتال ي دئ إل كثر تحميل و س ع نم عدد العبها ( Handayani,
.)2018
و كما ه معل أللعا عل أساس اإلنترني ف ساح املع ك أن األبطال ف
م بايل ليجند إضاف إل تن ع مهاراتها له السير والخلفي ال اتي املختلف بعضه
البعض .و تجمع ه السير إل تك ين القص الجاري ف عال م بايل ليجند .فمثال
أن البطل (أ) ه عدو البطل ( ) فه ا العدوان له القص الت تقص أسبا العداو
بينهما .و ه الناحي مما يزيد مل بايل ليجند خالب و إمتاعا.
كيفية استخدام موبايل ليجند كالوسائل التعليمة في تعليم مهارة القراءة
بداي  ,ال نستخد اللعب م بايل ليجند لتعلي الق ا

بالكلي  .فقط

استخدامه محدد ف سير األبطال ال اتي  .استهدف ه ا االستخدا إل سلب نظ و
رغب الطال ف ممارس ماد الق ا و تن ي ال سائل التعليمي ف ه املاد م
م اع إكسابه لدى فه معان النص املق و أي سير أبطال ه اللعب .و م ورا بأننا
سنستخد ه ا اللعب عل إعداد اللغ الع بي  .ولكن قبل بداي استخدامه
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كال سائل التعليمي علينا أن نبدل لغ اللعب أوال إل اللغ الع بي املج د إختياراتها
ف قائم اإلعداد.
 .1من شاش القائم األول  ,انق شعار الترس ف ط ف يمين الشاش الف قي
 .2وبعد النق سندخل ف قائم إعداد اللعب .و اآلن انق الجدول املكت
بتت" "Englishف تح الشاش اليس ى.
 .3و قدا الشاش اآلن قائم اللغا املهيأ له ا اللعب ,و بعد تم ي الشاش
قليال انق جدول اللغ الع بي ف يمين القائم  .و بعد فتر سيعيد اللعب
شغيل نفسه إلعداد اللغ الجديد .
و ألجل ال ص ل إل ل ح السير ال اتي ألبطال اللعب عل املدرس متابع الص ر و
البيانا اآلتي :
 .1من شاش القائم األول  ,انق ف جدول األبطال ف يس الشاش التحتي .
 .2و بعد الدخ ل ف جدول األبطال ,إلينا اآلن قائم األبطال مترتبا حسب
أدواره .
فف يمين الشاش قائم أدوار األبطال ,بداي من الكل ففيه قائم األبطال
عل وجه العم  ,و م ورا تحته باملدرع ففيه قائم األبطال ال ين يلعب ن دورا
مدرعا ( )Tankو هل ج ى .و التال علينا أن نختار أي بطل ن يد بيان
معل ماته من املهارا و الحاال ( )statusوالسير ال اتي و غيرها .فمثال ن يد
البيانا للبطل سيبر (وه البطل الثالث ف أعل الصف) فيت اختيارها بنق
ص رته امل ج د .
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 .3و بعد تما اختيار البطل ستجد شخصيته متح ك قدا الشاش  .و ل ص ل
إل سيرته ال اتي علينا أن ننق ص ر ف يس الشاش التحتي مكت ب
أسفلها قص أو ما دل عليها داخل الدائ السف ا .
 .4فهاهنا هدفنا ال ئيس وه ل ح سير األبطال ال اتي  .ي ك فيها قص تتعلق
بالبطل من نشأته و م طنه و أسبا عداوته عل عدو و دور ف عال م بايل
ليجند .و إذا أردنا اختيار بطل غير سيبر علينا اإلعاد إل الل ح الثاني
امل ك ر من قبل و نختار بطال آخ جانب سيبر و نك ر الخط ا .
ف التال جدول بالترتيب ف كيفي استخدا اللعب م بايل ليجند كال سائل التعليمي
ف علي مهار الق ا .

ال ق

الهدف

1

الخظ

ال سيل

األنشط

إجهاز اللعب ف

تحميل اللعب ف

الهاتف

تحميل اللعب

ه اتف الطال

غ غال فاليست ر

املحم ل

و شغيله

املحم ل

اتصال
الشبك

2

شغيل اللعب و

بعد تما التحميل

الهاتف

شغيل اللعب
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اختيار الطال

اللعب ,يق الطال

األبطال

بتشغيل اللعب ف
ه اتفه و يختارون
سير األبطال عل ما
شاؤوا

3

التصفي بين

املحم ل
اتصال

و اختيار سير
األبطال

الشبك
م بايل ليجند

يق الطال بق ا

الهاتف

ق ا السير

املف دا الت يع فها السير ال اتي ق ا

املحم ل

ال اتي و

الطال و املف دا

س يع و يكتب ن

الت ل يع ف ها ف

املف دا الت ل

السير ال اتي

يع ف ها ف السير

إكسا الطال عل

يق الطال بالبحث الهاتف

اتصال
الشبك

تصفي
املف دا

الك اس و
القل
م بايل ليجند

4

فه معان جمي

عن مف دا ل

املف دا ف السير

يع ف ها ف القام س

ال اتي

تقليديا كان أ
إلكترونيا

املحم ل
اتصال

البحث عن
معان
املف دا

الشبك
م بايل ليجند
و/أو
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القام س
5

مع ف الطال

يق الطال قبل

الهاتف

التحليل

م اق ت اكيب

ق ا نص السير

املحم ل

النح ي لدى

الجمل وإع ابها ف

الجه ي بالتحليل

السير

النح ي لدى ت اكيب

م تمكنه ف عيين
عالما إع ابها

الجمل امل ك ر ف
السير و عيين

اتصال
الشبك

نص السير
ال اتي

م بايل ليجند

عالما إع ابها .و

الك اس و

تمكنه كتاب

القل

التراكيب الجديد ف
ك اساته
6

قدر الطال عل

يق الطال بق ا

الهاتف

ق ا جه ي

ق ا نص السير

نص السير ال اتي

املحم ل

ف صدر

ال اتي ق ا

جه ي ف صدر

صحيح وممارس

الفصل م م اع

النطق األلفاظ ف

مخارج األلفاظ و

النص عل مخارجها عالما إع ابها

7

اتصال

الفصل

الشبك
م بايل ليجند

الصحيح

الصحيح

ممارس الطال عل

يعطى الطال واجبا الهاتف

ال ظيف
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تك ين الجمل

منزليا عن تك ين عد املحم ل

بالتراكيب واملف دا

الجمل باستخدا

الجديد امل ج د

التراكيب و املف دا

داخل نص السير

الجديد الحصيل

ال اتي

خالل ق ا و

املنزلي

اتصال
الشبك
م بايل ليجند

تحليله لدى النص

الك اس و
القل

الخالصة
االستنتاج من ه

الكتيب أن من املمكن استخدا اللعب م بايل ليجند

كإحدى ال سائل التعليمي ف علي مهار الق ا نظ ا لشه ته و مكانته ف نظ
الطال كما أن فيه خالب وإثار سلب رغب الطال ف دراس ه املاد املهم الت
ه

النقط من أسبا لياق استخدا وسائل عليمي ما .و إضاف إل ذالك أن

استخدا ه ا اللعب كإحدى ال سائل التعليمي ف علي مهار الق ا يزيد تن يعا ف
ن عي ال سائل التعليمي املمكن استخدامها ف ه ا العص الحال .
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