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 الباب الرابع 

 البحث نتائج تقديم

 

استخدام الباحث يف هذا الباب من نتائج البيانات اليت تستعمل الباحث يف معهد 

 .كاديرى العقول رياضة

ن غرض من البحث لتعريف تأثر ألهذا البحث هو البحث الوصفي الكيفي 

وفيما يلي  .كاديرى العقول رياضة باملعهد الكتابة مهارة لرتقية اإلمالء طريقة إستخدام

 ذكر نتائج وحتليل البحث على ترتيب أسئلة البحث يف الباب األول.

 كاديرى العقول رياضةمعهد باإلمالء في تعليم مهارة الكتابة  طريقة تطبيق .1

البيانات  جلمع العقول رياضةلقد قام الباحث مبقابلة بعض األساتذة يف معهد 

 يف الكتابة هارةم ترقيةء يف طريقة ختطيط اإلمال .اإلمالء طريقةحول تعليم مهارة الكتابة ب

 :ل األستاذ خريى مستقيم احلاجقاكما  كاديرى العقول رياضة ملعهدا

هو  العقول ةرياض املعهد يف اإلمالء بطريقة الكتابة مهارةتعليم "التخطيط 
ستخدمها، واملواد املستخدمة سيطة املعلم ن إعداد الدر  اليت ان خي
 1أسئلة االختبار ".و ذات الصلة، وكذلك إنشاء ورقة تقييم الو 
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 املعهد يف الءاإلم بطريقة الكتابة مهارة تعليمختطط نتعلمون ان  السابقةمن قول 

 يلي: العقول كما رياضة

 .تطوير مهارات الكتابة باستخدام طريقة اإلمالء (أ

 .يت سيتم تدريسها وما يتصل هباإعداد املواد ال (ب

 أسئلة. اختبار يف شكلإعداد أدوات  (ج

 إعداد ورقة التقييم (د

يف  وتنفيذ ءاإلمال طريقةمهارة الكتابة ب لتعليم املستخدمة التدريس الطريقةواما 

 كما قال األستاذ خريي مستقيم احلج : العقول رياضةمعهد 

يف  اإلمالء بطريقة الكتابة مهارة تعليم يف املستخدمة التدريس الطريقة "
بلغة  اشرإعطاء املواد املبم طريقة املباشرة، ألن تستخد العقول رياضةمعهد 
 .دونيسيةباللغة اإلن املواد نفسها لقاءمن إتأثريا ها للطالب أكثر العربية 

 اهعن بحثلقام املعلم باالتالميذ مث  إىل املواد طريقة التدريس تقوم بإلقاء
قد يطابق و املواد النحوية والصرفية. يرتكز على األستاذ  .لكل حرف شرحوال
 2." الكلمةيف جيعلهامث  األشياءأشار إىل  ،إشارات بينة ظاهرةاملواد ب إلقاء
 
إلختبار. ااإلمالء  هوستخدام هذا النوع العقول يف ا رياضة املعهد يفن التنفيذ إ

 ما يلي:ك هتنفيذ يقرأ املعلم والتالميذ يكتبون كما امر املعلم.امااالستماع إىل ما  وهو
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 بعض املفردات يف القراءة وتقشري املعىن.املعلم يقرأ  (أ

 إعطاء الطالب املواد أو اإلرشادات جلعل عملية تعلم الكتابة. (ب

 املواد املكتوبة اليت حيتاجوهنا لسماع وفهم والكتابة. إعطاء الطالب (ج

 ب املواد وفقا لتعليمات املدر .يكتب الطال (د

 من خالل اخلطوات التالية: اإلختبارىيتم تعليم اإلمالء 

 التمهيد وفيه تثار دافعية املتعلم ن، كما تذلل فيه الكلمات الصعبة إمالئيا. (أ

اإلستماع إىل النص إما بصوت املعلم، أو من حالل جهاز التسجيل. واهلدف عن  (ب

 هذه اخلطوة هو ان يكون املتعلم فكرة عن القطعة املمالة.

 ميلي املعلم النص بسرعة معقولة ليتمكن الطالب من الكتابة. (ج

 3يقرأ املعلم النا  مرة أخرى هبدف املراجعة ومساعدة الطالب على تدارك ما فاهتم. (د

كر عبد ذ  هي الطريقة املباشرة. وقد العقول رياضةمعهد  ولقد استعمل األساتذة يف

 4العزيز بن إبراهيم العصيلي بأن أهداف الطريقة املباشرة يف تعلم اللغة الثانية كما يلي:

الثانية، وفقا هلذه الطريقة، هو اإلتصال هبا مع النا ، بشكل  اهلدف من تعلم اللغة (أ

 طبعي عفوي.

                                                           

 181(، ص. 8002. )الدار العالمية: بغريها تعليم اللغة العربية للناطقينعمر الصديق عبدهللا. 3 

مد بن سعود )جامعة اإلمام حمطرائق تدريس اللغة العربية للناطق ن بلغات أخرى. عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي. 4 
 26-22 .ص ،(2002 اإلسالمية:
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احلرص على ان يقود تعلم اللغة اهلدف إىل التفكري هبا ىف أقصر وقت ممكن، دون  (ب

 اللجوء إىل الرتمجة من اللغة األم وإليها.

 .هتمام كثريا باجلوانب الشفهية من اللغة، وتأخري اجلوانب املكتوبة منهااال (ج

 رياضة عهدامليف  الكتابة مهارة لرتقيةيف طريقة اإلمالء  املستخدمةالوسيلة  واما

 :احلاج يممستق خريى األستاذ ب ّن رشادية للطالب. كما اإل بكتالمول و احمل يه العقول

 احملمول هي الكتابة مهارة لرتقية اإلمالء قةيطر  يف املستخدمة الوسيلة "
 5". للطالب اإلرشادية والكتب

 العقول رياضة هداملع يف اإلمالء بطريقة الكتابة مهارة تعليمملعرفة نتائج تنفيذ 

 هي: الذى يبحث يف املالحطةاألمور  امااملالحظات. و فيستعمل 

 ى كتابة النص باللغة العربية.قدرة الطالب عل (أ

 لطالب يف استكمال مهام معينة.قدرة ا (ب

 .اإلمالء  بطريقة الكتابة املهارةصعوبات يف عملية التعلم  (ج

 :قالكما 

يف الكتابة  بالطال أن نالحظ كيف مهارات لنا ننبغى"ملعرفة نتيجة تنفيذه 
,ويالحظ  كتملأن ت يستطيعاإلمالء ، وكيف املهام  ةقيالعربية بعد تعلم طر 

 6طريقة اإلمالء ".يف تنفيذ املهام  الطالب الصعوبات كيف
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ن سلوك األفراد أو وقوع النشاط اليت ميكاملالحظة كأداة تقييم املستخدم لقيا  

ة أنواع من ناك ثالثمالحظتها، سواء فيما يتعلق بالوضع احلايل أو يف حالة مصطنعة. ه

 املالحظات:

املالحظة املباشرة هي املالحظة اليت على األعراض أو العمليات اليت حتدث يف الوضع  (أ

 احلقيقي واملالحظة املباشرة من قبل املراقب.

 )غري مباشر(بالوسيلة املالحظة   (ب

ي أن املراقب ينبغي أن يشارك أو املشاركة يف األنشطة اليت تقوم ه شاركةاملاملالحظة   (ج

 7هبا أفراد أو مجاعات لوحظت.

وستجد املعلم أن طلبه، وخاصة املبتدئ ن منهم، خيطؤن يف موافق متنوعة. لكن 

 اهم حاالت اخلطأ اإلمالئ تقع فيما يلى :

 احيانا مثل ذذ، املتعلم نعدم متييز ب ن بعد األصوات اللغوية اليت تشكل على بعض  (أ

ذذ، ذث،ظذ، ذ ، صذ، ذت، طذ، ذد،ضذ، ت،دذ، ذ ،زذ، ذك،قذ،  ،ظذ، ذث

ذق،غذ، ذح،هذ، ذغ،خذ. وهذا اخلطاء جيعل الطالب يكتب ذذذ بدال من ذظذ 

مثال او ذظذ بدال من ذذذ، أي أن خطأ الكتابة يكون نتيجة مباشرة خلطأ ىف متييز 

 السمعى.

                                                           
7 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 
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 جم عن عدم معرفة الطالبعلى أهنا مهزة القطع. وهذا اخلظأ ناكتابة مهزة الوصل    (ب

 الفرق ب ن اهلمزت ن ومواطن استعمال كل مهزة.

إغفال وضع اهلمزة ىف حالة مهزة القطع وينشأ هذا اخلطأ عن كسل الطالب او عن   (ج

جهله بضرورة وضع اهلمزة او عن إعتقاده اخلاطئ بأهنا مهزة وصل الحتجاج إىل إشارة 

 اهلمزة.

عدم  طة ومهزة القطع املتطرفة. وينشأ هذا اخلطأ عناخلطأ ىف كتابة مهزة القطع املتوس (د

معرفة قاعدة كتابة اهلمزة املتوسطة وقاعدة كتابة اهلمزة املتطرفة او عن اخلطأ ىف تطبيق 

 القا عدة.

اخلطأ ىف كتابة األلف املمدودة واأللف املقصورة ىف هناية الكلمة, إذ قد يكتب الطالب  (ه

 .و األلف املقصورة بدال من املمدودةاأللف املمدودة بدال من املقصورة ا

اخلطأ ىف كتابة التاء املفتوحة والتاء املربوطة ىف هناية الكلمة، إذ قد يكتب املفتوحة  (و

 بدال من املربوطة او املربوطة بدال من املفتوحة.

اخلطأ ىف حذف الالم قبل احلروف الشمسية، ألن الالم ال تنطق بل حتول ىف النطق  (ز

ي يليها وتدغم به. ومبا أن الطالب ال يسمع هذه الالم, فقد ال اىل مثل احلرف الذ

يكتبها. والصحيح طبعا هو كتابتها رغم قلبها وادغامها مبا يليها. مثال ذلك 

 )الشمس(.
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 قد الحيذف الطالب مهزة )ابن( حيث يلزم حذفها ىف مثل )معاوية بن أىب سفيان(.  (ح

قد الحيذف الطالب األلف حيث تنطق وال تكتب يف كلمات مثل الرمحن، لكن،   (ط

 لكنَّ، أولئك، إله، اهلل، هذا، طه، ذلك.

ي هو، حيث هقد الحيذف الطالب )َأْل( حيث جيب حذفها يف كلمات مثل لَلَّ   (ي

 أساسا مكونة من الم اإلبتداء + أل التعريف + هلو.

قد خيطئ الطالب يف كتابة احلرف املدغم، فيكتبه حرف ن بدال من حرف واحد عليه   (ك

 شّدة.

قد خيطئ الطالب ويكتب الوحدة الواحدة على شكل كلمت ن منفصلت ن، مثل َعمَّا،   (ل

 َلمَّا، مممَّا.

الينطق ولكنه يكتب، مثل األلف يف )ذهبوا( والواو يف قد حيذف الطالب حرفا  (م

 )عمرو(.

 الطالب التنوين على أنه نون يضيفها إىل آخر الكلمة متأثرا مبا يسمع.قد يكتب  (ن

قد اليضيف الطالب ألفا جتب إضافتها مع تنوين النصب يف مثل زاهداً، مديراً،   ( 

 رئساً.

ثل دعاًء يف مقد يضيف الطالب ألفا مع تنوين النصب حيث جيب عدم اإلضافة   (ع

 ومدرسًة.
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  يصلها حيث جيب فصلها، مثل فيم،قد يفصل الكلمات حيث جيب وصلها أو  (ف

  8كلما، طاملا، سّيما، حينما، ريثما، رمبا.

كما  العقول ياضةر  املعهد يف اإلمالء بطريقة الكتابة مهارة تعليملتقييم تنفيذ  واما

 :مع األستاذ خريى مستقيم احلاج يلي نتائج املقابلة يف

تبار يف هناية خباإلهي  اإلمالء بطريقة الكتابة مهارة تعليم"لتقييم نتائج 
ختبار قد وضعت خالل التخطيط لإلعملية التعلم. املواد املستخدمة 

. وذلك لتسهيل املعلم ن يف تنفيذ دون التعلم تستغرق وقتا طويال ,األويل
 9ة ".تكوين اجلملالواهلجاء و  املفرداتلتقييم هو لاألشياء اليت حمور 

 
هي  اإلمالء ريقةبط الكتابة مة يف مهارةاملستخدأن تقييم  من املقابلة السابقة نعلم

 :الختبارات التقييم هي واألشياءاستخدام االختبار الذي أعد عن التخطيط الدر . 

 املفردات (أ

 اهلجاء (ب

 تكوين اجلمل (ج

 :عان من الوظائف االختبارعام هناك نو يف ال

                                                           

 056 (، ص.5402)الرياض. اململكة العربية السعودية: أساليب تدريس اللغة العربية. حممد على اخلوىل. 8 
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تنمية أو قيا  مستوى الهي ليقيس املتعلم ن. يف هذا الصدد وظائف اختبارات ل (أ

التقدم الذي مت حتقيقه من قبل املتعلم ن بعد أن تذهب من خالل عملية التعلم 

 مع ن. انزميف وتعترب فرتة 

حتقيق  فنستطيع ان نعلم كيذه االختبارات هب لقيا  جناح الربنامج التدريس، ألن (ب

 10برنامج التعليم اليت حتديدها.

وأوجه  الكتابة ارةمهزيادة بعة نتائج التقييم لتحديد نتيجة متا ذالك فيفعلبعد و 

ستخدام يو اى املضي قدما يف طريقة اإلمالء عل هلاإلمالء  بطريقةالقصور يف التدريس 

ية والوجدانية نتائج املتعلم ن املعرفرى. وهذه العملية املتابعة حتديدالتدريس األخ ةطرقب

 التايل: املقابلةقال األستاذ يف . كما ايضا واحلركية

 "متابعة من التقييم هو تقييم املعرفية والوجدانية واحلركية يشري اىل نتائج من
يادة كان هناك ز هل  اليت أجريت سابقا. ومعرفة ما املالحظات والتجارب 

 استعملما  . بقدريف ترقية مهارة الكتابةاإلمالء  ةقيطر  م ال بعد يستخدمأ
ة  ميال هناك زيادالتنفيذ االمالء نفذت بعد طريقة من أي وقت مضى 

 قاء السابقيف لاإلمالء  طريقةيتبع  هلومعرفة  .الطالب يف كتابة القدرة
 11.أم ال "

 

                                                           
10 Anas sudjiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 67 
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ة ثانية  تطابق أغراض دراسة تعليم اللغة العربية كلغ العقول رياضةفالدراسة يف معهد 

للغة هي اللغة افالغرض األساسي يف تعلم كما قاهلا  عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي. 

نفسه وليس تعليم ما حول اللغة من الرتاكيب النحوية الصعبة وحدها. وهذا خيالف 

التدريس يف املعهد السلفي الذي يرتكز على دراسة اللغة كالعلم وليست من الوسائل 

 االتصالية.

يدا ألن قد يسري ج العقول رياضةمهما مل يكن كامال، فطريقة التقومي يف معهد 

قاسم  راتبلقد شرح و اإلمالء كأسا  مهارة الكتابة.  الطريقةجيعل الطالب يتعلمون 

 52صحيح اإلمالء كما يلي:تحممد فؤاد احلوامدة عن طرائق عاشور و 

 تصحيح املعلم اخلطأ بنفسه يف الصف، خاصة باملرحلة االبتدائية (أ

 تصحيح الدفاتر خارج الصف (ب

 اخلطأ بنفسهقيام التلميذ بتصحيح  (ج

 تبادل الدفاتر (د

ال ، كما قمث أعطى الباحث أسئلة اىل بعض الطالب حول طريقة تعليم اإلمالء

 سالمت رياضى احد طالب يف معهد رياضة العقول:

                                                           
دار املسرية للنشر  )عمان. أساليب تدريس اللغة العربية ب ن النظرية و التطبيق.راتب قاسم عاشور و حممد فؤاد احلوامدة. 52

 564-564ص.  ،(2050 والتوزيع:
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ال . يف رأىي، يشرح املدر  جيدا وسهاإلمالء"انا سعيد وجمتهد يف تعليم 
الب ويضعه اية الطأخذ أفعال اليومية وهو لفهم ويعطي أمثلة حمتلفة، وهو ي
 13يف املثال فيكون التعليم غري ملل".

 طالبة يف معهد رياضة العقول: احدوكذالك قالت ديوى أوتامى 

"الطريقة املستخدمية هي التطبيق واملمارسة، بأمر املدر  الطالب أن استمعنا 
تهاد، فهو إن مل أشرتك باجلد واإلجبقرأة األستاذ مث حنن نكتبها. فأستحىي 

الذي يلهم الطالب بكثري. وهو يساعد الطالب الذي يف  املدر 
 14مشكالت حىت يقدر عليها".

معهد  مالء يفاإل الطريقة تدريس تطبيقأن  السابقتعبري المن  ستنتاجاإلميكن 

 العقول ياضةر تطبيق طريقة املباشرة يف معهد جيد جدا، ألن  بطريقة املباشرة العقول رياضة

لتالميذ باللغة العربية ل عملية اليوميةو ، الذين حيبون هبذا التطبيق مطابق خبصائص التالميذ

 يف احملادثة أو الكتابة.

 العقول ياضةر معهد باإلمالء لدى الطالب  طريقةمهارة الكتابة ب المشكالت في تعليم .2

 كاديرى

 رياضة عهدمبدى الطالب ل اإلمالء طريقةمهارة الكتابة ب تعليم املشكالت يف

 كما يلى: كاديرى العقول

                                                           
 (العقول رياضة معهد في )احد الطالب س،ر مع المقابلة13 

 (العقول رياضة معهد في )احد الطالب د،أ مع المقابلة14 
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 العقول ياضةر عهد مبدى الطالب ل اإلمالء طريقةمهارة الكتابة ب تعليم املشكالت يف "
من الطالب  كثريالعطلة،  بعد ، جيدةمل تكن  التعليم الطالب يف دوافع من  كاديرى

إلعادة اللغة العربية و ب أو الكتابة يف احملادثة بعد ما رجعوا من بيوهتم يشعرون بالصعوبة
ىف وقت  نأل نقص الغرف يف عملية التعليم، املاضيةيف الدرو  أعطيت قد  املادة اليت

 ىل الطالب منزعجة من السيارات املارة والنا  ميشونتعطي املوضوعات أو الكلمات إ
 15"حوهلم. يف

دى ل اإلمالء ةطريقمهارة الكتابة ب تعليم يفمن قول السابقة نعلمون ان املسكالت 

 سم اىل قسم ن وهو:تنق كاديرى العقول رياضةعهد مبالطالب 

كثري من الطالب بعد ما رجعوا من بيوهتم يشعرون بالصعوبة يف احملادثة أو الكتابة  (أ

 .باللغة العربية وإلعادة املادة اليت قد أعطيت يف الدرو  املاضية

نقص الغرف يف عملية التعليم ألن ىف وقت تعطي املوضوعات أو الكلمات إىل  (ب

 منزعجة من السيارات املارة والنا  ميشون يف حوهلمالطالب 

من يستطع فالكتابة تعترب من أصعب املهارة بالنسبة إىل املهارات اللغوية األربعة. 

أن يكتب فهو يستطيع القراءة على اليق ن، ومن يستطيع القراءة فهو يستطيع الكالم على 

األكثر، ومن يستطيع الكالم فطبعا لديهم كفاءة مسعية. والسبب ال يأيت إال من صعبة 

                                                           
 كاديرى العقول رياضة معهد يف اإلمالء تعليم مدر . خ،م األستاذ مع املقابلة50
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ى أن الطالب يف إندونيسيا لديهم املواد الكثرية سو اآلخر هو فالسبب الكتابة فحسب، 

 52دكتور حسن شحاتة عن مشكالت الكتابة العربية كما يلي:قال و بية. اللغة العر 

 الشكل (أ

 قواعد اإلمالء (ب

 إختالف صورة احلرف باختالف موضعه من الكلمة (ج

 اإلعجام (د

 وصل احلروف وفصلها (ه

 ستخدام الصوائت القصارإ (و

 اإلعراب (ز

 ختالف هجاء املصحف عن اهلجاء العاديإ (ح

ب أن املشكالت يف تعليم اإلمالء لدي الطال من التعبري السابق ميكن اإلستنتاج

وامل البيئة تأيت ع البيئة والدوافع الفردية. املو عتتكون من  كاديرى العقول رياضةيف معهد 

من عدم توفري الغرفة الدراسية والدوافع الفردية تأيت من قلة مشاعر الطالب باحلاجة إىل 

 اللغة العربية.

                                                           
 625-652ص.  ،(5446)القاهرة. الدار املصرية اللبنانية:تعليم اللغة العربية ب ن النظرية والتطبيق. حسن شحاتة. 52
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لطالب ا لدياإلمالء  طريقةمهارة الكتابة ب في تعليمت الخطوات لعالج المشكال .3

 كاديرى العقول رياضةفي معهد 

فال بد أن يرجع املشكالت التعليمية إىل أهداف الدراسة. ولقد شرح يف راتب 

 قاسم عاشور و حممد فؤاد احلوامدة أن أهداف تدريس اإلمالء هي:

 لألصول اليتتدريب الطالب علي رسم الكلمات واحلروف رمسا صحيحا مطابقا  (أ

 تبضط نظم الكتابة حروفا وكلمات.

رسم الكلمات خبط مقروء ويشمل ذالك أحوال احلروف وأشكاهلا وحركاهتا ووضع  (ب

 النقاط عليها.

اإلمالء وسيلة لتنمية دقة املالحظة واإلنتباه وتعويد الطالب علي النظافة والرتتيب  (ج

 والوضوح مما ينمي يف الطالب التذوق اجلمايل.

دي الطالب ل اإلمالء بطريقة الكتابة مهارة تعليم يفلعالج املشكالت  اخلطواتو 

 كما يلي: كاديرى العقول رياضةيف معهد 

 االمتحان ة و الشهري ة والتمريناتسبوعياألقام املدر  بإعطاء التدريبات "
إىل اكتساب  تدافعاليت سابقات املاك الطالب يف رت شا، النصفي والنهائي

اليت فيها  ات ملن ال يهتم مبنظمة املعهد بالعقوباتبالعقو  تأيت، اللغة العربية
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ستخدام ااملقاالت ب وإنشاءحفظ املفردات التدريب لنيل الكفاءة اللغوية ك
 57".اللغة العربية
 وامدة عن بعض األساليب املتبعة يفحممد فؤاد احلراتب قاسم عاشور و ولقد ذكر 

 54عالج الضعف اإلمالئى كما يلي:

 كل در  إمالئي لتحقيق الغاية املرجوة  السلوكية يف حتديد األهداف (أ

روف التمييز الصحيح ب ن خمارج احل درو  القراءة لتدريب التالميذ علياإلفادة من  (ب

 ابة والنطقالكت ذالك لتذليل الصعوبات احملتملة يفوب ن األصوات املتشاهبة، و 

قدميها بصورة تعاد عن تبصول للقاعدة اإلمالئية بطريقة اإلستنتاج واإلستقراء واإلالو  (ج

 مباشرة

ا املهارة ن التالميذ قد أتقنو دة إمالئية جديدة إال بعد التأكد من أىل قاععدم اإلنتقال إ (د

 املتعلقة بالقاعدة السابقة

تساب كال الكتابية للمتعلم فذالك يؤدي إىل سرعة إهتمام باملعىن وربطه باألعماإل (ه

 املهارات

 مباشرةمعاجلة األخطاء اإلمالئية بصورة  (و

                                                           
 كاديرى العقول رياضةيف معهد  اإلمالء تعليم در . مخ،ماملقابلة مع األستاذ 17

. دار املسرية )عمانأساليب تدريس اللغة العربية ب ن النظرية و التطبيق. راتب قاسم عاشور و حممد فؤاد احلوامدة. 54 
 545-540ص.  ،(2050للنشر والتوزيع:
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 اها سلبياجتطاء اإلمالئية ألن ذلك يكون إكتابة األخ  اإلبتعاد عن العقوبات املرهقة يف (ز

 كتشاف أسباب األخطاء ومعاجلتها قدر اإلمكانحماولة إ (ح

 وليب وأال يكون أسري طريقة واحدة أستخدام األساأن يتسم املدر  باملرونة يف إ (ط

 أسلوب واحد.

 تعليم يف املشكالتأن اخلطوات لعالج  قمن التعبري السابالباحث  جواستنت

، ألن  ناجحةتعترب العقول رياضةمعهد  لطالب يفلدى ا اإلمالء بطريقة الكتابة مهارة

طالب على اليستطيع  حىت. املختلفة الطالبنوعية إىل  املشكالت يراعي ج عال

 .إىل الكفاءة اللغوية املرجّوة تعلمهم يف غيريتال


