
 

 

 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث:   الفصل األول

التقدم االجتماعي الذي  وباللغة فيكون. مهمةيف حياة الناس  اللغةالشك أن 

املختلفة يف حدة لألجيال والقبائل وة مآلن اللغة أ ذلكاب  وجبتاما. حيدث يف اجملتمع 

اللغة  يهولية" دوغة ل"تظهر ون تكحبيث  دحدة بني البالوة مبل آل، شعوبال

( أن اللغة 1982:15اخلويل ) ىحممد عل قالاملستخدمة للتفاعل بني بلد وبلد آخر. 

عتباطي لرموز صوتية تستخدم لتبادل األفكار واملشاعر بني أعضاء ابظام هي 

 من ةدييف العامل منها اللغة العربية اليت هلا فر من اللغاتو. مجاعة لغوية متجابسة

 .خر األغات الل

من املعروف أن اللغة العربية هي لغة تنتمي إىل اجملموعة السامية ضمن العائلة 

السامية احلامية وهي لغة القرآن الكريم و الكتاب السماوي الذي يؤمن به املسلمون 

واللغة اليت تتكلمها إثنتان وعشرون دولة عربية واليت يعرفها املاليني من املسلمني 



 

 

(. وهذا يعتمد على منهج املسلمني  1982:21خلويل، بصفتها لغة اإلسالم )علي ا

 القرآن الكريم واالحاديث الشريفة.

 ةصحيح اتعليمهحيتاج إىل حماولة ، واسعا بشر اللغة العربية يف اجملتمعحينما 

تاما لكي يقدر املتعلمون تعليم يقوم به املعلم النشاط ف ةالعربي اللغة ميتعلوأما . جيدة

، أشيفهريماوان)على اشرتاكه جيدا حيث حيصل على أغراض التعليم املنشودة 

(. وكابت مهارة اللغة العربية أربعة ومنهامهارة االستماع ومهارة الكالم 2014:32

 (.2012:55ؤولني هنا، (ومهارة القراءة ومهارة الكتابة 

يتم تضمني يف اللسابيات التطبيقية ألهنا  املهارات اللغوية يف منظور علم اللغة 

تؤكد على ممارسة استخدام اللغة الكتساب املهارات اللغوية.باإلضافة إىل اللغويات 

بظريات حول اللغة مبا يف ذلك نت اليت  تضمعلم اللغة النظرية بما يسمى  منهاالتطبيقية 

 .الرتكي أو  القواعد

ال  لغة. غالبًا ما يُشار إىل القواعد هي مكون واحد جي  أن يتقن الط 

ي ، زرالقواعد أيضًا بالبنية النحوية أو الرتكي  النحوي أو قواعد اللغة )عزيز فخرو



 

 

( أن إتقان القواعد 61: 1986مة )ييشرح ثع ،(. عالوة على ذلك241: 2012

 يالنحواللغوية يف اللغة العربية هو التمكن من قواعد اللغة العربية اليت تشمل يف دراسة 

(sintaksis)  الصرف وmorfologi) ) ،هو   يكالرتإذن  .متصل بشكل منفصل أو

 . بالنحوي والصرفمصطلح آخر لقواعد اللغة أو يف قواعد اللغة العربية يسمى 

: 2009فخرورزي ) ( اليت اقتبسها عزيز 1980:1)   Cook and Suterوقا ل  

البشر يف التحدث أو الكتابة ، ( النحو هو جمموعة من القواعد اليت يستخدمها 213

اهلدف الرئيسي ملعلم قواعد اللغة هو  ووالنحو هو وصف مكتوب لقواعد اللغة.

مساعدة الطالب على استخدام اللغة العربية )شفهياً وكتابياً( بشكل صحيح )عزيز 

 (. 252: 2012، فخرورزي

جداً على النحوية مؤثرة  يف ، من الواضح أن قدرات الطالببالنظر إىل ذلك  

 .أحدها مهارات الكتابةمهارات اللغة األخر  

لكها متعلم اللغة العربية. إحد  املهارات اليت جي  أن مي الكتابة  اتمهار 

مهارات الكتابة عنصر مهم جي  أن يتقن متعلمي اللغة بعد القدرة على االستماع 



 

 

يف أصع  أن مهارات الكتابة تعترب  هو املعروفمن قبل. كما والتحدث والقراءة

 .إتقاهنا من املهارات اللغوية األخر   حتى املتحدثني األصليني 

 شّقّأن الكتابة هي مهارة لغوية هلا جاببان ، مها اجلواب  امليكابيكية )ال 

. الكتابة امليكابيكية تعين القدرة على كتابة (ليشّقّ العقالالعايل( واجلواب  املنطقية )

ز املكتوبة اليت مل ترتبط باملعنى الوارد يف هذه الرموز. يرتبط اجلاب  امليكابيكي الرمو

مبهارة كتابة احلروف األجبدية ، ومعرفة اإلمالء وعالمات الرتقيم باللغات األجنبية ، 

 وهكذا. بينما تشمل اجلواب  املنطقية معرفة كافية باملفردات والقواعد واستخدام 

 (.161: 2012اهيودين ،ماتسنا وإيرتا م مات)

 اإلبشاءميكن أن يكون بوع الكتابة اليت تؤدي إىل القدرات املنطقية يف شكل  

وهي فئة الكتابة للتعبري عن احلقائق واملشاعر واملواقف واحملتويات للعقل يف شكل 

اإلبشاء املوجه هي  اإلبشاء. ومن بني تقنيات التعلم يف و فعّال األفكار بشكل واضح

يتم إعطاء الطالب حافزًا معينًا حتى يتمكنوا من التعبري عن الرسالة ء احلر. اإلبشاو 

تنفيذ  هلا يفاملرغوبة من قبل احلافز ، سواء يف هياكل الكتابة البسيطة أو املعقدة بسبيًا



 

 

يُطل  من الطالب ص  األفكار  اإلبشاء احلر  عملية التعلميف  ولكن. املوجهة اإلبشاء

 حبرية.

 هو بشاط لرتتي  الكلمات يف مجل صحيحة وفقا لقواعد النحو اإلبشاء 

يمكن شخص ما لذلك ، وجباب  (. 2012:347، عزيز فخروريزي وإرتا ماهيودين)

جي  أن يتقن العديد من عناصر اللغة اليت تتضمن  فطبعا ،من الكتابة بشكل جيد

 . يكرتالإتقان اإلمالء ، واملفردات ، والنحوية املعروفة من خالل تعلم 
 

املدرسة املواد اليت تعلمت يف تعلم اللغة العربية يف  إحد هي   يكالرت 

. واستناداً إىل  (MTsN 6 Ciamis)شيأميسالثابوية اإلسالمية احلكومية السادسة 

بأن تعلم اللغة العربية بشكل عام يسري على ما يرام ، فإبه ميكن األوىل املالحظات 

  KKM  قيمة الطالب أقل منالتعلم ، وما زال متوسط رؤيته من محاسهم عند حدوث 

. حتفزها املشاكل يف 70هناك  اللغة العربية الطالبتعلم القيمة ولكن متوسط  75

املوجهة  واليت ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتعلم  اإلبشاءخمتلف اجلواب  مبا يف ذلك جواب  

هي: )أ( اخللفية التعليمية ، )ب(  الطالب. العوامل اليت تسب  عدم إتقان  يكالرت



 

 

 ( أيهم لطالب وحتفيزهم ، )دميوال( ، )ج( و اخلارجيةالداخلية  يفالطالب ) مسكن

املعلم ،  بفس . هناك عوامل أخر  حتدث منغري ذلكاللغة العربية صعبة ، وبأن 

األسالي  واالسرتاتيجيات ووسائل اإلعالم املستخدمة يف تقديم مطابقة وهي عدم 

، باإلضافة إىل  يكوبوا يف مللاملواد مما يؤدي إىل صعوبة فهم الطالب للمواد حتى 

 جتعل الطالب مشبعني يف التعلم. التقليد تعلم الأسالي  

 

 ةمتحمس كاتبةال تيف هذا اجملال ، كاب ةا الباحثهتمع احلقائق اليت وجد 

الذي يؤثر على   يكالرتإلجراء حبث حول املشكلة. هذه الدراسة تؤكد على تعلم 

بطاقة تصنيف  سيلةاستخدام و كاتبةنوي ال. تاملوجه يف اإلبشاء  قدرة الطالب

 ةقوم الباحث. تاوممتع اطيتعلم بشال جلعلالكلمات باستخدام تقنيات األلعاب كبديل 

 نيألن هذه الوسائط جتعل الطالب يشاركبتطبيق وسائط بطاقة تصنيف الكلمات 

بنشاط يف أبشطة التعلم ، وحتديدًا يف تصنيف أبواع الكلمات وفقًا جملموعاهتم حبيث 

فتح ميكن للطالب إضافة املفردات واستخدامها يف مجلة تناس  القواعد. )



 

 

عروف أن إتقان املفردات و امل(. كما هو 85: 2012، املوجي  و بيل الرمحاوتي

 .املوجهاإلبشاءهي العاصمة الرئيسية لتكون قادرة على حتسني مهارات   يكالرت

استخدام  :تشجع الكاتبة البحث بعنوان ،ولذلك بتمهيد املشكلة املذكورة 

يف تعليم الرتكي  لرتقية قدرة التالميذعلى اإلبشاء  تصنيف الكلمات وسيلة بطاقة

سالمية الثابويّة اإلدرسة السابع يف امل الفصلة على تالميذ يبي رجت شبه )دراسة املوجّه

 .(شيأميس  -احلكومية السادسة 

 حتقيق البحث:   الثابي الفصل

 من بيان السابق قدمت الكاتبة  حتقيق البحث مايلى:

قبل استخدام   الرتكي تعليم لتالميذعلى اإلبشاء املوجه  يف كون قدرة اكيف ت .1

املدرسة الثابوية اإلسالمية بالسابع  الفصلبطاقة تصنيف الكلمات  يف 

 ؟شيأميساحلكومية السادسة 



 

 

بعد استخدام  الرتكي تعليم لتالميذعلى اإلبشاء املوجه  يف كون قدرة اكيف ت .2

املدرسة الثابوية اإلسالمية السابع ب الفصلبطاقة تصنيف الكلمات  يف 

 ؟شيأميساحلكومية السادسة 

بعد استخدام  الرتكي تعليم إلبشاء املوجه  يف قدرة التالميذعلى ا ترقية كيف .3

املدرسة الثابوية اإلسالمية السابع ب الفصلبطاقة تصنيف الكلمات  يف 

 ؟شيأميساحلكومية السادسة 

  أغراض البحث:   الفصل الثالث

 بناء على حتقيق البحث السابق فيوجه هذا البحث إىل حتصيل األغراض الآلتية: 

قبل استخدام   الرتكي تعليم لتالميذعلى اإلبشاء املوجه  يف معرفة قدرة ا .1

ملدرسة الثابوية اإلسالمية السابع با الفصلبطاقة تصنيف الكلمات  يف 

 .شيأميساحلكومية السادسة 

بعد استخدام   الرتكي تعليم لتالميذعلى اإلبشاء املوجه  يف معرفة قدرة ا .2

درسة الثابوية اإلسالمية املب السابع الفصلبطاقة تصنيف الكلمات  يف 

 .شيأميساحلكومية السادسة 



 

 

بعد   الرتكي تعليم لتالميذعلى اإلبشاء املوجه  يف قدرة ا  ترقيةمعرفة  .3

املدرسة الثابوية ب السابع الفصلاستخدام بطاقة تصنيف الكلمات  يف 

 .شيأميساإلسالمية احلكومية السادسة 

 : فوائد البحث  الفصل الرابع

متنى هذا البحث فيه فوائد  ،مشاكل البحث وأهدافه املذكور قبلبناء على 

 كما يلي :

  للمعلمني: - أ

التعليم طريقة  استخدام عسى أن يكون هذا البحث منهجا يف -

 .املختلف

املستخدمة  كي رتعسى أن يكون هذا البحث وسيلة يف طريقة تعليم ال -

 حلصول على اآلثار التعليم املسرور املتنوع لتالميذ.

يف تعلم اللغة  اتدافعهم لينشطوا وميهرولتالميذ أن بتائج هذه الدراسة او - ب

 .كي رتالعربية خاصة ال



 

 

بفسها أن تكون بتائج هذه الدراسة حصلت على تصور واضح  كاتبةولل - ج

 .العربية وزيادة من املعلوم لتالميذكي  رتتعليم الاليف 

 أساس التفكري:   الفصل اخلامس

تساعد على وعملية التعليم و التعلم  أداة ميكن أن تساعد يف  يھ التعليمل ئساو

حتى بتتمكن من حتقيق أهداف التعلم بشكل أفضل  ،توضيح معنى الرسالة اليت مت 

 (.8-7: 2013وبصورة  )جيجيف كوستابدي و بامبابج سوجيفطا ، 

التعلم املستخدمة مع األهداف التعليمية اليت يتعني  لوسائ ميكن تكييف 

، كما  ليقها من أجل مساعدة الطالب يف عملية الفهم. هناك عدة أبواع من الوسائحتق

املقسمة إىل ثالثة  لإىل بوع الوسائ بالنظر( 126-124: 2006وزين ) راذكرها مج

وسائل بطاقة . مسعية بصريةووسائل  بصرية وسائلو  وسائل مسعيةأجزاء ، وهي 

يف شكل بطاقات املفردات اليت ميكن  بصرية لهو أحد الوسائتصنيف الكلمات 

 استخدامها يف عملية التعلم.

مجيع الطالب ليكوبوا بشطني. ميكن إىل  التعلم اجليد هو التعلم الذي يشمل  

وسائل  ك الطالب يف عملية التعلم بنشاط.إشرا وسائل بطاقة تصنيف الكلماتلـ



 

 

اهتمام ودائم ، كما  بديل باإلضافة إىل إشراك الطالب مع بطاقة تصنيف الكلمات 

 .يعمل على حتفيز اهتمام الطالب واهتمامهم باملشاركة الفعالة يف عملية التعلم

واأللعاب. ويشمل التطبيق  لبطاقة تصنيف الكلمات هي مزيج من الوسائ 

واأللعاب  لالطالب السلبيني والناشطني. هذا املزيج من الوسائ ، إمّامجيع الطالب 

طالب وجذهبم بشكل كبري للمشاركة بنشاط يف عملية قادر على حتفيز جذب ال

التعلم. للقيام هبذا التعلم ، من الضروري إعداد البطاقات اليت حتتوي على املفردات 

 (.87-86بيل الرمحواتي : وفتح املوجي  وفقا للمواد املقدمة )

تتم بواسطة اخلطوات على النحو  اتيف التعلم باستخدام بطاقة تصنيف كلم

 التايل:

 الطالب إىل جمموعات  وِفقا لعداد الطالب املعلم ينقسم -

يعطي املعلم تعليمات حول آلية بطاقات تصنيف الكلمات )ألعاب الثقوب(   -

 لكل جمموعة.

تقوم كل جمموعة بالبحث والفرز وفقًا لتعليمات اجملموعة اليت يقدمها املعلم على   -

 أمساء. 4أشكال فعل وصفتني و  3سبيل املثال ، حتتوي غرزة واحدة على 



 

 

يقوم الطالب بالبحث ومناقشة وتصنيف الكلمات حس  األجزاء اخلاصة  -

 .هبم

 بتائج املناقشة.ممثلًا لعرض   بعد اكتمال اللعبة ، ترسل كل جمموعة -

يقوم املعلم بإجراء التقييم من خالل اإلشارة إىل اخلطأ أو رؤية عدد الكلمات   -

 اليت اخرتقت بشكل غري صحيح. 

ء اللغة اليت هلا قواعدها يف تعلم اللغة العربية هناك عناصر اللغة ، وهي أجزا 

ملة رف( وبظام اجلص، جزء واحد من عنصر اللغة هو ترتي  الكلمات )اخلاصة

أو القواعد بالعربية )أمحد فؤاد أفندي  كي الرت( الذي غالباً ما بشري إليه باسم حنو )

(. القواعد هي مصطلح من قواعد اللغة أو باللغة العربية تسمى 104: 2012، 

. التعريف الذي قدمه علماء اللغة حول القواعد النحوية ، من بني أمور أخر  ، قواعد

فخر الرجي  ( املقتبس من قبل عزيز1: 1980ر )هو ما عرب عنه كوك و سوت

: "جمموعة من القواعد اليت يتحدث ويكت  هبا الناس " أو  النحو هو ( 2009:213)

يف  الناس"الوصف املكتوب لقواعد اللغة". جمموعة من القواعد اليت يستخدمها 

 التحدث والكتابة أو القواعد هي وصف مكتوب لقواعد اللغة.



 

 

احلفاظ على األخطاء الشفهية منها  دورًا مهمًا للغة العربيةكي  كان الرت 

هو مساعدة الطالب على استخدام  كي الرتالغرض الرئيسي من تعليم و .واملكتوبة

: 2012اللغة العربية )الشفوية واملكتوبة( بشكل صحيح بطريقة معقولة )عزيز وإرتا ، 

أن  فخروراجيقبل  ( من61:  1986توعيمة :(. عالوة على ذلك ، يشرح )263

)بناء  النحويهو إتقان مبادئ اللغة العربية املدرجة يف دراسة  كي  العربيالرتإتقان 

 منفصل.أو  متصل)مورفولوجيا( ، على  الصرفاجلملة( و 

إن الغرض من تعلم اللغة ليس هو أن يتمكن الطالب من حفظ جمموعة من  

أن يعطي التفاهم بشكل  القواعد فقط. ولكن حتى يتمكنوا من فهم جيد ميكن

كل اجلملة العربية أساس إتقان مجيع أبواع املهارات  صحيح. إن إتقان بنية اللغة وهي

اللغوية ، سواء كابت مهارات إجيابية متقبلة )االستماع والقراءة( ومهارات إبتاجية 

بشطة )التحدث والكتابة(. وبالتايل ، ميكن القول أن الغرض الرئيسي من تدريس 

اللغة هو فهم معابي معينة من بنية اللغة املستخدمة من قبل املستخدمني  قواعد

 (242: 2012روريزي خعزيز ف) اللغويني.



 

 

أحد أشكال الكشف عن حمتويات القل  والعقل من خالل  هو اإلبشاء 

( هو بشاط 347: 2012فخرورزي و ايرتا حميودين  )وفقا لعزيز  اإلبشاءالكتابة. 

 .اجلمل بشكل صحيح وفقا لقواعد النحو علىرتتي  الكلمات ل

املوجه  اإلبشاء. ميكن أن يكون شكل اإلبشاء املوجه أحد من بوع اإلبشاء 

يف شكل كلمات مطابقة ، أو فقرات متساوية ، أو الكلمات اليت يتم جتاهلها ، أو ملء 

و عدة الكلمات الفارغة ، أو كتابة الكلمات ، أو تكوين اجلمل ، أو اجلمع بني مجلتني أ

 (.359: 2012، عزيز فخروريزي ) مجل ، أو تغيري أو حتويل اجلملة واجلملة الكمال

 على أن مؤشر القدرة  ةالباحث تمن خالل االطالع على الوصف أعاله ، خلص

 كالتايل: الثابويةملستو  مدرسة اإلبشاء املوجه 

 املعدة.قدرة التالميذ  على إكمال الكلمات احملذوفة باستخدام الكلمات  .1

 .قدرة التالميذ على ملء الكلمات الفارغة يف اجلمل .2

 قدرة التالميذ على ترتي  الكلمات غري املرتبة لتكون مجلة مفيدة. .3

 قدرة التالميذ على تغيري اجلملة املناسبة لنوع  و عدد فاعلها. .4

 قدرة التالميذ على استخدام الكلمات لتكون مجلة مفيدة. .5

 



 

 

 :اآلتيي البياب الرسم التفكرييف السابق،تصورالكاتبةأساس البيان وإليضاح

 1.1اجلدول  
 صورة البيان ألساس التفكري

 

 

 

 

 

 

  

 كلمات التعليم الرتاكي   باستخدام بطاقة تصنيف 

 ينقسم الطالب إىل جمموعات  وِفقا لعداد الطالب.1

 يعطي املعلم تعليمات حول آلية بطاقات تصنيف الكلمات لكل جمموعة. .2

تقوم كل جمموعة بالبحث والفرز وفقًا لتعليمات تعليمات اجملموعة اليت يقدمها املعلم على  .3

 أمساء. 4أشكال فعل وصفتني و  3سبيل املثال ، حتتوي غرزة واحدة على 

 يقوم الطالب بالبحث ومناقشة وتصنيف الكلمات حس  األجزاء اخلاصة هبم..4

 ا لعرض بتائج املناقشة.بعد اكتمال اللعبة ، ترسل كل جمموعة  ممثلً.5

ليت ميكن أن يقوم املعلم بإجراء التقييم من خالل اإلشارة إىل اخلطأ أو رؤية عدد الكلمات ا .6

 اخرتقت بشكل غري صحيح. 

 

 اإلبشاء املوجه على مؤشر القدرة 

 احملذوفة باستخدام الكلمات املعدة ـقدرة التالميذ على إكمال الكلمات .1

 ملء الكلمات الفارغة يف اجلمل.قدرة التالميذ على .2

 غري املرتبة لتكون مجلة مفيدة ـقدرة التالميذ على ترتي  الكلمات .3

 قدرة التالميذ على تغيري اجلملة املناسبة لنوع وعدد فاعلهاـ.4

 لتكون مجلة مفيدة. قدرة التالميذ على استخدام الكلمة .5
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 فرضية البحث:  الفصل السادس

الفرضية هي إجابة مؤقتة على صياغة مشاكل البحث )سوجيوبو، 

 ومن ثم حتقيق الفرضية املأخودة هو:(. 2008:84

يف قدرة التالميذ على اإلبشاء املوجه باستخدام  ترقيةعدم :  ريةالصفالفرضية 

  كي تعليم الرتبطاقة التصنيف الكلمات على 

يف قدرة التالميذ على اإلبشاء املوجه  ترقيةوجود :  الفرضية املقرتحة

 كي تعليم الرتباستخدام بطاقة التصنيف الكلمات على 

 ٪ فالفرضية :5باملستو  الداللة 

إذا كابت قيمة "ت" احلسابية أكرب من "ت" اجلدولية فالفرضية املقدمة 

احلسابية أصغر من "ت" اجلدولية (، وإذا كابت قيمة "ت" هناك فرقمردودة )

 (.ال يوجد فرقفالفرضية املقدمة مقبولة )

 

 

 



 

 

  : الدراسة املناسبة  الفصل السابع 

 :إن هذه الدراسة فيها البحث ذات صلة منها

كلية الرتبية  يف العربيةقسم تعليم اللغة  ، طال رمحة هدايةالبحث لسيد  .1

سنة  اإلسالمية احلكومية بابدوبجغوبوبج جاتي سوبان جبامعة والتعليم 

تعليم  الرتاكي   العربية  باستخدام  الطريقة  م حتت املوضوع " 2013

". فدل الباحث فيه على  اإلبشاء  املوجه ذاالستقرائية  لرتقية  قدرة  التالمي

يشري إىل وجود فهذا  أن هناك التطور السريع بعد استخدام هذه الطريقة

 إىل األول االختبارالقبلي منءلقا كل يفعلى اإلبشاء املوجه  التالميذقدرة ترقية

 الثابيإلىاالختبارالقبلي االختبارالقبلي ومن٪49 الثابي االختبارالقبلي

 االختبارالبعدي إىل األول االختبارالبعدي من وكذلك٪18الثالث

 الثالث االختبارالبعدي إىل الثابي االختبارالبعدي ومن٪35،65الثابي

9،2٪. 

 يف العربيةقسم تعليم اللغة ة طالب والبحث الثابي هو لسيدة  أيو فريمتاساري، .2

غوبوبج جاتي اإلسالمية احلكومية بابدوبج سوبان جبامعة كلية الرتبية والتعليم 

ستقرائية   على الطريقة االيتعليم الرتاك م حتت املوضوع " 2014سنة 



 

 

 ةالباحث ت". فدلالتالميذ عليهاوأثره يف استيعاب  بأسلوب اجلدول التصنيفي

يشري إىل وجود فهذا  فيه أن هناك التطور السريع بعد استخدام هذه الطريقة

إن املتوسط على  على استيعاب الرتاكي  التالميذقدرة  ترقية

 يف معيار التفسري. 79 - 70وهو  تقع  بني 73،09قدر

البحث األول  وينطلق من ذلك، هناك طرف أخر خيالف للبحوث السابقة منها

أيو  . والبحث الثابى لسيدةاستخدام الطريقة استقرئيةمركز على  رمحة هدايةلسيد

 باحثةوأما ال. مركز على الطريقة استقرائية بأسلوب اجلدول التصنيف فريمتاساري

باستخدام وسيلة بطاقة  كي  الذي يركز ويؤكد على تعليم الرت فتقدم البحث

  لقدرة التالميذ على اإلبشاء املوجه. التصنيف الكلمات


