
 
 

1 
 

 الباب االول

 مقدمة

 الفصل األول : خلفية البحث 

 2015)بافضل،  والطالب املعلم بني والتفاعل التواصل عملية هو التعلم     

 هو التعلم أن على 2003 لعام 22 رقم الوطين التعليم نظام قانون ينص( 11: 

 كعملية التعّلم". التعلم بيئة يف التعلم وموارد املعلمني مع الطالب تفاعل عملية"

 على القدرة حيّسن أن ميكن الذي اإلبداعي التفكري لتطوير املعلمون يبنيها تعّلم

 املوضوع. إتقان لتحسني كمحاولة جديدة معرفة بناء

اللغة هي سلسلة من الكلمات واجلمل اليت حتتوي على معنى يف ذلك 

(. هذه 148:  1982علي اخلويل ) قالواليت وافق عليها جمتمع معني. كما 

اللغة هي نظام يف شكل رموز صوتية اعتباطي وميكن استخدامها لبادل 

 املشاعر بني أعضاء اجملموعة اللغوية.
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 ولدت لغات جمموعة هي والعربية ، العربية هي العامل يف اللغات إحدى

 لغة أيًضا هي العربية اللغة. وحام سام بين لغة أيضا تتضمن واليت الساميني من

 كما عربية دولة 22 به ويتحدث املسلمون يعتقده الذي اإلهلي والكتاب القرآن

 ، اخلويل علي) نفسها اإلسالم لغة يف مذكور هو كما املسلمني ملاليني معروف هو

1982 :21) 

 هي العربية اللغة ألن هذا. املسلم حياة يف جدًا مهم دور العربية للغةا

 املعرفة مبشكلة املتعلقة الكتب معظم. العامة أو الدينية سواء ، العلوم لغة

 .العربية اللغة تستخدم الدينية

 تتزايد. العامل يف األخرى اللغات بني متميزة مبكانة العربية اللغة تتمتع

 اخلويل علي حممد) احلديث العصر يف خاصة ، يوم بعد يوما العربية االحتياجات

، 2010 :22) 
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 هو :  العربية للغةا اإلحلاح عامل

 من العربية اللغة إىل ماسة حاجة هناك وبالتايل. القرآن لغة هي العربية اللغة. 1

 من واحملظورات األوامر خمتلف ومعرفة القرآن وفهم لقراءة املسلمني مجيع قبل

 .الشرعية القوانني من غريها عن فضال ، اهلل

 فإن وبالتايل. العربية باللغة ذلك تفعل وبالتأكيد ، الصالة لغة هي العربية اللغة. 2

 تعلم فإن ، لذلك. لإلسالم األساسية باألركان وثيًقا ارتباًطا ترتبط العربية اللغة

 .إلزامي مسلم لكل العربية اللغة

 ، حممد النيب تقاليد وفهم قراءة املسلم أراد إذا ، احلديث لغة هي العربية. 3

 .العربية اللغة يفهم أن فعليه

وقف اللغة العربية من حيث االقتصاد. يف اآلونة األخرية ، تطور اقتصاد . 4

العربية بسرعة كبرية مع وفرة إنتاج النفط واملعادن. هذه الظروف تعزز 

 .توازن احلياة يف األمة العربية من االقتصاد ومن السياسة
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 أكثر قبل من أوىل كلغة العربية اللغة تستخدم. العربية اللغة مستخدمي عدد. 5

 إىل. اإلسالمية الدولة أحناء خمتلف يف ثانية وكلغة العربية الدول من اثنتني من

 هذه ألن العربية اللغة تعلم من الكثري اإلسالمية البلدان يف يوجد ذلك، جانب

 . بدينها وثيًقا ارتباًطا ترتبط اللغة

 أمر صحيح بشكل الدينية التعاليم فهم أن فهم لديها دينية كلغة العربية اللغة 

 بشكل الدينية التزاماته ينفذ أن املسلم على املستحيل من. للمتابعني منه بد ال

 التعاليم أن حني يف ،(اإلسالم) دينه بتعليم حمدودة معرفة لديه يكن مل إذا صحيح

 وفقا ، لذا. العربية اللغة يستخدمان اللذين والسكون القرآن يف متضمنة اإلسالمية

 ، مهتدي أمحد) صحيح بشكل الدينية التعاليم لفهم املفتاح هو العربية اللغة له

2009 :2) 

 مؤسسات إندونيسيا يف توجد ، للمسلمني العربية اللغة أمهية إىل وبالنظر

 التعليم بنظام املتعلق 2003 لعام 20 رقم القانون يف. رمسية وغري رمسية تعليمية

 منظمة تعليمية قنوات عن عبارة هي الرمسية التعليم مؤسسات إن يقال ، الوطين
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الثانوي  التعليم ومؤسسات ،(SD/SMP)األساسي التعليم من تتألف ومدّربة

(SMA/SMK)، يف حني ينص التعليم غري الرمسي يف  .العايل التعليم ومؤسسات

الوطين على أن مؤسسات التعليم غري بشأن نظام التعليم  3003لعام  20القانون رقم 

الرمسي هي قنوات تعليمية رمسية تنفذ بطريقة منظمة ومدّرسة تتألف من 

جمموعات تنظيم األسرة ، وجممعات رعاية األطفال ، واملؤسسات اخلاصة، 

، وجمالس التعليم ، ومؤسسات التدريب ،  (TPQ)حديقة القرآن  واالستوديوهات،

:  2017،  ابراهيم بافضل)واملدارس الداخلية اإلسالمية  ة،ومراكز التعلم اجملتمعي

61) 

 الداخلية املدارس فإن ، اإلسالمي التعليم مؤسسات من واحدة باعتبارها

 يتقنون علماء الطباعون هؤالء بني ومن. اجملتمع يف مهمة ومهام أدوار هلا اإلسالمية

 ويتعلمون ، الدينية الشريعة تنفيذ يستطيعون الذين املسلمني ويثقفون ، الدينية العلوم

 الديين اجلمعيات بتكوين الصلة ذات األساسية القدرات األشياء متتلك حبيث

  (161: 2010 ، عمر البخاري)
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تعلم اللغة العربية يف مؤسسات غري  ,يف كل تعلم اللغة العربية ،بشكل عام

موعظمها باللغة  ,ر الدينيةمثل معهد اإلسالمي يهدف اىل زيادة فهم املصاد رمسية

وبالتأكيدلن يتم فصلها عن مصطلح القواعد. كلمة  ,العربية. تعلم اللغة العربية

 ،املعنى األساسي القواعد هو شكل من أشكال مجع من كلمة قاعدة

 ,وتسمى أيضا علم األدوات ، القاعدة.القواعد يف اللغة العربية ،األساس،العقل

اثنني من املتخصصات العلمية مبا يف ذلك النحوى و الصرف. مت مجع  وتتألف من

نحوى ألول مرة من ابو األسود الدؤيل بناء على أمر من اإلمام علي كرمه اهلل ال علم 

ملزوم على اإلمام معاذ بن وجهه )شرح خمتصر جدا(. يف أن علم الصرف ألول مرة 

 ( iii : 2011أبازا ، )  لماء من كفة )الصرف الواضح(.الع ,مسلم

يهدف تعلم اللغة العربية إىل متكني الطالب من إتقان اللغة العربية 

كمتحدثني أصليني أو على األقل عدم االقرتاب من املوقف ، وتعزيز قدرة 

الطالب على فهم اللغة العربية عند االستماع ، وميكنهم التحدث باللغة العربية 

ة مع فهم بشكل صحيح ودقيق ، وميكن قراءة الكتابات العربية مصحوب
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 ، جويريه دهالن) واضح ، وميكن أن يكتب اللغة العربية حبرص وسالسة

1992  :19)  

ونظرية الفروع منها : نظرية الوحدة ،  تعلمية اللغة العربيةنظريتان يف  كهنا

اليت تعطي منطا مهيمنا يف البالد ويتم التعرف عليها ملسامهتهم يف فهم التعلم باللغة 

العربية. يتم تطبيق كل من هذه النظريات على مستويات التعليم اإلبتدائي 

 والثانوي والعايل. 

 بفصل تلتزم نظرية هي الفروع نظرية باسم املعروفة أو الفروع النظرية

 اليت النظرية هي الوحدة النظرية الوحدة نظرية. العربية اللغة تعلم يف املادة

 فروعًا وليست ، ومتشابكة متداعمة ، مرتابطة ، ككل العربية اللغة إىل تنظر

 البعض.  بعضها عن ومفصولة بذاهتا قائمة

 املواد عرض يف أقيمت اليت النظريات من واحدة الوحدة النظرية تعترب

. عالفورو نظرية إىل باإلضافة دونيسياإن يف أجنبية كلغة العربية للغة التعليمية

ومها نظرية الوحدة. كلمة  ,كلمتني من اشتقاقية نظرية الوحدة يأتي مصطلح
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 2015، النور جبل)املشاهدة  أو النظر تعين واليت نظر كلمة من تأتي" نظرية"

 :180)  

 العربية اللغة ترى اليت العربية اللغة تعلم يف نظرية هو نظرية الوحدة

التعلم باستخدام .البعض بعضها عن منفصلة ال ، متفرعة ال ، مرتابطة كوحدة

لذلك ينعكس أن اللغة هي يف الواقع نظام  العربية اللغة تعلم يفنظرية الوحدة 

م يميكن أن يتقن فقط من خالل توجيه حول موضوع. لذلك ، يف عملية تعل

يتم دمج مجيع جوانب التعلم يف وحدة واحدة  اللغة العربية مع النظرية الوحدة 

غري منفصلة حبيث ميكن حتقيق األهداف التعليمية اليت مت حتديدها من خالل 

موضوعات التعلم. يتم تطبيق هذه النظرية عادة يف املستوى األساسي إىل 

للمبتدئني الذين يرغبون  سبةاملستوى الثانوي ، مع اعتبار أن هذه النظرية منا

  (2011 : 8بييت ميلو ،  ) يف تعلم اللغة العربية



9 
 

 
 

 مييزبيت  معهدواستنادًا إىل النظريتني املوصوفتني أعاله ، فإن 

، ألن مادة عربية  الوحدةاإلسالمي يف تعلم اللغة العربية تستخدم نظرية 

 .وغريها قراءة،  صرف، نحوىتتضمن مواد مثل

هناك العديد من العقبات و الصعوبات ايل  ,اللغة العربيةم ييف تعل

تواجهها ظلبة وهي صياغة النظريات حنوى و صرف. من هذه القيود احلل 

 ، وعلم لرتمجة الكتب باللغة العربية،  هو تعلم قراءة كتب النحوى و صرف

 وتعلم لكيفية فهم نظريات هذه الكتب. 

و صرف بطريقة سهل  كتاب التمييز هو حل لصياغة نظرية حنوى

وممتعة للتعلم . إن الطريقة اليت جتعل األطفال يف املرحل اإلبتدائية و أي 

ميكن أن تكون ذكية يف ترمجة القران و الكتب , شخص يستطيع قراءة القران

وال يستغرق األمر سنوات حتى يتمكن من  ،ساعة 100الصفراء خالل 

   (2013ابازا : قراءة الكتاب األصفر )
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معهد بيت التمييز م اللغة العربية باستخدام مواد التمييز يف يمزايا تعل

اإلسالمى هي من بني أمور جتعل السولة على األطفال من سن مبكرة أن يكونوا 

و كتاب الصفراء و تسهيل تعلم اللغة العربية  قادرين على التحددث بالقران

اغة نظرية اساس صرف و للمبتدئني.ألن هذه املواد التعليمية االتمييز هو صي

 حنو. 

بناء على ااملالحظات واملقابالت يف معهد بيت التمييز اإلسالمى 

يتم تصنيف اللغة العربية باستخدام مواد تدريس التمييز أو املعروفة  ،إندرامايو

 بشكل أكرب باسم طريقة التمييز إاى اربع منها : 

)طالبة يستطيع لرتمجة القران(   1. متييز 1  

)طلبة يستطيع قراءة الكتاب األصفر(  2. متييز 2  

)طلبة يستطيع ترمجة ويعلم القران و الكتاب األصفر(  3. متييز 3  

الكتاب األصفر الرقمي( ) 4. متييز 4  
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حيث تعلم اللغة العربية  2متييز  يركز املؤلف بنفسه أكثر على البحث يف

ذكياء يقرأون الكتاب األمتييز جيعل طالب أو تلميذ  باستخدام مواد تدريس

هي يف الواقع مادة تعليمية أو طريقة متييز ولذلك ، فإن املواد التعليمية  األصفر.

 لقراءة الكتب الصفراء بسهولة وسرعة.طالب ميكن أن تقدم 

وباإلشارة إىل نتائج املالحظات واملقابالت ، من خالل النظر إىل الظاهرة           

كتاب يف تعلم اللغة العربية باستخدام اإلسالمي مييزالتبيت  معهداليت حدثت يف 

يريد  ,لتحليل هذه املشكلة، أراد املؤلف أن يعرف كيف تعلم الطالب. املييز

    الكاتب أن يبحث عنها يف دراستها احلالة باملوضوع.

يف حتصيل الطلبة الدراسي فيها  عالقتهتعليم اللغة العربّية باستخدام كتاب التمييز و  

 )دراسة احلالة يف املستوى الثاني مبعهد بيت التمييز اإلسالمى إندرامايو(

الثاني : حتقيق البحث الفصل   

 وأما أغراض هذا البحث فهي كما يلي : 



12 
 

 
 

يف معهد بيت التمييز . كيف تعليم اللغة العربية باستخدام كتاب التمييز 1

 اإلسالمى إندرامايو ؟ 

. كيف حتصيل الطلبة الدراسي يف تعليم اللغة العربية باستخدام كتاب 2

؟  التمييز يف معهد بيت التمييز اإلسالمى إندرامايو  

تعليم اللغة العربية باستخدام كتاب التمييز على حتصيل  عالقةكيف . 3

 الطلبة الدراسي يف معهد بيت التمييز اإلسالمى إندرامايو ؟

 البحث  الفصل الثالث : أغراض

 كما سبقه بيانة يف حتقيق البحث فأغراض البحث كما يلي :         

. معرفة تعليم اللغة العربية باستخدام كتاب التمييز يف معهد بيت التمييز 1

 .اإلسالمى إندرامايو

حتصيل الطلبة الدراسي يف تعليم اللغة العربية باستخدام كتاب التمييز . معرفة 2

 .التمييز اإلسالمى إندرامايويف معهد بيت 
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تعليم اللغة العربية باستخدام كتاب التمييز على حتصيل الطلبة  عالقة. معرفة 3

 .الدراسي يف معهد بيت التمييز اإلسالمى إندرامايو

 الفصل الرابع   : فوائد البحث 

نتمنى على حصول  ،املذكور من قبلبناء على مشاكل البحث وأهدافهه        

 هذا البحث فيه فوائد كما يلي : 

إلضافة املعرفة اخلاصة حول املواد التعليمية واألساليب  بالنسبة للمؤلف .1 

 واالسرتاتيجيات يف تطوير التعلم

. بالنسبة لألكادمييية : 2  

كمدخل للمعلمني أو املعلمني العرب احملتملني يف حتديد طرق التعلم البديلة(  . .1 

.ميكن استخدام نتائج هذه الدراسة كمرجع للمعلمني يف تنفيذ التعلم العربي(  .2 

املدرسي العام هو املسامهة األفكار من أجل تطوير تطبيقات  معلمبالنسبة للت.( 3

 .التمييز يف املدارس بالتطبيق التعلم باستخدام كت
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 الفصل اخلامس  : أساس التفكري

م له معنى اخلطوط العريضة لالجتاه للعمل يف حماولة لتحقيق هدف يالتعل

حمدد سلفا. ميكن أن ُيفسّ ر التعلم املرتبط بالتعليم والتعلم على أنه األمناط العامة 

احملددة والتعلم لتحقيق األهداف  ألنشطة املعلمني والطالب يف حتقيق أنشطة التعليم 

 ( 5:  1997) شيفول البحر مجراه ، 

املادة التعليمية هي جزء من املوارد التعليمية اليت ميكن                          

تفسريها شيًئا حيتوي على رسالة تعلم ، خاصة وعامة بطبيعتها ميكن استخدامها 

 ملصلحة التعلم 

(96: 2006)موليسا ،   

 HMS Kabanور تألول مرة بناء على طلب اساذ الدوك ,هذه الكتاب التمييز

إلجراء البحوث ،  (MM،  زااحلج إىل اإلمام الشافعي يف مصر إىل املؤلف )أبامن 

حبيث ميكن لألطفال اإلندونيسية تقليد اإلمام الشافعي الذي كان من سن مبكرة يف 

 كان جيدا يف تعليم القرآن ، احلديث والتفسري يف جمال العلوم  10سن 
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 (.184: 2015)دينا روماني ، 

 متييز تنقسم اىل اربعة اجملموعة : 

: يستطيع الطالب لرتمجة القران  1أ( متييز   

:  مؤشر اإلجناز  

على قراءة القران بشكل متقطع  الطالب يستطيع -  

على التفسري و ضمائر الطالب  يستطيع -  

و مفتوح املعجم  9يستطيع الطالب على جمرد  -  

كتاب األصفر بدون ترمجة: يستطيع الطالب على قراءة ال 2ب( متييز   

:  مؤشر اإلجناز  

يستطيع الطالب على قراءة الكتاب األصفر  -  

يستطيع الطالب على مفهوم اإلعراب  -  
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يستطيع الطالب مفهوم مجلة و شبه اجلملة  -  

: يستطيع الطالب على ترمجة و يعلم القران و الكتاب األصفر  3ج( متييز   

:  مؤشر اإلجناز   

يستطيع الطالب ان يشتغيل كمبيوتر و مكتبة الشاملة الذي حيتوي على ما ال يقل 

(2014:  174كتاب ميكن الوصول إليها جمانا ) مكراجي ، 7250عن   

التمييز منها :  خطوات تعليم اللغة العربية باستخدام كتاب  

. البيان على القواعد 1  

. إعطاع األمثلة 2  

. تكرار املادة 3  

. تقوية القواعد من خالل الغناء 4  

يف تطبيق القواعد . طالب تدريب 5  
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نتائج التعلم هي النجاح الذي حققه الطالب ، أي حتصيل الطالب يف املدارس 

(1989:  82. ) و. وينكيل ،  اليت تظهر يف شكل األرقام   

نتائج تعلم الطالب ملعظم األشخاص تعين االختبارات أو االختبارات أو 

)  احلصول على مؤشر لتحديد جناح الطالب االختبارات. الغرض من االختبار هو

( 1980:  25وينارط سرمخد ،   

:  مؤشرات اإلجناز يف تعلم التأميذ الثاني هي   

يستطيع الطالب قراءة الكتاب األصفر( 1  

الطالب قادرون على فهم "روب( 2  

يستطيع الطالب فهم عدد الطالب وعددهم( 3  

:  استنادًا إىل اإلطار املوصوف أعاله ، ميكن ذكره يف خمطط حبثي ، كما يلي  
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 الطالب

 تعليم اللغة العربية باستخدام كتاب التمييز

(السني  )مغري 

. البيان على القواعد 1  

. إعطاع األمثلة 2  

. تكرار املادة 3  

. تقوية القواعد من خالل الغناء 4  

. طالب تدريب يف تطبيق القواعد 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حتصيل الطلبة الدراسى يف تعليم اللغة العربسة

( لصادا تغريم)   

كتب العربية. يستطيع الطالب على قراءة 1  

. يستطيع الطالب مفهوم اإلعراب 2  

. يستطيع الطالب مفهوم اجلملة و شبه اجلملة3  

 

 

 

 

 

 

 عالقة
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 الفصل السادس  : فرضية البحث

الفرضية هي إجابة مؤقتة ملشكلة البحث اليت حتتاج إىل إثبات          

احلقيقة. وتكشف الفرضية عن إجابة مؤقتة تستند إىل افرتاض أساسي 

)افرتاضات وفرضيات( يستخدم يف اإلطار الذهين. إذا كان االفرتاض 

األساسي هو الفكر الذي يسمح لنا بإجراء حبث حول مشاكلنا ، فإن 

مؤقتة حيددها الباحث ، ولكن ال يزال يتعني إثباهتا الفرضية هي حقيقة 

 واختبارها ، أو اختبار حقيقتها 

 (2006:  25) سوهرسيمي اريكونط ، 

( تعليم 1ومها املتغريات ) ,تتضمن املشكلة قيد الدراسة متغريين         

عالقته  (2و ) Xالرموز  اللغة العربية باستخدام كتاب التمييز اليت تعطى

 .Yالدراسى اىل تعطى الرموز على حتصيل الطلبة 

 :  وهكذا ، فإن الفرضية يف هذه الدراسة هي على النحو التال
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Ho  : على  التمييز كتابم اللغة العربية باستخدام يبني تعل عالقةال يوجد أي

  حتصيل الطلبة الدراسى

Ha  :على  التمييز كتابم اللغة العربية باستخدام يبني تعل عالقة يوجد أي

  حتصيل الطلبة الدراسى

٪ ، الختبار حقيقة الفرضية ، 5الختبار الفرضية باستخدام مستوى داللة 

 : يكون ذلك باستخدام الصيغة

hitungt  >اذا .عالقةيعين أن هناك ، مرفوض nol )o(Hثم الفرضية   table> t hitung  tاذا 

tabelt   ثم الفرضيةnol )o(H عالقةيعنى غري  ،مقبول . 

 الفصل السابع  : البحوث املناسبة 

 إن هذه الدراسة فيها البحث ذات صلة منها  : 

الرتبية اإلسالمية يف اجلامعة الرتبية اإلندونيسيا طالبة قسم  ،دينا روماياني .1

ز يف ترمجة القرآن كتعليم الرتبية يفاعلية طريقة التمي حتت املوضوع "
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إن القيم املتولدة يف هذه الدراسة هي استخدام طريقة ". اإلسالمية

أكثر فاعلية يف ترمجة تعليم القرآن مقارنة باستخدام الطرق  التمييز

ويتجلى ذلك من متوسط درجة درجة التحكم األويل من  التقليدية.

متوسط درجة االختبار  ٪ من الدرجة املثالية(. كان 45.95) 22.97

٪ من الدرجة املثالية(. بينما  45،63) 22.81األويل للصف التجرييب 

٪ 48،43) 24،22كان متوسط درجة االختبار النهائي للصف التجرييب 

من الدرجة املثالية(. كان متوسط درجة االختبار النهائي للصف 

ط درجة ٪ من الدرجة املثالية(. يرتجم متوس61،47) 30،74التجرييب 

N  يف حني تبلغ 3،92إىل درجة التحكم يف القرآن الكريم بنسبة ، ٪

التمكن من ترمجة طالب القرآن يف  ٪.28،40النسبة يف الفصل التجرييب 

الصف التجرييب باستخدام طريقة التمييز أعلى من درجة التحكم 

 باستخدام الطرق التقليدية.

 جباندون اإلسالمية احلكومية جاتي غونونجفوزية ، طالبة جامعة سونان  يالف .2

"فاعلية الطريقة التمايزية يف الذاكرة يف دراسة القرآن يف  حتت املوضوع
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املدرسة الداخلية اإلسالمية". القيم اليت مت إنتاجها يف هذه الدراسة هي 

اليت تؤثر على الذاكرة يف دراسة القرآن. ميكن تفسري هذا  التمييزطريقة 

، أي وجود  التمييزعديد من اخلصائص املوجودة يف طريقة التأثري من خالل ال

عملية تكرارية بروفة متقنة ، ثم هناك اسرتاتيجية تعلم ذاكري يتم حفظها 

باستخدام اخليال والكلمات املصنوعة باستخدام األغاني الشعبية. وهذا 

ختزين املعلومات ، ألن املعلومات ذات معنى حبيث ميكن  الطلبةيسهل على 

 ا بسهولة إىل ذاكرة طويلة املدى.نقله

سوراكارا الرتبية اإلسالمية قي اجلامعة حممدية طالبة ،أريين رينا راتيح .3

دراسة تطبيق طريقة التمّيز يف الرتمجة القرآنية يف  حتت املوضوع "

إن القيم املتولدة يف هذه ". جامعة ميشائيل جروبانغان سريينجان

الدراسة هي أن تطبيق أسلوب التاميز يف تعلم القرآن الكريم يعترب 

فعااًل. وتشمل العوامل الداعمة توافر املوارد البشرية املهنية واملؤهلة ، 

وتوافر شركاء التعاون املتبادل املنفعة إىل جانب طريقة تاميز املمتعة 

بيا. العامل احملدد هو العدد احملدود واملمتعة ووقت الدراسة القصري نس
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، مما يؤثر على نسب الطبقة الكبرية  التييزمن املوارد البشرية من فريق 

غري املتوازنة ، مما يقلل من فعالية التعلم وبيئة التعلم اليت تكون أقل 

مالءمة ، باإلضافة إىل اجلدول الزمين احملدود لالجتماعات بسبب 

اإلضافية إلعداد االمتحانات النهائية  جدول زمين متضارب للمواد

 الوطنية.


