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 ميذى تالعل تعليم مهارة الكتابة ابستخدام طرائق اإلمالء ابلتطبيق
 املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية "تورين" ماالنج

 
 عزة الليلة

 املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية "تورين" ماالنج
 

لعل من انفلة القول وفضوله اإلشارَة إىل أمهية مهارة الكتابة يف تعليم :ملخص
اللغة العربية، وارتباَط تطور طرائق اإلمالء بتطورها. وما آل إليه أمرُ تعليم اللغة 

وعامّة  الثانوي العربية من ضعٍف عاّم جتاوز التالميذ يف مجيع مراحل التعليم
مما  .املثقفني وغري املختصني إىل غري قليل من ذوي االختصاص يف علوم العربية

ال يكاد يربأ منه انتشاُر األخطاء اللغوية الشائعة يف الكتابة والنطق، على 
اختالف أنواع الكتابة، وتفاوت مستوايت أصحاهبا، وفشوُّ العاميّات، مع كبري 

، واستئثارها بغري قليل من االهتمام والذيوع قصورها عن التعبري العلمي الدقيق
يف وسائل اإلعالم املكتوبة واملرئية واملسموعة، فضاًل عمّا تلقاه من دعم 
جهاٍت كثرية لدواٍع عّدة، بل تعّدى استعماُُلا األموَر احلياتية إىل كثري من 

س املدار الفصول والقاعات الدراسية يف مجيع مراحل التعليم ويف غري قليل من 
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. على أن أكثر ما مهارة الكتابة، ممّا أسهم يف زايدة ضعف التالميذ يف الثانوية
املدرسة الثانوية  يفالناجتة األخطاء الكتابية يتجّلى به الضعف ابلعربية هو 

 .الصحيح اإلمالءعن عدم معرفة أصول اإلسالمية احلكومية "تورين" ماالجن
 

 اإلمالء مهارة الكتابة، طرائقالكلمات األساسية: 
 
 مقدمة 

مة رة مهملهالكتابة هي إحدى املهارات األربعة األساسية. وهذه اا
انت اللغة ن مكو د مجدا ىف التدريس. وتعليم الكتابة العربية ينطوي على العدي

كونون ية ال ادع تالميذ)اُلجائية والنحو واملفردات وعالمات الرتقيم(. فال
وهي  ألخرىاات جاهزة للعرض على الكتابة، وهم حيتاجون إىل مساعدة املهار 

ة اهج ملمارساملن ة أوحيتاجون إىل الطريق املدرسةاحلركية البصرية. والطالب يف 
 صوصالكتابة يف جمموعة متنوعة من النصوص على أساس منتظم. الن

رات الفق االتوالرسائل، واملقاإلبداعية، مثل القصائد والقصص القصرية، 
تقرير   ا مثلظيمالسرد الوصفي، والسماح جلعلها أكثر الضوابط خللق النص تن

 كتاب أو فقرة القياسية. لضمان النجاح ىف فصول الدراسية.
قبل تعلم الكتابة هي كفاءهتم للرسم  تالميذفاملهارة األساسية لل

قة اجليدة للحصول على الصحيح يف احلروف والكلمات واجلمل.  فمن الطري
هذه املهارة األساسية هي تعلم اإلمالء. واإلمالء قد يكون مادة يف حني وقد 
يكون طريقة يف حني آخر. يكون اإلمالء مادة بكونه العلوم املليئة ابلقواعد 
والتعريف، ويكون طريقة إذا كانت قواعد اإلمالء تعترب وسيلة وطريقة ليصل 
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دريس اإلمالء قد يقصد لتدريس القواعد فيها وقد يعترب إىل املهارة الكتابية. فت
من الطرائق املوصلة إىل مهارة الكتابة. ويقصد بطرائق اإلمالء يف هذا البحث 

 موافقا بكون اإلمالء يف التعريف الثاين.
يهم ون لدن يكأالواقع أن درس اإلمالء يقصد لتزويد املتعلمني على و 

وخاصة  ،درسةامل . تنفيذ دروس الكتابة ىفةاملدرسالقدرة على كتابة جيدة ىف 
راءة، على ن الق مال ميكن فصلها عن املراحل األوىل يةوالثان األوىل للمرحلة

اءة ة أثناء قر منتج ابةالرغم أن القراءة والكتابة نوعان من مهارات خمتلفة. الكت
ل قط مثفية الكلمات. يف اللغة املكتوبة  املفروض ليست إال وظائف حنو 

 ظر يفين وضوع، واملسند، والعالقة بني كل الكلمات، ولكن جيب أنامل
يني رموز ، وتعراتاستخدام احلروف الكبرية وعالمات الرتقيم، وكتابة االختصا

 الكلمات، وكيفية بناء اجلملة.
مرحلة تعليم الكتابة ميكن تقسيمها إىل مرحلتني، املرحلة املبكرة قبل 

تنقسم إىل قسمني، األول مرحلة الكتابة  املدرسة. فمرحلة ما قبل املدرسة
، والثاين من فئة املرحلة الطالباملبكرة من الفئة الثالثة إىل اخلامسة من أعمار 

. القدرة على الكتابة يف هذه املرحلة هي القدرة على الثامنةالسادسة إىل 
هي مهارة األساسية اليت  املدرسةوقدرة الكتابة يف  1إرسال املرحلة األساسية.

من شأهنا تكون الطالب جاهزة للحصول على مزيد من مهارات الكتابة. 
لذالك، الكتابة هي مهارة واحدة على اإلطالق، وجيب أن يلم هبا الطالب 

 علي مستوي املدارس من أجل تسليمها إىل مستوى متقدم.
                                                 

1BSNP. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

No. 41Tentang Standar Proses. Jakarta. Badan Standar Nasional Pendidikan: 

2007 
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 فهمهيغة و الكتابة تقصد إىل جعل الرموز ابلرسوم اليت تصور الل
ذلك، ية. لسومالشخص للقراءة إليها. ويفهمون الناس اللغة من الرموز الر 

تخدام لغة ة ابساليالكتابة  هي إيصال عملية إرسال الرسائل أو األنشطة االتص
 املكتوبة كأداة أو واسطة.

العديد من املزااي اليت متكن احلصول عليها من  مهارة الكتابة تكون
كتابة مثل حتسني االستخبارات، وتطوير اخليال الكتابة. فوائد مهارات ال

واإلبداع والشجاعة وتعزيز القدرة على مجع املعلومات. لغة الكتابة وظيفتها 
الكتابة  2الرئيسية هي وسيلة التواصل غري املباشر من خالل النص املكتوب.

سخ، تبدأ مع مرحلة التعليم املرتبطة ابستعداد الكتابة والتمارين التعويدية، والن
والتسجيل، ومجال الكتابة، والتلحني، واإلمالء. ولذلك، الكتابة تشرح ما يف 

 3عقل شخص.
 كومية احل ميةدرسة تورين اإلسالمشكالت تعليم مهارة الكتابة مب

 الميةإلسدرسة تورين اوأما املشكالت يف تعليم اإلمالء مب
 :احلكومية ماالنج

شكل  يح وببشكل صح كتابة كلمة أو عبارةُلم  ال ميكن  تالميذال (1
ة، لعربياعلي جعل اجلملة يف اللغة تالميذ كامل علي قدرة ال

 وأحياان ختطي بضعة أحرف للكلمة
                                                 

2How to Teach English in Indonesia 

leHow.com.www.ehow.com/how_teach:english-

indonesia.html.diaksespadahariminggu 23 januari 2012 
3http://www.thejakartapost.com/news/teaching-english-indonesia-

whose-rules:should-be-followed.html.diaksespadahariminggu 23 januari 

2012 
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دام استخة و ال ميكن ُلم أن يفهموا الكثري من املعرفتالميذال (2
 النحوي يف كتابة اجلمل العربية

ب لطاللتعليم مهارة الكتابة يف الغالب جمرد إعطاء مفهم  (3
نوا تمكين الكتاب املدرسي يف دفاترهم، حىت لكتابة فقرة م

ميذ تالللليس لديهم قدرة خاصة جلعل األحكام اخلاصة هبم. 
ديد من الع كيدالقدرة املنخفضة يف اجلملة العربية ويتأثر ابلتأ

 األشياء، من بني أمور أخرى

ة موعد جمنقص التدريب املقدمة من قبل املعلمني، و عدم وجو  (4
 يةدراسأنشطة التعليم يف الفصول المتنوعة من التدريس و 

هتدف هذا  وعدم وجود املهام املوكلة من قبل املعلم. لذالك، (5
دام ستخابية البحث إىل تزويد مهارات الطلبة يف كتابة مجل عرب

 طرائق اإلمالء.

يق تحقالتعليم، الطريقة ُلا موقف مهمة جدا ل يف عملية
ليت اهج املنحتكمه ااُلدف، بل هي وسيلة للتعبري عن املوضوع الذي 

هم لوكسوتؤثر علي تالميذ ميكن فهمها أو استيعاهبا من قبل ال
من لم، و لتعوظيفيا. تذكر التعليم هو جهد املعلم يف خلق حاالت ا

طريقة ال تالميذللاملتوقع أن ينمو االختالف يف أنشطة التعليم 
 املستخدمة من قبل املعلم. 
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عملية التفاعل التعليمي وبعبارة أخري، فإن عملية التعليم هو 
خللق جو واحلصول علي رد يف عملية التعلم تالميذ بني املعلمني وال

والتعليم. لذالك، طريقة التدريس اجليد هي الطريقة اليت متكن أن تعزيز 
أنشطة التعليم للطالب واملعلمني حماولة اختيار طريقة جيدة لتحسني 

 4نها.نوعية التدريس أو التعليم اليت هي مسؤولة ع
 و اإلمالء   الكتابة عالقات 

 يف الكتابةر تع .1

قيل إن الكتابة شكل من أشكال اللغة وإن الكالم شكل اخر. 
وكان علماء اللغة ىف املاضي يقبلون هذه املقولة. ولكن العلماء احملدثني 
ال يقبلوهنا، إن أساس اللغة هي الكالم، أما الكتابة هي متثيل اثنوي 

 5جزئي للكالم.

 الكتابةأنواع  .2

فإن  تابة،لكامبهمة  مإىل أن نسأل ملساعدهت تالميذعندما أييت ال
، ذلك أول شيء قد تسأل هو ما إذا كان هذا املوضوع. األهم من

أنواع من  ربعةاك أومعرفة أي نوع من الكتابة اليت مت تعيينها. كما أن هن
 ة.فملكثاابة الكتابة حيث سيتم املتوقع طفلك الستخدامه مبثابة الكت

                                                 

4WayanDasna I, Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Universitas 

Negeri Malang,Panitia Sertifikasi Guru: 2008. 

األردن، دار الفالح للنشر والتوزيع: -. )صويلةمدخل الى علم اللغةمحمد على الخولى. 5
 185(، ص. 1993
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: الكتابة السردية هي نوع من الكتابة اليت حتكي القصة.  سرد (أ
من خالل الكتابة السردية عندما يطلب طفلك لكتابة مقال 
شخصي )مثل ما فعلت لإلحتفال عطلة(. وميكن أيضا أن 
تستخدم لنوع كتابة الرواية، الدراما أو قصة اخللفية، لتلخيص قصة 

ابتها. إرسال السرد عادة الطفل الذي متت قراءة أو ترغب يف كت
 6استخدام الشخص األول )"أان"(

وصفي:تستخدم الكتابة الوصفية خللق صورة واضحة للفكرة، مكان  (ب
أو شخص. أهنا جمرد مثل اللوحة مع الكلمات. ألهنا تركز علي هذا 
املوضوع،  واستخدام تفاصيل حمددة لشرح طفلك علي الرتكيز. 

ك علي الكتابة عن رحلة علي سبيل املثال، إذا مت طلب طفل
املفضلة لديه يف متنزه، فإن الكتابة أقول ليست إسم السيارة اليت  
كانت تستقلها ومثل ما يبدو السيارة، ولكن أيضا وصف 

 7اإلحساس جيري عليه وما اخلربة اليت يذكرها.

تفسريي: الكتابة التفسريية هي املباشرة والواقعية. وتشمل اإلمالء ال (ج
هذه الفئة كتابة التعاريف والتعليمات والتوجيهات، وغريها من 
املقارنة والتوضيح األساسية. الكتابة تفسريي هي الكتابة دون 

 8تفاصيل وصفية واآلراء.

                                                 
6Lamuddin Finoza. Komposisi Bahasa Indonesia. (Jakarta, Diksi 

Insan Mulia: 2004-2005) hlm. 202 
 185،  ص. مدخل الى علم اللغةالخولى، 7
 186،  ص. مدخل الى علم اللغةالخولى، 8
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ثر : الكتابة املقنعة هي نوع من الكتابة اليت هي أكي قنعاإلمالء امل (د
تطورا. وميكن إعتبار النقاش مكتوب. والفكرة هي للتعبري عن رأي 
أو إختاذ موقف علي شيء مث لدعم هذا الرأي بطريقة يقنع القارئ 
أن نرى نفس الطريق. وغالبا ما قدم الكتابة املقنعة يف شكل سهل. 
يتضمن وصفا لوجهات النظر األخري واحلقائق واإلحصائيات 

 9عم الرأي طفلك االستخدام.إلثبات وجهات النظر ود

 ةوميدرسة تورين اإلسالمية احلكمب ق اإلمالء املستخدمةائطر 
 :يعىن 10.درسة تورين اإلسالمية احلكوميةمب ق اإلمالء املستخدمةائطر 

إكمال اجلملة مع رمز الصدد "النقرات" وتعطي من قبل  (1
 (Clicker-gap passages)املعلم

 (Split dictation)اإلمالء املنفصلة (2
 (Dicto-comp)اتبع الكلمات يف اجلملة (3
 ن قبلماءة اإلمالء لكتابة الفقرة الكاملة بعد فقرة االستماع قر  (4

 .(Dictogloss)املعلم

 كلمة  تياراستخدام املعلمني رمز أو صوت نقرة إلرشاد الطالب إلخ (5
ملادة اإىل  احدةمعينة يف فقرة ليست اإلنتهاء من الكمال، مثل بنقرة و 

ني بمييز للت قرا مزدوجا علي املادة )هم( الذي يستخدم)هو( وإنقر ن
 .(Clicker-gap passages)عدد من واحد و مجع 

                                                 
 187،  ص. مدخل الى علم اللغةالخولى، 9

10Kidd Richard, Tesl Canada Journal/Revue Tesl du Canada Vol. 

10, no1.1992hlm. 52 
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 ء يفإلمالحيدث اإلمالء منفصلة عند استخدام املعلمني أساليب ا
ني موعت جمجعل الكتابة اجلمل يف صف واحد. املعلم جيب تقسيم الصف إىل

ا أن م أيضديهب" للبنات حيث لمتساويتني. جمموعة "أ" للبنني و جمموعة "
عز "أ" مث أو  موعةاجمليكون عليمقاعد خمتلفة. سوف املعلم قراءة اجلملة األويل و 

جملموعة بديل إىل ا الت. مثلكتابة اجلملة اليت مت قراءهتا من قبل املعلم يف دفاترهم
ة. بعد أن  ألخري الة "ب" و استمر يف قراءة اجلملة التالية حيت يتم قراءة اجلم

يت كتبت لة الجلمكانت مطابقة اجملموعتني يف جدول واحد وكان لديهم لبناء ا
 يف فقرة متماسكة.

وحيدث عندما تزويد املعلمني (Dicto-comp)اتبع الكلمات يف اجلملة
التعليم للطالب أهنم جيب أن حتاول إعادة إنتاج أو تكملة ابستخدام الكلمات 

 التالميذ مثل إعطاء مجل غري مكتملة واخلاصة هبم، بعد اإلنتهاء من اإلمالء، 
 11وطلب إلستكمال اجلملة.

بعد فقرة لقراءة من خالل (Dictogloss)اإلمالء لكتابة فقرة كاملة 
، حتدث هذه الطريقة عندما تريد (Dicto-comp)اإلستماع للمعلم اليت متثل

املعلم لتعليم تصميم النحوي املتخصصة. جيب علي الطالب تقدمي النسخة 
الورقية اخلاصة هبم من النص الذي متت قراءته ابلكامل من قبل معلمهم. فمن 

 12.(comp-Dicto)أكثر تعقيد

                                                 
11George Jacobs,Combining Dictogloss and Cooperative Learning 

toPromote language learning, The Reading Matrix. Vol.3. No.1, April 2003 
12Kidd Richard, Tesl Canada Journal/Revue Tesl du Canada Vol. 

10, no1.1992hlm. 55 
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موضوع كنج  تورين اإلسالمية احلكومية ماالة مدرسة الباحث تاختار 
عليم تعايري مبة مطابقت ياعترب تالة املدرسةالوحيد يالبحث ألن هذه املدرسةه

ع موضو  سةهذه املدر  تولذا، فقد أصبح .ق اإلمالءائمهارة الكتابة بطر 
 الث. ف الث الصالصف األول إىل يفاملدرسة  تالميذالبحث، وتركز البحث إىل 

عملة قة املستبياانت ليدعم جناح الطريى احلصول علة  لباحثلوميكن 
حث دراسة ا البهذ أو فشلها يف التعليم والتعلم يف الفصول الدراسية. يستخدم

ة مشاركم، و والتفكري يف بعض جوانب التعليم والتعلاستعراضية والتعمق 
كون أن ي البالطالب، والتفاعل من املعلمني والطالب، والتفاعل بني الط

 الكتابة يفطالب ال قادرا علي اإلجابة علي املسائل اليت أثريت إليهم ومهارات
 ق اإلمالء.ائمن خالل طر 

 ء يفمالاإل كل من هذه التعليمات هي التحقيق يف استخدام طريقة
 لعلمياحث وجود الباجملال األكادميي. بناء علي ما سبق، فمن الضروري 
لطالب من الدي  ابةطريقة مناسبة يف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارات الكت
يم  تعليف ق اإلمالءائسن مبكرة. وهذا البحث يقصد على حتقيق أمهية طر 

 تالميذلابة لكتاعليم مهارات مهارات الكتابة. وترتكز هذا البحث على حبث ت
 املدرسية. 

ورين ترسة مد تالميذق اإلمالء لدى ائمشكالت تعليم مهارة الكتابة بطر 
 اإلسالمية احلكومية ماالنج

ي ق اإلمالء لدائاملشكالت يف تعليم مهارة الكتابة بطر 
 :كما يلى  درسة تورين اإلسالمية احلكومية ماالنجالتالميذمل
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ق اإلمالء لدي ائمهارة الكتابة بطر املشكالت يف تعليم "
دوافع  من  مدرسة تورين اإلسالمية احلكومية ماالنج التالميذيف

بعد العطلة، كثري من الطالب بعد ، يف التعليم مل تكن جيدة التالميذ
ما رجعوا من بيوهتم يشعرون ابلصعوبة يف احملادثة أو الكتابة ابللغة 

، ة اليت قد أعطيت يف الدروس املاضيةالعربية أو اإلجنليزية وإلعادة املاد
نقص الغرف يف عملية التعليم، ألن ىف وقت تعطي املوضوعات أو 
الكلمات إىل الطالب منزعجة من السيارات املارة والناس ميشون يف 

 13"حوُلم.

الكتابة تعترب من أصعب املهارة ابلنسبة إىل املهارات اللغوية األربعة. 
فمن يستطع أن يكتب فهو يستطيع القراءة على اليقني، ومن يستطيع القراءة 
فهو يستطيع الكالم على األكثر، ومن يستطيع الكالم فطبعا لديهم كفاءة 

اآلخر هو أن  مسعية. والسبب ال أييت إال من صعبة الكتابة فحسب، فالسبب
يف إندونيسيا لديهم املواد الكثرية سوى اللغة العربية. وقال دكتور  التالميذ

 14حسن شحاتة عن مشكالت الكتابة العربية كما يلي:
 الشكل (أ

 قواعد اإلمالء (ب

 إختالف صورة احلرف ابختالف موضعه من الكلمة (ج

 اإلعجام (د

 وصل احلروف وفصلها (ه

                                                 
 ابلة مع األستاذ سيف الدين مدرس اللغة العربيةالمق13
)القاهرة. الدار المصرية تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق. حسن شحاتة. 14

 321-316(، ص. 1993اللبنانية:
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 إستخدام الصوائت القصار (و

 اإلعراب (ز

 ف هجاء املصحف عن اُلجاء العاديإختال (ح

ليم تع ميكن اإلستنتاج من التعبري السابق أن املشكالت يف
تكون من ت نجماال درسة تورين اإلسالمية احلكوميةالتالميذمباإلمالء لدي 

ري الغرفة توف عدم عوامل البيئة والدوافع الفردية. عوامل البيئة أتيت من
 اللغة ة إىلحلاجابقلة مشاعر الطالب الدراسية والدوافع الفردية أتيت من 

 العربية.
ن توري رسةمد يفاخلطوات لعالج مشكالت تعليم اإلمالء لدي الطالب 

 اإلسالمية احلكومية ماالنج

لقد و اسة. رجع املشكالت التعليمية إىل أهداف الدر تفال بد أن 
مالء س اإلدريتشرح يف راتب قاسم عاشور و حممد فؤاد احلوامدة أن أهداف 

 هي:
قا مطاب علي رسم الكلمات واحلروف رمسا صحيحا التالميذتدريب  (أ

 لألصول اليت تبضط نظم الكتابة حروفا وكلمات.

ا كاُلرسم الكلمات خبط مقروء ويشمل ذالك أحوال احلروف وأش (ب
 وحركاهتا ووضع النقاط عليها.

لي عطالب د الاإلمالء وسيلة لتنمية دقة املالحظة واإلنتباه وتعوي (ج
 .مايلق اجلوالرتتيب والوضوح مما ينمي يف الطالب التذو  النظافة
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 يف يذالمالتواخلطوات لعالج املشكالت يف تعليم اإلمالء لدي 
 كما يلي:  مدرسة تورين اإلسالمية احلكومية ماالنج

قام املدرس إبعطاء التدريبات األسبوعية والتمرينات الشهرية "
يف املسابقات اليت  ذالتالمياشرتاك ، واالمتحان النصفي والنهائي

أتيت العقوابت ملن ال يهتم ، تدافع إىل اكتساب اللغة العربية
مبنظمة املدرسة ابلعقوابت اليت فيها التدريب لنيل الكفاءة اللغوية  
كحفظ املفردات وإنشاء املقاالت ابستخدام اللغة العربية أو 

 15"اإلجنليزية.
 
 خالصة

 
بعض األساليب املتبعة يف عالج الضعف  ادركت الباحثةولقد 

 16كما يلي:  تورين اإلسالمية احلكومية ماالنجيف مدرسة  اإلمالئى 
 رجوةة امللغايحتديد األهداف السلوكية يف كل درس إمالئي لتحقيق ا (أ

بني  لصحيحاييز اإلفادة من دروس القراءة لتدريب التالميذ علي التم (ب
 عوابتل الصاملتشاهبة، وذالك لتذليخمارج احلروف وبني األصوات 

 احملتملة يف الكتابة والنطق

بتعاد عن واإل قراءالوصول للقاعدة اإلمالئية بطريقة اإلستنتاج واإلست (ج
 تقدميها بصورة مباشرة

                                                 
 المقابلة مع األستاذة ليليك مصلحة مدرسة اللغة العربية 15
س اللغة العربية بين النظرية و أساليب تدريراتب قاسم عاشور و محمد فؤاد الحوامدة. 16

 141-140(، ص. 2010)عمان. دار المسيرة للنشر والتوزيع:التطبيق. 
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ن أن مأكد عدم اإلنتقال إىل قاعدة إمالئية جديدة إال بعد الت (د
 بقةالساالتالميذ قد أتقنوا املهارة املتعلقة ابلقاعدة 

دي إىل لك يؤ فذا اإلهتمام ابملعىن وربطه ابألعمال الكتابية للمتعلم (ه
 سرعة إكتساب املهارات

 معاجلة األخطاء اإلمالئية بصورة مباشرة (و

ن ذلك ئية ألمالاإلبتعاد عن العقوابت املرهقة يف كتابة األخطاء اإل (ز
 يكون إجتاها سلبيا

 إلمكانحماولة إكتشاف أسباب األخطاء ومعاجلتها قدر ا (ح

 ن أسرييكو  أن يتسم املدرس ابملرونة يف إستخدام األساليب وأال (ط
 طريقة واحدة أو أسلوب واحد.

ج عالمن التعبري السابق أن اخلطوات ل ةالباحث تواستنتج
مية إلسالدرسة تورين امباملشكالت يف تعليم اإلمالء لدى الطالب 

وعية ىل ني  إتعترب انجحة، ألن عالج املشكالت يراع احلكومية ماالنج
 م إىلعلمهالطالب املختلفة. حىت يستطيع الطالب على التغيري يف ت

 الكفاءة اللغوية املرجّوة.
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