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 الثالثباب ال

 البحث تليطز 

 تالعين ، وعطى املعلىماثم ث، ومىكع البح .أ 

 البحث ىكعم .1

ت  ٍس ج، باهدوه 11ت الحكىمُت ثاهٍىاإلادزطت ال في جىفُر هره الدزاطت الخطٍى

 .ئجاخىخخباز أدواث جلُُم الاجىفُر ختى مً الدزاطت ألاولُت  مبدوء

 معطى املعلىماث .2

اإلادزطت في هره الدزاطت هى مدزض اللؼت العسبُت في  معطى املعلىماث

تال . S.Pd، ت، الظُد أدي زخمت هداًباهدوهج 11 الحكىمُت العامت ثاهٍى

ظخخدم، وجىفُر حما وكدم اإلاعلىماث خىل أداة الاخخباز الري ػالبا 

فطل، وخالت الطالب في ؤلاحابت على ألاطئلت، وػيرها مً الاخخبازاث في 

 للت بخلُُم حعلم اللؼت العسبُت.اإلاظائل اإلاخع

 العينت .3

خخدمذ الباخثت فطال واخدا كعُىت اإلاىخجاث، اط أدواث الخلُُم خجسبتل

 X IPS 3و هى ضف   دزض اللؼت العسبُتوفلا إلزشاد اإلاجمثُلُت 

 

 منهج البحث .ب 

لت البدث و  هيدزاطت الهره  س )البدث دزاطت حظخخدم طٍس الخطٍى

س( لت البدث و ف.  research and developmentوالخطٍى س )البدث طٍس الخطٍى

س( لت حظخخدم ل  research and developmentوالخطٍى ج اهخا لحطىل علىىهي طٍس

كال  و (.  Sugiyono ،2014 :297مظخىي )طىػُُىهى  فعالُخه ججسبمعين، و 

احي التي هللخه Sukmadinataطىكمادًىاجا   البدث و( أّن  2012 :14) Haryati خٍس

س هى  ىخجاث ن ممىخجاث حدًدة أو جدظياكتراب البدث للحطىل على الخطٍى
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هى الىطائط اإلاخعددة  احدًد امىخجطخيخج الباخثت لهره الدزاطت، و خالُت. 

 wondershare quizاللائمت على أداة جلُُم حعلم اللؼت العسبُت باطخخدام بسهامج 

creator. 

  

 و جصميمه خطىاث البحث .ج 

احي  ماهللته اللران  Gallوػال   Borgبسج سأَى ووفلا ل : Haryati (2012خٍس

س في الخعلُم عشس خطىاث، وهي:ث والخ، حشمل البد(14-16  طٍى

 اإلاعلىماث  حمع بدث و ال .1

 خخطُطال  .2

س همىذج أولي للمىخج .3  جطٍى

 ألاولي اخخباز اإلاُدان .4

 السئِظُت  مساحعت اإلاىخجت  .5

 السئِسىي اخخباز اإلاُدان .6

 الدشؼُلي مساحعت اإلاىخج  .7

 دشؼُليال اخخباز اإلاُدان  .8

 ، وت النهائُتمساحعت اإلاىخج  .9

 الخىفُر. و Dissemination يشسال .10

( أن خطىاث دزو ز و د خمع، وهي 29ص  2011)Barus وضف فلىمف فى بازوض 

( 5( الاخخباز والخصحُذ 4( البىاء 3( الخطمُم 2( دوز اإلاالخظت ألاولى 1كما ًلي: 

 جطبُم البرهامُج

س للالخطىاث  وأما مكً أ298: 2014ُىهى )ػطى ا كالهخطٍى ن ًىظس في ( ٍو

 الشكل الخالي:
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س ا  Gall وػال  Borg لتي وضعتها بىزغالخطىاث العشس للبدىر والخطٍى

خم ذلك عً حىاهب  ُىهى واإلاؤلفتػوطى  في هره الدزاطت ًبظط خطىاث البدث. ٍو

س همىذج الىكذ والخكلفت.  مثل مخخلفت مً الىظس  بظُط في مجال البدث والخطٍى

على Sukmadinata (2005  :184-187 ) لهى همىذج وفلا تاإلاؤلف جىفرجهالتي 

 ى الخالي:الىد

  وليتالدراست لا  .1

 في هره الخطىة دزاطاث خىل جلُُم حعلم اللؼت العسبُت في الطف العاشس 

 الىطف امخدان ، وخطىضا على جىفُرباهدوهج 11الحكىمُت  الثاهىٍتاإلادزطت 

 (.UAS) (، والامخدان النهائيUTS) الدزاسىي

 ( املنخجخطىيز)ال جنظيم .2

لخىفُرها في جلُُم حعلم  ُتالفعالأداة الخلُُم  تددد اإلاؤلفجفي هره الخطىة 

 .UASو UTSاللؼت العسبُت على وحه الخطىص على 

 

 صدق التصميم

 خلفية البحث جمع البيانات تصميم المنتجة

ختبار المنتجةا تنقيح التصميم  

 تنقيح المنتجة

 

ختبار تطبيقهاا  تنقيح المنتجة 

 

 اإلنتاج الجماعي
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 تاملنخج ججزيبيت .3

بُت مً اإلاىخجاث التي جم جددًدها في الخطىة  هره اإلاسخلت هي مسخلت ججٍس

 الظابلت ومساحعتها والخدلم مً اإلاىخج النهائي للحطىل على اإلاىخج النهائي.

ا، وخطىاث البدث وال س التي مً شأنها أن جفعل الباخثتخطبطٍس س أدواث  ٍى في جطٍى

 الخلُُم اللائم على الىطائط اإلاخعددة هي كما ًلي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

أداة انبحثتطىيز  اندراست األونيت ختببر أداة انتقييى إعتًبدا ا 

 عهى انىسبئط انًتعددة

 اندراست انًكتبيت

 انُظزيت في تقييى انتعهى جيدا 

 اندراست انسببقت 

 

 تصًيى أداة انتقييى

  تُظيى انتصًيى األول أداة

 انىسبئطانتقييى إعتًبدا عهى 

 انًتعدد

 

 ختببر انداخهي اال

 إعداد أداة انتقييى 

  اندافعت انىسبئطإعداد 

 

ختببر انًيداَي اال  

 إعداد انًُتج انًكًم 

 انتطبيق 

 ختببر انُهبئاال  

 تُقيح انُهبئ 

  انتهبئانصدق في انًُتج  

 

 اندراست في انًيداٌ

  انحبل في تعهى انهغت انعزبيت

 ثبَىيت انعبيتفي انًدرست ان

 ببَدوَج 11انحكىييت 

  انصدوق و إهتًبو انتالييذ

 في أداء انتقييى

 أسئهت انتقييى انتعهًيت 

 

انُتيجت يٍ اندراست انًكتبيت و 

 انًيداٌ

أداة انتقييى انتي قبيهب انًعهى 

 يىفي انتعه

تصًيى أداة تقييى انتعهى إعتًبدا عهى 

انًُقحت و انًستعدة نهتطبيق انىسبئط  
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جطمُم الدزاطت اإلاظخخدمت في هره الخجسبت هي أن البدث جطامُم ما كبل 

بُت مع هماذج مً طللت واخدة، دزاطت خالت، الري ًىضف على الىدى الخالي:  الخجٍس

 

 

X اث / اإلاخؼير الخابعت اإلاىخج= معامل 

O في العملُت والىخائج / اإلاخؼير الخابع = اإلاالخظاث 

 (498: 2015)طىػُىهى، 

 الىطائط اإلاخعددةأداة الخلُُم اإلاعخمدة على ىخجاث في هره الدزاطت، فاإلا

العملُت وهخائج هره  ت فيالباخث ذالخظاخخبرتها الباخثت على عُىت جمثُلُت. زم، 

 .ُتبٍالخجس 

 حزاي لا حعزيف د. 

بُت  ت والخجٍس كدمذ الباخثت الخالُت فمً أحل طد الفجىة بين الىظٍس

ف الدشؼُلُ الري هى الخفظير الري ًطف خطائظ الظىاهس التي ًمكً  تحعٍس

ألاطاطُت اإلاظخخدمت. مالخظتها وكُاطها مً اإلاططلحاث  

 الخطىيز .1

سا، (KBBI) للامىض ؤلاهدوهِظُتا ذكس في ىمُت الخ ُلت، وهي العملُت، الىط لخطٍى

(2002 :538.) 

س اواإلاساد ب س في هرا البدث هى  لخطٍى  اإلاظخخدمتمكخىبت ) العسبُت أطئلتجطٍى

 للؼت العسبُتا( أن جكىن أداة الخلُُم باهدوهج  11الحكمُت  الثاهىٍتاإلادزطت في 

 .جفاعلُت اإلاعخمدة على الىطائط اإلاخعدد 

 

 

 

X O 
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 أداة الخلييم .2

لدظهُل شخظ ألداء  ًمكً اطخخدامهشىيء  هي العام، أداة في اإلافهىم

". وهكرا،  أداة اءة. كلمت "أداة" ٌشاز إلى "مهمت أو جدلُم أهداف أكثر فعالُت وكف

 (.Arikunto  ،2012 :40) ومً اإلاعسوف أن أداة جلُُم.

اللؼت  ألطئلتأدواث الخلُُم التي ًمكً الحطىل عليها في هرا البدث هى بىك 

 العسبُت الخفاعلُت.

 الىسائط املخعددة .3

Putra (2013 :2)  هي اطخخدام أحهصة الكمبُىجس  أن الىطائط اإلاخعددة ذكس

ت والطىث والفُدًى والجمع بين الىظ والطىث والطىز والسطىم اإلاخدسك للخلدًم

ًمكً للمظخخدمين الخىلل، والخفاعل ختى  (link( وضالث )toolsمع أدواث )

 والعمل والخىاضل.

 Wondershare Quiz Creatorبزهامج  .4

 لخطيُع ألاطئلت برهامجالهى  Wondershare Quiz Creatorبسهامج 

واإلاظابلاث أو الاخخبازاث على الاهترهذ )على شبكت ؤلاهترهذ(. اطخخدام بسهامج 

Wondershare Quiz Creator الاطخعمال على طهلت، و  ألاطئلت مشهىزة في ضىاعت 

فيها.  على اإلاظخخدمين ضعبالبرهامجُت التي  بؼير الحاحت إلى معسفت اللؼت

(Hernawati ،2009 :1) 

 لاسئلتبنك  .5

Choppin في(Retnawati :4، دون الظىت) مجمىعت  هى ذكس أن بىك ألاطئلت

ت بىاء على مدخىي وخطائظ عُىاإلا لىُل اإلاجمىعت خىظمإلاامً عىاضس الاخخباز 

، ، والطدقعىبت، والثباثٍاث مً الطمظخى  ألاطئلت. وحشمل خطائظ ألاطئلت

 وػيرها.
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في هرا البدث هى مجمىعت مً اخخباز اللؼت العسبُت التي طِخم  بىك ألاطئلت

في أشكال مخخلفت مً الاخخبازاث اإلاىضىعُت اللائمت على الىطائط  طبُعتها

 .Wondershare Quiz Creatorاإلاخعددة باطخخدام بسهامج 

ت املدرس الخالميذ في لدي زة عليهاسيطمهاراث اللغت العزبيت )التي ًجب  .6

 العاشزة(الحكىميت في الفصل  الثاهىيت

التي ًجب طُطسة عليها لدي الخالمُر في مهازاث اللؼت العسبُت التي ًجب 

تاإلادزطت   الحكىمُت في الفطل العاشسة هي الاطخماع واللساءة والخكلم الثاهٍى

ضىعذ أطئلت  طت، فئن الباخثتوفي هره الدزاوالكخابت وفهم كىاعد اللؼت العسبُت. 

ألن لىاعد في اللؼت العسبُت، اللتي حشمل مهازاث الاطخماع وكساءة الفهم وفهم ا

 الكخابت جأخر اإلامازطت مباشسة.الخكلم و  مهازاث جلُُم

 

 الخالميذ تالصدق وحماس .7

الطالب في جىفُر الاخخباز، لم ٌؼش إلى  لدي ضدق في هره الدزاطت الطدق

اطت الخالمُر في وكذ الاخخباز، خم فهيهىا  وأما خماطت الخالمُر. ضدًم أو كخاب

 أو حشعس بالخعب عىد ؤلاحابت على ألاطئلت. وكان الخالمُر اإلاخدمظين، ولِع كظالن

 

 . أداة البحثه

في الطدق تهدف إلى جددًد مدي جأزير أداة مىخجت  ألن هره الدزاطت

ومظاعدة اإلاعلمين في جىفُر الاخخباز،  الاخخبازاث، أداءعلى  خالمُرال لدي توالحماط

أداة في شكل  تالباخث ذ، اطخخدمأداةوكرلك جددًد مدي فعالُت وكفاءة هره 

حمع جلىُت  الىطائط اإلاخعددة اإلاىخجت(، و أداة الخلُُم اإلاظدىدة إلى اخخبازاث )

 دزاطت وزائلُت واإلالابلت واإلاالخظت.مثل البُاهاث 
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 الاخخباراث  .1

ج كفاءة الخالمُر، ًدخاج اإلاعلم إلى ألاداة الطادكت والثابخت. كبل  لخدٍز

اطخخدامها، ال بد للمعلم أن ٌعسف معُاز الكفاءة كبل جطيُف ألاداة. اإلاعُاز ٌعنى 

خالت أو خير اإلاعُاز فى مهازة الخالمُر، الري ًكىن ضادكا وزابخا بمىافلت حمُع 

يخى،  الطىائف. هرا اإلاعُاز ًكىن أطاطا فى جطيُف ألاداة  (244ص  2005)مٍس

مظدىدة إلى خخباز أداة الا أداة الاخخباز اإلاظخخدمت في هرا البدث هى 

و ، ي الاخخُاز  الاخخباز مً الاخخباز  اإلاىخجت. ًخكىن هرا أداة الىطائط اإلاخعددة

 .ضؼط الطىزة، واإلاؤلفت(، matchingمطابلت )

ب أداة الا كبل  عامت ت زاهٍىة بمدزطت إلى الخالمُر في الفطل العاشس خخباز  ججٍس

على أدواث  فلرلك خطلاخخباز أدواث البدث،  ، ًخم إحساء باهدوهج 11خكىمُت 

مكً كُاض ما هى اإلاساد كُاطها.  البدث على ٍخم اخخباز كل أداة في هرا و دكُلت ٍو

زباث  خخباز ضدق ألاداة، و اخخباز ا، ألادواث خخباز ضالخُتزالر مساخل، وهي ا

 طىة على الىدى الخالي.شسح لكل خو . ألاداة

 صالحيت لاداةاخخبار  (أ 

 كام فاألول  رها في اإلاُدان،التي اخخبكبل ألادواث اللائمت على الىطائط اإلاخعددة 

و في مجال الخلُُم و اإلاعلم ( مً كبل خبراء judgement instrumentخدلُل )بال

 هاخُت مً اضأداة اللُإلاعسفت ضالخُت خخباز ههدف و هرا الا . ُتمُوطائل الخعل

وشهه مً  ضالخُت ألاداة اخخباز و ىطائل. الالتركُب، واإلادخىي، واللؼت، وجطمُم 

. Wagino Hamid Hamdani ،M.Pdوالدكخىزهدوض و هما كبل ازىين مً الخبراء 

اء في وطائل . ) الخبر Tatang ،M. Humىزهدوض لخعلم(، والدكخفي جلُُم ا خبراءال)

 (.الخعلم
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خىل  هما، وكرلك اكتراخاتذ ألاداة صحُذ أم الكاه أ للىظس،  وكد طلب مً الخبراء

جىلُدها زم  منهماالىظس  ألاداة. وكد اكدظب مً كبل كُفُت هره ألاداة ًمكً أفضل

 شنها.امً و  على الاكتراخاث والداخُلُت

 خخبار صدق لاداةا (ب 

 الطدقباز اخخو وجأكُد دكت ألادواث اإلاظخخدمت.  خخباز ضدق ألاداة إلاعسفتاجىفُر 

عُىت الدزاطت، ولكً لدهها  ٌعطها على الخالمُر و هره لِع دزاطتهره الفي 

بها باطخخدام  كامداة خخباز ضدق ألا اجدلُل و . البدث خطائظ ممازلت لعُىت

 .Anates بسهامج

 ثباث لاداةاخخبار  (ج 

 أداةاطخلساز و لُاض. الاطخلساز أداة للحطىل على  زباث ألاداةاجىفُر خخباز 

ت.  الىدُجت طىف جكىن  عدة مساثطخخدامه للُاض حاهبا اإذا هى لُاض ال مدظاٍو

 .Anatesبسهامج  ذاطخخدم تباخثفال هرا الثباثالخخباز 

 تىثائليال تالدراس  .2

دزاطت وزائلُت للحطىل على معلىماث خىل  اطخخدمذ الباخثت هره

في الفطل العسبُت لؼت الفي مادث  الطُما، و الثاهىٍتفي اإلادزطت  اإلاىاهج الدزاسىي

 documentary(، "دزاطت وزائلُت )Sukmadinata (2008 :221 العاشسة. ذكس

studyُحمع البُاهاث لجمع وجدلُل الىزائم ، إما وزائم مكخىبت وضىز  ت( هي جلى

 والالكتروهُت ".

ًخم اطخخدام جلىُت حمع البُاهاث الطخكمال البُاهاث ألاولُت، وخاضت في 

ت الدزاطت لرلك كامذ الباخثت بالولُت. إعداد دزاطت أ ىزائلُت مً ألادواث ؤلاداٍز

 جطمُم خطط، مثل الثاهىٍت في اإلادزطتللمعلم اللؼت العسبُت في الفطل العاشسة 

و أداة  خالمُرلُمت للكائمت الومىضىعاث اإلاىاهج الدزاطُت للؼت العسبُت، و  الخعلم

 .آخس لخعلممظاعدة ل
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 ملابلت .3

ت عامتبمدزطت اللؼت العسبُت  ملابلت مع مدزض كامتها  باهدوهجخكىمُت  زاهٍى

أزىاء  خالمُرال سبُت، وخالجلُُم حعلم اللؼت العجىفُر  عًعلىماث اإلا لىُل تباخثال

 .التي كام اإلاعلم كبلهت وكفاءة الاخخبازاث جىفُر الاخخباز، وفعالُ

 املالحظاث .4

 الخالمُر في طاجرة و ألا اكبت أوشطت إلاس  تبها الباخث ذماكهي  اليشاط التي  اإلاالخظت

 .الخعلم في جىفُر جلُُم باهدوهج خكىمُتعامت  تبمدزطت زاهٍى الطف العاشس 

 

 جلنياث جحليل البياهاث و. 

س نأ ( ذكس366: 2015ػُىهى )طى  لت  في الدزاطت و الخطٍى عىدما كاهذ طٍس

لت الىىعُت مثل اإلالابالث واإلاال  خظت، ودزاطت حمع البُاهاث اإلاظخخدمت هي الطٍس

مً دزاطت  . لرلك، في جدلُل بُاهاثُاهاث الىىعُتأوشطت لخدلُل البالىزائم ففيها 

الخدلُل ت في هره الدزاطت الباخث ذاطخخدم الىزائم، واإلالابالث، و اإلاالخظت

 .الىىعي

 Neuman الًىحد جدلُل البُاهاث الىىعُت معاًير واضحت. كما حاء هُىمان

( "الخدلُل الىىعي للبُاهاث أكل مىخد". وجىفس الطسق 368: 2015ُىهى ، ػفي طى )

لت مخخلفت.   الىىعُت كل مؤلف بطٍس

 

 الىسائط املخعددةمعخمدا على خلييم أداة الجطىيز  البحث و في لاحزاءاث س. 

 عن لاهخاج السابمث البح .1

( في مىكع البدثاللؼت العسبُت  كد كخبها مدزضمىحىدة ) البدث عً أطئلت

في الىىعُت إلى مطدز البُاهاث / اإلاخبر هى مدزض اللؼت العسبُت  تلٍم الطس باطخخدا

م  مً خاللحمع البُاهاث  و جلىُت .باهدوهج 11الحكىمُت  الثاهىٍتاإلادزطت  طٍس
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الخدلُل الىىعي.  فهيجدلُل البُاهاث  و أما جلىُت م.ىزائالدزاطت اإلالابلت واإلاالخظت و 

الري كان  للفطل العاشسةالعسبُت  ً ألاطئلتهي إلادت عامت ع هخائج هره ألاوشطت

 كائما بدعم مً جدلُل مصاًا وعُىب أدواث الخلُُم الحالُت.

 املزاحع أو املصادرالدراست  .2

كائم  هظسي  إلى داطدىا اإلافهىمدزض في هرا البدث ههدف لفهم التي ً الىزائم

لى الىطائط في إهخاج أدواث الخلُُم اللائمت ع على الىزائم أخسي التي حظاعد

الخطمُم بإلافهىم  للباخثت في الخطمُمًمكً أن ًكىن حظسا  الىزائماإلاخعددة. 

 اإلاىخجاث اإلاىاطبت وخظب الحاحت.

 جصميم لاهخاج خطت .3

الخالي، ، فتالحالُ الىزائم و  العسبُت اللؼت أطئلتدزاطت مً ىخائج ال

على الىطائط  تخطمُم اإلاىخجاث  أدواث الخلُُم اللائمل إطخخدمتها الباخثت

 ضىاعت جطمُم اإلاىخجاث مبدوءعامت، و  و (. ألطئلت اللؼت العسبُت اإلاخعددة )البىك

   ،تهاولؼ ٍتهامدخى  ( جدلُل ألاخطاء في2، اإلاىحىدةاللؼت العسبُت  أطئلت( دزاطت 1مً: 

في جطمُم بىك  اإلادخىلت أطئلت بطاكت ( ضىاعت4( إضافت أطئلت حدًدة، 3

ت ها في هره بطاكوزباث على ألاطئلت التي جم إدخال ( اخخباز ضدق5ألاطئلت، 

( اخخُاز جطمُم Wondershare Quiz Creator ،7بسهامج الدزاطت ( 6، ألاطئلت

( جضم 8، زاهىٍت عامتمدزطت عاشسة ب لفئت مىاطب للبىك خىل اللؼت العسبُت

 البىك. في أطئلت ضادكت

 داخليالاخخبار  .4

س ٌ شمل اخخباز الهىدطُت إلاطىىعت جطمُم اخخباز داخلي في مسخلت الخطٍى

ُم اللائم على الىطائط اإلاخعددة الخلُ أداة إهخاج في اإلاىخجاث. اخخباز الهىدطت 

ٌشمل اخخباز هره الخلىُت مً ؤلاحابت على ألاطئلت، حظابم الخلىُت وحظابم ؤلاحابت 

ًد وكذ م ؤلاحابت عليها، جددعلى ألاطئلت والخعلُلاث الخلىُت على ألاطئلت التي ج



 

Mella Hanifa Nugraha, 2016 
Pengembangan Instrumen Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Multimedia dengan 
Menggunakan Wondershare Quiz Creator 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

. وحشمل جلىُاث حمع البُاهاث في ألخ، وجددًد الىدُجت النهائُت، و ألاطئلت جىفُر

م ججسبت بسهامج   Wondershareهرا الاخخباز اإلاالخظاث مً جللاء هفظه عً طٍس

Quiz Creator.واإلاىاكشاث مع الطالب لعلىم الكمبُىجس ، 

 جصحيح الخصميم .5

 في ذلك، زم جلدم الطادكتاألطئلت ب لهاخمكوا، تطمُم اإلاىخجبعد ضىاعت ج

لخلدًم الخعلُلاث  وطائل الخعلم جلُُم الخعلم و في إلى خبراء واإلامازطين  اإلاىخجت

 وآلازاء لخدظين اإلاىخجاث.

 صناعت لاهخاج .6

س في مجال الخعلُم التي جيخج أدواث الخلُُم اللائم على في  البدث والخطٍى

لها إلى م ًمكً ُمخطمال جخطُطالىطائط اإلاخعددة، زم بعد  ىخجاث مً كبل جدٍى

 مً خالل خلُُمو ضىاعت اإلاىخدت أداة ال. تاإلاىخج أن ًكىن  خبراء، زم ًخم إحسائه

 .هاوجلدًم دلُلالظازط اللؼت العسبُت في  أطئلت ل البىك عًادخإ

 اخخبار الخجزبت فى ميدان الخعليم .7

 الخلُُم أداة باطخخدامخخباز الا  جىفُر خخباز اإلاُدان مً خاللاجىفُر 

أن  ألاداةعلى الىطائط اإلاخعددة. في هره الخجسبت ًمكً أن هسي كُف هرا  اللائمت

وخماطهم في إحساء الاخخباز، ومظاعدة اإلاعلمين في جىفُر  خالمُرجؤزس ضدق ال

مكً أن هسي كُف أدواث جلُُم الفعالُت والكفاءة  لازن مع التي جالاخخباز، ٍو

 .كبله عسبُتللؼت الا معلم اطخخدامهاما


