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 الفصل الثاني

 طار النظرياإل

 المفهوم النطري .أ 
 تعريف الفعالية .1

فعالية ىي مناسبة بُت شخص يقوم بوظيفتو وغرض يقصد بو 

عالية ىي تعطي حاصلية كاملة لشخص. قال زلمد علي السمان أن الفا

للنجاح. ويقتصد بالتعليم الفعال ذلك التعليم الذي يؤدي إىل أقصى درجة 

بأقصر الطرق واقلها جهدا و وقتا مع النتيجة على أكرب قدر شلكنة من التعلم 

 17من ادلكاسب الًتبوية األخرى.

 وأما خصائص فعالية التعليم فهي فيما يلي :

 وصول التلميذ إىل ادلنهج جيد (1
 ميذ على ادلادة الدراسيةتيعاب التالسا (2
 ميذلتالادرجة حضور ادلعلم و  (3
 18. ميذارتفاع منجز تعلم التال (4

األراء السابقة أن الفعالية مرتبطة بتنفيذ الوجبة الرئيسية،  بناء على
بالقرائة بُت درجة احلصول على اذلدف ومطابقة الوقت. والفعالية مطابقة 

                                                           
 23( ص.  1997زلمد علي اخلويل، أساليب اللغة العربية، ) عمان : دار الفالح، 17
 32(، ص. 1997، ) عمان: دار الفالح، تدريس اللغة العربيةأساليب مهمد على اخلويل،  18
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الوصول إىل اذلدف واخلطة ادلصممة من قبل أو ادلقارئة بُت احلاصلة الواقعية 
 واحلاصلة ادلخططة من قبل.

ميذ الذين حصلوا على ىدف ومقياس الفعالية يعرف من عدد التال
وتنصيف ذلك ندوس الضافر(. ر الدكتو  كما قالالتعلم يف الوقت ادلعُت )

 العدد يسمى مئوية. وأما مدى مقياس الفعالية فهو فيما يلي: 
 : فعال 111% -% 
 : كايف 75% -%  65
 : ناقص % 55 -% 41
 19عالفغَت  % 39 -%  1

 التدريس الطريقةتعريف  .2
مبعٌت سلسلة اخلطوات اليت تقيد إىل methodosالطريقة يف اللغة اليناين 

قال أجيف ىرماوان أن الطريقة اخلطوات العامة عن تطبيق 21نيل اذلدف.
وقال عبد ادلنعم الطريقة سلوك أقرب السبل يف 21نظريات يف ادلدخل ادلعُت.

 23لتنفيذ العمل.ل رمايوليس الطريقة اخلطوات ادلستعدة او ق 22عمل األسياء.

خطة شاملة ومنظمة لتقدًن ادلادة اللغوية. وتلك الطريقة ىي إذن 

الطريقة غَت متناقضة. وىي معتمدة على ادلدخل ادلختار. وبعبارة أخرى أن 

الطريقة خطوات عامة عن تطبيق النظريات ادلتضمنة ىف ادلدخل. وختتار 

                                                           
19Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), hlm 15 
20Aziz Fakhrurrozi, Erta Mahyudin, Op. Cit., hlm.9 
21Acep Hermawan,Op. Cit.,  hlm.169 

 27، ص. ادلرجع السابقعبد ادلنعم سيد عبد العال، 22
23Ramayulis, Ilmu pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2013), hlm. 211 
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تيبها ىف ىذه ادلرحلة.وطريقة ادلهارات اخلاصة ادلعلمة وادلواد ادلعرضة وكيفية تر 

التدريس كيفية مستخدمة لتنفيذ اخلطة ادلصممة ىف النشاط الواقعي والتطبيقي 

 24ىدفا إىل وصول اذلدف.

إن أمهية طريقة التدريس تًتكز يف كيفية استغالل زلتوى ادلادة بشكل 

، ميكن التالميذ من الوصول إىل اذلدف الذى ترمى إليو يف دراسة مادة منادلواد

وواجب ادلدرس أن يأخذ تلميذه، من حيث ادلستوى الذى وصل إليو، زلاوال 

 25أن يصل بو إىل اذلدف ادلنشود.

وإذا وجدت الطريقة وانعدمت ادلادة، تعذر على ادلدرس أن يصل إىل 

غايتو، وإذا كانت ادلادة دمسة والطريقة ضعيفة مل يتحقق اذلدف ادلنشود، 

ة، وغزارة ادلادة تصبح عدمية اجلدوى، إذا مل فحسن الطريقة اليعوض فقد ادلاد

 26تصادف طريقة جيدة.

إذن، أن طريقة التدريس كيفية وخطة ومنهجي مستخدم لتقدًن ادلواد 

وادلراد بفعالية استخدام الطريقة ىنا  27الدراسية عند عملية التعلم والتعليم.

                                                           
24

Zulkifli,Op. Cit., hal 5-6 
 27دكتور عبد ادلنعم سيد عبد العال، ادلرجع السابق، ص. 25
 27نفس ادلرجع، ص.  26

27
Ibid Hal 159 
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ىف  حصول على العمل ادلخطط ىف عملية التعلم والتعليم ويتيسر ادلدرس

 انتقال العلوم بوجود تلك الطريقة.

 الطريقة السمعية الشفويةتعريف  .3
الطريقة السمعية الشفوية ىي الطريقة اليت ادلستعملة يف تعليم 
اللغة العربية من خالل ترتيب معُت وىي اإلستماع والكالم والقرأة 

وتسمى ىذه الطريقة طريقة مسعية شفوية ألهنا جتمع بُت 28والكتابة.
ولقد أدى  29والنطق قبل عملية تدريس القراءة والكتابة.السماع 

االىتمام اجلديد ادلتزايد بأن يكون اإلنسان قادرا على االتصال باللغة 
األجنبية إىل صياغة مصطلح ) السمعي الشفوي( ليطلق على طريقة 
هتدف إىل إتقان مهارات االستماع والكالم أوال كأساس إلتقان مهارات 

 31ثانيا.القراة والكتابة 
تنطلق ىذه الطريقة من تصور للغة مؤداه أهنا رلموعة من الرموز 
الصوتية اليت يتعارف أفراد اجملتمع على داللتها بقصد حتقيق االتصال بُت 
بعضهم البعض، من ىنا فإن اذلدف االساسي يف تعليم العربية ىو دتكُت 
 غَت الناطقُت بالعربية من االتصال الفعال بالناطقُت هبا. يًتتب على
التصور السابق للغة أن يبدأ بتعليم الدارس مهارات االستماع اجليد أوال 

                                                           
 18الناقة،ادلرجع السابق ، ص. زلمود كامل 28
 ، ص.ادلرجع السابقعمر الصدق عبد اهلل، 29
 88، ص. ادلرجع السابقزلمود كامل النافة،31
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مث مهارة الكالم. ان مهارة االستماع والكالم مها ادلهارتان األساسيتان 
 31اللتان ختظيان باالىتمام األكرب يف ىذه الطريقة.

ويستند ادلدخل إىل ىذه الطريقة إىل ما وصل إليو علماء اللغة 
ا يتصل بدراسة األصوات والًتكيب اللغوى النحوية من نتائج يف م

والصرفية، والدراسات ادلقارنة والتقابلية بُت لغة ادلتعلم واللغة اجلديدة اليت 
 32يتعلمها. ولقد وصل علماء اللغة إىل عدة أمور ىي:

 أّن اللغة حديث وليست كتابة -
 أّن اللغة رلموعة منظمة من العادات -
 غة وليس ما حول اللغةأّن ما حيب أن يعلم ىو الل -
أّن اللغة ىي ما يتحدث هبا أصحاهبا بالفعل وليس ما ينبغي  -

 أن يتحدثوا بو
 أّن اللغات ختتلف عن بعضها البعض. -

 خطوات استخدام الطريقة السمعية الشفوية
 وأما خطوات الطريقة السمعية الشفهية فهي:

يق عن التمهيد الذي يشتمل على ما يتعلق بادلادة ادلعروضة كالتعل .1
 الدرس ادلاضى أو اإلختبار القبلي عن ادلادة الدراسية

إىل  التالميذيقدم ادلدرس احلوار القصَت ويقراء ادلدرس مكرر، ويستمع  .2
 قراءة ادلدرس بدون النظر إىل النص

                                                           
 1983) القاىرة : دار ادلعارفة،  طرق تدريس اللغة العربية والًتبية الدينية يف ضوء االجتاىات الًتبوية احلديثةزلمود رشدى خاطر و أصحابو،  31

 411(، ص. 
 39) باكنبارو : كريأسي ايدوكسي (، ص.  طرق تدريس اللغة العربية لغَت العرب من النظرية إىل التطبيقمر الدين بردانشاه، يث 32
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قراءة ادلدرس كلمة فكلمة وحيفظون  التالميذالتقليد وحفظ احلوار، يقلد  .3
 تلك ادلفردات، وتسمىبتقنية التقليد واحلفظ

 والتقنية ادلتبعة يف تقدًن منوذج الكلمة الصعبة تقنية تقليدية .4
 بالقيام باحلوار امام الفصل متبادلُت التالميذأمر ادلدرس  .5
 بًتكيب اجلملة البسيطة على حسب ادلادة ادلتعلمة التالميذأمر ادلدرس  .6
 33االختتام يوزع ادلدرس الواجبة ادلنزلية إىل الطالب واحد فواحد. .7

 خصائص الطريقة السمعية الشفوية
 34وأما خصائص الطريقة السمعية الشفوية فهي فيما يلي:

 إن ىدف تعليم ىذه الطريقة استيعاب ادلهارات اللغوية األربعة بادلعتدل .1
لكالم، القراءة مث سلسلة التعليم ىذه الطريقة مبدوئة من االستماع، ا .2

 الكتابة
 منوذج الكلمة األجنبية حوار .3
كيفية استيعاب منوذج الكلمة بادلمارسة. وىذا التمرين على حسب  .4

 التقوية( –االستجابة  –السلسلة التالية ) ادلثَت 
ادلفردات ادلعرضة زلدودة وترتبط بالنص دائما أى أن تلك ادلفردات ال  .5

 تقوم بنفسها
منظم ليستفيدىا ادلتعلم، وكيفية تعليمها بتقنية  وتعليم نظام األصوات .6

 ادلظاىرة، التقليد، ادلقارنة، التقابل وغَتىا

                                                           
33

 Acep Hermawan, opcit, h. 199-190 
34

 Zulkifli, opcit, h. 31-32 
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وتعليم الكتابة جزء من تعليم الكالم أى أن درس الكتابة يتكون من  .7
 منوذج الكلمة وادلفردات

 إمهال الًتمجة واستخدام اللغة األم على حسب احلاجة إليها للتوضيح .8
علم للمرحلة األوىل وتعليم القواعد ىنيهة، وتعليمها ودرس القواعد ال ت .9

 مبدوء من السهلة إىل الصعبة
واختيار ادلادة يعتمد على النموذج الذي على التفريق بُت تركيب اللغة  .11

 األجنبية واللغة األم وحنتاج إىل حتليل األخطاء العامة لدى الطالب
 االبتعاد عن خطاء استجابة الطالب .11
نشاط التعليم، ويستجيب الطالب ما يبلغو  موقع ادلدرس مركز  .12

ادلدرس. استخدام ألة ادلسجلة، معمل اللغة والسمعية البصرية 
 الضرورية.

 وعيوب الطريقة السمعية الشفوية فيما يلي: مزايا
 فمزايا الطريقة السمعية الشفوية ىي:

 لدى الطالب مهارة احلفظ اجليداة .1
 الكلمة ادلتمرنةيصبح الطالب ماىرين يف تركيب منوذج  .2
جو التعلم مريح وجذاب ألن الالب متسامهون، ينبغي للمدرس أن يؤثر  .3

 الطالب مرار.
 عيوب الطريقة السمعية الشفوية ىي:

الطالب ميكانيكية، وال يعرف ويفكر الطالب معٌت النطق  استجابة .1
 ادلنطوق. ىذه احلالة جتري مدة عدة الشهور حىت يشعر الطالب بادلمل.
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ب على االتصال بالطالقة إن كانت الكلمة مستخدمة دتارس يقدر الطال .2
 داخل الفصل.

معٌت الكلمة ادلدروس ال يتخلع عن النص حىت يفهم الطالب فهم معٌت  .3
 الكلمة وبالرغم أن لكل كلمة عدة معاىن النص.

نشاط التعلم داخل الفصل غامض ألهنم يستجيبون هتيج ادلدرس  .4
 35فقط.

 (Terka Aksi)ل " لعبة " تخمين العمتعريف ال .3
لعاب" يف تعليم اللغة العربية لكي يعطي رلاال واسعا اصطالحا " األ

يف األنشطة الفصلية، ولتنزويد ادلعليم و التالميذ بوسيلة شلتعة و موشفة 
للتدريب على عناصر اللغة، وتوفَت احلوافز لتنمية ادلهارات اللغوية 

اليت وظيفتها ألخذ الراحة وادلهارة أما اللعبة اللغوية ىي األلعاب 36ادلختلفة.
 37اللغوية. اللعبة اللغوية مفيدة يف تعليم اللغة العربية.

ل عمر الصديق عبد اهلل يف كتابو تعليم اللغة العربية لنطقُت اكما ق

يف تعليم اللغة  Langue Gamesبفَتىا، يستحدم مصطلح األلعاب اللغوية 

لكلي يعطي رلاال واسعا يف األنشطة اللغوية الفصلية لتزويد ادلعلم والطالب 

عناصر اللغة وتوفَت احلوافز لتنمية ادلهارات بوسيلة شلتعة ومشوقة للتدريب على 

اللغوية ادلختلفة، و ىي أيضا توظيف بعض العمليات العقلية مثل ) 

                                                           
35 Zulkifli, opcit, hal. 33-34 

 12، )الرياض ادلريح (، ص. اللغات األجنبيةاأللعب اللغوي يف تعليم ناصف مصطفى عبد العزيز، 36
31Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, opcit, hal. 33 
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تلك األنشطة وتتيح للطالب نوعا من ضفاء أبعاد اتصالية على إل(التخمُت

االختيار للغة اليت يستخدموهنا، وىذه األلوان من األلعاب اللغوية ختضع 

 38إلشراف ادلعلم أو دلر اقبتو على األقل.

 وميكن اجياز خصائص اللعبة اللغوية اجليدة يف النقاط التالية :

 مالءمة اللغة دلستوى ادلتعلمُت (1

 اتصالحية اللغة لكافة ادلستوي (2

 عدد من ادلتعلمُتإشراك اللعبة ألكرب  (3

 معاجلة اللعبة ألكثر من مهارة أو ظاىر لغوية (4

 اتصال اللعبة مبوضوع درس حديسا (5

 سهولة اإلجراء (6

 39إذكاء اللعبة لروح ادلنافسة للمتعة وادلرح. (7

ىي لعبة مستخدمة يف تعليم اللغة ( (Terka Aksi لعمختميناللعبة 
وىذه اللعبة هتدف إىل ترقية ( (Terka Aksiباستخدام بطاقة ختمُت العمل 

 41.إبتكار التالميذو مهارة الكالم 
 
 

                                                           
38
 218عمر الصديق عبد هللا، المرجع السابق، ص.  
39

 218عمر الصديق عبد هللا، نفس المرجع، ص. 
40

Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, opcit, hal 131 
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 Terka)األدوات ادلستخدمة يف ىذه اللعبة ىي بطاقة ختمُت العمل

Aksi). 
 خطوات لعبة ختمُت العمل :

 .مجيع الفرقةإىل  ختمُت العملوزع ادلدرس بطاقة ي .1
 تلميذان فأكثرلكل فرقة تتكون من  .2

 التالميذادلدرس كيفية اللعبة اليت سيلعبها  ميثل .3

ما يف البطاقة، و على كل أعضاء الفرقة أن جييبها  ونيطبق التالميذلكل و  .4
 يف مدة دقيقتُت

 جيوز اللتالميذ أن ميثلوا حبركات بدون صوت .5

 فيأخذ ادلدرس السؤال األخرإذا يساوء بُت الفرقة وبُت الفرقة األخرى  .6

 41.ر من السؤال يف ادلادة ادلعينة فهو فائز وللفرقة الىت جتيبها أكث .7
 مهارة الكالمتعريف  .4

يف كتاب طرقة التدريس اللغة العربية، قال أسيف ىرماوان مهارة الكالم ىي 
قدرة التعبَت األصوات النطق أو األلفاظ لتعبَت األفكار كالفكرة والرأي 

 42والرغبة والذوق إىل ادلخاطب.
يستطيع التالميذ أن يتكلموا جيدا. وقال أبو هتدف مهارة الكالم إىل أن 

 : 43بكر، أن أىدف مهارة الكالم للمتوسطة فيما تلى
 لتعود التالميذ أن يتكلموا باللغة العربية. .1
 لتعود التالميذ يف تركيب الكلمة. .2
 لتعود التالميذ من أفكارىم وذنبهم صحيحا وواضحا. .3

                                                           
41

 
42

Acep Hermawan, op cit. Hal. 135 
43

Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif  Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Diva Press, 

2012), hal. 99 
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يركبوىا بلغة جيدة لتعود التالميذ يف اختبار األلفاظ والكلمات، مث  .4
 و يهتموا باستخدام األلفاظ يف موضعها.

 وأما أىدف مهارة الكالم للمتوسطة فهي فيما تلى :
 إللقاء ادلعلومات. .1
 لإلشًتاك يف التكالم. .2
 لبيان الشخصية. .3
 إلخبار حاصلة االستماع والقراءة أخرى. .4
 لإلقامق بادلقابلة. .5
 للعبة الدور. .6
 44إللقاء  الفكرة. .7

 مكونات المهارة
إن مهارة الكالم شأهُنا شأُن مهارة اإلستماع ذلا ُمكوِّنات جيَدر مبعلم 
 العربية لغَت الناطقُت هبا اإلدلام هبا لكي يقوم فهَمو ذلا على تصوَّر ذىٍت متٍُت. 
يقول صالح العريب : ذلذه ادلهارة شقاِن : النطق واحلديث. النطق ىو 

َعَقدة اجلانب اآليل الذي ال حيتاج إىل الكثَت من 
ُ
التفكَت والعمليات الذىنية ادل

ومن أنشطة النطق الًتديد لعبارات كررىا ادلعلم، والقراءة اجَلهرية، وحفظ 
أما احلديث فهو الشق اإلجتماعي  45نصوص مكتوبٍة أو مسموعٍة وترديُدىا.

اخلالق ذلذه ادلهارة، وال يتم احلديث إال حبضور طرفُت على األقل : مها 

                                                           
44

Iskandar Wassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Remaja Rosdakarya, 

Bandung, 2011), hal. 296 
 . 78ص نفس ادلراجع،  عمر الصديق عبد اهلل،45
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، حبيث يتبادالن األدوار من آن آلخر فيصبح ادلتحدث ادلتحدث والسامع
 46سامعا والسامع متحدثا.

 تعليم الكالمفي  أهمية
 النطق (1

من أىم ىذه اجلوانب اجلانب الصويت إذ يرى الًتبويون األمهية الكرب 
لتعليم النطق منذ البداية تعليما صحيحا. فالنطق أكثر عناصر اللغة 

 تعلمو بشكل خاطئ. صعوبة ىف تغيَته أو تصحيحو بعد

 المفردات (2
تعد تنمية الثروة اللفظية ىدفا من أىداف أى خطة لتعليم لغة أجنبية، 
ذلك أن ادلفردات ىي أدوات محل ادلعٌت كما أهنا ىف ذات الوقت وسائل 
للتفكَت، فبادلفردات يستطيع ادلتكلم أن يفكر مث يًتجم فكره إىل كلمات 

 حتمل ما يريد.
 47القواعد: (3

مايهمل ادلهتمون بتعليم اللغة األجنبية اإلشارة أىل القواعد، بل نرى كثَتا 
بعضهم ينكرىا دتاما. أما ادلتعلمون للغة استخدام اللغة، أى ليست 

 ضرورية للتحدث باللغة.
 
 

 
                                                           

 . 79صنفس ادلراجع، عمر الصديق عبد اهلل، 46
  76ص.  ن، ادلرجع السابق،يثمرالدي47
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 المفهوم اإلجرائي .ب 
 Terka))لعبة ختمُت العملبالطريقة السمعية الشفوية تقدًن استخدام  خطواتوأما 

Aksi كما يلي: 
بعد عملية  تالميذتقدم ادلدرسة معايَت الكفاءة الىت البد أنتحققها لدى  (1

 التعليم
تقّسم ادلدرسة رلموعة التالميذ إىل مخسة فرقة، ولكل فرقة تتكون من ستة  (2

 تالميذ ، ولكل فرقة وكيال قادرة لتطبيق ادلفرادات اليت أعطاىا ادلدرسة.
تبع يقراءة ادلدرسة مث  يستمعالتالميذتقرأ ادلدرسة احلوار أو النص البسيط و  (3

 بعدىا

من احلوار أو النص وتعُت األلفاظ الصعوبة  مومفرداهتادلدرسة األلفاظ ختتار  (4
 مث تكتبها على السبورة.

 كالمها باإلشارة وادلمارسة.   تطبق ادلدّرسة (5
 التالميذكيفية اللعبة اليت سيلعبها ميثل ادلدرسة   (6
 إىل مجيع الفرقةوزع ادلدرسة بطاقة ختمُت العمل ي (7
يبها يف مدة بطاقة، و على كل أعضاء الفرقة أن جيما يف التالميذيطبق ال (8

 دقيقتُت
 واحبركات بدون صوتثلميأن  للتالميذاوز جي (9
إذا يساوء بُت الفرقة وبُت الفرقة األخرى فيأخذ ادلدرس السؤال األخر  (11

 لسؤال يف ادلادة ادلعينة فهو فائز.وللفرقة الىت جتيبها أكثر من ا
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 ت مهارة الكالمامؤشر  .ج 
 وأما مؤشرات مهارة الكالم فهي فيما يلى

 طلق اللسان. .1
 الدقة يف اختبار ادلفردات. .2
 الدقة يف الًتكيب. .3
 فهم منطقي. .4

 الدراسات السابقة .د 
  : وجد الباحث حبثا عن الدراسات السابقة يعٌت

يف قسم تدريس اللغة  2116السنة  "مارداليناقامت بو "ىذا البحث قد  .1
العربية بكلية تربية والتعليم يف جامعة سلطان شريف قاسم 

الطريقة  استخدام اإلسالميةاحلكومية رياو. بالبحث حتت ادلوضوع " فعالية
بوسيلة لعبة القصة ادلتسلسلة لًتقية مهارة الكالم لدى السمعية الشفوية 

".وىذا سلتلفة مبا مية "زلمدية" كمبار التالميذ يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسال
قام بو الباحث يعٌت " فعالية استحدام السمعية الشفوية بالعبة ختمُت العمل 
لًتقية مهارة الكالم لدى التالميذ يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية بستان 

 العلوم باكن بارو ".
ربية يف قسم تدريس اللغة الع 2111ىذا البحث قد قامت بو إرسال أمُت  .2

بكلية تربية والتعليم يف جامعة سلطان شريف قاسم اإلسالميةاحلكومية رياو. 
فعالية تطبيق الطريقة السمعية الشفوية لًتقية مهارة بالبحث حتت ادلوضوع "

الكالم لدى التالميذ الصف الثاىن يف ادلدرسة الثانوية مبعهد ادلنورة بكنبارو" 
ىناك فعالية للذين يعلمون بتطبيق من حتليل البيانات أن اخلالصة موجودة 



 22 

السمعية الشفوية لًتقية مهارة الكالم لدى التالميذ يف صف الثاين يف 
درجة  يفTabel Tأكرب من TOادلدرسة الثانوية مبعهد ادلنورة بكنبارو، ألن 

. وىذا مبعٌت الفرضية البدائلة مقبولة  76،2% : 1و  %15،2 : 5
% 56% )جيد( ألن يف درجة 79،84والفرضية مردودة. وادلالحظة نيل 

- 85. % 
 االفتراض والفرضية .ه 

 افتراضات البحث .1
 سلتلفة تالميذمهارة الكالم لدى  -
 متنوعة مبؤشرات تالميذمهارة الكالم لدى  -
 كثَت من األلعاب الذي يستعمل لتنمية مهارة الكالم. -

 فروض البحث .2
 وأما فرضية ىذه البحث كما يلى :

Ha : لعبة ختمُت العمل(Terka Aksi) فعال الطريقة السمعية الشفوية باستخدام
يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية بستان  تالميذ لًتقية مهارة الكالم لدى

 .باروكنالعلوم ب
Ho لعبة ختمُت العمل:(Terka Aksi) غَت الطريقة السمعية الشفويةباستخدام

إلسالمية يف ادلدرسة ادلتوسطة ا تالميذ فعال لًتقية مهارة الكالم لدى
 .باروبستان العلوم بكن

 
 


