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 الباب الثاوي

تو ملدت عامت عن املذرس إلاطار الىظري   

 إلاطار الىظري  .أ 

 مفهوم الفعاليت .1

خؼابم بين الشخص الظي ًلىم باإلاهمت وبين الهضف الالفعالُت هي 

الغةِؿُت ، وجدلُم ألاَضاف ،و اإلالصىص. جغجبؽ الفعالُت بدىفُظ حمُع اإلاهام 

 .1جمام الىكذ، واإلاشاعهت اليشؼت مً ألاعظاء

خيىن مً جول ميىهاث الىـام الظي  مً جؼابم الخعلُم فعالُتهـغا 

أن  اٌلًؤلاهخاج لخدلُم ألاَضاف الخعلُمُت التي جؼمذ.  -عملُت ال -ت ضزلاإلا

  خضعمم ؤلاهخاج  و  – تالعملُ - تاإلاضزلبين ميىهت ئطا واهذ  ُا م فعالُالخعل

 :ميىهاثمً زالزت  علُمبعظها البعع لخدلُم ألاَضاف. مسؼؽ فعالُت الخ

  ؤلاهخاج  و  – تالعملُ - تاإلاضزل 

الؼالب  و ضعؽاإلاضزالث: معغوفت مً زالٌ الىـغ والخعبير عً اؾخعضاص اإلا

 م.ُفي الخعل ُموأصواث الخعل

 ,م التي جدضرُعً عملُت الخعل لخعبير العملُت: معغوفت مً زالٌ الىـغ وا

 والحل. ػبُعتها و علبت 

                                                           
1 E.  Mulyasa,  Manajemen  Berbasis  Sekolah:  Konsep,  Strategi  dan  Implementasi,

 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm.82 
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 والخعبير عً الىخاةج التي جدللذ مً الخعلم. الىـغ : معغوفت مً زالٌ هخاجؤلا 

   

ا وزًُلا باإلالاعهت بين مؿخىي ئهجاػ الهضف مع   
ً
مشيلت الفعالُت اعجباػ

. وبىاًء على تاإلاسؼؼالخؼت اإلاعضة مؿبًلا أو ملاعهت الىخاةج الحلُلُت مع الىخاةج 

ت   – تالعملُ - تصوعة اإلاضزلول  الىـام معاًير الفعالُت ًجب أن حعىـأن  هـٍغ

 الىـام بأهمله.بل  , الىخاةج فلؽئال  . لظلً ال ًىـغ ؤلاهخاج  و 

 

 مجاجواهب الخطت أو البر  (أ 

ما أئطا جم جىفُظ حمُع الخؼؽ ، فؿِخم اعخباع الخؼؽ أو البرامج فعالت. 

ـ بغ اإلالصىص  اإلااصة في اإلاىاهج جخدلم هي  و . همجيبسؼت أو بغهامج َى زؼت جضَع

 اإلادضصة مؿبلا.

 

 القواعذ و لشروطجواهب ا (ب 

ا مً أحل  ٌؿخؼُع أن ًىـغ فعالُت البرهامج مً وؿُفت اللىاعض التي جم ئحغاَؤ

. ٌشمل َظا الجاهب ول اللىاعض اإلاخعللت باإلاضعؽ علُمالحفاؾ على عملُت الخ

توالؼالب.   .ئطا جم جىفُظ َظٍ اللاعضة، فخيىن الشغوغ أو اللىاعض ؾاٍع

 

 جواهب ألاهذاف أو الظروف املثاليت. (ج 
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لاٌ ئن بغهامج اليشاغ ًيىن فعال الهضف أو  جدلم ا مً خُث الىخاةج ئطاٍُو

التي خللها  ةؤلاهجاػ  هب مًىاَظا الجو هـغ هخاةج الـغوف اإلاثالُت للبرهامج. 

 2ؼالبال

 

 التعاوويمفهوم التعلم  .2

ى ئصؼالح عام   الخعلم الخعاوي  اخُاها ٌؿمى  الخعلم الاشتراوي، َو

إلاخىىعت مً ؤلاحغاءاث اإلاخضازلت التي حشترن فيها فغق صغيرة جفاعلُت. بشيل 

م فُما ًلي: لت الخعلم الخعاووي، الؼالب ًدباصلىن أفياَع  3عام، في جىفُظ ػٍغ

 

، أو وشاغ الخعلم الىاحبت الفغكُتً جخيىن م واحباث و هي في ًخعاون الؼالب (أ 

 .اإلاجمىعتالظي ؾِخم الخعامل بشيل حُض مً زالٌ عمل 

معظم  ػالب. ،  ولىً 6-2مً  , جخيىن م صغيرٍفي فغ  ىن الؼالب ًخعاوه (ب 

 ػالب. 4جخيىن مً  اإلاجمىعاث

ًخعاون الؼالب، ًخصغفىن مىالين احخماعُا إلهجاػ اإلاهام اإلاشترهت أو أوشؼت  (ج 

 الخعلم.

خم جىـُم أوشؼت الخعلم في مثل َظٍ  ىن مترابؼالؼالب  (ص  بشيل ئًجابي، ٍو

لت التي ًدخاج ول ػالب بعظها البعع   .في أصاء الىاحبت الفغكُتالؼٍغ

                                                           
2 Aswarni Sujud, Matra Fungsional Administrasi Pendidikan, (Yogyakarta: Pembeda,tth), hlm.159 

 

  3Warsono, Hariyanto, Pembelajaran Aktif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 

hlm.161-162.  
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 . في أصاء الىاحبت ول ػالب مؿإوٌ (ٌ 

 

في مجمىعاث صغيرة إلاؿاعضة  ن خعاوهى ًفي الخعلم الخعاووي, الؼالب 

ًيلف بها اإلاعلم. أزبذ الخعلم  والخعلم معا إلهجاػ اإلاهام التي ابعظهم بعظ

الخعاووي لتركُت جدصُل الضعاس ي الؼالب وفعالُت لؼالب مً زصاةص 

ىبين، مع مهاعاث مخىؾؼت، اّما الؼالب بؼيء في  مسخلفت ، ؾىاء للؼالب اإلاَى

 فهم الضعؽ.

 

الخعلم الخعاووي َى حعلُم ًظم الؼالب للعمل معا في فغق، خل َضف 

 :4عىاصغ الخالُتمشترن، في خالت جخظمً ال

م مال  (أ   ػمىن بالخعاون بعظهم البعع في جدلُمالترابؽ ؤلاًجابي،  أعظاء الفٍغ

ؾبدىن معا أو  ،ئما أن ًيىهىا هاجحين  معا أو فاشلين معاَضاف الخعلم. 

 ٌغغكىن معا.

( swim or sink together.) 

ىول ػ (ب   ىاحبتبال اللُام لىؿإوٌ عمب في الفغكت الاإلاؿإولُت الفغصًت، َو

 هفؿه و ئجلان اإلاىاص الخعلُمُت.

                                                           
4
 Ibid. 166-167 
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م بشيل الىاحبت  هفؿه،  و ًجب ٍالخفاعل وحها لىحه، ئما ول أعظاء الفغ  (ج 

أن ًخم عضص مً الىاحباث  بخفاعلي، ول جىفير اإلاضزالث واإلاىؼم 

شجعىن بعظهم بعع.  والاؾخيخاحاث. وألاَم مً طلً أنهم ٌعلمىا َو

على جؼىٍغ الثلت، واللُاصة، وصىع جؼبُم اإلاهاعاث الخعاوهُت، مؿاعضة الؼالب  (ص 

 اللغاع، والاجصاالث، ومهاعاث ئصاعة الصغاع.

، بخلُُم ما ًخم جدلُله همجدضًض ألاَضاف امجمىعت، أعظاء االجمععملُت  (ٌ 

م، وجدضًض الخغُيراث لخيىن فعالُت في اإلاؿخلبل.  بشيل حُض في الفٍغ

 

هما عغفىا ئهضوهِؿُا جخيىن مً مسخلفت ألاحىاؽ وألاعغاق،   فلظالً 

 الضعؽ اإلاؼبم ًالعضًض مً الفىاةض ًمىً الحصٌى عليها عىضما 
ّ
م الخعاووي خعل

مً زالٌ حشىُل مجمىعاث صغيرة مً الؼالب ًأجىن مً ألاحىاؽ والؼبلاث 

ل عليها اإلاسخلفت، لظالً ػالب اخترام بعظهم البعع. أعلى   الفىاةض خص

 الؼالب ئطا صضًله مً فغكت مسخلفت مً زصاةص  والاحخماعُت والثلافُت.

 

الخعلم الخعاووي جىاؾب بفؼغة الىاؽ والاعخماص علي غيٍر ، لضًه 

ً زالٌ الاؾخفاصجه مؿإولُت مشترهت، وجلؿُم  والشعىع اللغابت. م َضف و

و الىاحباث جماعؽ الؼالب لخلاؾم مً اإلاعاعف والخبراث  خعاوويالالخعلم 

واإلاؿإولُاث. مً اإلاعاعف الؿابلت, همىطج الخعلم الخعاووي َى وعملُت الخعلم 

خؿب الفغكت إلاؿاعضة في بىاء َظا اإلافهىم، و لخدضًض اإلاشيلت ، حملت الخعلم 
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اؾتراجُجُت ، و حشىُل الفغكت   -الخىحُداث -الخعاووي َى اإلاعلىماث،

غ ؤلاعضاصاإلاجمىعت والعمل الجماعي، وجدلُم هخاةج   .5اإلاجمىعت، والخلٍغ

 مفهوم مهارة القراءة .3

حعخبر اللغاءة مً اَم اإلاهاعاث التي ًجب ان ًىدؿبها الفغص, و ٌعمل  

علي جىمُتها هي مً وؾاةل الاجصاٌ. و مً زاللها ًخعغف الاوؿان مسخلف 

اإلاعاعف و الثلافاث. وهي وؾُلت الخعلم و أصاجه في الضعؽ و الخدصُل, و شغل 

الفغص. و اللغاءة عملُت عللُت حشمل جفؿير الغمىػ التي ًخللاَا اللاعب اوكاث 

م عُيُه, و جؼلب َظٍ العملي فهم اإلاعاوي, هما أنها جخؼلب الغبؽ بين  عً ػٍغ

الخبرة الشخصُت و اإلاعاوي مما ًجعل العملُاث الىفؿُت اإلاغجبؼه باللغاءة 

 . 6معلضة الى صعحت هبيرة

 

حؿعى للعثىع على اإلاعلىماث اإلاسخلفت  اللغاءة هي عملُت معغفُت 

ظا ٌعني أن اللغاءة هي عملُت جفىير لفهم مدخىي  الىاعصة في َظٍ اإلااصة. َو

الىص الظي ًخم كغاءجه. لظلً، اللغاءة لِؿذ مجغص الىـغ في مجمىعت مً 

الحغوف التي شيلذ اليلماث، مجمىعت اليلماث والجمل والفلغاث، 

َى وشاغ لفهم وجفؿير الغمىػ،  اللغاءة. والخؼاباث، ولىً أهثر مً جلً

                                                           
5
 Ngalimun, Strategi Dan Model Pembelajaran, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), Hlm. 161-

162. 
 
6
669(, ص. 6991ابراهيم محمد عطا, طرق تدريس اللغة العربية و التربية الدينية, )القاهرة: مكتبة النهضة المصرية,    
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وعالماث، والىخابت طاث مغؼي بدُث ًمىً هلل الغؾالت هلل اإلاإلف مً كبل 

 7.اللاعب 

 ع القراءةااهو  .4

ت واللغاءة   جىلؿم اللغاءة بشيل عام ئلى كؿمين َما اللغاءة الجهٍغ

 :8امختصال

 القراءة الجهريت .5

ت ه  اللغاءة مً زالٌ الىؼم أو الخعبير هخابت مً  ياللغاءة الجهٍغ

ً اللغاءة  مىاؾبت للؼالب اإلاؿخىي  اليلماث أو الجمل كغاءة. َظا الخمٍغ

اإلابخضةين. وفلا لهظٍ اللغاءة، و الغغض الغةِس ي للؼالب أن ًلغء اللغاءة 

 بالصحُذ و جىاؾب لىـام الصىث في اللغت العغبُت.

 

ت مهمت، و   مؿخىي اإلابخضةين. في  في زاصت للؼالبحعلُم اللغاءة الجهٍغ

َظٍ اإلاغخلت حعغف علي أصىاث الحغوف العغبُت وجضعب هؼله. هما عغفىا أن 

اللغت العغبُت لها زصاةص أصىاث  مسخلفت مً خُث اإلابضأ ملاعهت بأصىاث 

 الحغوف اللغت للؼالب.

 

                                                           
7
 Dalman, Keterampilan Membaca, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm.5. 

8
 Ibid. 144-145  
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 حعاعف وجماعؽ الىؼم بصحُذ، ؾىف ًيىن كُضا على حعلم في اإلاغخلت مئطا ل

الخالُت. في اإلاغاخل اإلابخضةين، ًيبغي علي اإلاضعؽ أهثر عغطت إلصزاٌ اليلماث 

خم طلً بدُث ال ًىاحه الؼالب  التي جم اؾدُعابها مً كبل لغت اإلاخعلم. ٍو

صعىباث، وزاصت باليؿبت ألولئً الظًً ًخعلمىن العغبُت فلؽ. وعالوة على 

 لالُضَا الؼالب.طلً، و اإلاضّعؽ  ٌعؼي مثاٌ في هؼم اليلماث زّم  ج

 

 القراءة الصامتت .6

اللغاءة الصمذ و حؿمى اللغاءة في الللب مشهىع بلغاءة الفهم، الظي  

ًلغأ مً زالٌ عضم هؼم عمىػ مىخىبت في شيل ولماث أو حمل جخم كغاءتها، 

 ولىً حعخمض فلؽ على الاؾخىشاف البصغي.

 

ٌ على اَضاف اللغاءة الصامخت هي ئجلان كغاءة اإلادخىي. أو الحصى  

ع. ًبضو أن اللغاءة الصامخت  اث اللغاءة في وكذ ؾَغ هثير مً اإلاعلىماث مدخٍى

هي مهاعة أؾاؾُت ًجب أن ًخلنها الؼالب حُضا، ألن َظٍ اللغاءة فعالُت في 

 فهم مدخىي اللغاءة ملاعهت باللغاءة بصىث عاٌ.

 

لىجاح  وصةمدض تيىن عاملجاللغاءة الصامخت الفغصًت ؾىف  ةمهاع  

اإلاغء في ئجلان اإلافاَُم وألاوصاف وكصص اللُمت ألاصبُت أو أي ش يء آزغ في 

مجمله. لهظا الؿبب الخىلُب البصغي والؿغعت ًجب أن ًيىن الجاهب 
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ألاؾاس ي لللغاءة في الللب اإلالصىص مً الاؾخىشاف البصغي َى عضص مً 

ؾغعت في  اليلماث اإلاىخىبت التي ًمىً الىشف عنها مً كبل العين وهظلً

ض مً الاؾخىشاف لللغاءة، وأهثر مً طلً  فهمه. وبؼبُعت الحاٌ، فان اإلاٍؼ

ض مً ؾغعت اللغاءة في الللب.  ؾىف جٍؼ

 

 تملدت عامت عن املذرس .ب 

 جأسيس املذرستجاريخ  .أ 

ـ الخىفُظي ًىهُاهغجا باإلاجل3ىؾؼت اإلادمضًت اإلاضعؾت اإلاخ ذؿجأؾ

باالؾم اإلاضعؾت  1951ًىلُى  14ش ٍاإلادمضًت هؼافغحا في جاع بجمعُت 

اإلاخىؾؼت اإلادمضًت وعابغحان. وطع اإلاضعؾت الخاصت الياملت ، والىكىف على 

ا أن اإلاضعؾت جداٌو في جدؿين وؾاةل 1183مؿاخت  َغ مؼغا. في جؼٍى

 اإلاضعؾُت ، اإلااصًت وغير اإلااصًت.

 

، كامذ اإلاضعؾت بخىؾع ألاعض ئلي ًشغق على  1985في الؿىت 

اصة  فصٌى حضًضة ؾخت  353مؿاخت  ا ث ختى ٍػ مؼغا، زم جم بىاء اإلاؿخٍى

ألاعض  حؿخمغ اإلاضعؾت في جدؿنها في عهض الؿُض ؾىعاجمان ، وؾعذ غغف. 

م غغب الجامعي   2333في الؿىت مؼغا. 1853اهخاؾين  في ػكاق 1عبر الؼٍغ

ًىهُاهغجا لضيها   3هخىع ؾىفغث  اإلاضعؾت اإلاخىؾؼت اإلادمضًت بلُاصة ص

 .فصال 24حامعين مع 
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ِىتيؾُضة  جدذ كُاصة ختى آلان ، جؼىع اإلاضعؾت  2336مً ؾىت   ٍَغ

عا مً هاخُت ماصًا أو أواصًمُا: بىاء مصلى في الجامعت  الؼابلت الثالثت  1ؾَغ

اض ي في ، و فاػ  3الجامعت  وكاعت الاحخمع ومعمل العلىم وبىاء ملعب ٍع

 Satri Si ئلى اإلاضعؾت بالعضًض مً اإلاؿابلاث، الخعاون في الخاعج مضعؾت

Suriyothaiالشباب ؤلاؾالمي اإلااليزي، اإلاضعؾت ؤلاؾالمُت الجىُضًت في , باهيىن

 ,Hwabuk Elementary School Jejuو اإلاضعؾت في وىعٍا الجىبُت ؾىغافىعة ، 

Ohyun Middle School Jeju 

 

 26ًىحُاواعجا لضيها  3اإلادمضًت  SMP 2314/2315في العام الضعاس ي 

اإلاؼاًا اإلاضعؾت   الترهيز مً  .57، وعضص اإلاضعؽ  883فصال  مع عضص الؼالب 

مً الخعلُم الخىىىلىجي ألاؾاس ي ، وجؼبُم جىىىلىجي اإلاعلىماث ، زىاةُت 

 .اللغت

 رؤيت .ب 

 ؤلاهجاػ و ؾلُمت بِئتجدلُم الؼالب الظًً ٌعخلضون, و الخفىق في  (أ 

 رسالت .ج 

ػعاعت الخلضًغ و الخبرة في الخعلُم الضًً ؤلاؾالم مً زالٌ الخعلم اكغأ, و  (أ 

 اللغآن, و الصلت الـهغ بالجماعت في اإلاضعؾت

 ػعاعت وشاغ هـام في حمُع الجىاهب (ب 
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ت و العمل العلمي, و الىمبُىجغ  (ج   حشجُع الؼالب في جغكُت مهغة اللغت ؤلاهجليًز

اطتحشجُع الؼال  (ص  ف كّىة الىفس ي وجغكُت اإلاهاعة  فً و الٍغ  ب في حعٍغ

 133جغكُت الخلُم الفعالي, على ألاكل ًخدلم بمع الخسغج  % (ٌ 

 جغكُت الاَخمام بالبِئت و خغهت الخظغ (و 

 جؼبُم معِشت صحت و صضًلت البِئت (ػ 

 بىاء شخصُت الؼالب في الاَخمام بالبِئت و اإلاثلف الىـُف (ح 

 اإلاغوع بىاء شخصُت الؼالب في ازالكُت (غ 

 

 أهذاف املذرست .د 

 عؾت العباصة مع جىـُم و كغاءة اللغآن االؼالب كاصعون على أصاء و مم (أ 

  لضيهم الاهظباغ العالي في حمُع الجىاهب (ب 

 كضعة على جؼىٍغ ألافياع و الىعاصة في اإلاجلت الحاةؽ (ج 

 لضيهم مهاعة الفىُتالعالُت (ص 

 133و جسغر %  7.5الى   6.8جغكُت هدُجت الامخدان ألازغ مً  (ٌ 

 جدلُم بِئت مضعؾُت زظغاء و مـللت (و 

 اصعاق مىاػني اإلاضعؾت لخىفُظ خُاة صحُت و صضًلت للبِئت (ػ 

 الؼالب كاصعون على الاَخمام بالبِئت و مثلفا هـُفا (ح 

 بىاء شخصُت الؼالب في ازالكُت اإلاغوع (غ 
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 هويت املذرست .ه 

 ًىهُاهغجا 3: اإلاضعؾت اإلاخىؾؼت اإلادمضًت   اؾم اإلاضعؾت

  232346338323:  اإلاضعؾتعكم ئخصاءاث 

  : اإلاضعؾت الخاصت )أ(   هىع اإلاضعؾت 

 ًىهُاهغجا 19هفخين فيري جىضًً  شاعع:   عىىان اإلاضعؾت 

 : مىؼلت وعابغحان, مضًىت ًىهُاهغجا    

 382735, و 375258( 3274: )   عكم الهاجف 

 www.smpmugayogya.sch.id:  عىىان شبىت ؤلاهترهذ 

 

 أخوال الوسائل املذرسيت .و 

 1.1الجذول 

  تميالغرفت التعل

 الرقم تميالغرفت التعل العذد الحال

 ُّ  1 اإلاىخبت 2 ضح

 ُّ ضح  2 غغفت اإلاهاعة 1 

 ُّ ضح  3 اإلاسخبر 1 

 ُّ ضح  4 ىن فىالغغفت  2 

http://www.smpmugayogya.sch.id/
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 ُّ ضح  5 ىي عمل اللغم 2 

 ُّ ضح  6 عمل الىمبُىجغم 3 

 ُّ ضح  7 كاعت 1 

 

 1.1الجذول 

 تيإلادار الغرفت 

 

 

 

 

 الرقم تيإلادار الغرفت  العذد الحال

 ُّ ضح  1 اإلاضعؾت تغغفت عةِؿ 1 

 ُّ ضح  2 أمين الؿغغغفت  2 

 ُّ ضح  3 ينغغفت اإلاضّعؾ 3 

 ُّ ضح  4 غغفت اللجىت 1 

 ُّ ضح  5 غغفت اإلاىاهج الضعاؾُت 1 
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 1.1الجذول 

 غرفت إلاضافيتال

 الحال العذد الغرفت  الرقم

ُّ  3 اإلاؿخىصع 1 ضح  

ُّ  5 ينخّمام اإلاضّعؾ 2 ضح  

ُّ  24 خّمام الؼالب 3 ضح  

ُّ  2 مؼبش 4 ضح  

افت 5
ّ

ُّ  1 غغفت الىش ضح  

ُّ  2  الصحت غغفت 6 ضح  

ُّ  2 غغفت الخىحُه الاؾدشاعي  7 ضح  

ُّ  3 ملصف 8 ضح  

ُّ  2 اإلاصلى 9 ضح  

ُّ  1 غغفت حغُير اإلاالبـ 13 ضح  

ُّ  2 الحغاؾت 11 ضح  

ُّ  1 الؼالبشغهت  12 ضح  

اعة 13 ُّ ُّ  2 مىكف للؿ ضح  

ُّ  1 مىـمت الؼلبتغغفت  14 ضح  
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 عذد املذسين .ز 

 1.1الجذول 

 عذد املذرسين و املذرساث 

 عذدال الىوع رقم

 25 اإلاضعؾىن  1

 32 اإلاضعؾاث 2

 

 ىاج  الذراسيتاملل اهيك .ح 

 1.1الجذول 

  ىاج  الذراسيتاملهيكل 

 رقم عىصر لحصتالفصل و ا

IX VIII VII   

 

2 

 

3 

 

3 

 املادة

 صًً ؤلاؾالمخعلُم ال

1 

  الخعلُم الىػىُت 3 3 2

 اللغت ؤلاهضوهِؿُت 6 6 4
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ت 4 4 4  اللغت ؤلاهجليًز

اطُال 5 5 4  اثٍغ

ت 5 5 4 ُّ  العلىم الؼبُع

 العلىم ؤلاحخماعُت 4 4 4

 الفً و الثلافت 3 3 2

 الّغٍاطت و الصّحت 3 3 2

 اإلاهاعة 2 2 2

 

2 

 

2 

 

2 

 اإلادخىي اإلادلي

تااللغت الج  ٍو

2 

غ الظاحيال   2  3 خؼٍى

 عضص 38 38 34

 

 1.1الجذول 

 ىاج  الذراسيتاملهيكل 

 رقم عىصر حصتالفصل و ال

IX VIII VII   

 1 صًً ؤلاؾالمحعلُم    5
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 2 ؿلىنال   1

 عضص   6

 

 الالمىهجيت .ط 

ت (أ   اللغت ؤلاهجليًز

 جصمُم الصىع  (ب 

 خؼب الىػً (ج 

 اللغاءة (ص 

 غة اللضمه (ٌ 

 صغخُتاإلا (و 

 غة اله (ػ 
ّ
 تؿل

 فغكت اإلاىؾُلي (ح 

بابي (غ 
ّ

 الهالٌ ألاخمغ الش

 


