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 نيالثا الباب
 النظرية الدراسة

 

 المقرر الكتاب:  األول الفصل
 ،المقرر الكتاب افدأه ،المقرر الكتاب تعريف عن يبحث األول الفصل هذا أن

 .المقرر الكتاب استخداموصف و 
 المقرر الكتاب تعريف - أ 

، كتب، وتتألف من خرباء ميادين ذات الدراسيةىو كتيب  الكتاب
القاعدة، فضال عن نشرىا رمسيا ومنتشرة على الصلة والوفاء بكتب نص 

 2009.11نطاق واسع. )السيد زلاضر ادلبادئ التوجيهية، 

، واحد نرحب الكتابنافذة على العامل. من خالل ىذا  الكتاب
ادلفهوم كأداة تعليمية ىي  الكتاببتوقيع حيدق واستكشاف عامل الفسيح. 

توفَت التدريس  الكتابرى. األكثر استخداماً بُت مجيع أدوات التدريس األخ
 .يف رلال الدراسة

خيتلف اإلحساس بالثانية. األوىل تؤكد على فهم وظيفتها كأداة 
يستخدم يف عملية  الكتابالكتابتعليمية. ويركز الثاين على احملتويات. ىذا 

يعرف أدلة أيضا كما نص كتب، مواد احلزمة أو  الكتاب .التعلم األنشطة
الكتب ادلدرسية نفسها.  الكتابعرض احملتوى ومدى  .الكتب الدراسية

                                                           
-http://www.kopertis12.or.id/2012/09/22/perbedaan-buku-teks-buku-ajar-dan-buku:يًتجم من11

diktat%E2%80%8F.html 
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ادلقصود مطابق للكتب ادلدرسية، الكتب، كتب حزمة ادلواد  الكتابحىت 
 .أو الدراسة الكتابدليل 

الكتب اليت نشرهتا احلكومة يف ىذا الصدد وزارة الًتبية الوطنية ووزارة 
على مجيع ادلدارس (يةالدين )دائرة الًتبية الوطنية سابقا ووزارة الشؤون الدين

يف البالد كما ىو مطلوب وكذلك الكتيب ال يتاجر هبا. يف شرح ما ىو 
ادلقصود مبؤلفي الكتب ادلدرسية، استنادًا إىل النظريات ادلتعلقة بالكتب 

 .ادلدرسية

ادلدرسي )احلزم،  الكتابالعديد من اخلرباء الذي اقًتح ىذا احلد من 
 تارجيان الكتابيف  (Hall-Quest) كويست-ىالوالنص(. وقال ىذه 

(Tarigan)  ىو جتميع التسجيالت التفكَت العنصري الكتب ادلدرسية"
نص "(Lange)لألغراض واألىداف التعليمية". خرباء آخرين مثل الدول النج

اخلاص أي فرع  الكتابالقياسي أو  الكتاب)التدريس( ىو  الكتاب
الرئيسي وادللحق أو  الكتابالدراسات ويتكون من نوعُت مها التدبيس أو 

( ادلقررإضافة". أكثر تفصياًل مرة أخرى اقًتح بيكون أن "الكتب ادلدرسية )
الكتب اليت ىي مصممة لالستخدام يف الفصول الدراسية، بعناية مجعت 
واعدىا اخلرباء أو اخلرباء يف ىذا ادليدان ورلهزة يعٍت التدريس ادلناسبة 

 "والوئام

( ىو ادلقررتعرب عن أن "الكتب ادلدرسية ) (Buckingham)باكنغهام
أداة لتعلم اليت ديكن استخدامها يف ادلدارس والكليات لدعم برنامج دلعٌت 

دلختلف آراء اخلرباء أعاله،  ."التعليم واحلديثة شائعة ومفهومة جيدا
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أشياء قليلة فيما يتعلق بالكتب ادلدرسية على  (Tarigan) اختتمت تارجيان
 :النحو التايل

على  تالميذالكتب ادلدرسية ادلخصصة لل ىي درسيةادلكتب  .1
االبتدائية وادلدارس الثانوية وادلدارس مستوى معُت من التعليم

 .و غَت ذالك ادلهنية الثانوية
اللغة اإلندونيسية،  )يرتبط دائمًا حبقل معُت من الدراسة الكتاب .2

 .( وغَت ذالكوالرياضيات والفيزياء، والتاريخ، 
قياسية. فهم ادلعيار ىنا اخلام،  الكتابادلدرسي دائمًا  الكتاب .3

تكون مرجعًا للجودة، وعادة ما يكون ىناك عالمة على ادلوافقة 
 من الوكالة للسلطة يف إطار اخلدمة الوطنية للتعليم

 كتبت من قبل خرباء يف رلاالهتم، على التوايل  الكتاب .4
 صفة خاصة إرشادكتب غرض   الكتاب .5
 وسيلة للتدريسيأيت مع  الكتاب .6

 الكتاب، ديكن أن يقال ىو نشر تنادًا إىل رأي اخلرباء ادلذكورةاس
وزارة الًتبية الوطنية ووزارة الدين )دائرة الًتبية الوطنية سابقا وتنشرىا احلكومة 

مدرسي يف حقل معُت من الدراسة، الذي  الكتابكووزارة الشؤون الدينية(
القياسي وجتميعها من قبل اخلرباء يف ميدان منو لألغراض  الكتابىو 
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رلهزة بأدوات تدريس مطابقة وسهلة الفهم اليت يرتديها يف  إرشادواألىداف 
 12.ادلدارس بغية دعم برنامج للتدريس

يف التنمية مل تعد تنشر الكتب ادلدرسية باحلكومة، ولكن بأطراف من 
القطاع اخلاص. ويف ىذا الصدد، إذن احلكومة بشراء الكتب ادلدرسية فقط، 

احلكومة تعيُت معايَت معينة جيب أن تتحقق قبل نشر كل  مث. تكثَتىاال إىل 
الصدد الكتب اليت سيتم استخدامها بواسطة وحدات تعليمية. ويف ىذا 

وباإلضافة إىل ، الوطنية للتعليمادلعايَت ادلنشأة والصادرة عن ىيئات ادلعايَت 
واضح أن  1جيعل من ادلادة  2بَتمينديكناس رقم  2008ذلك، يف عام 

إلزامي الستخدامها يف الوحدات اخلاصة بالتعليم  الكتابمرجعي  الكتاب"
اد التعليمية من أجل حتقيق االبتدائي والثانوي أو الكلية اليت حتتوي على ادلو 

اإلديان، األخالق، النبيلة، والشخصية، والتمكن من العلوم والتكنولوجيا 
قدرة والصحة وضعت استناداً إىل الوزيادة احلساسية والقدرة اجلمالية، زادت 

 ."ادلعايَت الوطنية للتعليم

نوع من الكتب ادلدرسية ادلستخدمة يف  الكتابوكما يتضح من امسها، 
نشاط التعلم والتدريس. من حيث ادلبدأ، ديكن استخدام كافة الكتب دراسة 

التفاىم ادلتصلة  الكتابادلواد التعليمية. ومع ذلك، الذي يريد تسليمها 
وتشمل فئة  الكتاببالًتتيب، الستخدامها يف التعلم، وانتشاره، أسفر عن 

 .الكتب ادلدرسية

                                                           
 :Henry Guntur Tarigan, 2009. Strategipengajarandanpembelajaranbahasa. Bandung :يًتجم من12

Percetakanangkasa 
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دلنطق طبقًا خلطة التعليم. جتميع الكتب ادلدرسية وفقا الحتياجات وا
يف التعلم. الكتب اليت وضعت من أجل الوصول إىل  تلميذأو ال تلميذال

 .أىداف التعلم أو اختصاص زلدد

مدرسي الرجوع إىل ادلناىج الدراسية، وينبغي أن  الكتابة الكتابينبغي 
بُت فئةالصف  التوسيعتلفة من العمق و تنعكس يف ادلواد ادلتعلقة مبستويات سل

احلادي عشر. ادلواد يف الصف احلادي عشر نسبيا أوسع وأعمق من ادلواد 
وفقا  الكتاباليت تعطي يف الصف العاشر، ال العكس. متت ترمجة 

الشرط األول للمعرفة، على سبيل ادلثال حول العلوم  .الحتياجات ادلتعلم
ادلدارس االبتدائية حباجة فقط إىل مستويات من معرفة.  تالميذالطبيعية، 

ولكن على مستوى ادلدارس الثانوية العلياالفعل جيب أن يكون قادرًا على 
فهم، ورمبا حىت إىل التطبيق. يف ىذا ادلستوى ويستغرق التدريب والتوجيو. 

 .تالميذالثالث ىو احلاجة إىل تغذية مرتدة بشأن ما ىو عرضو لل

دليل لتدريس موضوع مكتوب، وتتألف من خرباء ميادين  ىو الكتاب
 .ذات الصلة والوفاء بكتب نص القاعدة فضال عن رمسيا نشرت وتنشر

تقرير الوزير ادلدرسي ىو ادلقصود "أي  الكتابلتحسُت فهم من 
(kepmen) :"36/ادلدرسي  الكتاب)أ(؛ " 9 يةاآل، 5الفصل، 2001/د/س

لف من خرباء ميادين ذات الصلة والوفاء ىو دليل بالطبع أن ىو كتب وتتأ
بكتب نص القاعدة فضال عن رمسيا نشرت وتنشر." الكلمة األساسية ىي 
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مجعت وفقا للمواضيع/دورات نظراً، رمسيا نشرىا وتعميمها، شلا يعٍت  الكتاب
 13.أن يكون اذلواء الكتابأن 

 المقرر الكتاب أهداف - ب 
(Greene)غرين و(Petty) ،صياغة بعض دور وفائدة من الكتب ادلصروفات النثرية

 :ادلدرسية على النحو التايل

صعبة واحلديثة يف  إرشاديعرب عن وجهة النظر اليت يتم تطبيق التدريس و   -1
 .تدريس ادلواد

تقدمي مصدر للموضوع اليت غنية ومتنوعة، وسهلة القراءة، والذي يتوافق مع   -2
 إظهار، كأساس لربامج لألنشطة ادلقًتحة حبيث تالميذمصاحل واحتياجات ال

 .تكتسب مهارات يف حالة مشاهبة دلا يف حياة الفعلية
 إلظهاريمع يف شكل جذاب ونظموا حول مهارات تتوفَت مصدر اليت جت  -3
 .تالميذادلصاحبة( أساليب ووسائل التدريس لتحفيز ال الكتاببخيدم )  -4
، فضال عن الدعم دلهام عملية تقدم التثبيت األولية اليت حيتاج يف كل مرة  -5

 .ومتارين
 .عرض مواد أو وسائل للتقييم واإلجراءات العالجية ادلالئمة وادلنسجمة  -6

وجهة نظر واضحة، خاصة فيما يتعلق  الكتابجيب أن يكون لديك 
بادلبادئ ادلستخدمة، أن النهج ادلعتمد، األساليب ادلستخدمة، فضال عن تدريس 

ادلدرسي كمواد حشو مصدرا دلادة  الكتابالتقنيات ادلستخدمة. جيب أن يقدم 
جيدة. ترتيب منتظم ومنهجي، متنوعة وغنية بادلعلومات. باإلضافة إىل وجود منطقة 

                                                           
 /http://khoirawatidempo.wordpress.com/2012/03/13/tentang-buku-ajar :يًتجم من13
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 الكتاب. ولذلك، الكتابضلو  تالميذة كما أهنا سوف تؤثر على اىتمام الجذب قوي
 .ينبغي أن تكون صعبة، حتفيز، ودعم النشاط واإلبداع للطلبة

ال تقل أمهية، ينبغي أن تكون الكتب ادلدرسية الفائدة والتحفيز للمتعلمُت 
الدافع  .فهموالقراء. القراء ديكن أن تنشأ بسبب دافع لغة بسيطة وتتدفق وسهلة ال

ديكن أن تنشأ نتيجة للعديد من األفكار واألفكار اجلديدة. ديكن أن تنشأ الدافع، 
حيتوي على رلموعة متنوعة من ادلعلومات ذات الصلة باالحتياجات  الكتابألنو 

التعليمية للمتعلمُت والقارئ. ولكن يف ىذه الدراسة لن تناقش زيادة على ىذا، 
 .ادلقرر الكتاببالطبع  لكتاباولكن فهو يركز على جدوى 

 المقرر الكتاباستخدام و  وصف - ج 
مدرسي جيد غرين  الكتابوكان من بُت سائر اخلبَت الذي وضع 

تارجيان. تعيُت كال من ىؤالء  (Tarigan) وادلصروفات النثرية اليت أوردىا
 :ادلدرسي اجليد. وكانت ادلعايَت كما يلي الكتاب)عشرة( معايَت  10اخلرباء 

 الذين يرتدون ذلم. تالميذجتذب اىتمام األطفال، أي ال كتابيقوم    -1
 .الذين يرتدون ذلم تالميذالدافع لل كتاب تعطي  -2
الذين جتعل  تالميذمثال مثَتة الىتمام على قلوب ال كتاب يتضمن  -3

 .االستفادة منها
أن تأخذ يف االعتبار اجلوانب اللغوية كي تتناسب مع  كتاب ينبغي  -4

 .الذين يرتدون ذلم تالميذال
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زلتويات الكتب ادلدرسية جيب أن يكون ارتباطًا وثيقا بالدروس   -5
األخرى، ال تزال أفضل إذا كان ديكن أن تدعم بالتخطيط، حيث كل 

 .شيء ىو االستدارة سليمة ومتكاملة
 .الذين يرتدون ذلم تالميذتعطي الدافع لل الكتاب  -6
الذين جتعل  تالميذمثال مثَتة الىتمام على قلوب ال كتاب يتضمن  -7

 .االستفادة منها
أن تأخذ يف االعتبار اجلوانب اللغوية كي تتناسب مع  كتاب ينبغي  -8

 .الذين يرتدون ذلم تالميذال
زلتويات الكتب ادلدرسية جيب أن يكون ارتباطًا وثيقا بالدروس   -9

األخرى، ال تزال أفضل إذا كان ديكن أن تدعم بالتخطيط، حيث كل 
  .سليمة ومتكاملةشيء ىو االستدارة 

ادلقرر دلهارة االستماع ادلطبع دلعمل  الكتابلقد كان يف وأما التطبيق 
 اخلطوةاللغة للتعليم ادلصغر جبامعة سونان امبيل احلكومية سورابايا 

 الستعمالو.
 

 ستما اال مهارة:الثاني الفصل
 ،ستما اال مهارة أهمية ،ستما اال مهارة مفهوم عن يبحث ثانيال الفصل هذا أن

 ستما اال مهارة محاولة لترقية،ستما اال مهارة تعليم أهداف

 ستما اال مهارة مفهوم - أ 
مهارة االستماع وىي قدرة الشخص يف خالصة أو فهم الكلمات أو اجلمل 
من قبل بعض وسائل اإلعالم أو احلديث الشركاء. ديكن الوصول إىل ىذه 
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عناصر اختالفات الصوت من القدرة فعال مبمارسة مستمرة لالستماع إىل ال
والعناصر من عناصر أخرى وفقا للرسائل الصحيحة من كل حق  الكلمات

حسن الصوت من مكربات الصوت األصلي وكذلك من خالل 
 .التسجيالت

االستماع ىو مهارة اليت يتم جتاىلها إىل حد ما حىت اآلن، ومل تكن قد 
قر إىل مرة ادلواد يف حصلت على مكان معقول يف تدريس اللغة. ال تزال تفت

 .شكل الكتب واقًتاحات أخرى، مثل التسجيل ادلستخدمة يف إندونيسيا
كواحدة من ادلهارات تقبال، االستماع ادلهارات، تصبح العناصر اليت جيب أن 

أواًل. يف الواقع أول البشر فهم بطبيعة احلال بلغات أخرى  تلميذيلم هبا ال
ستماع، مث النظر إىل ىذا ادلفهوم، ىو االستماع الناس من خالل جلسة اال

مهارات اللغة األجنبية اليت ينبغي أن ينظر. يف حُت أن القراءة القدرة على 
 .14فهم أن تزدىر يف ادلرحلة القادمة

 

يقصد باالستماع االنتباه وحسن اإلصغاء إىل شيء مسموع، وىو يشمل 
إدراك الرموز اللغوية ادلنطقة، وفهم مدلوذلا، وحتديد الوظيفة االتصالية 
ادلتضمنة يف الرموز أو الكالم ادلنطق، وتفاعل اخلربات احملمولة يف ىذه الرموز 

متها، كتقوديها وزلا ونقد ىذه اخلربات و مع خربات ادلستمع وقيمو ومعايَته، 
 واحلكم عليها يف ضوء ادلعايَت ادلوضوعية ادلناسبة لذلك.

إدراك، وفهم، وحتليل، وتفسَت،  –إذن  –فاالستماع  -إذن  –فاالستماع 
 وتطبيق، ونقد وتقومي وخيتلف االستماع عن كل من السماع واإلنصات.

 

                                                           
 Acephermawan. 2011. Metodologipembelajaranbahasaarab. Bandung: PT RemajaRosdakarya:يًتجم من14

Offset. Hal 130-131. 
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 ستما اال مهارة أهمية - ب 
القرآن الكرمي يويل السمع أمهية بالغة و عناية فائقة، ويقدمو يف الذكر على 

اهلل  الكتابغَته من احلواس، وذالك يف حوايل سبعة وعشرين موضعا من 
قال تعاىل: 

             

   
15 

               

 
16

 

               


17 

                    

            
18 

   
19 

ويعد فن االستماع يف مقدمة فنون اللغة من حيث األمهية، وتكمن تلك 
األىية يف أنو األكثر توظيفا قياسا بفنون اللغة األخرى، على النحو الذي 

( أن 1926حيث أكدت دراسة رانكُت سنة )دلت عليو بعض الدراسات، 
                                                           

15
87: سورةالنحل  

16
33: سورةاإلسراء  

17
23: سورةالملك  

18
22: سورةالبقرة  

19
17: سورةالبقرة  
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االستماع ىو أكثر أساليب االتصال شيوعا واستخداما، وال غرو يف ذلك 
ومن ىنا ندرك قيمة  اللغة بنت احملاكاة، واالستماع رافدىا األصيل،ف

االستماع ونعرف دلاذا كان العرب يبعثون أبناءىم إىل البادية ليستمعوا إىل 
سليمة من  خالية من اخلطأ، –اللغة من مظاهنا الصحيحة ومعينها الصايف 

عا من خالل مع اللغة استما –منذ نعومة أظفارىم  –اللحن، فهم يتعاملون 
توظيف حاسة توظيف حاسة السمع قبل أن يتعاملوا معها قراءة من خالل 

 البصر.
ما أوضحت بعض الدراسات أن تالميذ ادلدارس الثانوية يف بعض البالد ك

% 9ءة، و % للقرا16% من الوقت ادلخصص للكالم، و 30خيصصون 
كما أشارت إحدى الدراسات احلديثة إىل أن % لالستماع،  45ة، و لكتابل

كما أكدت بعض الدراسات يقضون االستماع.   االبتدائيةتالميذ ادلدارس 
اليت أجريت يف أوربا وأمريكا إمكانية تفويق التالميذ يف دراستهم تبعا لتفوقهم 

 20على أقراهنم يف مهارات االستماع.
ُت فنون اللغة من حيث ومن مث جاء فن االستماع يف ادلرتبة األوىل من ب

األمهية، بل ومن حيث وجوده الزمٍت، وال غرو يف ذالك خاصة إذا علمنا أن 
ش ويطرب لألصوات الطفل يبدأ يف مساع األصوات يف بطن أمو، ويه

 وينزعج من األصوات الصاخبة وادلدوية، على ما أثبتو العلم.احلسنة، 

يستخدم للبشر  بينناوىل من وكان دورًا ىاما يف حياتنا، ألنو ىو الوسيلة األ
دات، عدد مفر يف مراحل حياتو. من خالل ذلك، نعلم  بشرللتواصل مع ال
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إتقان ادلهارات يف اللغات  ستطيع أنن . ومع ذلك،وتراكيبمن النماذج 
 21.ةاءقر وال األخرى، إال وىي: الكالم

 
 ستما اال مهارة تعليم أهداف - ج 

 (AkhmadFuadUlyan) وفقا ألمحد فؤاد أليان من بُت أىداف التعلم ألهنا،
 ىو كما يلي:

قادرة على االستماع، من االىتمام، والًتكيز على ادلواد اليت يتم   -1
 .االستماع إىل

 كوهنا قادرة على متابعة ما يسمع من الرئيسية وفقا للهدف من التقاط  -2
 مع من كالم ادلتكلمُت بسرعة ودقةجيري قادرة على فهم ما يس  -3
ة االستماع وفقا للكمية من التعليم والقيم االجتماعية اليت عاد ركز  -4

 ىامة جداً من حيث إضفاء اجلمال 
 وقت التقاط    -5
قادرة على معرفة معٌت ادلفردات وفقا لشكل الكلمة تكون زاي    -6

استمعت إىل التمكن من تعيُت أعلى ىولندا الكلمة أن يسمع وتعيُت 
 6022-59: 1992القرار ادلناسب )
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 ستما اال مهارة لترقية محاولة - د 
على النحو ،يف عملية التعلماخلطوةاحملالة لًتقية مهارة االستماع وىي بأداء أما

 التايل:
ينقل ادلعلمُت  نوأل مهم،. يف افتتاح ىذه االستماعافتح الدرس   -1

 ، فضال عن احلد منتالميذوشرح طبيعة ادلواد اليت ينبغي نقلها إىل ال
ادلهارات اليت ستوضع، مثل  األىداف لتحقيق أو شرح ذلك، ىذا

نقل األفكار الرئيسية، التمييز بُت األفكار الرئيسية مع األفكار 
 .الثانوية، تسلسل األحداث

 يرتدي األسلوب الذي يناسب الغرض. إعطاء ادلادة  -2
. إذا كان ىناك أي كلمات هامسع على ما تالميذفرصة للال إعطاء  -3

صعبة أو مصطلحات غَت واضحة مث مدرس لشرح ذلك. إذا كان 
ة أمسائهم الكتابالنص يف شكل زلادثة بُت عدة أشخاص مث ادلعلمُت 

يف اجمللس. أو إذا كان النص حيتوي على األفكار اليت تتصل مبا 
 .تالميذسبق، أو لديهم اخللفية تعرف ادلعلم ينبغي أن يشرح لل

بيانات البادلواد اليت كان قد قراىا وينتهي مع اإلدالء  تالميذناقش الي  -4
 .ذلذا الغرض يف السؤال اليت تتعلق

بتقدمي ملخص دلا قيل، وأعطى يف تعزيز اللفظي  تلميذمعرفة ال  -5
 .تالميذألصدقاء 

   23.بإعطاء بضعة أسئلة يف العمق تالميذتقييم إصلازات ال  -6
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 ستما اال مهارة تقويم - ه 
 لمعلمل ينبغي ،تالميذرلموعة متنوعة من التعلم من اخلربات ادلقدمة للبعد 

 .فورا إجراء دلعرفة مدى اذلدف من التدريس إجادة االستماع ويتحقق تقييمين
حيتاج ىذا التقييم جيب القيام بو دلعرفة ما إذا كانت ال تزال ىناك ثغرات يف 

رصة وتشجيعها، تقنيات العرض، تقنيات العرض، العدد التدريبات، منح ف
وكذلك فيما يتعلق باستخدام ادلواد يعٍت. نتائج التقييم ديكن استخدامها  
كردود فعل لزيادة وتقليل، وإصالح وحتسُت، أو حىت استبدال اخلطوات اليت 

 .مت تنفيذىا
ديكن أن يتم احلصول على النتائج ادلالحظة ادلباشرة أو النظر يف نتائج كل 

التعبَت عن ما نعرفو من ىذا التقييم يف النماذج . وديكن تلميذخطوة و 
ىذه األسئلة جيب أن تكون عضو حملة عامة عن مدى أىداف  .األسئلة

 : ادلناىج الدراسية
 أصوات اللغة العربية؟  أن تسمع و تفهم تالميذال ىل تستطيع  -1
 األصوات الكلمات ؟ رعناصمتييز بُت أن  تالميذال ىل تستطيع  -2
 ؟هامسع ماعلى فهم  تالميذقادرين الىل   -3
رشادات يف ادلنطقة إللغة اإلشارة  على فهم تالميذقادرين الىل   -4

 االستماع؟
 جيدة يف التقاط النقاط الدقيقة للعقل احلديث؟  تلميذىل كان ال  -5
 االعًتاف أفكار إضافية؟  تالميذلل ديكن أيضا ىل  -6
 الفكرة عن ادلثال؟  متييزأن تالميذال ىل تستطيع  -7
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 ؟ هاقادراً على التقاط ادلعلومات وانتحال شخصية كل تلميذال ىل  -8
 على االستماع نقديا؟  تالميذقادرين الىل   -9

وتطوير مهارات االستماع خارج الفصول  بتدريب تالميذال امىل ق  -11
 24الدراسية؟

 

 االستما  مهارة لترقيةالمقرر  الكتابعالقة : الثالث الفصل

مها عمليتان حيتاج ذلما كل الناس يف ادلؤسسة  سموعوفهم ادل ستماعن مهارة االإ
م كانت بغَت مدرسة ال سيما يف احلياة العصرية اليت ذلا دليلة مثل أالًتبوية مبدرسة 

 ترقية العلم والتكنولوجي وادلعلومات.

ذا مل نستطع إعلى ما وقع يف حولنا وتفهمو. و  ستماعاالن نستطيع أبد علينا وال
ن نستطيع أعلى ما وقع يف وقت اآلن سنتأخر من اآلخر, لذلك البد  سمعن نأ

 بقراءة تامة ونفهم فهما جيدا. ستماعاال

كالم العرب  سمعوان يأ تالميذىي نافعا لنا, وكذالك لل استماعي أوىذا العمل 
مع فهمهم إىل معانيها ىي مراجع ىامة للمواد الدراسية يف  أو قرآن الكرمي 

 لوم الدينية يف ىذا الزمان.تربيتهم ومراجع لع

كالم العرب أو ونفهم   نسمعن أاج إىل طريقة مالئمة لكي نستطيع تلذلك حت
كل   تالميذيعرف الادلقرر دلهارة االستماع  الكتاببطرز . صحيحا قرآن الكرمي
 و كالم العرب و قرآن الكرمي.الكلمات 
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