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 الباب الثاني
 ريةالدراسة النظ

 
 األول: المواد التعليمية الفصل - أ

 تعريف المواد التعليمية  -١
املواد التعليمية يسمى باملواد األصيلة. جيب أن حيتوي الربنامج على املواد 

هي هلا ذات األمهية  من أهم مقومات املدخل االتصايل، واألصيلة. و تعد األصالة 
يف مدخل تعليم اللغة ألغراض خاصة. و املقصود باملواد األصيلة تلك املواد السمعية 
أو املطبوعة اليت أنتجت أساسا لغرض آخر غري تعليم اللغة. و هذا يعين بكلمات 

الكاتب، أو املتكلم يصدر ما يصدر من اخلطاب، إليصال جانب من أخرى أن 
يامه بذلك، ال يضع يف ذهنه أن يكون ما يصدره نصوصا لتعليم املعرفة، و هو عند ق

 ١١اللغة.
املواد التعليمية هي املواد اللغوية اليت تقدم ملتعلمي اللغة، سواء أكان 
مسموعة أو مقروعة كالكاتب بأنواعها، و الصحف واجملالت واألشرطة واألفالم، و 

 ١٢يدخل يف ذلك اخلطط و املناهج.
للغة العربية امللحوظة يف املعاجم يتبني لنا أن متكلم إذا أحصينا مفردات ا

اللغة و إن بلغ درجة عالية جدا من الثقافة يدرك فقط معاين اجلزء القليل من هذه 
املفردات لذلك إن مدرس اللغة ال يستطيع أن يعلم التلميذ اللغة بصورة كاملة. 

وية، الوسائل اليت تناسب فالبد له، و احلال هذا، من أن خيتار من بني الوسائيل اللغ
تالميذه أي الوسائل اللغوية اليت حيتاجها تالميذه، يف رأيه أن يتعلموها و القضايا 

 ٤۲٦، ص، )۲۰۱۱الدار العالمیة، : الھرم(، تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بھامختار الطاھر حسن، .  ۱۱
 ۲٤۳ص ) ۲۰۰۳مكتبة الملك فھد، : الریاض(طریقة تعلیم اللغة العربیة للناطقین بلغات أخرى، عبد العزیز إبراھیم العصیلي، .  ۱۲
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تبط اختيار الوسائل اللغوية باهلدف املوضوع ملادة اللغوية اليت مل يتعلمها بعد. و ير 
و هي املقررات الدراسية اليت  ١٣اللغة و مبستوى التالميذ و بالوقت املقرر للمادة.

يضعها اخلرباء و املتخصصون هبذه املادة، و ذلك حتت ضوء األهداف املشار إليها 
ل مرحلة من أعاله، و النطلق من اخلصائص العقلية و النفسية و اجلسدية لطالب ك

  ١٤.تعليم املدرسمراحل 
رض حتقيق للطالب بغ ااملادة التعليمية هي حمتوى تعليمي نرغب يف تقدميه

أهداف تعليمية معريفية أو مهارية أو وجدانية. و هي املضمون الذي يتعلمه التلميذ 
و هي جمموعة اخلربات الرتبوية و احلقائق و املعلومات اليت يرجى تزويد يف علم ما. 

الطالب هبا، و االجتاهات و القيم اليت يراد تنميتها عندهم، أو املهارات احلركية اليت 
م إياها، هبدف حتقيق النمو الشامل املتكامل هلم يف ضوء األهداف يراد اكساهب

 املقررة يف املنهج.
بحث هو أي تصمم الباحثة نظرا على ما سبق فما تريد الباحثة يف هذا ال

يستخدم الوسائل التعليمية املعينات تعليم االستماع للمدرسة املتوسطة، أنه مواد 
هي لتبلغ اهلدف املقصود بأفضل األصوات أو السمعية أو البصرية يف تدريس مادته 

 االستماعية.
 

 إشكالية النصوص األصيلة -٢
حبجة صعوبة  يعرتض بعض املدرسني على تقدمي نصوص أصيلة لطالهبم،

 عدة حلول: قراءة تلك النصوص و استيعاهبا. و حلل هذه اإلشكالية هناك

ص ) ۱۹۸٥المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، : بیروت( النظریة األلسنیة و تعلیم اللغة،مباحث في میشال زكریا، .  ۱۳
۲۹ 

 ۳٥ ص) ۱۹۹۸دار النفائس،: لبنان(،خصائص العربیة و طرائق تدریسھانائف محمد معروف، .  ۱٤
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(هل حمتوى  اختيار النصوص األصلية يف ضوء موضوء الدارسة ( احملتوى ). •
   املادة العلمي مالئم للدارسني؟)

(هل النصوص  للدارس. ص األصلية يف ضوء املستوى اللغوياختيار النصو  •
 من الناحية اللغوية مالئمة للدارس؟)

، و يقرتحون يرى فريق من اخلرباء، أال نبدأ باملواد األصيلة يف بداية الربنامج •
األصيلة، تكون أشبه باجلسر، و مواد أخرى ميسرة، منبثقة من تلك املادة 

يراعى يف ذلك املستوى اللغوي للطالب. و املواد امليسرة اليت تسبق املواد 
 األصيلة هي نسخ ميسرة منها.

يدعو فريق آخر من الباحثني إىل اجلمع بني النوعني من النصوص: األصيلة  •
و يف هذه احلالة، يبدـأ الدرس أوال بالنص  من بداية الربنامج.و امليسرة 

امليسر، مث بعد دراسته و استيعابه، ينقتل الطالب مباشرة إىل النسخة 
 األصيلة للنص امليسر، حيث يقوم بدراستها و استيعاهبا.

يرى فريق آخر، أن تكون مجيع النصوص أصيلة يف الربنامج، و لكن يراعي  •
درس بعرض السهل من تلك النصوص، و يبدأ امل فيها التدرج من الصعوبة.

 ١٥و ينتهي بالصعب.
 

 أسس إعداد المادة التعليمية -٣
 تراعى األسس التالية عند إعداد املادة التعليمية:

 صحة احملتوى العلمى. •
 صحة الشروح و اإليضاحات و األمثلة. •
 ريقة التدريس.مالئمة املدخل وط •

 ۲٤۷، طریقة تعلیم اللغة العربیة للناطقین بلغات أخرىعبد العزیز إبراھیم العصیلي، .  ۱٥
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 من األسئلة اخلاصة بكل معيارو على معد املادة التعليمية، اإلجابة عن كل سؤال 
 من املعايري التالية: 

 اهلدف: هل متت صياغة األهداف بوضوح؟ •
 النوع: هل نوع التدريبات فعال واقتصادي لتحقيق األهداف؟ •
 احملتوى: هل املادة التعليمية اخلاصة بالطالب واضحة؟ •
 التشويق: هل املادة شائقة و جذابة؟ •
 هل يف العمل حتد؟األصالة: هل العمل ذو معىن كامل؟  •
 ١٦ الصعوبة: هل حتوي املادة صعوبات فوق مستوى الطالب؟ •

 
 إعداد المادة التعليمية  -٤

يعكس حمتوى الربنامج طبيعة السلوك اللغوي الذي على الدارس القيام به، 
و يتطلب اختيار احملتوى املناسب، التعاون و هو يتلقى املادة العلمية، أو يعرب عنها. 

و يقع العبء األكرب  العربية، و األقسام األكادميية األخرى باجلامعة.بني قسم اللغة 
 على فريقني، مها:

 مدرسو اللغة العربية بالقسم. •
 املتخصصني يف املواد العلمية باألقسام ألخرى. •

أما إعداد املادة الذي يعتمد حتت ضوء املنهج على مستوى الوحدة الدراسية 
علم من معرفة املعيار ر املادة التعليمية البد للمفيتبع اخلطوات التالية. قبل اختيا

املوجود املقرر يف هذا املنهج و هو معيار الكفاءة العامة املطلوبة و الكفاءة 
األساسية. يعين أن املادة اليت سوف يعدها املعلم البد من متابعة هذهني املعيارين  

 كهدفني أساسني هلذا املنهج.

 ٤۲۹ص  اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا، تعلیممختار الطاھر حسین، .  ۱٦
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 املادة التعليمية يتبع اخلطوات التالية: و بعد معرفة املعيار يف اختيار
تعيني العناصر املوجودة يف مستوى الكفاءة و الكفاءة األساسية  .أ 

 يف هذا التعيني البد من االهتمام باخلوانب األتية.
املعرفة اليت تشمل على املعرفة و الفهم و التطبيق و التحليل  .١

 و التقومي.
ذوق و التقومي و نية اليت تشمل على االستجابة و التالوجدا .٢

 التدخل.
املهارية اليت تشمل على احلركة األوىل و نصف الروتين بكل  .٣

عنصر من مستوى الكفاءة حيتاج إىل مادة تعليمية متنوعة 
 لتحصيله.

 تعيني نوع املادة التعليمية  .ب 
من حيث تنوعها، كانت املادة التعليمية منقسمة إىل ثالثة أنواع، 

 و هي:
فاملادة التعليمية من حيث اجلانب املعريف النوع املعريف.  .١

 تنقسم إىل أربعة، هي:
نوع احلقيقة يتمثل أمساء املكان و الشخص و الرمز و  ) أ

 احلديث التارخيي و غريها.
 يتمثل التعريف و احلقيقة و احملتوى الرئيسي.نوع املفهوم  ) ب
 نوع املبدأ يتمثل احلجة و الرمز و الرأي و غريها. ) ت
 اخلطوات يف عملية ما مرتبا. نوع اإلجرائي يتمثل ) ث

النوع الوجداين و هو يتمثل على تقدم االستجابة و  .٢
 االستقالل و التدخل و التقومي.

 



17 
 

 النوع املهاري و هو يتكون من احلركة األولية الروتنية. .٣
ستوى الكفاءة و الكفاءة اختيار املادة التعليمية على حسب م .ج 

 األساسية
من أن يتناسب مع يف اختيار نوع املادة التعليمية البد 

ها الكافية تسهيال مستوى الكفاءة املعينة و االهتمام بشموليت
من العناصر يف  ى مستوى الكفاءة. انطالقهللطالب للحصول عل

مستوى الكفاءة و الكفاءة األساسية املعية، مث اختيار أنسب 
  الكفاءة و الكفاءة األساسيةة يفاملواد التعليمية بالعناصر املقرر 

املذكورة اليت البد للمعلمني من تعليمها و للطالب من 
استيعاهبا. و أسهل الطرق يف اختيار نوع املادة التعليمية بتقدمي 
األسئلة عن الكفاءة األساسية اليت البد للطالب من استيعاهبا. 

 اعتمادا على هذه الكفاءة يعرف نوع املادة.
الفرع نظام  ة أن يعدها هي املادة علىا الباحثهتيمية اليت أرادو املادة التعل

الكتاب التعليمي اخلاص الذي حيتوى على مادة تعليم  ةصمم الباحثتمعناها تعد و 
 توى الوحدة الدراسية للفصل السابعمهارة االستماع حتت ضوء املنهج على مس

  ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية موجوساري موجوكرطا.
 

 االستماع مهارةالثاني:  فصلال - ب
 االستماع مفهوم -١

االستماع هو يف جوهره السليب تقبال، مبعىن أن متهيدية للتواصل ليس يأيت 
من نفسه ألول مرة، و لكن من اآلخرين، و املواقف و اإلجراءات اليت يتوقع 
من مجهور هو يف املقام األول إىل االستماع و فهم ما كان يسمعه. يفهم للغة 
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الشفهي على نطاق واسع لفهم اللغة مجيع أشكال و أنواع التعبري الشفهي، 
بداء من أصوات اللغة، الصوتيات و املقاطع و الكلمات فضفاصة، و العبارات 

 ١٧و اجلمل و اخلطابات سيلمة و كاملة.
يقصد باالستماع االنتباه و حسن اإلصغاء إىل شيء مسموع، و هو يشمل 

املنطوقة، و فهم مدلوهلا، و حتديد الوظيفة االتصالية  اللغويةإدراك الرموز 
املتضمنة يف الرموز أو الكالم املنطوق، و تفاعل اخلربات احملمولة يف هذه الرموز 
 مع خربات املستمع و قيمه و معايريه و نقد هذه اخلربات و تقوميها و حماكمتها،

 ١٨.و احلكم عليها يف ضوء املعايري املوضوعية املناسبة لذلك
نطق هبا  اليتقدرة املرء ىف فهم الكلمات أو اجلمل  االستماع مهارةو 

ملستمرة الستماع كتسب باملمارسة االوسيلة املعينة. و هذه القدرة ت املتحاور أو
الصوت مع عناصر أخرى حبسب خمارج احلروف الصحيحة اختالفات عناصر 

 ١٩.و لو من التسجيل الفصاحة التامة من الناطق األصلي
فاالستماع عملية من عمليىت االتصال بني البشر و وسيلة من بني وسيلىت 
االتصال اللغوى الذي له جانبان جانب اإلرسال و هو: إما أن يكون عن طريق 
الكالم أو الكتابة و جانب آخر هو االستقبال: إما أن يكون عن طريق القراءة 

ذا االستماع هو فهم إ أو االستماع، و كالمها يتطلب عمال عقليا هو الفهم.
الكالم أو االنتباه إىل شيء مسموع مثل االستماع إىل متحدث، خيالف السمع 
الذي هو حاسة وٍ آلته األذن و منه السماع و هو عملية فسيولوجية يتوقف 

 یترجم من. ۱۷
Wahab rosyidi dan mamlu’atul ni’mah, memahami konsep dasar pembelajaran bahasa arab, 
(Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 84 

 ۲۸، ص )۲۰۱۱مطبعة الجامعة، : ماالنج(، الموجة لتعلیم المھارات  اللغویةنور ھادي،   ۱۸
 :یترجم من۱۹

Asep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal 
130. 
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حدوثها على سالمة األذن و ال حيتاج إىل أعمال الذهن أو االنتباه ملصدر 
هو عملية استقبال األذن للكلمات  و من ذلك يتضح أن االستماع ٢٠الصوت.

 عليها. املنطوقة و فهمها و حتليلها و احلكم
لقد أصبح تعلم و تعليم لغة ما ينطلق اآلن من كو�ا وسيلة االتصال فال 
يكفي ملتعلمها أن يتكلم هبا بل البد أيضا أن يفهمها كما يتحدثها أبناءها. 

كلما و مستمعا يف ذات فعلية االتصال ليست متكلما فقط بل أي تتضمن مت
لعل الصعوبة البالغة اليت يوجهها األجنيب  الوقت، و قد يتبادل االثنان األدوار. و

ن الفهم. فهو قد يفهم عن طريق يف بلد ما ال تتمثل ابتداء يف عدم متكنه م
شارة أو فك الرموز املكتوبة أو باالستعانة برتمجات املعىن عن طريق القطار أو األ

الشارع، و لكنه يستمع بإجابية و نشاط إىل اإلغاىن و األخبار، و يف ضوضاء 
وقت ثالث حني يكون أمام املعلم يف الفصل فإنه ينتبه إىل صوته و يتابع حديثه 
و توجيهاته. يف هذا احلالة ينصت ألنه يريد أن يفهم و يستوعب و يفسر و 

صات و الفهم و ينقد، و من هنا يستخدم كلمة االستماع للداللة على اإلن
 االستعاب التفسري و النقد.

االستماع كمهارة لتعليم اللغة إال أ�ا مل تأخذ االهتمام الكاىف يف حجرات 
الدراسة، فهي عادة ما تعاجل بشكل عابر من خالل تعليم احلديث. فالطالب 
يستمع إىل احلديث، و يعيد احلديث خلف املعلم، مث ينتقل تعد ذلك إىل 

إلجابة عن أسئلة املعلم. و نادرا ما حيدث أن يستمع إىل اللغة يف التدريبات و ا
مواقف احلديث املتصلة  الطبيعية و اليت ميكن فيها ترتابط خرباته التعليمية 

 ۱۷۸القاھرة، ص  علم النفس و االدمان،أحمد فخریھاني، : أبحاث و مقاالت.  ۲۰

 

                                                             



20 
 

السابقة يف االستماع و حبيث تقدم له فرصة فهم مواقف جديدة خمتلفة عن 
 ٢١تلك اليت تعلموا من خالهلا االستماع.

مهارة االستماع تنشأ من عدة اعتبارات منها خطأ  إن احلاجة إىل تعليم
املهارة تنموا مع الطفل بشكل طبيعى مبجرد أن له أذنني إن  هذهالظن بأن 

القياس الذي يقوم هنا هو أن الطفل حيتاج إىل من يعلمه املشى بالرغم من أن 
   ٢٢له رجلني.

 
 االستماع أهمية -٢

القراءة باألذن أسبق من القراءة هو الطريق الطبيعى لالستقبال اخلارجي، ألن 
قبل أن  بالعني، فالوليد يسمع األصوات مث ينمو فيسمع الكلمات و يفمها

يعرف القراءة بالعني، و البشرية بدأت القراءة باألذن حني استخدمت ألفاظ 
 اللغة و تراكيبها.

و هو عماد كثري من املواقف اليت تستدعى اإلصغاء و االنتباه: كاألسئلة و 
جوبة، و املناقشات و األحاديث، و سرد القصص و اخلطب و املفرافعات و األ

 ٢٣احملاضرات، و برامج اإلذاعة.
إنه الوسيلة اليت اتصال هبا اإلنسان يف مراحل حياته األول باآلخرين. عن 
طريقه يكتسب املفردات، و يتعلم أمناط اجلمل و الرتاكيب، و يتلقى األفكار و 

أيضا يكتسب املهارات األخرى للغة، كالما و قراءة و  املفاهيم، و عن طريقه 
و أن االستماع هو أكثر أساليب االتصال شيوعا واستخداما، وال  ٢٤كتابة.

 ۱۲۱ص ) ۱۹۷٥جامعة أم القرى،  :مكة المكرمة( تعلیم اللغة العربیة للناطقین بلغات األخرى،محمد كامل الناقة، .  ۲۱
 ٤۲۲ ص ،)جامعة أم القرى: مكة المكرمة(، للناطقین بلغات أخرى المرجع في تعلیم اللغة العربیةرشدي أحمد طعیمة،   ۲۲
 ٦۸ص، ) ۱۹٦۲دار المعارف بمصر، : القاھرة(الموجھ الفنى لمدرسى اللغة العربیة، عبد العلیم إبراھیم، . ۲۳
 ۱٤۷،ص  )۱۹۸۹الریاط، : مصر(، تعلیم العربیة لغیر الناطقین بھارشدي أحمد طعیمة،   ۲٤
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و من حيث  ٢٥غرو يف ذلك فاللغة بنت احملاكاة، و االستماع رافدها األصيل.
وجوده الزمين، ال غرو يف ذلك خاصة إذا علمنا أن الطفل يبدأ أن يسمع 
األصوات يف بطن أمه، و يهش و يطرب لألصوات احلسنة، و ينزعج من 

 األصوات الصاخبة و املدوية، على ما أثبته العلم.
اب اللغة. و أداته هي األذن، و االستماع نوع من أنواع االتصال و اكتس

سيلة تعمل عند اإلنسان بعد والدته. بل ميكن أن تؤثر املوسيقى اليت أول و  هي
لعبت عند النساء احلوامل على تطور خماجلنني. و هذا يدل على أن لالستماع 
أمهية بالغة و عناية فائقة على غريها من احلواس. و ال يستطيع اإلنسان أن 

ز اللغوية املنطوقة من ينطق بشيء، إذا ولد أصم. ألنه ال وسيلة له إلدراك الرمو 
احلروف أو الكلمات أو اجلمل. و ليس غريبا إذا وجدتقدمي السمع على غريها 

القرآن ملن يتدبر آياته فريى أن القرآن يركز على  واس يف مواضع كثرية يفمن احل
اإلنسان،   داك و الفهم الىت أودعها اهللا يفطاقة السمع و جيعلها األوىل بني اإل

 اىل:قال اهللا تعكما                

                   قال و  ٢٦

      تعاىل:               

         قال تعاىلو . ٢٧ :      

 ۳۰،ص )۲۰۱۱مطبعة الجامعة، : ماالنج(، الموجة لتعلیم المھارات  اللغویةنور ھادي،   ۲٥
 ٧٨النحل:  ٢٦
 ۳٦: اإلسراء ۲۷
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                     ٢٨ 

 

هبذا التكرار املتعمد يذكر القرآن السمع مقدما على البصر ىف أكثر من سبع 
و عشرين موضعا، وهذا يؤكد أن طاقة السمع أدق و أرهف و أرقى من طاقة 
البصر. و إذا كانت هذه الطاقة هبذا القدر من القوة و الرفاهة احلساسية و 

أقل تقديرا لنعمة اهللا و شكره عليها من االعتناء هبا و تدريب ، فال الدقة
األطفال و الطلبة على استخدامها بكفاءة ىف حياهتم الرتبوية و الثقافية و 

 .٢٩االجتماعية
، و موقع مهارة االستماع إىل االتصالمث إن االستماع عامل هام ىف عملية 

تكاد  ت أخرى أ�ا املهارة اليتاطق بلغااللغة العربية بالنسبة لطالب غري عريب ن
ال تنقطع حاجته هلا حىت بعد مغادرته البلد العريب الذى عاش فيه أو الربنامج 

 الذى اتصل به. 
 
 
 

 واقع االستماع -٣
على الرغم من األمهية البالغة لفن االستماع إال أنه حيظ بالعناية به أو 

التعليم  أروقةالتدريب على مهاراته، من خالل املمارسات الرتبوية الىت تتم داخل 

 ۲۰: البقرة  ۲۸
 ۷۱-۷۰. ، ص)۱۹۹٦العربي،دار الفكر : القاھرة(، ، تدریس فنون اللغة العربیةعلى أحمد مذكور ۲۹

 

                                                             



23 
 

يف بالدنا، مبا يشعرنا و يلقي يف روعنا أنه قد شيع من مدارسنا يف مشهد 
 جنائزي مهيب، مل يبك عليه فيه أحد.

ومنهم مدرسو اللغة -ود ذلك إىل ما وقر يف ذهن بعض املعلمنيو رمبا يع
االستماع يف كل حصة يتلقون الدرس فيها من  ميارسونأن التالميذ  -العربية

خمتلف املدرسني فهم مطالبون بأن يكيفوا أنفسهم يف عملية االستماع عن طريق 
 اخلربة املباشرة.

الداعي إىل إمهال فن  على مدكور هذا االجتاه خيطئو يف هذا السبيل، 
االستماع، أو إمهال التدريب ععلى مهاراته، بدعوى أن االستماع ينمو بصورة 
عفوية لدى اإلنسان ما دام له إذنان، فهو كاملشي والكالم، مث يتابع قوله: وهذا 
القياس خاطئ من أوله إىل آخره. فالطفل يف حاجة إىل من يعلمه الكالم رغم 

من يدربه على املشي رغم أن له رجلني، و كذلك هو  أن له فما، وحباجة إىل
 حباجة إىل من يدربه على مهارات االستماع رغم أن له أذنني. 

-مبفهومه السابق-ا الكالم خاصة إذا علمنا أن االستماعو ال عجب يف هذ
ينطوي على عمليات الفهم و التحليل و التفسري و التقد و التقومي، نقول و ال 

ذا علمنا أن من مالدراسات ما أكدت أن معظم الناس إ خاصة-أيضا-عجب
% فقط ما يسمعه، مما يؤكد أن فن االستماع ليس فنا عاديا ٣٠يستوعب 

 ٣٠ميكن السيطرة على مهاراته مبجرد السماع العدي.
يف حياة اإلنسان بشكل عام فلالستماع شأن و إذا كان هذا شأن االستماع 

ذلك موقع مهارة االستماع إىل اللغة آخر يف حياة الطالب األجنىب. أقصد ب
العربية بالنسبة لطالب غري عرىب، ناطق بلغات أخرى. إ�ا مهارة اليت تكاد ال 
تنقطع حاجته هلا حىت بعد مغادرته البلد العرىب الذي عاش فيه أو الربنامج الذي 

 ۳۲، ص )۲۰۱۱مطبعة الجامعة، : ماالنج(، ، الموجة لتعلیم المھارات  اللغویةنور ھادي.  ۳۰
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اتصل به، و لقد أتيحت للكاتب أن يقضى بالواليات املتحدة (جامعة 
سنوات تعددت فيها بالطبع أشكال االتصال اللغوى باالجنليزية  مينسوتا) أربع

فكاد يستخدمها استماعا و حديثا و قراءة و كتابة، إىل أن عاد إىل مصر 
فاقتصر استخدامه لالجنليزية، أو يكاد، على االستماع لنشرات األخبار أو 

بفيلم أجنىب أو متابعة تقرير اخبارى أو قراءة كتاب. و تضاءل جبوار  اعتاالستم
 ٣١هاتني املهارتني موقع كل من الكالم و الكتابة.

 
 أهداف تعليم االستماع -٤

أن األهداف اخلاصة وصف لسلوك حمدد ينتظر حدوثه يف شحصية التلميذ 
ة عن النتيجة نتيجة ملروره خبربة تعليمية، أو مبوقف تعليمي معني فهي إذن عبار 

اليت حيصل عليها التلميذ، فهي أهداف من خصائصها أ�ا ميكن مالحظتها و 
ملستوى قدرات  منها يف �اية الدرس، و مناسبة قياسها، و معرفة مدى ما حتقق

التالميذ و حمتوية على احلد األدين لألداء، و متصلة بطبيعة املادة الدراسة. و 
يدها يف صورة مهارات لالستماع خاصة بكل األهداف اخلاصة لالستماع مت حتد

صف من صفوف املرحلة االبتدائية. و سوف تصنف مبا يتناسب مع األهداف 
 العامة لالستماع.

 ٣٢يهدف تعليم الفهم يف االستماع إىل حتقيق ما يلي:
تعريف األصوات العربية و متييز ما بينها من اختالفات صوتية  . أ

 العادي و بنطق صحيح. ذات داللة عندما تستخدم يف احلديث
 تعريف احلركات الطويلة و احلركات القصرية و التمييز بينها. . ب

 ٤۱۷ص  للناطقین بلغات أخرى، المرجع في تعلیم اللغة العربیةرشدي أحمد طعیمة، .  ۳۱
 ۱۲٥ص تعلیم اللغة العربیة للناطقین بلغات األخرى، محمد كامل الناقة، .  ۳۲
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 التمييز بني األصوات املتجاورة يف النطق.  . ت
 تعرف كل من التضعيف أو التشديد التنوين و متييزها صوتيا. . ث
 إدراك العالقات بني الرموز الصوتية و الرموز املكتوبة. . ج
ن أن يعوق ذلك قواعد تنظيم االستماع إىل اللغة العربية دو  . ح

 املعىن.
 مساع الكلمات و فهمها من خالل سياق احملادثة العادية. . خ
إدراك التغيريات يف املعىن الناجتة عن تعديل أو حتويل يف بنية  . د

 الكلمة (املعىن االشتقاقي).
فهم استخدام الصيغ املستعملة يف اللغة العربية لرتتيب الكلمات  . ذ

 تعبريا عن املعىن.
استخدام العربية للتذكري و التأنيث و األعداد و األزمنة و فهم  . ر

األفعال...اخل هذه اجلوانب امليتخدمة يف اللغة من أجل توضيح 
 املعىن.

 فهم املعاين املتصلة باجلوانب املختلفة للثقافة العربية. . ز
إدراك أن املدى الداليل للكلمة العربية قد خيتلف عن ذلك  . س

 غة املتعلم الوطنية.الذي تعطيه أقرب كلمة يف ل
فهم ما يريد املتحدث التعبري عنه من خالل وقع و إيقاع و  . ش

 تنغيم عادي.
 إدراك نوع االنفعال الذي يسود احملادثة و االستجابة له. . ص
االستفادة من حتقيق كل هذه اجلوانب يف متابعة االستماع  . ض

إىل اللغة العربية يف املواقف اليومية احلياتية و ميكن ترمجة هذه 
 األهداف إىل أهداف سلوكية، مثل:
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 أن يفهم الدارس سؤاال يوجه إليه و يستجيب له. •
 أن يستجيب ألمر يصدر إليه بعمل شيء ما. •
 أن ترتاح أساريره لسماع خرب سار بالنسبة له. •
 أن يغضب لسماع مجلة تثريه و تستدعي غضبه. •
 أن يستجيب بكتابة الرمز عند مساع الصوت. •
 لمات يف حميطه.أن يشري إىل مدلول الك •
أن يشري إىل مدلول التذكري و التأنيث، و التثنية و  •

  اجلمع...اخل
 

 االستماع دريست -٥
العادات  دريس االستماع عليه أن يتعرف أواللكي ينجح العلم يف ت

 وميكن تلخيصها فيما يلي:للمستمع اجليد، الالزمة 

 عند بداية االستماع: . أ
 أن يعرف ملاذا يستمع. .١
 الذي جينبه املشوشات. أن جيلس يف املكان  .٢
 ىل املتكلم.أن يتطلع إ  .٣
 أن يركز انتبا هه ويكيف نفسه لسرعة املتكلم. .٤
 ن تكون لديه الرغبة يف مشا ركة املتكلم املسئولية.أ .٥

 يف أثناء عملية االستماع على املستمع أن حياول: . ب
 .حتديد أغراض املتكلم .١
 .تذكر النقاط اهلامة .٢
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 .األمثلة واألدلة بعنايةمتابعة  .٣
 .فهم ما يقال فهما جيدا قبل احلكم عليه .٤

 و عند تقومي احلديث عليه أن: . ت
 يربط بني النقاط اليت يثريها املتحدث و بني خرباته الشخصية. .١
 حيدد أسباب موافقته أو معارضته. .٢

و من أهم ما تؤكد عليه عملية تعلم االستماع تزويد املستمع 
عرض الكالمي و كشف األسباب اليت بالقدرة على حتليل اال

املختلفة اليت يتم الصول إليها خاصة عند  أدت إىل النتائج
 املشاركة يف االجتماعات و املناقشات.

 حيتاج االستماع الغرضي من املعلم أيضا معرفة بعض األمور منها: . ث
 أن االستماع الدقيق يقوم على الرقبة يف الفهم. .١
 أساسيا. أن فهم غرض املتعلم يعترب أمرا .٢
أن االستماع اجليد يتطلب القدرة على جتميع الفكرة الرئيسية و  .٣

 إعادة تكوينها.
و لكي ينجح املعلم يف تكوين عادات االستماع اجليد عند الدراسني  . ج

عليه أن يعرف أوال مستواهم يف هذه املهارة، و ميكنه ذلك من اإلجابة 
 عن األسئلة التالية:

 البسيطة بني الكلمات؟هل مييز الدارس االختالفات  .١
 هل يستطيع أن يتعرف الكلمات املسموعة؟ .٢
هل يستطيع متييز املتشاهبات و االختالفات و األصوات األوىل  .٣

 و املتوسطة و األخرية للكلمات؟
 هل يستطيع بانتباه إىل األحاديث الشائقة و القصص القصرية؟ .٤

 



28 
 

 هل يستطيع إىل قصة أو مقالة لغرض خاص؟ .٥
 الشفوية؟هل يتبع التوجيهات  .٦

مستوى الدارسني يف مهارة االستماع ترجع إىل  و لعل أمهية معرفة املعلم
و هذه القدرة تنمو بالتتابع، و وجود درجات خمتلفة يف القدرة على االستماع، 

هو الدقة -كما سبق أن ذكرنا-رمبا كان املستوى األول يف منو االستماع
ذلك أنه إذا مل تكن األذن قادرة  السمعية أو احلدة السمعية يف التمييز الصويت،

االستجابة ملوجات الصوت و ترمجتها عن طريق اجلهاز العصيب فكل  على
مهارات االستماع األخرى تصبح مطلعة. فالسمع القوي هو اخلطوة األوىل يف 
اإلنصات، أما اخلطوة الثانية فهي التفسري و التمثيل االذين الذي عن طريقه 

 ٣٣ما اخلطوة الثالثة فهي التمييز احلفظ.يفهم املستمع ما قيل، أ

ليست هناك طريقة بعينها هي األفضل باستمرار يف تدريس االستماع و 
 ما ميكن الرتكيز عليه يف إجراءات تدريس االستماع هو:

اإلعداد املسبق من قبل املعلم للمادة املسموعة، حبيث يراعي  •
من درس  مناسبتها للمتعلمني، على أن حيدد األهداف املتوخاة

االستماع، وكذلك مهارات االستماع الرئيسة و الفرعية اليت يتعني 
 على تالميذه أن يسيطرون عليها، و أن يستثري دافعهم لتحصيلها.

يبدأ املعلم يف قراءة الدرس و التالميذ يستمعون إليه بانتباه. و عند  •
تعرض التالميذ لكلمات تند عن قاموسهم اللغوي يتعني على املعلم 

اقشتهم يف معناها و مساعدهتم للسيطرة عليها، من خالل من

 ۱۳۰-۱۲۸ص، ) ۱۹۸٥جامعة أم القرى، : مكة المكرمة(، تعلیم اللغة العربیة للناطقین بلغات أخرىمحمود كامل الناقة، .  ۳۳
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إقحامها مع مادة االستماع يف خرباهتم كأن ترتبط مبباريات كرة 
 القدم، أوحفالت السمر أو األلعاب واملسابقات.

التقومي: حيث يتم طرح بعض األسئلة اليت قد تتعلق باملتحدث، أو  •
املهم أن التقومي هنا باحلديث نفسه، أو باملستمع و درجة انتباهه. 

يظل مرتبطا باألهداف احملددة سلفا، و املهارات املطلوبة من درس 
 ٣٤االستماع.

 
 في تعليم مهارة االستماع المؤثرةالعوامل  -٦

تماع كأمهية الرؤية للقراءة. فإذا كان مسع الطالب فالسمع هام لالس
أيضا يف ضعيفا وجب عالجه أو تزويده مبا يعوض هذا الضعف، فالرجاء دور 

 جعل االستماع سلبيا حيث يتستت ذهن الطالب و ال يستمع جيدا.

 و ميكن تنمية االستماع عند الطالب مبا يلي:

وضع الطالب يف األماكن املالئمة و ضبط النظام و التقليل من  . أ
 .و عوامل التشتت الضوضاء

أو امللقاة على مسامعهم خبربات الطالب ربط املادة املقروءة   . ب
توضيح معاين الكلمات اجلديدة و الغامضة و إلقاء  السابقة مع

 األسئلة املثرية.
مساعدة الطالب على إدراك اهلدف من االستماع و الرغبة فيه  . ت

أم التوصل إىل إجابة األسئلة املعينة سواء أكان اهلدف هو االستماع 
 أم حتديد األخطاء الواردة فيما يلقى من األفكار.

 ٤۳، الموجة لتعلیم المھارات اللغویةنور ھادي،   ۳٤
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املسموعة مالئمة ملستوى نضجهم و مساعدة الطالب جبعل املادة  . ث
 مدى انتباههم هلا و معرفة خرباهتم السابقة.

 إعداد ما مسع و تلخيصه و شرحه. . ج
 تقومي املوضوعات املسموعة؟ . ح
حث الطالب على اإللغاء اهلدف و التعامل مع اآلخرين يرغب  . خ

 تام.
 حتديد بعض الربامج اإلذاعية املالئمة ملستمى املستمعني. . د
يف التقومي ملثل هذه الربامج عن طريق العالقة بني مسامهة اآلباء  . ذ

 املدرسة و املنزل.
تشجيع الطالب و حيثما على الزيادة يف التنمية السياسية و  . ر

 ٣٥االستماعية.
 

 الوسائل التعليمية لتدريس االستماع -٧
 مهارة االستماع من أهم مقومات تعلم اللغات و تنحصر مكوناهتا يف:

 ية يف اللغة االجنبيةو التعريف على االصوات اللغ . أ
 التفرقة بني هذه االصوات وحل رموزها  . ب
 التوصل إىل املعين الذي يهدف إليه املتحدث . ت

 سعد نصر الدین، مھارة االستماع.  ۳٥
  {http://www.kull-alarab.com/forums/showthread.php?t=182} ۱۳مارس  ۲۰۱٤    
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و أهم الوسائل و االجهزة اليت تعني على تعلم هذه املهارة، كل أجهزة 
االستماع كجهاز االسطوانات (احلاكى) و جهاز تسجيل االشرطة املفتوحة و 

 املعلبة و الراديو.

 فوائد أجهزة االستماع:و من 

تتيح الفرصة أمام الدارسى لسماع اللغة االجنبية كما ينطقها أهلها، و  . أ
بني قاعة الدرس و احلياة اليت يستمع فيها  هي بذلك تقرب البعد املكاىن

الدارس إىل أصوات كبار السسن و االطفال و للهجات املختلفة اليت 
 نة.يستخدمها القادمون من مناطق جغرافية متباي

ميكي اعادة مساع هذه التسجيالت مرارا دون أن يتغري أداؤها و إذا  . ب
فقد يغري قليال فيما قاله، فيؤكد طلب الدارس من املعلم أن يكرر ما قاله 

بعض املقاطع و الكلمات اليت مل يؤكدها أول االمر، بينما يستطيع 
ت اجلهاز أن يعيد تكرار ما هو مسجل عليه دون أي اختالف بني املرا

 االوىل و ما يليها.
دو عليه التجهم أو ل عليه دون أن يبكذلك يعيد اجلهاز ما هو مسج

ضطر إىل اعادة ما االمتعاض، مثلما حيدث للمعلم إذا ااالرهاق أو 
 قاله.

أن بعض هذه التسجيالت قام بعملها حمرتفون يف فن االلقاء و التعبري،   . ت
كما قامت املؤسسات اليت انتجها باضافة بعض املؤثرات الصوتية اليت 

الرسالة تساعد على الواقعية و االصالة، مما يعني الدارس على فهم 
 اللغوية اليت حتتويها.
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قوية الحتمال سهلة أن أغلب االجهزة اليت تذيع التسجيالت الصوتية  . ث
الصيانة و النقل، كما أن املعلم يستطيع أن يضيف إىل أشرطة التسجيل 
ما يريده من شرح أو مقدمات أو تلخيص يعني الدارس على االستفادة 

 ٣٦منها.
 التدريب على االستماع -٨

جزءا مهما يف تدريب االستماع فهي متثيل مضمونا و طريقة التدريبات تعترب 
هارات االستماع املختلفة. و فيما يلي نقدم للمعلم بعض لتنمية و حتسني م

التوجيهات فيما خيتص بتدريبات التمييز الصويت، و تدريبات الفهم و االختيار  
 و احلفظ.

 بعض التوجيهات يف تدريبات التمييز الصويت: - أ
ينبغي االستعانة بالشرائط و التسجيالت و األفالم و النطقني  )١

 باللغة.
الشرائط و املسجالت ميكن ختصيص وقت كاف  قبل االستماع إىل )٢

لتحسني التعريف األذين لعدد من الكلمات اجلديدة اليت تظهر يف 
 التسجيل.

إن التدريب على النطق املناسب لألصوات و التدريب على مساعها  )٣
أمر مهم جدا. فالدارس ينبغي أن يسمع الصوت بوضوح قبل أن 

قبل أن تأخذ طريقها إىل فالصورة الصوتية تسمع عقليا يبدأ نطقه.
الفهم. فإذا كانت هذه الصورة العقلية للصوت غري مضبوطة 
فسوف ال تكون عملية إخراج الصوت دقيقة. إن اتفاق مساع 

، )۱۹۸۳دار المعارف، : الریاض( سیكولوجیة الوسائل التعلیمیة و وسائل تدریس اللغة العربیة،عبد المجید سید أحمد منصور، .  ۳٦
 ۱٦۳ص 
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الصوت بدقة يؤدي إىل أن يصبح االستماع إىل اللغة املتعلمة عادة 
 تلقائية.

 حيتاج الدارس لتكوين عادة االستماع التلقائي إىل تطبيقات على )٤
متييز األصوات و متييز عناصر املعىن من خالل خمارج األلفاظ و 

 درجة الصوت و التنغيم.
احلوار التعليمي مناسب هلذه املرحلة، و لعل احلوار املكتوب يف  )٥

شكل أحاديث حقيقة يقدم تطبيقا جيدا على التعريف الشفوي 
 للكلمات الشائعة و األمناط الصوتية و الرتكيبية.

 يف تدريبات الفهم ة االختيار و احلفظبعض التوجيهات  - ب
متابعة فقرات مرتابطة ملا كان الغرض من مرحلة الفهم يف االستماع هو 

تنمو فيها فكرة حياول الدارس متابعتها لفهم جوهرها واستبعاد ما ال 
 يضيف إليه شيئا، فإن من أنسب ما يقدم منها من تدريبات ما يلي:

بسيطة تعتدم على احلوار  االستماع إىل مواقف قصصية حوارية )١
 الشائع و تقدم بسرعة صوتية للحديث العادي ألهل اللغة.

االستماع إىل أحاديث مجاعية يشرتك فيها أشخاص من املتحدثني  )٢
باللغة العربية بينهم فروق صوتية ميكن إدراكها بسهولة على أن 

 تكون موضوعات هذه األحاديث من اهتمامات الدارسني.
ديث مقصودة وأحاديث عابرة وأحاديث تلفونية ميكن استخدام أحا )٣

 ...اخل حبيث يشعر الدارس أنه يعايش واقع اللغة خارج الفصل.
ميكن استخدام قوائم من األسئلة يستمع الدارس من أجل اإلجابة  )٤

عنها ويف أثناء االستماع ميكنه أن يضع اإلجابات يسرعة، و ميكنه 
 أن ينتظر إىل النهاية مث يسجل اإلجابات.
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قارنة مب وإعطاء الدارس فرصة ثانية لإلجابة  ميكن إعادة االستماع و )٥
 اإلجابتني ميكن أن حيدث عند الدارس تغذية رجعية.

ينبغي مع تقدم الدارس تشجيعه على االستماع إىل أنواع خمتلفة و  )٦
متعددة من املواد، فيدرب على االستماع إىل روايات و أشعار و 

 مهنية تتصل بالدارس.حماضرات موضوعات ثقافية و 
ميكن االستعانة يف هذه املرحلة بنشرات األخبار و الروايات و  )٧

 ٣٧األفالم الصوتية و الندوات العامة و املناقشات.
 

 ۱٤۳، )۱۹۸٥جامعة أم القرى، : مكة المكرمة(، تعلیم اللغة العربیة للناطقین بلغات أخرىمحمود كامل الناقة، .  ۳۷

 

                                                             


