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 الباب الثاني
 دراسة نظرية

 الفصل األول
الوسائل التعليمية هي ما يلجأ إليه املدرس من أدوات وأجهزة ومواد لتسهيل 

وقال رأي اآلخر أن وسائل التعليمية هي كل ما يستعني به تفهيم . عملية التعلم
 .التالميذ من الوسائل التوضيحية املختلفة

 17:تدريس اللغة العربية والوسائل املستعملة يف
 الوسائل البصرية - 1

السبورة : املثال ،وهي اليت يستفاد منها عن طريق نافدة العني
 والبطاقات والصور

 الوسائل السمعية - 2
 املذياع : املثال ،هي اليت يستفاد منها عن طريق األذن

 الوسائل السمعية البصرية - 3
 ،التلفاز: املثال ،هي اليت يستفاد منها عن طريق العني واألذن

 التمثيليات 
 18:وللوسائل التعليمية نوعان

 هي ما تؤثر يف القوى العقلية بوساطة احلواس ،وسائل حسية .1
 هي ما تؤثر يف القوى العقلية بوساطة األلفاظ  ،وسائل لغوية .2

                                                             
 238-237صفحة , 1980, دار النغائس:  بريوت,  خصائص العربية وطرائق تدريسها, ا نايف حممود معروف  17
ǀ, إبراھیم العلیم عبد  18 үǄƺƵǚ ǆƾƨƵǚ ǈƃﬞ ӨƺƵ ҒƤƶƵǚ ҒǊ� � ƞƵǚ ,433-432 صفحة ,1989,المعارف دار:  مصر 
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 تعريف الموسيقي - أ 
املوسيقى هو إدماج الصوت من أالت املوسيقى الىت تتصوت 

. إلطمئناء القلوب املرتددالموسيقى قدرة ل ،وقال أرستوتيليس 19.بالرتتيب
أن املوسيقى هو لغة النراين الذى أوصل الفهم والتعريف  ،وقال رأي األخر

أحد ) Nietsa(ولذلك اعتقد نتسا . بني الناس إىل زوايا الغرفة والوقت
أن الشك املوسيقى استطاع إعطاء االشرتاك اإلجاىب  ،فيلسوف من أملانيا
". دون املوسيقى سوف تكون احلياة فسادة"مث قال نتسا . على حياة اإلنسان

كان املوسيقى وظيفة ودورا هاما حىت اإلنسان ال يطلق بوجود  ،وىف الظهور
 20.املوسيقى
: قال  ،"املوسيقى عطش النفس"وكتب كهليل غربان ىف كتابه  

�اض السخونة من نومه " املوسيقى هو األصابع اللطيفة الىت طرقت القلب إل
. صنع الطرق فتح األصابع بساط التذكر أتى مرة بعد ضاع بالليل. لماملظ

 .صنع الطرق فتح تذكرالقدمي بعد مغلق مبواقع املختلفة
واستطاع املدرس . كان املوسيقى مؤثرا على املدرس والتالميذ

 ،وتغيري حال السجية التالميذ،استعمال املوسيقى لرتتيب حالة القلوب 
ساعداملوسيقى التالميذ على حسن التعلم وحسن . وكذلك لعضد بيئة التعلم

 .التذكر
 

                                                             
 Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiah Populer,(Surabaya: Arkola, 2001),501 :من ترجمة 19
 Fathur Rasyid, Cerdaskan Anakmu Dengan Musik, (Jogjakarta: DIVA Press, 2010), 14: من ترجمة 20
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 تيارالموسيقى -ب 
ولذلك علينا أن نعرف عن تيار . من زمان إىل زمان تطوراملوسيقى

 21:املوسيقى
 موسيقى الرتاث - 1

الفن الغرب واوركسرتا مث إىل  اشار موسيقى الرتاث إىل عادة
 21- 9املوسيقى ىف حقبة 

 موسيقى التقلدي - 2
دي هو الذي املوسيقى الذي عاش ىف موسيقى التقلي

�تمع وهناك . وكان ذلك املوسيقى  أبا عن جد جلعل الوسائل التسلية،ا
�تمع ،املوسيقى: وهي،ثالثة عناصر اليت تأثرت املوسيقى التقليدي  ،وا

 .مث مستمع املوسيقى
 موسيقى الدينية - 3

 ألة الطرب/عود )1(
وخاصة  نظرنا األن أن العود تطور ىف بالد الشرق األوسط

. صنع العود بأوركسرتا الكبري ،ىف ذلك البلد ،ىف بالد مصر
وأالت . تطور العود ببالد إندونيسا ىف أمكنة اإلسالمية
 .املوسيقى العود تتكون عن كمنجة ومزمار وغري ذلك

 
 قصيدة )2(

                                                             
 Fathur Rasyid, Cerdaskan Anakmu Dengan Musik, (Jogjakarta: DIVA Press, 2010), 52-62: من ترجمة 21 
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غىن املتغىن ،القصيدة هي الشعر األدب الذي أغىن العرب
وهناك قصيدة . منيللمسل) عن دعوةالدينية(الغناء فيه مدح 

وأالت . محل فرقة القصيدة العصرية الغنان ،وعادة. عصرية
املوسيقى اليت استعملت الفرقة القصيدة العصرية هي قثارة 

 .الكهرباء وكمنجة وذقا و مندولني وغري ذلك
 نشيد )3(

وىف شعره غناء عن . النشيد هو أحد فن الصوت اإلسالم
. وغري ذلك ،مد هللاواحل ،وقصة األنبياء ،اإلسالم والنصيحة

رافق النشيد بالطبلة فقط ألن منع العلماء استعال  ،عادة
 .األالت املوسيقى سوى الطبلة

. بدأ النشيد منذ زمان نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم
النشيد هو الشعر الذي أغىن املسلمني الستقبال النيب عندما 

منذ السنة ودخل النشيد إىل إندونيسيا . أتى إىل املدينة للهجرة
 . استعمل النشيد ىف بالد لغة اإلندونيسية ،واألن. م1980

 .وأغىن النشيد ىف وليمة العرس واإلختفاالت الدينيات
 
 
 

 جاز - 4
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جاز هو أحد تيار املوسيقى الذي جاء من أمريقا ىف حقبة 
أكثر استعمال هذا املوسيقى هي غثارة الكهرباء وبيانو . العشرين

 .والبوق وغري ذلك
 الوطن موسيقى - 5

أتى . موسيقى الوطن هو اختالط عناصر املوسيقى من أمريقا
 .املوسيقى الوطن من مهاجر الذي أتى إىل أمريقا الشماىل

 بلوس  - 6
انطلق . بلوس هو أحد تياراملوسيقى الصويت واأليت من أفريقا

�تمع العبيد  هذااملوسيقى بالروحي واحلمد الذي أتى من سابق ا
 .بأفريقا

 شعيب - 7
تطور .لشعيب هو أحد تيار املوسيقى اتصف التجاريا موسيقى

صنع طوماس أديسيان أول . م1920هذااملوسيقى بأمريقا ىف السنة 
 . رقيم مث تطور أىل بالد األخر

 . وتيار موسيقى الشعيب هو الرقص واألسطواين وغري ذلك
 روك  - 8

روك هو جيل من املوسيقى الشعيب الذي عرف ىف وسط السنة 
وسيقى أكثر استعمال على الغثارة الكهرباء والطبل هذا  امل. م1950
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الذي تكون من علي "  Rock Band" مسي فرقة هذااملوسيقب . والبيانو
 .وطبال وغاثر

 موسيقى الدنيا - 9
مسيقى الدنيا هو لقب لتيار املوسيقى الذي ليس من املوسيقى 

ىف . نوع هذا املوسيقى هو املوسيقى لرعية أوربا ،عادة. الشعيب والرتاث
رجع موسيقى الدنيا على مجيع جنس املوسيقى الىت أتى  ،إندونيسيا

 .املوسيقى الغربية:املثال ،خارج البالد
 

 فوائد الموسيقى -ج 
 22:وهي  ،وهناك فوائد املوسيقى

 للتسلية    )1
وهذه ،تأثر املوسيقى حالة القلب الناس إما كان احلزن أوالفرح 

مستمع مهة على النفس أعطى املوسيقى لل. احلالة معلقة على السمع
ى قوة كأن املوسيق ،السيما للناس الذي وقع ىف حب. املتعب واملتكدر

استطاع املوسيقى إعطاءاإلسرتاح  ،لتسلية. إلعطاء اهلمة ىف طريق حبهم
عندما شعرنا بالقلق علينا إستماع . واملنشط واإلنتعاش على السمع
هلمة ألداء العمل نلنا ا ،واحلاصل. املوسيقى ألنه أنعش الفكر القلق

 .املؤجل

                                                             
 Fathur Rasyid, Cerdaskan Anakmu Dengan Musik, (Jogjakarta: DIVA Press, 2010), 71-76 :من ترجمة  22
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ألن املثبت على  ،استطاع املوسيقى شفاء األزمة اإلقتصادية
وهذا سوف يساعد على اإلطمئناء والتهيج العقل  ،إنزال النبض القلب

دل الباحث جبامعة توكيو على أن . املعلق بنشاط اإلحساس والنوم
 .  مساعدة املوسيقى إلنزال الضغط والقلق

 لعالج الصحة )2
رتب املوسيقي اهلورمونات اليت . اع املوسيقى عالج الصحةاستط

وال  ،شابكا املوسيقى والصحة. تأثرت على الضغط والرتقية األذكار
شك أن استماعه الرغبة سوف جيعل الناس على حسن حالة القلوب 

وله قدرة لتأثري الضغط القلوب والدم حسب . على وقت احملتصرة
ئت فرصته فبطئ ضغط القلوب وأنزل إذا بط. الفرصة والرتدد واحلجم

اتبع السمع على حالة اإلسرتاح إما ىف الفكر وإما  ،واآلخر ،ضغط الدم
 .ىف البدن

ولذلك بعض املستشفيات خارج الوطن استعمل املوسيقى على 
كان املوسيقى دورا هاما . املرضى ألن املثبت على شفاء الظهر املزمن

 .لى التوجه املرضباستماعه أعانت احلامل ع ،ىف املولد
واملثبت أيضا أنه استطاع على مساعدة األولد قبل أداء العملية 

 .اجلرحية ألن ساعده على حذف اخلوف والقلق
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 لرتقية الذكاء )3
ذات يوم  ،وهذااملثبت. أثر املوسيقى على تطور الذكاء اإلنسان

ففى يوم  ،جلست احلامل واستمعت املوسيقى على ولدها ىف البطن
. منع املوسيقى حذف األذكار. ن الولد أذكى من ولد اآلخراحلاضر كا

وهذا . وكذلك ساعد املرضى على التذكر الغناء واملواصالت بتارخييهم
 .  ألن أوضع جزء العقل الذي فعل املوسيقى هو جانب التذكر

 لتكوين الشخصي )4
جعل املوسيقى تطور  ،وللرياضي. أيقن املوسيقى لتطور اهلمة

وكذلك استطاعه على تطور قوة  ،اضية اجليدةاهلمة ألداء الري
وعكس  ،إذا كان املوسيقى مهة فسوف يؤدى مجيع العمل. اإلحتمال

. ذلك إذا كان املوسيقى خاليا باهلمة سوف اليؤدي مجيع النشاط
ىف هذه الشعرية أوجبنا أغنية الغناء  ،فانظر إىل الشعرية ىف يوم اإلثنني

 ،لتذكر على فضائل األبطالالواجب الوطين لتعليل حب الوطن و 
وأثر املوسيقى على . وكذلك إعطاء اهلمة اجليدة ألعضاء الشعرية

وىف  ،ىف الصغار حببنا استماع املوسيقى للألطفال. الشخصي الناس
الكبار استطعنا اختيار املوسيقى الرغبة واختيار جنس املوسيقى الذي 

 .لى تكوين حالة احلياة احملتاجةساعدنا ع
 
 



21 

 

 موسيقىالاالت  -د 
يف . االت املوسيقى هي الة اليت صنعت هلذف حصول املوسيقى

وعلم . األشياء اليت حتصل الوت بطريق املعني تسمى بالة املوسيقى ،احلقيقة
ووتقسم الة ".   Aganologi"الذي يبحث عن الة املوسيقى يسمى ب 

 23:املوسيقى إىل مخسة أقسام 
 الة املوسيقى القطف - 1

. قطف الصوت عندما يهتز الوتر بطريق القطفتعصل الة املوسيقى ال
 :وهذه األمثلة من الة املوسيقى القطف 

 قثارة 
حتصل الصوت من . قثارة هي الة املوسيقى هلا سلك الىت تلعب باألصابع

�تز  األوتار اليت 
 الة الطرب 

" إىل مزروعات " الة الطرب " يرجع لفظ . جائت الة الطرب من سندا
sentul  "ومها  ،الالت الطرب شكالن. د خشبه لصنع الة الطربالىت تعتق

 "    siter" شكل السنبوق وشكل: 
 ساسندو

 "  Rote (NTT)"ساسندو هو الة املوسيقى الذي جاء من جزيرة 
 بنجو

 بنجو هو الة املوسيقى القطف الذي يتطور عبيد بأفريقا
                                                             

 Fathur Rasyid, Cerdaskan Anakmu Dengan Musik, (Jogjakarta: DIVA Press, 2010), 19-51 :من ترجمة 23
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 حرفا
دة لونه  شكله طويل وعا ،"Harp "يف اللغة اإلجنليزية مسي حرفا ب 

يستعمل حرفا باليد أو . وأساس شكله مثلث ،وله أوتار ،كالذهب
: وللحرفا متنوع الشكل ولكن يثبت على ثالثة عناصر . بالرجل واليد
 و أوتار ،والعنق ،سبورة الصوت

 عود 
وللعود . العود هو الة املوسيقى كمندولني الذي جاء من الشرق األوسط

 ،العود يسمى بأوركس العودوأوركس الذي يستعمل . أوتار 3-12
ومؤسس أوركس العود هو . فيه صلوات وأدعية ،وحلظ غنائه باللغة العربية

هو اسم أوركس العود الذي يكون " السريا"و)". ابوه أمحد البار(البار "
 مشهورا يف الزمن اآلن

 الة املوسيقى االحتكاك  - 2
ألمثلة وهذه ا ،حتصل الة املوسيقى االحتكاك الصوت عندما حيك سلكه

 :منها
 كمنجة  

وهلا أربعة أوتار  ،الكمنجة هي الة املوسيقى اليت تستعمل باالحتكاك
 ه،د ،ج،ب ،أ: وهي 
 رباب
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والرباب هو الة املوسيقى االحتكاك الذي  ،هو الرب" رباب"معىن 
 ومكان الرباب يف بالد اإلسالم. أسالك 3-2يستعمل 

 سلو
سلو هو الة متعقدة اليت ". Violencello "هو خمتصر من " سلو"اسم 

ويف جزء األخر من  ،تنع سلو من اخلسب ،يف العام. تتكون عن اجلزئيات
 الصلب واملعدن

 الةاملوسيقى الطرق أو الضغط - 3
تعمل الة املوسيقى الضغط بطريق الضغط على بعض جزئها الذي حيصل 

والضغط  ،وهي الضغط للضرب ،وهلذه االلة ثالثة أنواع. الصوت
وهذه األمثلة من الة . غط لعملي املنهاج إلكرتوسكوبوالض ،للهبوب

 :املوسيقى الضغط
 بيانو

والعب البيانو . البيانو هو الة املوسيقى الذي تستعمل بأصابع اليد
- Bartolomeo Cristofori )1655أول صانع البيانو هو . يسمى بالعازف

 1720يف السنة ) 1731
 الة املوسيقى اهلبوب  - 4

�تز عمود اجلو فيهاحتصل الة املوسيقى ا وهذه . هلبوب الصوت إذا 
 :األمثلة من الة املوسيقى اهلبوب

 مزمار 
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صوته لطيف ويستطيع . املزمار هو الة املوسيقى اهلبوب من اخلسب
ومزمار العصري يصنع من الذهب . إدماجه باالت املوسيقى األخر

 . والفضة واالختالط منهما
 بوق

 وللبوق سعدتان. صنع من املعدنالبوق هو الة املوسيقى اهلبوب ي
 هرمونيكا

فقط باهلبوب واملص سوف خترج . هو الة املوسيقى أسهل يف استعماله
 الصوت اجليدة

 الة املوسيقى الضب - 5
 ،وتنقسم االلة الضرب إىل قسمني. حتصل هذه االلة الصوت بالضرب

وأمثلة من هذه . ومها الة الضرب اليت تلحن و الة املوسيقى اليت التلحن
 :االلة هي

 طبلة
 ووظيفة الطبلة االساسية هي تنظيم اللحن. تتصوت هذه االلة باليد

 طبل صغري
شكله  . الطبل الصغري هو الة املوسيقى الذي جاء من مالوكو و فافوا

وغطاء هذه االلة يصنع من جلد . كالطبل وطريق استعماله بالضرب
 غزال الذي جيف قبله

 دف 
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 .حدى جزئياته حتنع من جلد الغنموإ. الدف هو الطبلة شكله كروي
 الة املوسيقى جاوية

ومعظم . مبعىن الضرب Gamelوهو  ،لفظ هذه االلة جائت من لغة اجلاوا
 ولومبوك ،وباىل ،ومادورا ،هذه االلة يوجد يف جاوا

 
 تأثير الموسيقى على الناس - ه 

 :يتأثر املوسيقى على الناس وهي 
 يسرت املوسيقى الصوت وذوق احلزن -
 يوازن املوسيقى موج العقليبطئ وو  -
 تأثري املوسيقى النفس -
 تأثري املوسيقى نبض القلب وضغط الدم -
 ينقص املوسيقى توتر العضلة وحياسن احلركة وتنسيق البدن -
 تأثري املوسيقى حرارة البدن -
 ترتيب املوسيقى اهلورمونات املتعلقة بالضغط -
 تغيري املوسيقى نفاد البصرية عن الغرفة -
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 ى في التربيةدور الموسيق - و 
باالستماع املوسيقى يدعو ملدرس الطالب ألداء النشاط الذي يوصل 

�دفني ،يف احلقيقة. باحلياة اليومية يصنع املوسيقى للتنعم : مها ،ينع املوسيقى 
 . لتعليم املفردات وتعليم شكل اجلملة: املثال ،فقط ويصنع املوسيقى للتعليم

ملاذا خيتار . �دف التعليمجيب للمدرس اختيار املوسيقى املناسب 
املوسيقى إلحدى الطرائق الناجعة لتعليم اللغة العربية؟ املوسيقى هو حظ 

تعليم اللغة . مهم من حياة الطالب والة أو وسائل التعليم اللغة للطالب
يتعلم .األجنبية سوف يسر الطالب إذا يعد على سلسلة األنشطة اجليدة

 .م فارحا يف تعليم اللغة العربيةالطالب بوسائل املوسيقى سوف يصنعه
جيب على املدرس يف تعليم اللغة العربية بوسائل املوسيقى 

 :االهتمامعلى األشياء األتية 
 اخرت املوسيقى املناسب بطبيعة الطالب وكفائتهم -
 اليطول اللخظ املوسيقى لكي اليصعب الطالب يف حفظه -
سيطة والسهل يف يف اختيار املوسيقى حيتاج عل االختيار الكلمات الب -

 نطقه
 املوسيقى القصري وله الكلمات البسيطة سوف يسرع يف حفظه -
 )عن مادة التعليم(اخرت املوسيقى الكلمات املتكررة  -
 اخرت املوسيقى احملبوب للطالب  -
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 ،ترتيب حالة القلب: دور املوسيقى يف الرتبية هي ثالث  ،ويف العام
  24.وينري األشياء املهمة ،ولرتقية حصول التعليم املقصود

قبل  ،عادة. وهناك طريقان يف تعليم اللغة العربية بوسائل املوسيقى
وبعد تعرف  ،ابتداء املوسيقى يعطي املدرس مثاال يف تلفيظ املوسيقى

يستطيع املدرس  ،وطريق اآلخر. يأمر املدرس الطالب لتعليده ،الكلمات
در . فظ اللحظ املوسيقىاستخدام الشريط أن كان الطالب اليقدر على ح

 مرات والطالب يستمعه  3-2الشريط 
 

 الفصل الثانى
�ا دور العلم �تم  تدريب التالميذ منذ وقت مبكر  ،من األمور اليت جتب أن 

�تمع واحلياة  على مهارة اإلستماع ألمهيتها ىف عملية التعليم بصفة خاصة وىف ا
 .ة االتصال االجتماعىويلعب االستماع دورا هاما ىف عملي. بصفة عامة

 ،اعتربت الكلمة املسموعة ذات أثر بالغ على السامع ،وىف وقتنا املعاصر 
. بل بالكالم واالستماع بدقة وفهم ،وأصبح الفرد ليس ملتما بالقراءة والكتابة

ينبغى االهتمام بتدريب املتعلم على االستماع ،وألمهية االستماع ىف وقتنا احلاضر
 .ستماع برامج الراديو والتلفزيونى مساع اخلطب واملناقشات واوتزويده بالقدرة عل

 
 

                                                             
  Bobby Deporter, Quantum teaching, (Bandung : Kaifa, 2010), 75-77:  من ترجمة  24
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 تعريف مهارة االستماع - 1
وهذا  ،االستماع هو استقبال الصوت ووصوله إىل األذن بقصد وانتباه

النوع هو املستخدم ىف احلياة والتعليم فهو احدى عملية االتصال بني الناس 
فإنه أكثر فنون  ،غوى األولوقال رأي اآلخر أن االستماع هو فن الل. مجيعا

  25. اللغة امهاال يف مدارسنا
 

 هداف مهارة االستماع أ - 2
 26:لالستماع أهداف كثرية وهي

 والرتكيز على املادة املسموعة ،القدرة على اإلضغاء واالنتباه - 1
والسيطرة عليه مبا يتناسب مع غرض  ،القدرة على االتباع املسموع - 2

 املستمع 
  سرعة ودقة من خالل متابعة املتكلمالقدرة على فهم املسموع يف - 3
وتربوية مهمة يف إعداد  ،غرس عادة اإلنصات باعتبارها قيمة اجتماعية - 4

 الفرد
 تكوين اجتاهات أفضل جتاه االستماع لتمضية أوقات الفراغ - 5
تنمية جانب التذوق اجلمايل من خالل االستماع إىل املستحدثات  - 6

 العصرية واختيار املالئم منها
 إدراك معاين املفردات يف ضوء سياق الكالم املسموعالقدرة على  - 7

                                                             
ғ, فؤاد أحمد  25 ǚﬞ Ǜǂ ƺƵǚ ҒǉǄƤƶƵǚ ǛǂҚǊǁǛƹ ƪ ǘǚ� Ɠǃ ǛǂƄǉﬞ Өҗ ,49 فحةص, 1992, والتوزیع للنشر المسلم دار:  ریاض 
ғ, فؤاد أحمد 26 ǚﬞ Ǜǂ ƺƵǚ ҒǉǄƤƶƵǚ ǛǂҚǊǁǛƹ ƪ ǘǚ� Ɠǃ ǛǂƄǉﬞ Өҗ ,56- 55 صفحة, 1992, والتوزیع للنشر المسلم دار:  ریاض 
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 واختاذ القرار املناسب ،القدرة على إصدار احلكم على الكالم املسموع - 8
 

 أنواع مهارة االستماع - 3
هناك أنواع كثرية لالستماع ميارسها اإلنسان ىف حياته وميكن أن نذكر 

 27:بعضها فيما يلى
اإلنسان ىف حياته ىف التعليم وهو استماع يقظ ميارسه : االستماع املركز - 1

ويف هذا النوع يركز  ،واالستماع إىل احملاضرات ،واالجتماعات الرمسية
وال يستغىن إنسان عن هذا  ،ويفهمها بدقة وتركيز ،املستمع على املعاين

 .النوع يف حياته
وهو  ،أو مايسمى باالستماع اهلامشي غري املؤثر: االستماع غري املركز - 2

أو  ،االستماع إىل املذياع: شائع ومنتشر يف احلياة مثلنوع من االستماع 
وهذا النوع إذا أردنا أن حنوله إىل استماع مركز فعلى املتحدث . التلفاز

وقدرته على  ،وطالوة عرضه ،أن جيذب املستمعني حبالوة أسلوبه
ودفعهم إىل  ،فهو إن فعل ذلك شد انتباه املستمعني ،التشويق واإلثارة
 .ماع ملا يقولالرتكيز واالست

وهو الذي يكون فيه األفراد مشرتكني يف املناقشة : االستماع املتبادل - 3
مث يتكلم غريه  ،فيتكلم واحد ويستمع إليه الباقون ،حول موضوع معني

ويف أثناء احملادثة أو املناقشة تساؤالت من املستمعني  ،وغريه وهكذا
 .ويقوم املتكلم بالرد عليها وتوضيحها

                                                             
ғ, فؤاد أحمد ǚﬞ Ǜǂ ƺƵǚ ҒǉǄƤƶƵǚ ǛǂҚǊǁǛƹ ƪ ǘǚ� Ɠǃ ǛǂƄǉﬞ Өҗ ,56-55 صفحة, 1992, والتوزیع للنشر المسلم دار:  ریاض 
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وهذا حيتاج إىل خربة سابقة عند املستمع يستطيع : ليلياالستماع التح - 4
فيفكر املستمع فيما  ،بواسطتها أن خيضع الكالم املسموع هلذا اخلربة

أو خيتلف  ،وقد يكون مامسعه ضد خربته الشخصية ،مسعه من املتكلم
 .وعندئذ يأخذ املستمع يف حتليل مامسع ومايسمع. عنها

فقد حيلل املستمع  ،ع للنوع السابقوهذا النوع تاب: االستماع الناقد - 5
�ذا وال ينقد ،مايسمع وهو يقوم  ،وقد ينقد مامسعه بعد حتليله ،ويكتفى 

على أساس مناقشة مامسع من التحدث وإبداء الرأي فيه باملوافقة أو 
وكما قلنا هذا النوع يلزمه ربط الكالم املسموع باخلربات  ،خمالفة
 .سموع مع اليقظة واالنتباهوالرتكيز على الكالم امل ،السابقة

 ،وهذا النوع له هدف واضح: االستاع من أجل احلصول على املعلومات - 6
ويكون يف  ،أو حتصيل معلومات ،فهو يكون من أجل اكتساب معرفة

أو لسماع األخبار  ،ويف االستماع لشخصية مرموقة ،الدروس التعليمية
الرتكيز واليقظة  وهذا النوع حيتاج إىل. من أجزهة املذياع أو التلفاز

 .واالنتباه الستيعاب أكرب قدر ممكن من املعلومات املراد احلصول عليها
وهذا النوع يكون يف حالة اإلعجاب : االستماع من أجل املتعة والتقدير - 7

ومقدار  ،فيستمع اإلنسان إليه وهو مستمتع بكالمه ،بشخص معني
 :وهذا النوع يتضمن ،لشخصية املتكلم

 .وتقدير مايقدمه املتكلم ،املادة املسموعةاالستماع مبحتوى  -
 .االستجابة التامة عن رغبة وميل للموقف الذي جيري فيه االستماع -
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وذلك من خالل مايقدمه  ،حتديد منهج املتكلم يف التحدث وميزاته -
 .للسامعني

 
 االستماع أهمية مهارة - 4

وهو وسيلة . مهارةاإلستماع هي نوع من أنواع االتصال وستقبال اللغة
وهذه املهارة هلا أمهيتها ىف حياةاالطالب . من وسائل الثقيف وتلقى املعلومات

حياته و حمتاج إليه ملتابعة شرح   فهي من املهارة الوظيفية اليت تالزمه طوال
أساتذته وملتابعة اجابات زمالئه وشرح وجهة نظرهم واىل مساح املتحدثني يف 

ضرات يف اجلامعةواالستماع أول املذياع والتلفاز ومساع اخلطب ومساع احملا
يسمع الطفل  ،واملدرسة ،والشارع ،نشاط لغوي ميارسه اإلنسان يف البيت

 . ويسمع معلمه ،ويسمع أصدقاءه ،وإخوته ،والديه
ينبغي على الطالب أن يفهم اللغة األجنبية كما يتحدث :ويف مهارة اإلستماع

نبغي أن يكون قادرا على �ا أصحاب يف املواقف اإلجتماعية املختلفة فمثال ي
فهم احملادثات املرتبطة مبواقف كل يوم واملتعلقة باملسائل اليت تدور حول 

 انشطته العادية داخل املدرسة وخارجها
 ،واملدرسة ،والشارع ،واالستماع أول نشاط لغوي ميارسه اإلنسان يف البيت

 28.يهويسمع معلم ،ويسمع أصدقاءه وخالنه ،وإخوته ،يسمع الطفل والديه
 بعض العوامل المؤثرة على تنمية االستماع - 5

                                                             
ғ, فؤاد أحمد 28 ǚﬞ Ǜǂ ƺƵǚ ҒǉǄƤƶƵǚ ǛǂҚǊǁǛƹ Ɠǃƪ ǘǚ� ǛǂƄǉﬞ Өҗ ,66 صفحة, 1992, والتوزیع للنشر المسلم دار:  ریاض 
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فغذا  . فالسمع هام لالستماع ،هناك عوامل عديدة تؤثر يف الالستماع
 ،وجب عالجه أو تزويده مبا يعوض هذا الضعف: كان مسع الطفل ضعيفا

وإذا تعذر ذلك وجب إجالس الطفل يف أفضل مكان يتيح له القدرة على 
يف حجرة الدراسة تعوق االستماع كالضوضاء ومثة عوامل مادية . االستماع

وعلى املعلم أن يبذل  ،وحركة التالميذ داخل الفصل ،الذي ينبعث من الطريق
 .قصارى جهده لتوفري اجلو الذي يسري االستماع اجليد يف حجرة الدراسة

وفيما يلى عدة مقرتحات تساعد على تنمية االستماع لدى 
  29:التالميذ

وضبط  ،اع وضع التالميذ يف األماكن املالئمةيساعد على حسن االستم - 1
 النظام والتقليل الضوضاء

�يؤا لالستماع علينا أن نقوم بربط املادة  - 2 جلعل التالميذ أكثر استعدادا و
املقروءة أو امللقاة على مسامعهم خبربات التالميذ السابقة وتوضح معاىن 

 الكلمات اجلديدة والقاء االسئلة املثرية
يذ على إدراك اهلدف من االستماع والرغبة فيه سواء أكان مساعدة التالم - 3

اهلدف هو االستماع أم التوصل إىل إجابات عن أسئلة معينة أو حتديد 
 األخطاء الواردة فيما يلقى من أفكار

اجعل املادة املسموعة مالئمة ملستوى نضج التالميذومدى إنتباههم  - 4
�م السابقة  وخربا

                                                             
ғ, الناقیة كامل ومحمود یونس على فتحى 29 ǛǊƃǛƃǐ ƸǊƶƞҗ ҒƤƶƵǚ ҒǊ� � ƞƵǚ ,134-133, 1977, الثقافة دار:  قاھرة 
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يساعدهم على إعادة القاء ما مسعوا وتلخيصه زود التالميذ بالتوجيه الذي  - 5
 وشرحه

�ا - 6  ساعد التالميذ على تقومي املوضوعات اليت يسمعو
وجه التالميذ حنو أمهية األعضاء املهذب واملعترب والتفاعل مع أعضاء  - 7

 اجلماعة
حدد بعض الربامج االذاعية اخلاصة حبيث تتناسب مع املنهج التعليمى  - 8

  من احلني واآلخر  للتالميذ واستخدامها كدروس
 

 كيفية تنمية مهارة اإلستماع - 6
فاملستمع اجليد . ينبغى على املعلم تنمية مهارة االستماع عند تالميذه

 30):128/132ص ص  -يونس والناقة(ينبغى توافر مهارات لديه تتمثل يف 
 
 

 التعرف على أغراض املتكلم - 1
 ،إليهوخاصة إذا كان املوضوع الذي يستمع (التعاطف مع املتكلم  - 2

يتوافر إليه عنصر التشويق أو من املوضوعات الىت تثري انفعاالت 
 )املستمع

 التوقع ملا يقال - 3
 معرفة األفكار الرئيسية - 4

                                                             
 238, 1982, سعود الملك جامعة-المكتبات شؤون عمادة: ریاض, ҒƤƶƵǚ ǈƄƨƾƵǚ , منصور أحمد سید المجید عبد  30
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 معرفة التفاصل - 5
 متابعة التفاصل - 6
 استخالص النتائج - 7
 تلخيص مااستمع إليه - 8
 متييز الواقع من اخليال - 9

 امتييز بني العناصر األساسية ىف املوضوع والدخيلة -10
 إشارات السياق الصوتية للفهم استخدام -11
 حتليل مادة الإلستماع -12
 التذوق واالبتكار فيما يستخلص من مادة اإلستماع -13

 
 
 
 

 االستماع مجاالت - 7
وهذه . جماالت االستماع باختالف املمارسات اللغوية اليومية ختتلف

�االت اليت ميارسها كل إنسان يف احلياة  31:ا
وعن طريقه يستمع  ،ود جهاز املذياعالخيلو بيت أو سيارة من وج: املذياع  - 1

والربامج  ،واألخبار ،واإلجتماعية ،واألحاديث الدينية ،الناس القرأن الكرمي

                                                             
ғ, فؤاد أحمد31 ǚﬞ Ǜǂ ƺƵǚ ҒǉǄƤƶƵǚ ǛǂҚǊǁǛƹ ƪ ǘǚ� Ɠǃ ǛǂƄǉﬞ Өҗ ,59-57, 1992, والتوزیع للنشر المسلم دار:  ریاض 
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: ويتضمن االستماع للمذياع أنواعا متعددة من االستماع . املختلفة
 .وغري ذلك ،والناقد ،والتحليلي ،وغري املركز ،االستماع املركز

ياة الخيلو منها بيت أو مؤسسة أو متجر أو وهي مسة من مسات احل:احملادثة  - 2
ومفهومها أن تشرتك مجاعة يف الكالم مع بعضهم يف موضوعات  ،ناد

وينتقل الكالم من  ،فيتكلم واحد ويستمع الباقون ،خمتلفة دون أعداد سابق
واحملادثة جمال طيب   للتدريب على كثري من مهارات  ،شخص آلخر

االستماع : ع خمتلفة من االستماع مثل ومتارس من خالهلا أنوا  ،االستماع
 .والناقد ،والتحليلي ،املركز

وهي ممارسات رمسية يف الدواوين واملؤسسات والشركات : املتطلبات اإلدارية  - 3
وكل مسؤليستمع هلذه األوامر  ،وفيها تصدر أوامر وتقرأ تعميمات

ن وع ،واملتطلبات اإلدارية جمال لالستماع مبختلف أنواعه. والتعميمات
وتضمن حتديد  ،طريقه يكون االستماع لاللتماسات واالقرتاحات واألوامر

 .لتضمن حتقيق املتطلبات اإلدارية ،السلوك املطلوب
وتضمن املعامالت التجارية  ،وهي جمال منتشر يف احلياة: املتطلبات اليومية  - 4

ومتارس من . أو اجتماعية ،ومعامالت ثقافية ،وأخذ وعطاء ،من بيع وشراء
 .والناقد ،االستماع اليقظ: ا أنواع خمتلفة لالستماع مثل خالهل

وأصبح له تأثري كبري على األجيال  ،انتشر هذا اجلهاز يف البيوت: التلفاز  - 5
ومن خالله يستمع ويشاهد الناس برامج متعددة  ،اجلديدة مبختلف أنواعها
 ،عيةواألحاديث الدينية واالجتما ،للقرأن الكرمي: ومتنوعة مثل االستماع 
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ويتضمن أنواعا متعددة . وغري ذلك ،والندوات ،والثقافية ،والعلمية
وللحصول  ،والناقد ،والتحليلي ،واملمتع ،االستماع املركز: مثل  ،لالستماع

 .ويلزمه االنتبباه والرتكيز بالسمع والبصر. على ملعلومات
ة يف ظل تطورات العصر وتقدمه أصبح اهلاتف أداة جيدة أو وسيل: اهلاتف  - 6

وارشادات  ،وتتم املعامالت من بيع وشراء ،هامة من وسائل الفهم واإلفهام
�ال . وتبليغ أوامر على وجه السرعة ،وتوجيهات ويتضمن استخدام هذا ا

. واالستماع للمتطلبات اإلدارية ،معرفة النتائج اليت تالزم احملاورة الكالمية
�ال شدة االنتباه والرتكيز ملا قلنا  .هويلزم هذا ا

�االت السابقة وإن كانت  وهناك جماالت أخرى التقل أمهية عن ا
�ا يف احلياة قليلة االستماع : وغري منتشرة بني كل الناس مثل  ،ممارسا

فهذه جماالت ميكن االستفادة منها يف التدريب  ،وإلقاء السالم ،للمسجالت
�يأت الفرصة لذلك   .على االستماع إذا 

 
 االستماع أداب - 8

ستماع كما يتطلب مهارات حيتاج إىل عادات معينة البد أن أن اال
وهذه العادات هي ما ميكن أن يطلق عليها  ،يدرب اإلنسان نفسه عليها

 .  أداب االستماع
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وأداب االستماع ذكر بعضها اإلمام أبو حامد الغزاىل يف كتابه إحياء 
ن إمجال أداب وميك". أداب املتعلم " حتت العنوان  ،علوم الدين يف باب العلم

 :االستماع فيما يلي
وهذا املستوى  ،ويف دقة وانتباه ،االستماع إىل املتحدث يف لطف وكياسة - 1

 32:ميكن أن يصل إليه الفرد بعمل اآليت 
 والرغبة يف االستماع له ،إشعار املتحدث باإلقبال عليه - أ
وعدم إظهار عالمات امللل  ،التعبري عن املتعة والتقدير حلديث املستمع - ب
 منه
 وتعويد املستمع النظر للمتحدث باهتمام ،جتنب املقاطعة للمتحدث -ج
 تقدمي أسئلة ذكية والتفكري اليقظ فيما يسمع - د
 تعويد املستمع اجللوس يف هدوء وعدم العبث يف أثناء مساع املتحدث -ه

حبيث يكون  ،الرتكيز القوى الذي جيعل املستمع متكيفيا مع املتحدث - 2
 ،اك مع املتحدث يف مناقشة مايبديه من اراء وأفكارراغيا ومستعدا لالشرت 

وتذكر النقاط املهمة يف  ،وأن يكون قادرا على حتديد هدف املتحدث
 احلديث

وما  ،أن يدرك األسباب والعلل اليت يقدمها املتحدث ملا يعرض من حبوث - 3
وأن  ،وأن يفهم بدقة قبل أن حيكم على كالم املتحدث ،يقدم من أمثلة
 تفق مع املتحدث؟ وملاذا خيتلف معه؟حيدد ملاذا ي

 ملن يستمع؟ وألي كالم يستمع؟ وملاذا يستمع: أن يعرف املستمع  - 4
                                                             

ғ, فؤاد أحمد32 ǚﬞ Ǜǂ ƺƵǚ ҒǉǄƤƶƵǚ ǛǂҚǊǁǛƹ ƪ ǘǚ� Ɠǃ ǛǂƄǉﬞ Өҗ ,70-69, 1992, والتوزیع للنشر المسلم دار:  ریاض 
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أو مهارة  ،وهذه عادة ،ويدون مالحظات عما يسمعه ،أن يأخذ مذكرات - 5
 ،ميكن أن تنمو بالتدريب املستمر على تلخيص املستمع ملا يستمع إليه

ىل تلخيصاته إذا أراد تذكر وميكن الرجوع إ ،حىت تصبح هذه عادة عنده
  مامسع يف مناسبة معينة

 
 عناصر عملية االستماع - 9

فهو اليقتصر على استقبال الصوت  ،االستماع ليس عملية سهلة
بل يتطلب فوق هذا  ،وإدراك معاىن الكلمات واجلمل فحسب ،املسموع

هد كما حيتاج من املستمع إىل بذل اجل ،االندماج الكامل بني املتكلم واملستمع
وبالتايل يتفق مع املتكلم  ،الذهين حىت يستخلص املعلومات وينقدها وحيللها

: فاالستماع أداء متكامل يتطلب استخدام حواس  ،يف رأيه أو خيتلف معه
وحتديد  ،وفهم املعىن ما يتكلم به ،يف متابعة املتكلم ،والعقل ،والسمع ،البصر
 .أفكاره

ن من أربعة عناصر الينفصل وتتكو  ،إن عملية االستماع عملية معقدة
 33:أحدها عن اآلخر وهي 

 فهم املعىن اإلمجايل - 1
اليتمكن من اإلملام  ،عندما يستمع إنسان ملوضوع من املوضوعات

وإمنا يوجه انتباهه وتفكريه لفهم املعىن العام  ،بعناصره الفرعية أو اجلزئية

                                                             
ғ, فؤاد أحمد 33 ǚﬞ Ǜǂ ƺƵǚ ҒǉǄƤƶƵǚ ǛǂҚǊǁǛƹ ƪ ǘǚ� Ɠǃ ǉﬞ ӨҗǛǂƄ ,54-50, 1992, والتوزیع للنشر المسلم دار:  ریاض 
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ب من وفهم املعىن اإلمجايل يتطل ،أو األفكار األساسية له ،للموضوع
مث إدراك  ،املستمع فهم األفكار الرئيسية ملوضوع  الكالم املنطوق

أو حماولة الربط بينهما وبني الفكرة الرئيسية  ،العالقات بني هذه األفكار
 .اليت هي موضوع الكالم

 تفسري الكالم والتفاعل معه - 2
واألفكار  ،وفهم الفكرة العامة للموضوع ،بعد عملية االستماع

وعالقتها بالفكرة العامة من  ،لة الربط بني األفكار اجلزئيةوحماو  ،اجلزئية
يبدأ املستمع يف تطبيق   ،وعالقتها ببعضها من ناحية أخرى ،ناحية

وهو تفسري الكالم املنطوق  ،العنصر الثاىن من عناصر العملية االستماع
إن حتليل الكالم وتفسريه يقتضي تعاطف املستمع مع . والتفاعل معه

 .تابعته تفاصيل الكالموم ،املتكلم
 
 

 تقومي الكالم ونقده - 3
 ،بعد عملية التفسري والتحليل تأيت عملية التقومي للكالم املسموع

واليستطيع املستمع أن يقوم بعملية التقومي والنقد إال إذا كانت لديه خربة 
ويلزم التقومي والنقد أن يكون املستمع  ،شخصية عن املوضوع املستمع إليه

 ،وعدم االحنياز والتسرع ،ة من الوعي والنظرة املوضوعيةعلى درجة كبري 
والتقومي اليعين كشف النواحي . فعملية النقد حتتاج إىل نزاهة و نزو
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وإمنا يعين كشف مواطن القوة أيضا  ،الضعف يف الكالم أو املوضوع
�ا وطريقة عالجها �ا باإلضافة إىل مواطن الضعف وأسبا  .وأسبا

وتتطلب درجة عالية من  ، تستلزم االنتباهوعملية النقد والتقومي
وتتطلب أيضا قدرة  ،الرتكيز والقدرة على حتليل املسموع وإدراك أهدافه

مث نقد مامسع يف  ،املستمع على ربط مايسمعه خبرباته ومعارفه السابقة
 ،او ضوء اراء اآلخرين وأفكارهم ،أو يف ضوء الواقع ،ضوء خرباته اخلاصة
 يف النقد حىت تقوم على أساس علمي سليم كما تتطلب املوضعية

 ربط املضمون املقبول باخلربات الشخصية - 4
 ،وهو مايسمى بالتكامل بني خربات املتكلم وخربات املستمع

وبعد تفسري الكالم والتفاعل  ،فبعد فهم املعىن اإلمجايل للكالم املسموع
 ،ميكن للمستمع أن يكتسب خربة جديدة ،وبعد تقومي الكالم ،معه

وإما أن  ،هذه اخلربة إما أن تكون مؤكدة خلربات املستمع الشخصيةو 
وإما أن تكون إضافة جديدة خلربات مل متر باملستمع  ،تكون خمالفة هلا

فاملستمع عندما يستمع ملوضوع ما فإنه حياول أن يربطه خبرباته  ،من قبل
. عوبعد أن يفهم وحيلل ويفسر مااستمع إليه قد يستفيد مما مس ،السابقة

فال وقد حيدث العكس  ،ويف هذه احلالة حتدث عملية إشباع للمستمع
وقد تكون  ،فاليستفيد منها يف حياته ،جيد املستمع فائدة مما مسعه

�ا ،املعلومات خمالفة خلرباته السابقة وبذلك حتل اخلربات  ،ولكنه اقتنع 
 .اجلديدة حمل اخلربات القدمية
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النهائي الذي من أجله نفهم  وتكامل اخلربة وفعاليتها مها الغرض
وبوعي املستمع مبا يف العناصر الثالثة من  ،ونفسر ونقوم موقف االتصال

ميكن ربط ومراجعة األفكار املعروضة مع ما لديه  ،وحتقيقه هلا ،عمليات
مث يقوم املستمع باستخدام هذه اخلربات اجلديدة ىف حياته  ،من أفكار

 تكامل اخلربة بني املتكلم واملستمع وأهم العوامل اليت تؤثر يف ،اليومية
 :هي
 معرفة هدف املتكلم -
 معرفة موضوع الكالم -
�ال الكالم -  وخلفيته  جتاه هذا املوضوع ،معرفة املستمع 

 ،إن عملية االستماع عملية عقلية وحسية: واخلالصة القول 
 ،وإعمال الذهن والفكر ،تتطلب من املستمع استقبال املعلومات باألذن

 .م املستمع مااستمع إليهحىت يفه
 

  بعض مهارات االستماع -10
�ا إىل  �ذه املستويات واخلطوات وتنميتها والوصول  ومن معرفة املعلم 
املستوى املناسب ميكن أن ينطلق يف تنمية بعض املهارات لدى التالميذ 

 34:فاملستمع ينبغى أن  ،ليصبحوا مستمعني مغالني
 يعرف غرض املتكلم -

                                                             
ғ, الناقیة كامل ومحمود یونس على فتحى 34 ǛǊƃǛƃǐ ƸǊƶƞҗ ҒƤƶƵǚ ҒǊ� � ƞƵǚ ,129-128, 1977, الثقافة دار:  قاھرة 
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 يتعاطف مع املتكلم -
 يتوقع ما يقال -
 يستمع لألفكار الرئيسية  -
 يستمع املتفاصيل -
 يتبع التعليمات الشفهية -
 يتذكر تتابع التفاصل -
 يلخص يف عقله مايقال -
 يستمع مابني السطور -
 مييز احلقيقة من اخليال -
 مييز املادة األساسية ذات الصلة الوثيقة باملوضوع من املادة غري األساسية -
 قةيستمع يف ضوء خرباته الساب -
 حيلل ما يقال -
 يستمع بتذوق وابتكار -

 معوقات االستماع -11
فضعف القدرة على  ،أن االستماع الدقيق أمر جوهر يف االتصال

االستماع تؤدى إىل التعويق الكالم عن القيام بوظيفته ومن مث فشل عملية 
وقد يرجع ضعف االستماع إىل عوامل متكن يف الكالم كالتفكك  ،االتصال

فإذا مااستثنينا  ،الدقة يف التنظيم و غموض املصطلحات يف الرتاكيب وعدم
ما ميكن يف الكالم من عوامل وجدنا عوامل أخرى متكن يف املستمع إذ قد 
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تكون قدرته على االسستماع حمدودة وضيقه نتيجة لضيق خربته يف 
أو بالتفسري اخلاطئ أو الغامض لكلمات  ،االستماع  إىل املفردات

يف ترمجة الكلمات املنطوقة وفهمها يف سياقها أو لقصور  ،املتكلمني
 .املناسب

ونستطيع هنا أن حندد أربعة معوقات لإلستماع ينبغى أخذها معني 
 35:اإلختبار وهذه املعوقات هي 

 التشتت )1
وهلذا يبذل قصارى  ،قد يتوقع املستمع االثارة من جانب املتكلم

نشغل تفكريه يف الوقت الذي ي ،جهده ملتابعة مايستمع إليه من حديث
هلذا كان من واجب املستمع  ،بأمور أخرى تبعده عن املتابعة السليمة

 .متابعة احلديث برتكيز وانتباه واالبتعاد عن املعوقات اليت تشتت الفكر
 

 امللل                                                                                 )2
هلذا كان من . انتهاءحديث املتكلمقد يصيب املستمع امللل قبل 
يبذل قصارى جهده لالستماع  ،الواجب أن يكون املستمع  نشيطا

إذ أن وقفة للسامع يسببها امللل تؤدى إىل فشل عملية االستماع  ،واالنتباه
 أو عدم متابعة احلديثمتابعة صحيحة وجيدة

 عدم التحمل )3

                                                             
 239-238, 1982, سعود الملك جامعة-المكتبات شؤون عمادة: ریاض, ҒƤƶƵǚ ǈƄƨƾƵǚ , منصور أحمد سید المجید عبد 35
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ملثابرة وعدم توافر ا ،اليتطلب االستماع الكثري من املستمع
األمر الذي  ،يضيع من فائدة االستماع ،واالستمرارية من جانب املستمع

حيتاج من املستمع إىل االعداد لعملية االستماع والتدريب على التحمل 
 واالنصات واملتابعة والتفاعل

 التحامل )4
فقد  ،يف العادة اليتوقع املستمع اجليد الكمال اللغوى من املتكلم

ولكنه الينصرف عن أفكار  ،بناء الكالم أو النطق يواجه أخطاء صغرية يف
 .الكاتب مبثل هذه األمناط يف السلوك اللغوى




