
 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -استغانم– ااعة  بد الحميد  ب  اايي  

 كلية األاب العر ي والفنون

 قسم الدراسات اللغوية

 اذكرة تخرج لنيل شيااة الماستـــــــــــــــــــــــــــــر في األاب العر ي

 تعليميات اللغة العر ية׃تخصص

 تحت  نوان

 

 
  الدكتورشــــــــــــراؾإ                                                                       تحت  ׃ داا الطالبتانإ

 حنيفــــــــــــــــــــــــــــي  يب ناصر-سالم خديجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                                                                     -

  بو حفيظــــــــــــــــــــــــــــــــــة-

 

 2019السنة الدراسية  

  ااستماا وأأرىا في العملية التعليمية  ايارة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 مدخـــــــــــــــــل

 

 

 

 

 

 مدخل

 



 ىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداءإ

« وقضل  ر ك أا تعبدوا  إا إياه و الوالديب إحسانا»׃قـاا تعالل  

 أىدي أمرة  يـــــــــــــدي إلل اب  أكسبتو األقدار احبتي إلل اب أنار اروب الحياة  

” صــــــــــــــااق“وكافف اب أ لي في سبيل تعليمي وتر يتي إليك أ ـــــــــــــــــــــــــي رحمة اا  ليو  

إلل اب أايب ليا  سمة قـلبي إلل اب أو دتني في الو وا إلل  نبب الحنان إليك  

” خالفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي طاطا“أاــــــــــــــــــــــــــــــــي  

 والل كل إخوتـــــــــــــــــــــــــــــي احمـــــــــــــــــــــد ،العر ـــــــــــــــــــــــــــي ،اصطفــــــــــــــــــــــــــل

 .والل كل الزايــــــــــــــــــــــــــــالت والصديقـات والعائلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ككل

وأىدييا  كل افتخار إلل كل اب سا دني في إتمام ىذا البحث وكل خريجي الدفعة  

 . جااعة استغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانم

 قسم األاب العر ي  

 

 

 حفيظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة



 ىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداءإ

 ׃الحـــمد ا الذي وفقنا ليذا ،ولم نكـــــــــــــــــــــــــــــب لنصل إليو لوا فضل اللــــــــــــــــــو  لينا أاا  عد

إلل للللة قـلبي النا ب وقرة  يني التي  لمتني الحياة وسقتني األخالق ،إلل التي كان  

 .ا ائيا رفيقي طوا اشواري الدراسي إلل رفيقة  مري و نتي أاــــــــــــــــــــــــــــــــــي الغالية

س حياتو في تر يتي وتعليمي ليرى أمرة  يد ا نتو أ ي العزيــــــــــــــــــــــــــــــــز  َّإلل اب كر

 .حفظو اا ور اه

إلل أختي الوحيدة ليـــــــــلل التي كانت سند لي ولم تقصر يواا في تد يمي طواا  

 .اشواري الدراسي

إلل أخي يوسس،أايب ،إلل  دتـــي الغالية أطاا اا في  مرىا إلل أ ز  

 فتيحة،اروى،ونبيلة׃صديقـاتي

 .إلل صديقـاتي التي تقـاسمت اعيي ىذا العمل حفيظة

 .وفي األخير لكم اني  ميعا كل المحبة والتقدير والشكر والعرفـان

 .   واللــــــــــــــــــــــــــــــــو الموفق والمستعان

 سالم خديجة



 كلمة شكـــــــــــــــــــــــــــر وتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدير

 حمب الرحيم والصالة  لل رسوا اا أشرف المرسليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَّ سم اا الر

الحمد ا الذي خلق اانسان و لمو البيان والصالة والسالم  لل اب أوتي  وااب الكالم  

 وحسب البيان و لل آلو وصحبو واب تبعيم  إحسان إلل يوم الديـــــــــــــــــــــــــــــــــــب

الحمد ا الذي أنار لنا ارب العلم والمعرفة وأ اننا  لل أااء ىذا الوا ج ووفقنا إلل  

 .انجاز ىذا العاال

نتو و  جزيل الشكر واااتنان إلل كل اب سا دنا اب قريج أو اب  عيد  لل انجاز  

ىذا العمل وفي تذليل اا وا يناه اب صعو ات،ونخص  الذكر األستاا حنيفي  ب  

 .ناصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  

 .وا يفوتنا أن نشكر  ميب أساتذة األاب العر ي

 



 ׃اقداــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

هللا سبحانه وتعالى على كل ما وهبنا من نعم بدءا من نعمة اإلسبلم العظٌمة  نحمـــــــــــــــــــــــــــــد 

 ׃،والصبلة والسبلم علبل نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه إلى ٌوم الدٌن أما بعــــــــــــــــــــــــــــــد

   تعتبر اللؽة المحور األساسً الذي ٌتواصل بها اإلنسان ،والتً بها ٌعبر الفرد من خبللها عن أفكار ه 

ومشارٌعه،وانفعاالته ،بحٌث ال ٌستطٌع اآلخرٌن التواصل معه،وفهم ما ٌرٌد ،كما تعبر عن حاجاته 

 .ومشكبلته واتجاهاته وتساعده على فهم من حوله وما حولــــــــــــــــــــــــــــه

 وتعتبر وسٌلة مهمة لتطوٌر تفكٌره ومعرفة شخصٌة الفرد،وهً أهم وسٌلة للتفاعل االجتماعً ،وتكوٌن 

العبلقات االجتماعٌة ،وتعد اللؽة العربٌة أٌضا من أهم المواد التً ٌتم تدرٌسها فً جمٌع المراحل بصفة 

عامة من الصؾ األول إلى الخامس االبتدابً بصفة خاصة ألنها الركٌزة األساسٌة التً ٌستطٌع التبلمٌذ 

 .من خبللها أن اكتساب العلوم والمعارؾ فً لمواد الدراسٌة األخرى

 . وعن طرٌقها ٌستطٌعون التعبٌر عن أفكارهم ومشاعرهم وأحاسٌسهم وعواطفــــــــــــــــــــــــــــــهم

 

 

 



وللؽة العربً أربعة مهارات ربٌسٌة وهً االستماع،التحــــــــــــــــــــــــــدث ،القراءة ،والكتابة ،وكل 

 .مهارة لها قدرات ومهارات فرعٌة ومطالب ٌنبؽً أن ٌنقلها التبلمٌذ حتى تتحقق أهداؾ المهارة

  واالستماع ٌحتل أهمٌة بالؽة ولٌس لذاته فقط،بل وألثره على باقً المهارات ،حٌث انه ٌإثر تؤثٌرا بالؽا 

 .فً تعلم القراءة والكتابة وٌعد المهارة األكثر ممارسة فً الحٌاة

لقوله تعالى ولبلستماع أهمٌة كبٌرة فً حٌاة اإلنسان ،لذا نجد دابما حاسة السمع تسبق حاسة البصر،

 36اإلسراء «وال تقؾ بما لٌس لك به علم إن السمع والبصر والفإاد كل أولبك كان عنه مسإول »׃

مهارة االستماع وأثرها فً العملٌة التعلٌمٌة مهارة االستماع وأثرها فً العملٌة ووضوح هذه الدراسة هو 

 ،وترجع أهمٌة هذه الدراسة لكثرة األبحاثفٌه،وال على صعٌد ثروة الطفل التعلٌمٌة لدى الطور االبتدابً

 .اللؽوٌة ،ومن أهمٌته أٌضا أن العلوم والمعارؾ واآلداب تكتسب فً الؽالب العام من خبلل االستماع

 ׃ومن األسباب التً دفعتها الختٌار هذا الموضوع هو

 .إهمال تدرٌس مهارة االستماع من قبل المعلمٌن، وذلك من خبلل استطاع آراء الموجهٌن والمشرفٌن-

 

 



مامهارة االستماع وما أثرها لدى تبلمٌذ الطور ׃وتتجسد مشكلة هذا البحث فً السإال الربٌسً التالً

ˁ االبتدابً

 ׃ونتفرع من هذا السإال الربٌسً عدة أسبلة هً 

 ˁما االستماع وما خاصٌته  .1

 ما عبلقة مهارة االستماع بالمهارات األخرى .2

 ׃وتهدد هذه الدراسة من خبلل هذه التساإالت إلى

 .بٌان أهمٌة مهارة االستماع فً االكتساب اللؽوي والمعرفً وفً التواصل  .1

 .توضٌح أن حسن االستماع ٌإدي إلً الفهم وحسن التعبٌر  .2

وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفً لمناسبته لطبٌعة الدراسة ،ثم تقسٌم هذا البحث الى مقدمة 

 .،وفصلٌن ،وخاتمة ،حٌث اشتملت المقدمة على اإلطار المنهجً 

تناول الفصل األول مهارة االستماع وأهمٌتها فً التواصل التعلٌمً وثم تقسٌمه إلى أربعة مباحث 

المبحث األول مفهوم االستماع، المبحث الثانً أنواع مهارة االستماع،المبحث الثالث طرق تدرٌس 

 االستماع ،المبحث الرابع أهمٌة مهارة االستماع

 ׃   تناول الفصل الثانً مهارة االستماع فً ظل التواصل التعلٌمً،وقسم إلى أربعة مباحث

  قصور تعلٌم وتعلم  مهارة االستماع ׃المبحث األول*

 مهارة االستماع فً ضوء التوجهات الجدٌدة ׃المبحث الثانً *

 .أهداؾ مهارة االستماع׃المبحث الثالث*

 



مراحل تعلٌم مهارة االستماع وبعدها خاتمة ،ثم قابمة المصادر والمراجع ،وفهرس ׃المبحث الرابع*

 .الموضوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

 ׃وككل البحوث صادقت هذه الدراسة جملة من العقبات أهمها

عدم توفر المصادر والمراجع التً تناسب موضوعنا ،وتصنٌفها بعد إتمام مرحلة الجمع  من شتى 

حٌث لم تؤخذ المذكرة صورتها النهابٌة تصفٌة وتصنٌفا ،إال بعد وعناء عبر قراءات كثٌرة ;الجهات 

 .مدققة ومعمقة  ،ولقد تمكنا بعون هللا من تجاوز هذه العقبة 

ومن خبلل ذلك أسندنا إلى مختلؾ المصادر والمراجع التً كانت الٌد الٌمنى فً وصولنا إلى أجوبة عن 

 ׃إشكالٌة بحثنا ونذكر منها

 .تعلٌم اللؽة العربٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق للدكتور حسن شحاته  .1

 دراسات فً مناهج اللؽة العربٌة، للدكتور عبد الرحمان عبد علً الهاشمً .2

 

 





 المدخل
 

 

الذي ٌتؤمل هذه الكلمة ٌجد ”اقرأ"« ص»لقد بدأ وحً هللا تعالى بالنزول فكانت أول كلمة سمعها الرسول 

 ׃أنها تحمل مفتاحا لٌس فقط للدٌن بل للعلم معا،لقوله تعــــــــــــــــــــــالى

ٌمِم  حِم نِمالرَّل مَم حْس الرَّل اللَّلهِم مِم لَمقَم »׃بِمسْس ٌخَم الَّلذِم بِّبكَم رَم مِم بِماسْس
أْس رَم لَمقٍق ( 1 )اقْس عَم نْس مِم انَم سَم ِمنْس

لَمقَماإلْس مُم ( 2 )خَم رَم َمكْس األْس كَم بُّب رَم أْسوَم رَم قَملَممِم ( 3 )اقْس
بِمالْس لَّلمَم ٌعَم  الَّلذِم

لَممْس ( 4) عْس ٌَم الَممْس مَم انَم سَم ِمنْس
اإلْس لَّلمَم ى( 5 )عَم ؽَم ٌَمطْس لَم انَم سَم ِمنْس

اإلْس إِمنَّل بلَّل نَمى( 6 )كَم ؽْس تَم اسْس آهُم رَم ى( 7 )أَمنْس عَم جْس الرُّب بِّبكَم إِملَمىرَم  8 )إِمنَّل

 .فاللؽة العربٌة تحتل مكانة مرموقة ألنها لؽة القرآن الكرٌم وهو مكتوب بها

 ׃تعريـــــــــــــــــس اللغة العر يــــــــــــــــــــــة

اللؽة العربٌة هً أداة التعبٌر عن كل لون من ألوان المعرفة ،فعن طرٌقها ٌتحدث المتحدثون وٌكتب 

الكاتبون ،فالمتكلم إنما ٌعبر عن أفكاره وما ٌسري فً عروقه ووجدانه،وٌشٌر إلى انفعاالته وعواطفه 

واللؽة هً أبرز مقوم لؤلمة وأوضح عنوان علٌه،وهً الدالة على شخصٌتها المعبرة عن أفكاره 

 ¹ومشاعرها الحافظة لثقافتها وحضارتها 
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 بٌان محمد على السنطاوي 1 نظـــــــــــــــــــــــرٌة تشو مسكً وبٌاجٌه ،نظرٌة اكتساب اللؽة ،ط׃¹

 136،ص2001،
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 ׃افـــــــــــــــــــــــــــــــــــيوم التعلــــــــــــــــــــــــــــــــيم

 .هو عملٌة نقل المعارؾ والخبرات أو المهارات أو إٌصالها فردا أو أفرادا بطرٌقة معٌنة

 تنظٌم الشروط البلزمة لحدوث التعلم عن التبلمٌذ و خاصة الشروط البلزمة “جانٌــــــــــــــــــه“ٌرى

لحدوث التعلم عند التبلمٌذ وخاصة الشروط التً تتصل بالمتعلم والظروؾ التً تحٌط به أثناء عملٌة 

 إذ ٌرى التعلٌم هو جانٌــــــــــــــــــه“فً تعرٌفه مع ”أندرســـــــــــــــــــــــــــون“التعلٌم والتعلم ،وٌتفق 

تلك العملٌة التً تإدي إلى حدوث تعلٌم فعال لدى التبلمٌذ وهذا ٌتطلب تنظٌما فاعبل للشروط المادٌة 

 .والتعسفٌة التً تحٌط بالتبلمٌذ أثناء عملٌة التعلم

وبعـــــــــــــــــــــــــد التعلٌم أحد المٌادٌن الذي ٌعٌن على زٌادة اإلنتاج ،وأحداث تؽٌرات منتظرة فً 

 .¹سلوك المتعلم ،،وتتطلب تحدٌد مسبق لما ٌراد التلمٌذ أن ٌتعلمه 
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نادٌــــــــــــــــة حسٌن ٌونس العفون،االتجاهات الحدٌثة فً التدرٌس وتنمٌة التفكٌر ،دار الصفاء للنشر ׃¹
 .20ه،ص2،2015،1436والتوزٌع عمـــــــــــــــــــــــان،ط

 ׃المعنـــــــــــــــــــــــــــــــل اللغوي للقراءة
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جمعت وضممت بعض إلى ׃ قرأت النبً قرآنا “ مــــــــــــــا ٌؤتً(قرأ)ورد معجم لسان العرب مادة 

بعض ،ومعنى قرأت القرآن لفظت به مجموعا ،أي ألقٌس وكل شًء جمعته فقد قرأته وسمً القرآن ألنه 

” جمع القصص ،واآلمر والنهً والوعد والوعٌد ،واآلٌات والسور بعضها إلى بعض  

كؤنه  حٌث ٌبلؽه سبلمه على أن ٌقرأ ׃أقرئ فبلنا السبلم ،واقرأ علٌه السبلم ׃ ٌقال ”التبلٌػ “ومن معانٌها 

 .السبلم وٌردده

قرأت ׃وإذا همر هذا الباب ٌقولون » جـــــــــــــــــــــاء قوله(قرى)وفً معجم مقاٌٌس اللؽة البن فارس 

 ׃«هذه الناقة سلى ،كؤنه ٌراد أنها حملت فقط قال الشاعر لرإٌة بن المعجاج 

 ذراعً ؼٌطل أدماء بكر                                  هجان اللون لم نقرأ جنٌفا

 .   ومنه القرآن كؤنه سمً بذلك لجمعه مافٌه من األحكام والقصص وؼٌر ذلك
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–ه 1425.م2.2005ط–عبد الفتاح حسن البجة فً أصول اللؽة ،أسالٌب مهارات اللؽة العربٌة وآدابها 
 .دار الكتاب الجامعً العٌن اإلمارات العربٌة المتحدة
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 ׃ايـــــــــــــــــــــــــــــــــارات القراءة اصطالحا

القراءة عملٌة عقلٌة انفعالٌة دافعٌة تشمل الرموز والرسوم التٌٌتلقاها القارئ عن طرٌق عٌنٌة ،وفهم 

المعانً والربــــــــــــط بٌن الخبرة السابقة وهذه المعانً واالستنتاج والنقـــــــــــد والحكم والتذوق وحل 

 .المشكبلت 

والقراءة عملٌة مركبة تتؤلؾ من عملٌات متشابكة ٌقوم بها القارئ وصوال إلى المعنى الذي قصده الكاتب 

 .،واستخبلصه أوإعادة تنظٌمه

والقراءة بهذا المفهوم  وسٌلة  الكتساب  خبرات جدٌدة تتناؼم مع طبٌعة العصر التً تتطلب من اإلنسان 

المزٌد من المعرفة الحدٌثة والمتجددة،كما تتطلب تطوٌر القارئ لقدراته العقلٌة  وألنماط التفكٌر وألنساقه 

 .الفكرٌة ،وتنمٌة رصٌد الخبرات لدى الفــــــــــــــــرد

وسٌطرة القارئ على محتوى المادة المقروءة ٌتوقؾ على المستوٌات العقلٌة والخبرات االنفعالٌة 

 .لدٌه،وكذلك ٌتوقؾ على نوع اإلرشاد والتعلٌم الذي ٌقدم للقارئ تمكنه من القراءة بفاعلٌة

والقراءة نشاط ٌتم تعلمه بشكل متسلسل ،فالقارئ ٌوقؾ بٌن  األصوات ورموزها ،ثم ٌربط بٌن مجموعة 

 ¹الكلمات التً ٌواجهها ،لتمكن من إدراكها وقصده من ذلك التوصل إلى حقابق متكاملة
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 106حسن شحاتة ،تعلٌم اللؽة العربٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق ،دار المصرٌة اللبنانٌة ط،ص-1
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انه لمن المؤلوؾ أن ٌبحث الطفل القارئ أثناء قراءاته فً المادة اللؽوٌة عن المعنى ،فٌركز انتباهه على 

الصفة المكتوبة منصرؾ إلى المعنى فهو الؽاٌة النهابٌة لعملٌة القراءة ،والمعانً لها تؤثٌر قوي على 

 .تمثٌل وتطبٌق كل ما ٌقرأ

إن القارئ الجٌد حٌنما ٌحصل على فهم واضح لما ٌقرأه فانه ٌستجٌب لؤلفكار المكتسبة ـوتإثر خلفٌة 

القارئ على عملٌة الفهم واالستٌعاب أثناء القراءة ،وفً الشًء ذاته عندما ٌتمكن  من تمٌٌز معنى 

المقروء فهو ٌقوم عادة برد فعل ذهنً نحو األفكار والمعلومات المكتسبة التً تم استٌعابها لٌقرر مدى 

تؤثٌرها وقٌمتها لدٌه ،وفً هذه الحالة تتفاعل الخبرات المتوافرة لدٌه حول الموضوع للوصول إلى 

 .معلومات صحٌـــــــــــــــــحة
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 106حسن شحاتة ،تعلٌم اللؽة العربٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق ،دار المصرٌة اللبنانٌة ط،ص-1
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 ׃ـــــــــارة الكتا ةــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــ

التً تؤتً بعد القراءة ،وتعد مرحلة مهمة فً التعلم وهً عبارة عن تسجٌل وتدوٌن كل ما ٌدور حول 

 .الفرد وٌخطر بباله من أفكار ومعلومات ،وآراء وهً لما ٌقرأ وٌرى وٌسمع

كتابة تقرٌر وكتابة بحث،وهً حاجة من حاجات ׃وهناك تلبً لئلنسان حاجة من حاجاته  الٌومٌة  مثبل

الوظٌفٌة التً ٌحتاج إلٌهااإلنسان عن تؽٌٌره عن رؼبته فً الحصول على عمل ما أو حضور ندوة أو 

 ¹¹مإتمر ما 
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مهارة سمٌر روحً الفٌصل ،محمد جهــــــــاد جمل ،مهارات االتصال فً اللؽة العربٌة ،دار الكتاب -1

 240ص 2004  ،1الجامعً اإلمارات ط
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 ׃اـــــــــــــــــــــــــــــيارة الحديث،المحااأة

ال شك إن المحادثة من أهم المهارات اللؽوٌة ،إن لم تكن أهمها فقد ذهب البون والمختصون إلى أن اللؽة 

العربٌة فً طبٌعة أصلها عملٌة إرسال منطوق ،واستقبال مسموع ،كما ٌذهب بعضهم إلى أن اللؽة 

مضمون وإفصاح عن هذا المضمون ،وأن النشاطات التً ٌمارسها األطفال فً المحادثة ستعمل على 

 .تصحٌح عٌوب النطق ٌستلزم تصحٌحها قبل القراءة من أجل  صحتها 

 .والبد للمعلم أن ٌحرص على تدرٌب طبلبه على مهارات ،وعادات مصاحبة المحادثة

 .الجرأة فً مخاطبة الناس،ومواجهتهم ،والحدٌث إلٌهم دون تردد  .1

 نطق األصوات واضحة جلٌة عن طرٌق التركٌز علٌها .2

 عادة تبدأ فً المرحلة األولى عن طرٌق االعتماد عل الصورة كلٌة تمثل قصة،درس،أو فكرة حٌث

تكون هذه الصورة مثٌرا تعلٌمٌا تجلب انتباه  الطبلب ،وٌقوم المعلم ٌسرد قصة  الدرس الذي تمثله 

الصورة ،ثم ٌطرح علٌهم جملة من األسبلة ،وهكذا ٌصبح المتعلمون  قادرٌن على التعبٌر عن بعض 

 ¹المواقؾ الصفٌة أو االجتماعٌة  بلؽة سلٌمة مستخدمٌن أنماط لؽوٌة وجمل تدربوا علٌها 
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عبد الفتاح حسن البجة ،أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة والتدرٌس ،دار الفكر للطباعة والنشر -1
  ،ص1،2000،1420والتوزٌع ،عمان ،ط
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 ׃افيوم كلمة التدريي لغــــــــــــــــــــــة

 إن كلمة التدرٌس  مشتقة من الفعل  درس فٌقال درس الشًء والرسم ٌدرس دروسا عفا

 ودرس الكتاب ٌدرسه درسا ودراسة ،من ذلك كؤنه عانده حنن إنقاذ  لحفظه

 (105 )األنعــــــــــــــــــــــام«ولٌـــــــــــــــــــــقولوا درست»׃قال تعالى

وقٌل درست قرأت كتب الكتاب ،وقال ابن عباس معنى اآلٌــــــــــــــــة كذلك نبٌن لهم اآلٌات لٌقولوا 

سهدرسا أي ذللته بكثرة القراءة حتى ٌسهل ۥدرست أي تعلمت ،وٌقال درست الكتاب أدر

أي حفظتها ،وسمً إدرٌس علٌه السبلم لكثرة دراسته لكتاب هللا تعالى ׃درست السورة ׃حفظه،وٌقال

 .فـــــــتهۥ،وٌقال درست الصعب حتى ر

  الموضــــــــــــــوع الذي ٌدرس فٌه׃ۥوالمدراس ،والمدرس

 .البٌت الذي ٌدرس فٌه القرآن׃ۥالكتاب الذي قرأ الكتب ،ودرسها ،والمدراس׃ۥوالمدرس

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سهٌــــــــــــــــــــلة محسن كاظم القنبلوي ،كفاٌات التدرٌس ،المفهوم ،التدرٌب ،األداء ،دار الشروق 
 16   ،ص2003، 1للنشر والتوزٌع رام هللا المنارة ط

 



 المدخل
 

 
 
 

 

 ׃س اصطالحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــافيوم التدري

عرؾ التدرٌس من وجهة النظر التقلٌدٌة على أنه عملٌة تقدٌم الحقابق والمعلومات والمفاهٌم للمتعلم 

 داخل الفصل ا

أما التعرٌؾ الذي ٌعكس وجهة النظر الذي  ترى  فً التدرٌس منظومة متكاملة فً العبلقات -

والتفاعبلت ،له مدخبل ته وخطواتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه أو عملٌاته ومخرجاته،فترى أن التدرٌس 

مجموعة متكاملة من األشخاص والمعدات واإلجراءات السلوكٌة التً تشترك جمٌعا فً انجازما ٌلزم 

على أنه عملٌة تربوٌة ׃لتحقٌق أؼراض التدرٌس على نحو فعال،أما حمدان فٌعرفه ضمن هذا االتجاه 

تؤخذ فً اعتبارها كافة العوامل المكونة للتعلٌم ،وٌتعاون خبللها كل من المعلم والمتعلم لتحقٌق األهداؾ 

 .التربوٌة المرجوة 

وهناك من ٌنظر إلى التدرٌس  على انه عملٌة تفاعلٌة أو اتصالٌة ما بٌن المعلم والمتعلم ٌحاول فٌها 

المعلم اكتساب المتعلمٌن المعارؾ ،والمهارات واالتجاهات والخبرات التعلٌمٌة المطلوبة ،مستعٌنا 

بؤسالٌب وطرابؾ ووسابل مختلفة تعٌنه على إٌصال الرسالة مشاركا المتعلم فٌما ٌدور حوله فً الموقؾ 

 .التعلٌمً
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 ايــــــــــــــارة ااستماا وأىميتيا في التواصل  ׃الفصل األوا  
 التعليمي

 مفهوم مهــــــــــــــــــــــــــارة االستماع .1

 أنواع مهـــــــــــــــــــــــــــارة االستماع .2

 طرق تدرٌس االستماع .3

 أهمٌة مهـــــــــــــــــــــــــــارة االستماع .4

 



 المبحث األول
 

 
 
 

 

  



 المبحث األول
 

 
 
 

 

ـــــــــــــارة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعريس الميـــــــــــــــــــــــــــــــ׃أوا

مهـــــــــــــــــــارات ،ماهر «ج»،ۥجاءت من الفعل مهر ،ٌمهر׃لؽة-1

 بالفتح تعنً الحدق فً الشًء وقد ۥ ماهرون أو مهرة ،والمهارة«ج»،

 .¹ الشًء أمهره بالفتح ،مهارة بالفتح أٌضاۥمهرت

الحاذق بكل عمل ،أو أكثر ما ٌوصؾ به السابح المجٌد،والجمع ׃ۥوالماهر

 .به مهارة أي صرت به حاذقا ۥ بهذا األمر أمهرۥمهرت׃مهرة ،وٌقال 

را ،ومهارة ۥ مهر أو مهوۥوقد مهر الشًء وفٌه وبه ٌمهر׃قال ابن سٌده 

لم تفعل به المهرة ولم تعطه المهرة ،وذلك إذا عالجت ׃ومهارة ،وقالوا

شٌبا فلم ترفق به ولم تحسن عمله ،وكذلك إن ؼذى إنسانا ،أو أدبه فلم 

 .ٌحســـــــــــــــــن

مكة والفرس َّلالمبلبكة ،والمهر ولد الر׃الحاذق بالقراءة ،والسفرة ׃ۥوالماهر

 .،واألنثى مهرة ،والجمع مهر ومهرات

سهـــــــــــــــــــــولة فً فعل شًء بلباقة ،صفة من ٌعرؾ أن ׃والمهارة 

 ²ٌتصرؾ كما ٌنبؽً للحصول على نتٌجة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌنظر محمد بن أبً الرازي ،مختار الصحاح،مإسسة المختار ،القاهرة -1
م ،ص2007 ه ،1428 ،1،مصر ،ط
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ٌقصــــــــــــــــــــــد بالمهارة  عدة معان مرتبطة ׃اصطــــــــــــــبلحا -2

خصابص النشاط المعقد الذي ٌتطلب  فترة التدرٌب المقصود به والممارسة ׃منها

المنظمة ،بحٌث ٌإدي بطرٌقة مبلبمة وعادة ما ٌكون لهذا النشاط وظٌفة مفٌدة 

ومن معانً المهارة أٌضا الكفاءة والجودة فً األداء ،وسواء استخدم المصطلح .

بهذا المعنً أو ذاك فان المهارة تدل على السلوك المتعلم أو المكتسب الذي 

 ׃ٌتوافر له شرطان جوهرٌان هما

 ¹أن ٌكون موجها نحو إحراز هدؾ أو ؼرض معٌن׃أوال

أن ٌكون منظما بحٌث ٌإدي إلى إحراز الهدؾ فً أقصر وقت ممكن وهذا ׃ثانٌا

وتستخدم أٌضا ²السلوك المتعلم ٌجب أن ٌتوافر فٌه خصابص  السلوك الماهر 

لؤلفكار ) ردود الفعل الحقٌقٌة (الذهنٌة  أو البدنٌة )لكً تشٌر إلى األفعال 

 التً ٌقوم الفرد بؤدابها بطرٌقة تتسم بالمقدرة لكً ٌتحقق (،األشٌاء، أو األفراد

هدفا معٌنا ،عندما ٌمارس المرء مهارة ما فانه ٌستخدم بعض بنود المعرفة التً 

–المشكلة – عن الموقؾ )سبق تخزٌنها فً ذهنه ٌستخدم المرء اإلدراك 

 ³للحصول على المعلومات(الموضوع 
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ٌنظر محمد أبو هاشم ،سٌكولوجٌة المهارات ،مكتبة الزهراء ،للنشر والتوزٌع -1
،ص2002،القاهرة،ط،

15
 

،دار النشر 4ٌنظر آمال صادق وفإاد أو حطب علم النفس التربوي ،ط-2
،ص1994،القاهرة ،
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جدٌدة ،ترتبط مع المعرؾ ،وٌعمل  المرء  على أساس تخطٌط القرارات 

،قد ٌتطلب أي عمل مهاري  أربعة أنشطة كعناصر أساسٌة إلدراك 

التخطٌط،استدعاء المعرفة البلزمة ،وأخٌرا تنفٌذ وأداء الفعل على الجانب 

اآلخر المهارة عبارة عن حركات متتابعة متسلسلة ٌتم اكتسابها عادة عن 

طرٌق التدرٌب المستمر ،وهً إذا ما اكتسبت وتم تعلمها تصبح عادة 

متؤصلة فً سلوك الطفل حٌث ٌقوم  بها دون  سابق تفكٌر فً خطواتها 

 .أو مراحلهــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
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أو ألقى الســـــــــــــــــــــــــــــمع وهو شهٌد ׃سمع حس األذن ،وفً التنزٌل ׃السمــــــــــــــب لغـــــــــــــــــــــــة

معناه خبل له فلم ٌشتؽل بؽٌره،وقد سمعه  سمعا وسمعا وسماعا وسماعة وسماعٌة ،قال ׃ب لوقال ثع׃

األذن ،والجمع أسماع ׃االســــــــــــــــم والسمع أٌضا ׃وقال بعضهم السمع المصدر ،والسمع ׃اللحبانً

 ׃الهذلًوأما قوله ׃ وؼٌره ،ٌكون واحد وجمعا اإلنسانالسمع سمع ׃،ابن السكٌن 

ۥ  عن عماٌته عماهَّلفلما سامعه إلٌه                                                        وحلى

إن سمع إال من »׃فانه عنى بالسمع األذن والذكر لمكان العضو ،وسمعه الخبر وأسمعه إٌاه،وقوله تعالى 

وأراد باالستماع هنا القبول والعمل بما ٌسمع ألنه إذا لم .أي ما تسمع إال من ٌإمن بها «ٌإمن بآٌاتنا  

أصؽى ،فإذا ׃استمع له ،وسمع إلٌه ׃ٌقبل ولم ٌعمل فهو بمنزلة من لم ٌسمع وسمعه الصوت وأسمعه 

ٌقال تسمعت إلٌه وسمعت إلٌه وسمعت «ال ٌسمعون إال المؤل األعلى »׃أدعمت قلت استمع إلٌه ،وقرئ

،وقرئ ال ٌسمعون إال المؤل األعلى منفقا «ال سمعوا لهذا القرآن »׃،كله بمعنى ألنه تعالى قال ۥله

المسمع خرقها الذي سمع به ومدخل الكبلم ׃األذن ،وقبل ׃والمسمعة والمسمع ،األخٌر عن ابن جبلة ׃

 .فٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــها
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اإلمام العبلمة إلى الفضل جمال محمــــــــــــــدبن مكرم منظور اإلفرٌقً المصري ،لسان العرب 
 255السابع ،دار صادر بٌروت ص7ج1ط
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تتضمن عملٌة االتصال جانبً اإلرسال واالستقبال ،فاإلرسال فً عملٌة ׃افــــــــــــــــــيوم ااستمــــــــــــــــــــــاا

االتصال اللفظً الحدٌث والكتابة،أما جانب االستقبال فٌنظر على انه من عمل حامتً البصر والسمع 

،وبالتالً ٌعتمد على القراءة واالستماع ،االستـــــــــــــــــــــماع هو فهم الكبلم ،أو االنتباه إلى شًء 

 ¹مسموع إلى متحدث ،أو إلى مقطوعة موسٌقٌة أو أصوات أخرى

 

واالستماع هو اإلصؽاء باهتمام وانتباه ،وبهدؾ إلى تدرٌب أطفال الستماع إلى الناس واإلصؽاء إلٌهم ما 

 .ٌقال وٌقرأ منهما سلٌمــــــــــــــــــــــــا

 

وتعوٌد األطفال احترام آراء اآلخرٌن ،وشعور الطفل القارئ باحترام اآلخرٌن المستمعٌن وتقدٌرهم له 

 ²،وذلك بإصؽابهم لما ٌقول

 

وهو عملٌة إنسانٌة مدبرة لفرض معٌن واكتساب المعرفة ،تستقبل فٌها األذن أصوات الناس فً مختلؾ 

حاالت التواصل وتحلل إلى ظاهرة المنطوق وباطنها المعنوي ،وتشتق معانٌها من خبلل م لدى الفرد من 

معارؾ سابقة ،وبذلك تكون الصورة الذهنٌة فً الدماغ البشري ،وهً إما صور مسموعة خالصة ،أو 

مسموعة مبصرة معا ،ومن ثم تكون أبنٌة المعرفة فً الذهن من خبلل االستماع الذي البد فٌه 

اإلنصات،واالستماع عملٌة عمٌقة تجري فٌها مناشط عقلٌة فسٌولوجٌة وهً المتعرؾ على المسموعات 

 ³.وتفسٌرها

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حسن شحاته ،تعلٌم اللؽة العربٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق-1

ح حسن البجٌة ،أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق  ،المرحلة األساسٌة الدنٌا َّلٌنظر،عبد الفتا-2
 290األردن ص(عمان )م ،دار النشر 2000-ه 1،1420ط

 .ٌنظر ،حسن عبد الباري  عصر أستاذ تدرٌس اللؽة العربٌة ،قضاٌا فً تعلٌم اللؽة العربٌة وتدرٌسها- 3
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هو اللبنة األساس لنمو اللؽة وتطورها ،ٌمارس الطفل االستماع أول ما ٌمارس مع ذاته عندما ׃ااستماا  

ٌستمع إلى مناؼاته وكل ما ٌصدر عنه من أصوات وٌرى عبلمات التشجٌع ،واالستحساس من والدٌه 

 .عندما ٌفلح فً نطق كلمة نطقا صحٌحا عٌوب فٌه

والوالدان ٌكرران للطفل الكلمات مرات عدٌدة لٌستوعبها ،ثم ٌحاكم فً طرابؾ نطقهم تلك الكلمات مقلدا 

م الكلمة ،فالجملة \حركات ألسنتهم ،ثم أصوات التً ٌصدرها تدق ،وتصبح صحٌحة حتى ٌستخدم

 ¹الجمل الطوٌلة.القصٌرة أخٌرا 

وٌعتبر االستماع فن من الفنون األربعة للؽة فاالستماع ٌرافق المتعلم منذ وقت مبكر ألهمٌته فً عملٌة 

التعلم وفً أنشطة المجتمع بصفة عامة وأول اتصال للطفل مع اللؽة ٌتم من خبلل االستماع ،بل هو 

 .االتصال الوحً وفً كل حٌاته وأنشطته

 ²فنحن نتعامل مع اآلخرٌن بالحدٌث واالستماع.وهو مهارة هامة لبلتصال التً ٌشبع استخدامها 
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تعلٌمها وتعلمها )حسن عبد الباري  عصر أستاذ تدرٌس اللؽة العربٌة،كلٌة التربٌة ،فنون اللؽة العربٌة 1
 120،مركز اإلسكندرٌة للكتاب ص2000،ط(

 1جـــــــــــامد عبد السبلم زهران وآخرون،المفاهٌم اللؽوٌة عن األطفال ،دار المسرقة للنشر عمان،ط2
 271 ص1429 -2009 2ط-2007-1428
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 :أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواا ااستماا  

: نوعانمناالستماعهما

 االستماعلجلبالمعلوماتواالستماعالناقدوهذانالنوعانؤساسهماعرضالمهاراتالبلزمةلهما

  : مهاراتاالستماعلجلبالمعلومات

 السهلةوالمتوسطةوالمعقدة:العناٌةبالمتحدثفٌكبللمستوٌاتالحدٌثة-أ

 وهناالتركٌزالمتبادلبٌنالمستمعٌنوالمتحدثٌن وخصوصامنالمستمععلىمضمونالتحدث 

 أٌهناكمستوٌاتاحدهمااستماعالمركزوأخرهاهشً،المركزٌكونالمضمونالمعرفً

 والهاشمٌٌكونطرٌقهالمتحدثوشكلهوهٌبتهواالستماعالمركزعلىالمضمونالمعرفً

 توقعؤفكارالمتكلم-  ب

وتوجدهذهالمهارةبالمداومةعلىالتركٌزالذهنٌمنالمستمعٌنعلىالمتحدثواالنخراطفٌالموضوعالمتحدثفٌه،األمرال:

 ذٌتجعبللمستمعفٌكثٌرمناألحوااللمتوقعةماذاٌقواللمتحدث،فٌكلماتبعٌنهاوجملبذاتهاوأفكارها

  إتباعالتعلٌماتفٌسٌاقالتحدث-  ج

وتتفاوتؤعماقتلكالتعلٌماتبتفاوتالصفوفالدراسٌة،ومستوٌاتنصبالمستمعٌنبدءامنمستوٌاتاألولىحتىختامالمرحلةالث:

 انوٌةوتنفٌذهذهالتعلٌماتؤوعدمتنفٌذهاٌدلعلىاندماجالمستمعؤوانصرافه

 ¹استدعاءأكثرالتفاصٌبللمجتمعإلٌهاأهمٌه-  د

: أٌتركٌزٌكونعلىالمهماألكثرأهمٌهولهذهاألهمٌةمصدران
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حسنً الباري عصر أستاذ تدرٌس اللؽة العربٌة المساعد،قضاٌا فً تعلٌم اللؽة العربً وتدرٌسها ،ط -1
 135 134،دار النشر المكتب العربً الحدٌث اإلسكندرٌة ص2007
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، منوجهة نظر المتحدثمطلوبؤنٌكررهامراتعدٌدة

فٌؤشكالمنطوقةمختلفةلٌإكدالؽرضوالرسالةالتٌٌقصدها،وفٌنظرالمستمعٌنفذالتعلٌمات،ولكلصلةوثٌقةبالمعرفةا

. لسابقٌهبٌنالمتحدثوالمستمع

  تلخٌصالمسموعشفهٌاكله-ه

وفٌهاٌتضمنماتنادٌبهمندورهالخبرةاللؽوٌةالتٌفٌهاالتواصلبٌنالمتحدثوالمستمع،وفٌهاٌتحواللمستمعإلىمتحدثو:

 ¹.سٌظهرمدىوعٌالمستمعبالمضمون

وهناٌرتبطالنقدبالتفكٌروالتعلمحتىبلٌكوناإلنسانسابراعلىوجههوبدال ׃ايارات ااستماا الناقد

أفلمٌسٌروافٌاألرضفتكونلهمقلوبٌعقلونبهاأوأذانٌسمعونبهافإنها》:لقولهتعالىمنؤنٌكونسابراعلىصراطمستقٌم

  (46)《التعمىاإلبصارولكنتعمىالقلوبالتٌفٌالصدورالحج

  ظلتوحادت)  ،ومرتبطةالبالنظروإنمابالبصابرالتٌإنعمٌت(ٌسمعونبها)والنتابجٌعقلونمرتبطةباألذانالتً

: أنالنقدٌقومعلىمعطٌاتؤولىتقدم،إنالنقدعملذهنٌفٌؤقصىمقاصدهفٌهنوعان:،والؽاٌةمنكلماسبقؤننقول(

 .التحلٌل،التركٌبوهناٌبدأالناقدالتبرٌرعلىكلمسموعومقروءوكلمنظور
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 137 136ٌنظرحسنعبدالبارٌعصر،قضاٌافٌتعلٌماللؽةالعربٌةوتدرٌسهاصفحه
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: (ااصغاء)الفرق  يب ااستماا واانصات  

  أصؽىفبلنلفبلن  :تمتفرقبٌناالستماعواإلنصات،فاإلصؽاءهوأنتستمعإلىالشًءباهتماموانتباه،ولذلكٌقال

إذمالبسمعهنحوه،ومنهناجاءالفرقبٌنمجردالسمعواإلصؽاء،ذلكؤنمجردالسمعحاسةالٌختلففٌهاسامععنؤخروالح:

 .تىاإلنسانعنباقٌالمخلوقات

فٌحٌنؤناإلنصاتسمعٌضافإلٌهوٌبلزمهاالنتباهواالهتمام،ولذلكفكلمصؽسامع،ولٌسالعكس،وعملٌةالتعلٌمعلىوقفم

اذكرناهتعتمدعلىاإلصؽاء،إذ 

 .الفابدةمنمجردالسماعولذلكٌطرقعلىهذهالمهارةمهاراتاإلنصاتبدالمنالشابعفٌؤوساطالتربوٌٌنمهارةاالستماع

وٌعداالستماعكالقراءة،منحٌثؤنكلمنهما،وسٌلهللتعلٌمفٌالمدرسةوخارجها،إذأنبإمكانالدارسؤنٌتعلمفٌالصفباالست

ماعإلىشرحالمعلمومناقشاتطبلبصفه،كماٌمكنؤنٌتعلمخارجقاعاتالدرس،فٌالمنزألوفٌالشارعؤوالعملعنطرٌقاالس

 ¹تماعالىالندواتوالمحاضرات
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 1425 م 2005 2عبدالفتاححسنالبجه،أسالٌبتدرٌسمهاراتاللؽةالعربٌةوآدابها،دارالكتابالجامعٌاإلماراتط

 22 هص

 :االبتدائي االستماع في المستوى مهارة التي تندرج تحتاللغويةالقدرات 
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 االستماع للمستوى مهارة التً تندرجتحت اللؽوٌةٌرى الدكتور رشدي طعٌمه القدرات 

: االبتدابً ما ٌلً

 اختبلفات ذات دالله  بٌنها من و تمٌٌز ما األصواتالعربٌةتعرٌؾ - 1

 طبٌعً فً حدود المفردات التً وبإٌقاع،  باللؽةالعربٌةفهم ما ٌلفت علٌه من حدٌث - 2

 .تعلمها

 .تقدٌر واخذ حدٌثه باعتباره إلٌهالتؽٌٌر عن احترام من ٌتحدث -3

 األفكارالربٌسٌةواألفكارالثانوٌةالتمٌٌز بٌن - 4

 والتمٌٌز بٌنهما  القصٌرة والحركات الطوٌلةتعرؾ الحركات -5

تعرؾ التشدٌد والتنوٌن وتمٌٌزها صوتٌا   -6

 فً الصوت   والمتشابهة فً النطق األصواتالمتجاورةالتمٌٌز بٌن -7

 ¹األصوات من الؽنةاألولى وما ٌوجد فً األصواتالعربٌة التشابه والفروق بٌن إدراكؤوجه-8
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 م ص 2006ت -1  ط-القاهرة دار الفكر العربً اللؽوٌة، المهارات ،رشٌد طعٌمه-1
97

 

 

 .االستماعإلىاللؽةالعربٌةوفهمهادونؤنٌعوقذلكقواعدتنظٌمالمعنى-9
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ونرىفٌالنقطةالسادسةالتٌتذكرتمٌٌزالطالبللتنوٌنؤنالطالباألجنبٌبلٌستطٌعانٌمٌزالتنوٌندابماوكثٌراماٌكتبالتنوٌننو

 عاإالفٌالمفرداتالتٌتدربعلٌهاوقدأضافالدكتورعبداللهمصطفىعلىماذكرهالدكتورالطعٌمه

 القدرةعلىتركٌزاالنتباهواالستمرارفٌهلمتابعهالمتحدث-1

 القدرةعلىتدوٌنالمبلحظات-2

 ¹القدرةعلىاالستماعلتحسٌنمعنىالكلماتؽٌرالمعروفة-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 223ص  2007 ،2 عبداللهعلٌمصطفى،مهاراتاللؽةالعربٌة،دارالحسٌرة،عمانط

 ׃طرق تدريي ااستماا
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 إناالتجاهالحدٌثفٌتدرٌسالمهاراتاللؽوٌةٌرمٌإلىالتمٌز

الإلىالتلقٌنوالٌكفٌتعلٌماللؽةالعربٌةعلىؤنهاحقابقعلمٌهلتكوٌنمهارةوٌتطلبتدرٌس

 :االجتماعماٌلً

/-أ

وفٌهتتممساعدهالتلمٌذعلىفهمطبٌعةالموقفالذٌٌستمعفٌهؤوإلٌهوت:األعداد

 زوٌدهببعضؤسالٌباالستماعالناجح

/-ب

فٌؤثناءاالستماعٌوجهالمعلمالتبلمٌذإلىضرورةاستخدامالمعلو:االستماع

ماتالتٌٌحصلونعلٌهاأثناءاالستماعللتركٌزعلىالنقطالباردةالمإكدعلٌهافً

األعدادوٌقومالمعلمقبؤلنٌطلبمنالتبلمٌذكتابالتلخٌصماسمعواإلٌهبمناقشت

 همفً وشرحالمصطلحاتؽٌرالمؤلوفة

 ¹وتعٌٌنتقوٌمثبلثةعناصرربٌسٌهالمتكلمالمستمعالحدٌث:المتابعة/-     ج
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  2006 ت-1ط-دراساتفٌمناهجاللؽةالعربٌةوطرابقتدرٌسها-عبدالرحمنعبدالعالٌهاشمً

 190-189،مإسسهالورقللنشرعمانص

 ٌكون لدي المستمع  ؼرضا وان ٌكون قادرا أنالتدرٌس الفعلً لبلستماع ٌتطلب 

 نجاحه وفشله وهناك أسباب  وان ٌكتشؾ إلٌه ٌعرؾ ما ٌستمع المادةأنعلى فهم 

. االستماع ٌمكن ان تإثر فً تنمٌه مهارات كثٌرةعوامل 
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  :  ااستمااايارةتدريج المعلم لطال و  لل  

 فهم عناصر األصوات تمٌٌز ثبلثة االستماع تتطلب التمكن من جوانب مهارة

 ٌركز على الجوانب أن وبالتالً فالمعلم علً ، بما ٌسمعه الدارس اإلٌمانمعٌنه 

 . عند تدرٌب تبلمٌذه التالٌة

ونقصد بها عن ٌمٌز التبلمٌذ مثبل بٌن صوتٌن السٌن  :األصواتتمٌٌز -/1

.  بٌن صوتٌن حرؾ القاؾ وحرؾ الكاؾ  أووحرؾ الصاد 

 إلى لتنتقل الكلمةإلىالجملةالبسٌطةوٌتدرب هذا الجانب من فهم : فهم المسموع -/2

.   والصعبةالمركبةجمله 

 هذا الجانب بعض التدرٌب الطوٌل  وٌؤتً:سرعه فهم المسموع  -/3

 أهم ونرى السابقة التً تنتمً الجوانب المناسبةوٌقوم المعلم بتحضٌر التدرٌبات 

 . االستماعمهارة التدرج فً ومراعاة فً تدرٌبه لتبلمٌذه المعلمةعامل ٌساعد  
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 190 ص اللؽةالعربٌة،دراسات فً مناهج ،عبد الرحمن عبد العالً الهاشمً ،المرجع السابق 
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 مفهوم مهارة االستماع-1

 أنواع مهارة االستماع-2

 طرق تدرٌس االستماع- 3

 أهمٌة  مهارة االستماع-4

 

 

 

 

 

 

 

 ااستماا في التواصل التعليمي   أىمييميارة

االستماعركنؤساسٌفٌاستٌعابوتحصٌبللتلمٌذ،فؤحٌاناٌتؤخرالتلمٌذفٌالتحصٌبللدراسٌلٌس

بسببنقصفٌالذكاء،بلؤلنهبلٌفهموالٌستوعببوضوحؤلنهبلٌسمعبوضوحفهناكرباطقوٌب

 الفصــــــــــــــــــــــــــــل األول 
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  ٌنعدمتطورمهارةاالستماعوضعفالسمع،وبٌنقلهاالستٌعابوالتحصٌبللدراسٌلدىالتبلمٌذ

 .

فمنالمبلحظؤناالستماعدورامهمافٌعملٌهاالستٌعابوالتحصٌللدىاألطفال 

لجٌبللمستقبلوهمفٌاشدالحاجةإلىتنمٌههذهالمهارةفٌبداٌةمراحلتكوٌنهماللؽوٌوالمعرفً

 ¹.،لمالهامنفابدةونفععلىهإالءاألطفالفٌالمراحبللدراسٌةوالحٌاتٌةالقادمة

تقتضٌطبٌعةالحوارفٌالعملٌةالتعلٌمٌةوجودكلمنالمعلموالمتعلمفٌدابرةواحدهإزاءاإلر

 .سالواالستقبالففٌؤثنابهتزدادنسبهتسمٌعالكلماتالتٌتتلقاهاالذاكرةوٌزدادترددهاعلىالذهن

وٌتكرراسترجاعمجموعاتكبٌرهمنهاربمالفتراتطوٌلةومستمرةبحسبالفرصالمتاحةله

 ذاالتخاطبؤوالتحاوروهذاالٌعملفقطعلىتمكٌن
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 2009 خرٌؾ-24 العدد׃مجلهشبكهالعلومالنفسٌةالعربٌة

 ترتبط به أو ما تنتجه حروفها وإدراك من نطق هذه الكلمات نطقا سلٌما  ،دالفر

 الذاكرة من ثبات الكلمات فً أٌضا ٌزٌد إٌقاعاتمختلفةالتؤثٌروإنما  من أصواتها

 الحاجةإلٌها واستحضارها عند الذاكرةوٌسهل على مكتسبها استرجاعها  من هذه 

 .¹ نمو الطبلق اللؽوي لدٌهأودون بطء مما ٌإثر على تطور 

 شابقة محاورات إلىالدرس »من شانها تحوٌل الطرٌقةالتواصلٌةتطبٌق هذه 
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 أرابهموإظهارها فً رداء الحرٌة مستوى التبلمٌذتاركا لهم إلىٌنزل فٌها المدرس

« .² ما ٌرٌد إلى ٌوجههم أفكارهموانتباها تهمبزمام أخذاٌحول بخواطرهم 

 المتعلم لكثره ما ٌلج سمعه من ثروة االستماع على توسٌع مهارةوقد تساعد 

 والتً ةالقراءة الذي ٌنعكس اٌجابٌا على مردوديمتنوعةاألمرمفردات  ومعانً 

 تشكل أنها شكل قول ادنًتصبح سلسله مرنه طالعه لمإدٌهافمن 

 التحدث وذلك لفرط كالقراءةوالكتابةأو نشاط موجه القدرةالبلزمةألداءأي

  . األنشطة بٌنها وبٌن هاته العبلقةالجامعة
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 عالم المعارؾ تنمٌتها سلسلهوسابل - مصادرها -أهمٌتها-ة اللؽويالحصٌلة-احمد محمد المعتوق-1
 264 ص م،1996ه،1417-الكوٌت ،

 34مصر صللطباعةالقاهرة،  دار ؼرٌب اللؽةالعربٌة،طرق تدرٌس ،عبد المنعم  سٌد عبد العالً -2

 ׃ القة ايارة اا تماا  ميارات اللغوية-2

 ׃ القة ايارة اا تماا  ميارة التحدث  -أ

ٌصحبداٌةالنظرفٌعبلقةاالستماعبالكبلمقببللولوجاالستماعبمهارةالتحدث،المعروفؤنه

ناكرابطهطبٌعٌهتجمعبٌنظاهرتٌاالستماعوبٌنالكبلملدىالفردتتمثلفٌحدوداحدهماقببلآل

خرٌنؤوبعدهفهماٌحدثانبشكلتتابعٌحدثانبشكلتتابعكحٌثٌلحقكلمنهمااألخرإذؼالباماٌلتقٌان
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فٌموقفلؽوٌواحدومماٌرجعصحتهذاالقوالالعتقادالسابلفٌوجودمركزواحدٌسٌطرعلىج

 هازالسمعوالنطقمعاٌعملمرسبلتارةومستقببل

طارتاأخرىوالٌعملمرشداومستقببلفٌاللحظةنفسهاأٌنٌجمعبٌنفعلٌنفٌالوقتذاتهوهذاالمرك

زمبرمجبطرٌقهمابحٌثتقعالكلمةفٌمكانهافٌذلكالمركزعندسماعهابحٌثتخرجالسٌارةالع

صبٌةمنذلكالمكانإلىجهازالنطقلٌصورالكلمةنفسهاعندالحاجةإلٌهاولعلهذاماٌمٌزاشتراك

كلمنالسمعوالنطقفٌمركزواحدٌعملعلىتنظٌمعملٌهاإلرسالواالستقبالوانكانالفردٌستطٌعؤ

 .نٌصوتوٌسمعفٌالوقتنفسهإالأنهذااألمرٌشكئلرهاقانفسٌاوحسٌاكبٌرٌن
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-دراسةعملٌهتطبٌقٌه׃تنمٌهمهاراتالتواصبللشفوٌالتحدثواالستماع-راشدمحمدعطٌةأبوالصووٌن-1

 184ص 2004 2004القاهرةط-اٌتراكللنشروالتوزٌع

أماالمحادثةستعرفعلىؤنهااشتراكبٌناثنٌنفؤكثرفٌالتحدثفٌموضوعمادونسابقإعدا
 ¹دله

 نشاطلؽوٌٌتمٌزبالتلقابٌةوعدمااللتزامبالرسمٌات»كماأنها

ولٌسفٌهاالتزامبمناقشهموضوعمحددوالٌستوجبالوصواللىقرارفضبلعنتكرا
 روتؽٌٌرالموضوع

 ²«أوهٌحوارمرتجلتلقابٌاٌشاركفٌهطرفانؤوأكثردونااللتزامبموضوعمحدد

وبناءعلىماسبقفانمفهومالمهارةٌتسعلمفهومالكبلموالتحدثوالحدٌثلٌسمنالجمٌع
 معاإضافة
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 إلىؤنالمحادثةتمنعصاحبهاحرٌةاالنتقالمنفكرهإلىؤخرى

 ومنموضوعإلىؤخرفهٌبلتلتزموالتتقٌدبنصمعٌن

 ׃عبلقةمهارةاالستماعبمهارةالكتابة-ب

 تشكبللكتابةإحدىمهارتٌاإلرسالفٌالتواصبلللؽوٌفهٌالوسٌلةالثانوٌةبعدالتحدث

 .لنقلمالدٌنامنؤفكاروأحاسٌسلآلخرٌنؤوتسدٌدهاألنفسنالنعودإلٌهامتىؤردناذلك
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مصر –األزاربطة–دار المعرفة الجامعٌة –المهارات اللؽوٌة –ٌنظر زٌن كامل الخوٌسكً– 1

 87،ص2009،

القاهرة –الدار المصرٌة اللبنانٌة –معجم المصطلحات التربوٌة والنفسٌة –زٌنب النجار –حسن شحاتة -2

 258ص– 2003ط أكتوبر –

 الفصبلألولمهارةاالستماعوأهمٌتهافٌالتواصبللتعلٌمً

وكانبلكتشافالكتابةأهمٌهكبرىعلىمرالعصورفقطعظمالناسقدٌماصناعتهاكتؽٌرجذرٌاقت

ضتومواقفالتباعدبٌنالمرسلوالمستقبلزماناومكاناوعلىاثرهذااالكتشافاحتفلنابهطابفةخا

صةأٌاحتفالوفٌالوقتنفسهشكلصعوبةومشقهعلىالبعضاآلخرإذلمتكنالكتابةمجردهتؽٌٌر

فاألطفالوالشبابالذٌنكانواٌرؼمونعلىبذلجهوده»فٌوساببللتؽٌٌروإنمافٌشكبللتفكٌرأٌضا

ولمٌرواأنفسهمفٌحاجهإلىتدرٌبذا......مكلماففٌحفظماٌتعلمونهووعٌهلنٌبدلمثلهذاالجهد

 .علىحمبللمعلوماتوالمعارفبعداآلن«¹كرتهم

 وعلٌهفقدولدتالكتابةنمطاجدٌدافٌسبٌبللتواصبلللؽوٌإذجرىتبسٌطفً

العبلقةالرابطةبٌنالمرسلوالمستقبلحٌثؤصبحتشبهمعدومةوتبلؽفٌهاأضحىبلٌتمإالعنطر

 ،²ٌقالخطالكتابً

 وعلىهذااألساسرابطهؤوصالصعبهعلىالتواصبللشفوٌلوصوإللٌها
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. ³والكتابةفٌؤساسهاعملٌهٌقومالفردفٌهابتحوٌبللرموزمنخطابشفوٌإلىنصمطبوع .
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1-
 مقالعنمجلهالدراساتاإلعبلمٌة،القاهرة،مصرالعددٌنظرسمٌرصبحٌوجههنظراألخروالخوفمنالكلمةالمكتوبة،

 32ص 1988  ٌناٌر،مارس 59

 16ص 1999 1 ٌنظرعبداللهعلٌمصطفىمهاراتاللؽةالعربٌةدارأرامللدراساتوالنشروالتوزٌع،ط-2

 142ص 2004 ،لجزابرإٌنظرعبدالجلٌلمرتضىاللؽةوالتواصلدارهوماللطباعوالنشروالتوزٌع- 3

 . بعد تمرس شاقإال للفرد تؤتً ال إذأنهاة،ه والتعقٌد مقارنه بالشفاالصعوبةوهً بذلك بالؽه 

 ٌعبر عن فكر النحوٌةالمكتوبة، وتراعً فٌها القواعد متعددة، لؽوي رمزي ٌعطً دالالت أداء»كما أنها

 ¹« ومشاعره اإلنسان

 وكل رمز من هذه الرموز ٌدل على صوت لؽة بكل خاصةرسم لرموز عرفٌه » أنها على أٌضاوتعرؾ

 ²«أصواتاللؽةمن 

»  فٌهاسمةته عتبرا سوره أي فً التواصل الكتابً  هً الخط والخط فً العبلمةاللسانٌة فان لتوضٌح ول

 .فق تماثلها الصوتً الخطٌةأفقٌاو نظام رمزي تتوالى فٌه الرسومات ،«سمه خطٌه

 السمعٌة، على صورتها للؽة إذ أنها دلٌل ملموس تعبٌر عن النظام الصوتً إال ما هً الكتابٌة فالرموز 

 تؽٌٌرا عن الواقع الدقة ٌتفاوت نصٌبها من تقرٌبٌة وقد تكون وسٌله الصوتٌة، لمدلوالتها مطابقةفقد تكون 

 ةتفاوت درجه دقت  قدالصورةالمنطوقةللؽة و هً بدٌل إلىؤنالكتابةالصوتً وٌشٌر محمود فهمً حجازي 

 كانت كثٌرة هناك سمات لؽوٌه أن مثبل على قوله هذا  حٌث ذكر إلىؤخرى  إذأوردهذا البدٌل من كتابه 

هن ذ الي فً  كان  ٌوحإنما الرمز المكتوب أن ذلك المؽاٌرة، شٌبا مؽاٌرا له كل أتكتب شٌبا وتقر

 .بالكلمةالمنطوقة
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 1999 1 طوالتوزٌع، للدراسات والنشر أرام دار اللؽةالعربٌة ٌنظر عبد هللا علً مصطفى مهارات -1

 167ص

 213م،ص1،2009رشدي أحمد طعٌمة ،المهارات اللؽوٌة ،دار الفكر العربً ،القاهرة ،مصر ،ط-2

فالكتابةوسٌلةهامةمنوساببلالتصالبٌنالبشرعنطرٌقهاٌستطٌعاإلنسانؤنٌنقلمشاعرهؤنً

 .برزمالدٌهمنمفهوماتوٌسجلماٌودتسجٌلهمنحوادثووقابع

فعندماٌفهمالمتعلمماٌسمعإلٌهؤنٌمٌزمقاطعاألصواتمماٌإدٌإلىالربطبٌنالمخارجوالمسام

 .عفالمستمعالجٌدٌزٌدمنثروتهاللؽوٌةوالفكرٌةفٌزدادتعبٌر

 

فالشخصالذٌٌتقناالستماعجٌداٌستطٌعالتمٌٌزبٌنالحروفواألصواتومخارجالكلماتمماٌك

سبهمهاراتفنالكتابةالصحٌحةوٌزٌدمنثروتهاللؽوٌةفٌنعكسذلكعلىؤدابهالتعبٌرٌسواءكبل

 .مٌؤوكتابٌوٌتقنإلٌنانتاجؤعمالهالفكرٌةمنإبداعوشعرورواٌةوقصة

 ،ونبلحظؤٌضاأهمٌهاالستماعفٌتطورفنالكتابةمنخبللحصةاإلمبلء

فاالستماعواإلصؽاءبدقهومهارةلمخارجالكلماتمنالمعلمتساعدفٌكتابهالكلماتكتابهصحً

 .حةخالٌهمنالخطؤ
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 2009 خرٌؾ 24 مجلهشبكهالعلومالنفسٌةالعربٌة،العدد

ومنالمعروفؤنهناكعبلقةوطٌدةبٌنمهارةاالستماعومهارةالكتابةفٌوسطالتعلٌمً،ذلكؤنالمتمكنمنسماعاألصواتص

تلكاألصواتوكلماٌتبقىبعدذلكبلٌعدوأنٌكونمجردأسلوبالرسمالكتا»حةودقهٌتمكنمنرسماألشكااللكتابٌةالدالةعلى

 .«¹بً

با«الصورة»فإذااخذأخذنافٌتفسٌرالعبلقةبٌنالمهارتٌنوجدناأنالتمٌٌزالبصرٌوالتمٌٌزالسمعٌؤساسٌتٌنلربطالشكل

ضرورٌجداأٌضابالنسبةلعملٌهالكتابة «التمٌٌز البصري»لصوتو

،ولكنفٌحالهماإذاكانٌطلبمنالطفؤلنٌنقؤلوٌقلدشكبلل«اإلمبلء»،فٌحٌنؤنالتمٌٌزالسمعٌٌكونؤكثرأهمٌهفٌحالهالكتابة

كلمةدونؤنٌتعرفعلٌها،أي الٌقرإهافانالتمٌٌزالسمعٌٌكوناقؤلهمٌهمنالتمٌزالبصري،وانكانتمعرفه 

 ².الطفلبطرٌقهلفظالكلمةوترتٌبحروفهاسمعاٌسهلعلٌهعملٌهالكتابة
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1-

حسنٌعبدالبارٌعصر،االتجاهاتالحدٌثةللتدرٌساللؽةالعربٌةفٌالمرحلتٌناالعدادٌهوالثانوٌة،مركزاالسكندرٌهللكتا

 247ص 2005 ب،مصر،

 174 ،هص1428م،1،2007مدىالناشؾ،تنمٌهالمهاراتاللؽوٌةألطفالماقببللمدرسة،دارالفكر،عمانط-2

  :  ميارةالقراءة اا تماا  ايارةه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الق

عملٌهٌرادبهاالربطبٌنالرموزالمكتوبةوأصواتهاأٌعملٌهربطالكبلمالمكتوببلؾ»تعرفالقراءةعلىؤنها

ظه،فاللؽةالمكتوبةتتكونمنرموز 

تشكؤللفاظاتحمبللمعانٌعلىهذااألساسفانالمقروءٌتكونمنمعنىورمزولفظالرمزوهذااللفظٌعبرعنمع

 «.¹نى

كماأنهاعملٌهتحوٌبللرمــــــــوزالمكتوبةإلىماتعنٌهمنمعانٌعنطرٌقالنطقولٌسبالضرورةأنٌكونالن

 .²طقمسموعا،بلربماٌكونمهموسافٌحالهالقراءةالصامتة

ومعهذافقدٌكونهناكتسمٌعذاتٌٌساعدالقاربعلىإدراكالمنطوق،والشكؤنالقدرةعلى 

أثبتتالدراساتالمتصلةبتعلما»التمٌٌزالسمعٌتنشؤمنالقراءةالجٌدةعلواوانخفاضاوالعكسصحٌح،فلقد

 «³لقراءةأن القدرةعلىاالستماعبفعالٌةترتبطارتباطامباشرابالنجاحفٌالقراءة

 

وفٌضوءماسبقذكره،فانالقراءةتكسببالمحـــــــــــــاكاة،ذلكؤنتعلٌــــــــــــمالفردأصواتالحـــــــــــ

ـروفوالكلمـــــــاتٌقامعلىؤســـــــاسمحاكاة،والتٌتعتمدعلىحاسةالسمعمعالقدرةعلىاالستماعالجٌد،ؾ

 الطفلفٌبداٌةتعلمهاللفظــــــٌٌستعٌن
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1-
م،2008ه،1،1423،طمحسنعلٌعطٌة،مهاراتاالتصاالللؽوٌوتعلٌمها،دارالمناهجللنشروالتوزٌع،عمان،األردن

 251ص

 108،صٌنظرزكرٌاإبراهٌمطرقتدرٌساللؽةالعربٌةدارالمعرفةالجامعٌةاالزارٌطه،مصر-2

 131،ص2،2007طاهرةاحمدالطحان،مهاراتاالستماعوالتحدثفٌالطفولةالمبكرةدارالفكرللنشروالتوزٌع،ط-3

سمعهفٌفهممعانٌالكلماتقبؤلنٌنطقها،وٌنطقهاقبؤلنٌعرفكتابتها،وعلٌهفاناالستماععاملربٌسٌمنعوام

 .¹لنمواللؽة،فهٌتكتسببالربطبٌنالرمزالصوتٌالمسموعودالالته

وٌرى 

عجزالطفلعناال»فهٌــــــــممصطفــــــــىؤنالعبلقةبٌناالستماعوالقراءةمسؤلةضرورٌة،ذلكانهإذا

ستمـــــــاعالسلٌمفانهسٌجدعابقــــــــــــاٌحولبٌنهوبٌنربــــطاألصواتالتٌٌسمعها،بالكلماتالتٌٌراه

اأٌبماٌقرا،كما 

سٌجدصعوبةفٌتعلمالهجاءالصحٌحفٌالكلمات،وفٌإتباعتوجٌهاتمنٌقومونعلىتعلٌمهؤواالستماعؤلقر

 «²انهحٌثٌتحدثونوحٌثٌقرإون،فٌالتمٌٌزبٌنعناصرالصوت

والجدٌربالذكرأنعملٌهاالستماعؤصعببكثٌرمنعملٌهالقراءة،إذأنهاتحتكمإلىسلسلهمتتالٌةمنالعملٌاتا

الدراكٌهالصعبةوالمتمثلةفٌالقدرةعلىمتابعهحدٌثالمرسل،ومنثمالعملعلىتحلٌلهوربطاجزابهبعض

هاببعضعنطرٌقالترجمةاآللٌةالفورٌة،واستخبلصؤهماألفكارالواردةفٌه،فٌحٌنؤنالقراءةمجموعها

وهذاماٌمنحهافرصهالعودةإلٌهابـــــــــــــــــ،دراكاترمزٌهمرتبطةبالمادةالمكتـــــــــــــــــــــوبة

 .³ٌنالفٌنة واألخرى،والنظرإلىمحتواهامناجبلستخبلصؤهماألفكاروتحلٌلهاونقدها
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 224ٌنظـــــــــــــــرمحسنعلٌعطٌة،مهاراتاالتصاالللؽوٌوتعلٌمها،ص-1

2-
،القاهــــــــــــــــــــفهٌـــــــممصطفى،مشكبلتالقراءةمنالطفولةإلىالمراهقة،التشخٌصوالعبلجدارالفكرالعربً

 53م،ص2001ه،1،1421ـــرة ،مصــــــــــــــــر،ط

ٌنظرزكرٌاإبراهٌمطرقتدرٌساللؽةالعربٌةص-  3
99 

فالقـــــــــــــــــــدرةعلىاالستماعالجٌدوالسلٌمللؽةالمتحدثومخارجاأللفاظوالتمٌزالسم

عــــــــٌبٌنالحروفوالكلماتتزودالطفلبالمعانٌوتراكٌبالجمل،وٌتبعذلكاستعدادهلتعلمالقر

اءةالسلٌموالنجاحفٌماٌتوقفؤٌضاعلىمدىمااختزنهالطفلفٌذاكرتهمنخبرهسمعٌةسابقةللكل

 .مات

فالقراءةلهاأهمٌهاالبالؽةفٌمجاالتالنشاطاللؽوٌفٌحٌاهالفردوالمجتمعوهٌؤدواتالتزوٌدبم

عرفهوالثقافةواالطبلععلىنتابجالعقبللبشرٌثمإنهامنؤهموساببللرقٌوالنمواالجتماعٌوال

 .علمً

إنالقراءةواالستماعمتشابهانؤساسافكلماٌشمبلستقباالألفكارمناآلخرٌن،فالقراءةتتطلبال

 .نظروالفهمفإناالستماعٌتطلباإلنصاتوالفهم

فاالستماعوالقراءةمعامصدرانللخبراتالتٌتستثمرفٌتعلٌماللؽةفنبلحظؤنالمادةالتٌصٌؽتس

 .¹ٌاقهخاصةٌشدإلٌهاالمستمعؤوالقاربالذٌؤعدتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
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 2009 ،خرٌؾ 24 مجلهشبكهالعلومالنفسٌةالعربٌة،العدد-1

عنطرٌقاالستماع،وفٌالقراءةالجهرٌةتشاهدتلمٌذاأومعلماٌقراوالباقونٌستمعونوهذاماي
التعرؾ،الؾ׃إكدأنتقدماالستماعٌإدٌإلىتقدمفٌالقــــــــــراءةوذلكبلعتمادهمعلىمهارات

 .هموالتفاعل،والنقد،والقدرةعلىاستخدامالخبراتفٌالحٌاة

 وبعدإهماالالستماعوعدمالتنمٌةوالتدرٌبعلٌهعندبعضاألطفالسببا

منؤسبابضعفهمفٌالقراءة،ولذا نجن أنمنالكلمات األكثر سهولة فً القراءة من 
 .الكلمات التً التٌسمعهاالطفلوتكلمبهامنقبل

أنالتدرٌبعلىمهاراتاإلصؽاءبحسنمهارةالArmstrongوتإكددراسةأرمسترونـــــــــج

قراءة،حٌثوجدأنؤكثر منالمفرداتالتً تم حفظها عن طرٌق البصر كذلك وجد أن 
حجم الكلمات المكتسبةمن خبلل السمع ٌساعد بدرجة أكبر على 

 ¹.القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءة
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 2009 خرٌؾ، 24 مجلهشبكهالعلومالنفسٌةالعربٌة،العدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قصور تعليم وتعلم ايارة ااستماا   -1

ايارة ااستماا في ضوء التو يات الجديدة  -2

أىداف ايارة ااستماا   -3

 ااستماا في  ل  ايارةلفصل اللاني  ا
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اراحل تعليم ايارة ااستماا  -4
 

  :ااستمااايارةقصور تعليم وتعلم  -1

تتعددأسبابالقصورفٌمهارةاالستماعوتتفرع، 

القصورفٌؤداءإالٌمكنحصرهفٌعاملواحدبلهونتٌجةعدهعواملمتشابكة،ومتداخلةوٌمكنتصنٌفهذهال

  :عواملفٌؤربعهمحاورأساسٌهحسبالشكبلألتً

 

 أسباب القصور فً مهارة االستماع

 

 

 عوامل متعلقة بالمعلم   عوامل متعلقة بالمتعلم عوامل متعلقة بالوسط التعلٌمً   عوامل متعلقة باألسرة

 

 ׃ المعلم  المتعلقةالعواال  -أ

علىالرؼممنالدورالذٌتإدٌهمهارةاالستماعفٌالعملٌةالتعلٌمٌة،إالأنهالمتؤخذنصٌبهاالكافٌمناالهتمام

خصوصافٌوطنناالعربً،إذأنجبللمعلمٌنمازالواٌجهلونطرقتدرٌبهاللطلبةأوكٌفٌهتنمٌتهابالشكبلل

 صحٌح

ومعهذاوانرا«¹وذلكبلعتبارهافٌنظرهممهارةمصاحبهلمهارةاللؽةفبلٌجوزالتخسٌسوقتلتعلمها»

مااحدالمعلمٌنتجرٌبذلكتحولتحصتهفجاهإلىحصةأخرىولعبللموقفمماثلبالنسبةإلٌهفٌتدرٌسمهارةالق

 .راءةمنناحٌةاالستٌعابالحرفٌوعملٌهالفهم
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-إشرافعبدالكرٌمبكري-إعدادصارةبنشٌخ-1

مهارةاالستماعوأثارهافٌالعملٌةالتعلٌمٌةقسماللؽةالعربٌةوآدابهاكلٌهاآلدابواللؽاتوالفنونجامعهوهرانالموسمالج
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ونعلممسبقاأنمنؤهمالصعوباتالتٌتقفعابقافٌوجهالتعلٌمبشكلعامضعفقدرهبعضالمعلمٌنعل

ىإجراءالدرسبالشكبللمناسب،إنلمنقـــــلبالشكبللمقنع،وقدٌعوداألمرببلشكإلىعدماستٌعا

 .بللمادةمسبق

فالمبلحظالمبلحظانهمهماالمعلمنفسهفٌتقدٌمالدروس،مالمٌتدربعلىهذهالمهارةتدرٌباكا

 .فٌاوفقتخطٌطمسبقاستعصىعلٌهالتحكمفٌزماماألمور

  المتعلم  المتعلقةالعواال  - ب

 العوامبللعضوٌة-1

  العٌوبالسمعٌة-

ٌقتضٌتعلممهارةاالستماعالقدرةعلىسماعالكلمــــــاتوالتمٌٌزفٌمابٌنها،وقدتإدٌالعٌوبال:

فالمعروفؤنصحةالسمعووضوحهٌتع¹.سمعٌةبالمتعلمإلىاساءهالسمعوبالتالٌؤساءهالفهم

ٌنانعلىصحةالفهـــــم،فمنالعٌوبالسمعٌةاصابهالعضوالمسإولبآفةمرضٌهمماٌجعلعملٌـ

ـــــــهاالستماعؽٌرسلٌمة،بحٌثبلتستطٌعاألذنؤنتقومبوظٌفتهاالمنوطبهابشكلسلٌــــــــــ

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــم
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1-
إعدادسارةبنشٌخ،إشرافعبدالكرٌمبكري،مهارةاالستماعوأثرهافٌالعملٌةالتعلٌمٌة،قسماللؽةالعربٌةوآدابها،كلٌه

 79،ص 2012/2013 اآلدابواللؽاتفٌالفنـــــــون،جامعهوهـــــــران،الموسمالجامـــــــــــعً

 وٌمـــــــــــــكن للمعلم اكتشاؾ ضعٌفً السمع الذٌن تعلو أصواتهم فً 

المواقؾ التعلٌمٌة والتً تستدعً ذلك ،أو أثناء طلب تكرار فً كل مرة 

ومن تظهر علٌهم عبلمات الببلدة والجمود ،وٌمكن للمعلم معالجة األمر 

فً حالة عدم استفحال الوضع إلى درجة المرض،وذلك ٌرفع الصوت 

 .¹اللؽوي أو تقرٌب المتعلم منه

 كلما كان فقدان »أما فً حالة فقدانه للسمع فشًء فشًء آخر ،إذ أنه

السمع كبٌرا كانت مشكلة اللؽة كبٌـــــــــــــــــــرة،فالطفل األصم ٌعٌش 

فً بٌبة فقٌرة من حٌث الكبلم ،وال ٌهم هنا كمٌة ونوعٌة الكبلم الذي 

ٌصدر من الوالدٌن واألقران ،فهو أصم ال ٌسمع ،وإذا ما كان الصمم 

والدٌا فلٌس من الواقع أن نؤمل منه أن ٌتكلم بشكل طبٌعً ،أما إذا كان 

السمع لدى األطفال عادٌا أثناء فترة تعلم اللؽة والكبلم ثم أصٌب بعد ذلك 

بالصمم فان نظرته على االتصال الشفوي له تكون واعدة ،بٌد أن هذا 

االتصال اللؽوي سٌظل بعٌدا عن الوصول إلى نوعٌة اللؽة العربٌة التً 

 ²»توقعها من األطفال ذوي السمع العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد رجب فضل ،االتجاهات التربوٌة المعاصـــــــــــــــــرة فً تدرٌس اللؽة العربٌة ،جامعة قناة -1

 43،ص1419السوٌس ،مصر ،

وعلى هذا األساس ،فان المعٌار األمثل لكفاءة المتعلم على االستماع ترجع إلى حقٌقة األمر إلى القدرة 

على إٌصال المادة المسموعة بوضوح ولعل إصابة أي جزء من األذن بخلل ما ،ٌضعؾ العملٌة السمعٌة 

بشكل خاص مما ٌعٌق الكفاءة التواصلٌة للفرد المتعلم بشكل عام ،وعندما ٌجب عبلج هذه اآلفة المرضٌة 

بالوسابل الطبٌة المتاحة،وإذا انعدم توفر ذلك على المستمع أن ٌثبت مما ٌسمع بطلب المعلم تكرار التقاط 

ؼٌر الواضحة من الدرس ،وشرح ما تم التقاطه بشكل ؼٌر مفهــــــــــــــــــــوم ،أو ٌرفع صوته إذا كان 

 .¹التلمٌذ ٌعانً من خلل فً طبلة األذن

  والجدٌر بالذكر ،أنه فً الكثٌر من الحاالت ٌكون الطفل سوٌا فً قدرته السمعٌة ،ومع هذا تنقصه الدقة 

 .²فً التمٌٌز بٌن األصوات والتعرؾ علٌهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

واألمر عابد فً هذا الى تؤخر النضج السمعً للمتعلم ،إذا أنه لم ٌصل بعد إلى الحالة التً ٌكون فٌها 

قادرا على استقبال الرسالة المسموعة بطرٌقة جٌدة ،بحٌث ٌمكنه تمٌٌز األصوات الصادرة عنها »

 ³«.،وربطها وتمٌٌز عن ؼٌرها ثم االحتفاظ بها لفترة زمنٌة تمكنه من استدعابها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌنظر عبد هللا مصطفى ،مهارات اللؽة العربٌة ،دار آرام للدراسات والنشر والتوزٌع -1

 54،ص1،1991،ط

ٌنظر فهٌم مصطفى ،مشكبلت القراءة فً الطفولة الى المراهقة ،دار الفكر العربً ،القاهرة،مصر -2

 54م،ص2001ه،1421،  1،ط

طاهرة أحمد الطحان ،مهارات االستماع والتحدث فً الطفولة المبكرة ،دار الفكر للنشر والتوزٌع -3

 23م،ص2،2007،ط

 

 

 



 المبحث األول
 

 
 
 

 

 

 

 .وهـــــــــــــــــــذا ما ٌحول بٌنه وبٌن اكتساب مهارة االستماع 

 ׃تؤخر النضج العقلً 

من األمور المتفق علٌها العبلقة الوطٌدة بٌن القدرة السمعٌة والنضج العقلً من ناحٌة أخرى ،فمن 

تؤخر النضج العقـــــــــلً لدى األطفال من بٌن »الصعب تناول إحداهما دون ربطه بآخر ذلك أن 

العوامل المسإولة عن تخلفهم اللؽوي،ولكن هذا ال ٌعنً أن الطفل المتؤخر فً نضجه العقلً لن ٌكتسب 

معانً الكلمات وتركٌب الجمل ،ولكنه ٌكتسب ذلك األمر فً بطا ومن المحتمل لهذا الطفل المتؤخر فً 

نضجه العقلً أن ٌستجٌب فً نموه اللؽوي لمثٌرات من الخبرة الجٌدة فً السنوات األولى من المرحلة 

 ¹«االبتدابٌة 

 

 ׃العوامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل النفسٌـــــــــــــــــــــة-2

 

إن أؼلبٌــــــــــــــــــــــــــــة المتاعب وراء قصور المتعلم فً اكتساب مهارات االستماع ،عدم إدراكه 

منذ التحاقه بالمدرسة فً سنوات تعلمه األولى وجود مهارة االستماع أساسا على اعتبار أنها تمارس فً 

جمٌع المواقؾ الحٌاتٌة ،وال حاجة لتعلمهـــــــــــــــا مدام التعلٌم مقتصرا على إكسابه القراءة ،فقد ٌفقد 

 .المتعلم المٌل والرؼبة فً تعلمها 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 14ٌنظر فهٌم مصطفى ،مشكبلت القراءة فً الطفولة الى المراهقة ،ص

بحاجات »وٌتضــــــــــح من هذا أنه لمٌول التبلمٌذ دورا  هاما فً العملٌة التعلٌمٌة فارتباط مٌول التلمٌذ 

التبلمٌذ ٌإدي إلى إقبالهم على الدراسة والنشاط بحماس شدٌد وجهد متواصل ،وارتباطها بقدرات التبلمٌذ 

 ¹»واستعداداتهم ٌتٌح الفرصة لهذه الجهود بؤن تثمر وتحقق األهداؾ التربوٌة المنشـــــــــــــــــــودة 

ومن العوامل النفسٌة المإثرة فً اكتساب مهارة االستماع ،افتقاد المتعلم الرؼبة فً االستماع الى المادة 

الحضور الذهنً والنفسً ٌرهؾ السمع للمتحدث ،فكلما كان المستمع معافى »المدروسة ،فمن البدٌهً أن

 ²«ولدٌه الشوق الستماع للمدرس ،فذلك ٌساهم فً إنجاح عملٌة االستماع وتنمٌة هذه المهارة 

  وقد تإثر المادة المسموعة وطبٌعتها بشكل جلً فً انتباه المتعلم ،هذا إذا ما كان المحتوى صعبا به 

أفكار ومفردات ؼامضة ،فقد ٌزٌد الموقؾ سوءا إذا لم ترتبط مفاهٌم المادة بخبراته السابقة ،فلهذه 

األخٌرة تؤثٌر قوي فً فهم الموضوع وتفسٌره ،فقد تفقد المادة االهتمام بها ،حٌنها ال ٌرى المتعلم فً 

 .مضمونها ما ٌحتاجه فً حٌاته العلمٌة

 لهذا تراه ٌتملص من المتابعـــــــــــة بحجة الملل معلنا عن ذلك ،أو كاتـــــــــــــما إٌاه
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فٌصل حسٌن طمٌمر العلً ،المرشد الفنً لتدرٌب اللؽة العربٌة ،مكتبة دار الثقافة والنشر ،عمان -1
 م1،1988،األردن ،ط

حلمً أحمد الوكٌل ،حسٌن بشٌر محمود ،االتجاهات الحدٌثة فً تخطٌط وتطوٌر مناهج المرحلة -2
 41األولى ،ص

وقد ٌكون اإلنصات لموضوع واحد سببا فً اإلخبلل بعملٌة االنتباه ،مما ٌإدي إلى التشتت الذهنً 

 .،وبالتالً عدم اكتساب مهارة االستماع

 ׃عوامل متعلقة بالوسط التعلٌمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً-ج

إن الهدؾ من العملٌة  التعلٌمٌة السعً فً إنجاح عملٌة التعلم ،وذلك بإحراز المتعلم نفسه قدرات 

ومهارات لؽوٌة تمكنه من كٌفٌة اكتساب المعرفة وتوظٌفها بحد ذاتها ،فهً تحتل أولى المراتب بحس 

درجة النمو وتطور الفرد وعلى الرؼم من هذا لم تولها المنظومات التعلٌمٌة األهمٌة الكافٌة العتبارات 

 ׃عدة أهمها  

اعتبار مهارة االستمــــــــــاع سهلة وبسٌطة مقارنة بالمهارات اللؽوٌة األخرى ،كمهارة القراءة ،ومهارة 

فهً ال تحتاج إلى معلم وأسالٌب ومناهج أثرها فً اإلنتاج ،ألنها »الكتابة ومهارة التحــــــــــــــدث 

 ²«مهارة تلق ،وما ال ٌظهر أثره ،ال ٌعتد فٌه وٌهتم بتعلٌمه

والطبٌــــــــــــــــــعً والحال تلك أن ٌؽٌب عن وعً الفرد أنها مصدر تلق وإنتاج فً الوقت نفسه 

 .،فالمهارة فً معالجة المسموع تعجل بإصابة الهـــــــــــــــــــــــــــــــدؾ
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مهارة االستماع وأثرها فً العملٌة التعلٌمٌة ،إعداد صارة بن شٌخ ،إشراؾ عبد الكرٌم بكري ،قسم -1
اللؽة العربٌة وآدابها ،كلٌة اآلداب واللؽات والفنون ،جامعة وهران ،الموسم الجامعً 

 83م،ص2012/2013

 .إذ أنها توفر القدرة البلزمة وبكفاءة معٌنة على اإلنتاج اللؽوي دون ضعؾ أو إخبلل

وإهمالها ،ٌرجع بالدرجة األولىإلى صعوبة تقبل فكرة تدرٌسها باعتبارها ظاهرة طبٌعٌة تنمو لدى الفرد 

بطرٌقة تلقابٌة ما دام له أذنان ،فالوضع مشابه تماما لما ٌكون عله المشً والكبلم،وهذا ما حدا بؤحمد 

هذا القٌاس خاطا من أوله إلى آخره ،فالطفل فً حاجة إلى من ٌعلمه الكبلم رؼم »علً مذكور إلى أن 

 ¹«إن له فما ،وبحاجة إلى من ٌدربه االستماع رؼم أنه له أذنٌن

وٌـــــــــــــــــعد ضعؾ األعداد األكادٌمً ،والمهنً للمعلمٌن من أهم األسباب المإدٌة الى قصور 

التبلمٌذ فً مهارات االستماع ،وال شك أن معلم هذه المهارة الذي ال ٌحسنها ال ٌستطٌع إطبلقا أن ٌجعل 

 .من متعلمٌه مستمعٌن جٌدٌن ،فقد ال ٌعترؾ المعلم نفسه بؤهمٌة ذلك
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 53ه،ص1420علً أحمد مذكور ،تدرٌس فنون اللؽة العربٌة ،دار الفكر العربً ،القاهرة ،-1

 

 ׃مهارة االستماع فً ضوء التوجهـــــــــــــــــــــــــــات الجدٌدة

 ׃المقاربة بالكفاءات 

أصبحت التوجهات الجدٌدة للتربٌة تدعو وبإلحاح كبٌر إلى ضرورة إكساب المتعلم القدرات والخبرات 

البلزمة لمواجهة مختلؾ الوضعٌات الحٌاتٌة ،ولعل مطالب التطوٌر هذه ،والتً تترتب على تعلٌم 

إعداد المناهج فً ضوء التوجهات »المهارات اللؽوٌة ،ضمن البرامج الدراسٌة ،دفعت إلى التفكٌر فً 

التربوٌة الحدٌثة فً تعلٌم اللؽات التً تقوم على إكساب المتعلم لمهارات اللؽة األربع وقدراته على 

 .،وذلك ألجل تنمٌة مهاراته التواصلٌة بشكل عــــــــــــــــــــــــــــــــام¹«استخدامها بفاعلٌة ودقة 

قدرة الفرد على تكٌٌؾ القواعد اللؽوٌة واستخدامها »وٌقصــــــــــــــــــــــــــد بالمهارات التواصلٌة هنا 

 ²«من اجل أداء وظابؾ اتصالٌة معٌنة بطرق مناسبة لمواقؾ معٌنة

 .   وهذا ما تطمع المناهج التعلٌمٌة الجدٌدة االستثمار فٌه بؽٌة تسهٌل عملٌة تكٌٌؾ الفرد مع مجتمعه
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 55،ص1،1999عبد هللا مصطفى ،مهارات اللؽة العربٌة ،دار آرام للدراسات والنشر والتوزٌع ،ط-1

 182،ص1،1430رشدي أحمد طعمٌه ،المهارات اللؽوٌة ،دار الفكر العربً ،القاهرة ،مصر ،ط- 2

فالمبلحظ والى وقت قرٌب أن المدارس تخرج طبلبا اكتسبوا  معارؾ عدٌدة طٌلة سنوات الدراسة ،ومع 

هذا إنهم عاجزون عن توظٌفها فً حٌاتهم التواصلٌة الٌومٌة فهم ٌستنطقون نصا لكنهم كثٌـــــــــــــــــــرا 

ما ٌعجزون عن إدراك معانٌه ،وٌدرسون القواعد النحوٌة والصرفٌة ،لكنهم ال ٌجرإون على انتاج نص 

 .¹قصٌر ،فً وضعٌة ملموسة من الحٌاة

 فبمجرد إكساب المتعلمٌن التراكٌب اللؽوٌة وتحفٌظهم إٌاها ،ؼٌر كاؾ لتؤهٌلهم لمواجهة متطلبات الحٌاة ،

 ²فالمطلوب تمكٌنهم من الممارسة الفعلٌة كما ٌتعلمونه وبشكل فعال 

على وظٌفة اللؽة فً تسهٌل عملٌة االتصال ،وأن ٌتجه المنهج »فمن الضروري تركٌز المناهج الحدٌثة ،

اللؽوي الى ما ٌتصل بحاجات المتعلم الحالٌة والمستقبلٌة ،فٌؤخذ بالمفردات المهمة ،والتعبٌر الوظٌفً 

 ³«،والقراءة الوظٌفٌة والنحو الوظٌفً واالستماع الوظٌفً ،والكتابة الوظٌفٌة 

وعلى هذا األساس ٌنبؽً أن ٌكٌؾ المتعلم على المواقؾ الوظٌفٌة الستعمال المهارات اللؽوٌة ،كان ٌتعلم 

كٌؾ ٌكتب رسالة ،وكٌؾ ٌقدم طلبا تحرٌرٌا إلى ربٌس الدابرة وكٌؾ ٌستمع إلى متحدث وكٌؾ ٌناقش 

 .4وٌحاور

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقاربة بالكفاءات فً المدرسة الجزابرٌة الدٌوان الوطنً -موسى ٌحٌى-ت-ٌنظر اكزافًٌ روجر-1
 08،ص2،2006للمطبوعات المدرسٌة ،الجزابر ،ط
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ٌنظر محسن علً عطٌة،مهارات االتصال اللؽوي وتعلٌمها ،دار المناهج للنشر والتوزٌع ،عمان -2
 182،ص2008ه،1،1428،األردن ،ط

محمد رجب فضل هللا ،االتجاهات التربوٌة المعاصرة فً تدرٌس اللؽة العربٌة ،جامعة قناة السوٌس -3
 38ه ،ص1419،مصــــــــــــــــــر

 85المرجع نفسه ،ص- 4

 

فبل ٌمكن أن تعزل مهارة االستماع عن مجموعة المهارات الوظٌفٌة األخرى ،وال عن السٌاقات 

 مهارة وظٌفٌة تستخدم فً معظم مواقؾ الحٌاة ،مهما »التواصلٌة التً تكون لها دورا فعاال فٌها ،باعتبار

 ¹«ٌتعلم الناس وٌتفاهمون

وما ٌمكن قوله أن  االعتماد على مبدأ الوظٌفٌة فً تعلٌم اللؽة من شؤنه خلق دافع لدى المتعلم نحو المتعلم 

،وجعله أكثر اهتماما باللؽة واكتسابها ،ألنها تقدم له خدمات كثٌرة فً حٌاته  ،كما قد تمكنه من مواجهة 

 .الكثٌر من المواقؾ الصعبة ،لذلك فان تبنى هذا المبدأ ٌوجد بالضرورة

 االهتمام بمهارات االستماع وتنمٌتها لدى المتعلمٌن-أ

 .تنمٌة القراءة الجهرٌة والصامتة بشكل خاص -ب

االهتمام بموضوعات التعبٌر الوظٌفً الشفهً والتحرٌري،وكل ما تحتاجه طبٌعة التواصل بٌن أفراد -ج

 .المجتمع

والجدٌر بالذكــــــــــر أن المتؤمل فً المنهاج الجدٌـــــــــــــــــــد للتعلٌم االبتدابً وعلى خطـــــــــوات 

 التدرٌـــــــــــــــس بالكفاءات ٌبلحظ اعتناء بسٌط بمهارة االستمـــاع خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلؾ
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 85ٌنظر محسن علً عطٌة ،مهارات االتصال اللؽوي وتعلٌمه ،ص-1

 

 

المهارات األخرى ،ذلك أننا قد لمسنا نقصا شدٌدا فً تحدٌد بعض مهاراتها األساسٌة ،صنؾ منها ٌفتقد 
إلى الكثٌر من الموضوعٌة والدقــــــــــــــــــــــــة ولعل األمثلة اآلتٌة تبرز ما نقصده ،ففً منهاج السنة 
األولى ابتدابً تقرأ تصنٌؾ الكفاءات واألهداؾ بالنسبة لمهارة االستماع ضمن مجال تعلم اللؽة الشفوٌة 

 ¹على نحوها ما هو مبٌن 

 ׃فً مجــــــــــــــــــــــــــــــــال اللؽة الشفوٌة

 .مامعنى أن ٌقدر على فهم المسموع׃  فهم المسموع

 أهداؾ التعلم الكفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءات 

 .ٌرد على ما ٌسمع بكٌفٌة مبلبمة- .أن ٌرد استجابة لما ٌسمع-1
 .ٌتفاعل مع ما ٌسمع لفظا وإٌماء

ٌعرؾ خصابص الكلم العربً من حٌث أصواته -
 .وإٌقاعاته والتلفظ به ونؽمة

أن ٌقدر على التمعن فٌما ٌسمع بواسطة سند -2
 .شفوي

 .ٌفهم ما سمع بصفة عامـــــــــــــــــة-
 .ٌدرك المعنى الربٌسً لما ٌسمع من الكبلم-
 .ٌقدر القٌم التً تحملها التقالٌد الشفوٌة-
 .ٌستخلص جملة من المعلومات مما ٌسمع-

 ٌتعرؾ من المتحـــــــــدث او من المتحدثون- .أن ٌقدر على تحلٌل معالم الوضعٌة التواصلٌة-3
 .ٌدرك ما ٌترتب على التبادالت الكبلمٌة-

أن ٌقدر على الترٌث لما ٌسمع فٌعمل تفكٌره -4
 .وستعد للرد

 .ٌستخلص االستماع-
 .ٌدرك مقاصد المتحدث-
 

 

 

 

 

 

 



 المبحث األول
 

 
 
 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 18ٌنظر محســــــــــــــــــــن، علً عطٌة ،مهـــــــــــــــــــارات االتصال اللؽوي وتعلٌمه ،ص-1

 

واستنادا إلى ما سبق ٌبٌن الجدول المؤخوذ من منهاج اللؽة العربٌة مستوى السنة األولى ابتدابً ،أن 

الؽاٌة المرجوة من تعلٌم اللؽة الفورٌة اكتساب المتعلم مهارة فهم المسموع ،والتً تظهر فً الكفاءات 

االستجابة ،التقدٌر ،التحلٌل والتفكٌر ،ومثل هذا التوصٌؾ ٌفتقر إلى الدقة والتفصٌل ،إذ أننا ׃المقٌبة اآلتٌة 

ال نجد تدرجا فً تحدٌد مستوٌاتها أو الحدود التً نؤمل الوصول إلٌها فً كل مرحلة تعلٌمٌة ،إضافة إلى 

الترتٌب المسجل فً الجدول ،ٌنضوي المستوٌات الثبلث األولى للمجال الوجدانً فقط،وحري اإلشارة أن 

 ׃التعلٌم ٌتم عبر ثبلث مجاالت ربٌسٌة وهً 

 ׃المجال المعرفً-أ

وٌقصـــــــــــــــــــــــــد بالمجال المعرفً كل ما ٌتصل بالعملٌات الذهنٌة المكلفة باكتساب المعلومات 

بصفة التسلسل من البسٌط حتى الوصول إلى درجة التعقٌد »،إذا ٌتسم التعلٌم وفق المجال ¹والمعارؾ 

 ،ابتدءا من مستوى تذكر المعلومة ووصوال إلى تركٌب المعلومات واإلٌداع فٌها «الصعوبة»

 .³وٌتضمن حسب تصنٌؾ ٌلوم المستوٌات اآلتٌة ²«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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-ه1430، ،1مصــــــــر،ط–القاهرة –دارا لفكر العربً –المهارات اللؽوٌة –رشدي أحمد طعمٌه -1
 05ص

 101م،ص2004-ه1424خولة فاضل الزبٌدي ،أسالٌب التعلٌم والتعلم الحدٌثة ،الرٌاض ،-2

محمد طافش ،الشفٌرات ،استراتٌجٌات التدرٌس والتقوٌم ،مقاالت فً تطوٌر التعلٌم ،دارا لفرقان -3
 108م،ص2008ه،1430   ،1للنشر والتوزٌع ،األردن ،ط

 

وفٌه ٌكون المتعلم قادرا على تذكر المعلومات التً أعطٌت ׃مستوى المعــــــــــــــــرفة والتذكــــــــــر -1

 .له 

وفٌه ٌصبح المتعلم مدركا لمفهوم المادة التً درسها ومهٌؤ لبلستفادة منها ׃مستوى الفهم واالستيعاب -2

 .فً ظروؾ مماثلة 

وفٌه ٌصبح للمتعلم القدرة على استخدام المعلومات التً عرفها واستوعبها من قبل ׃مستوى التطبيق -3

 .فً مواقؾ جدٌدة

 وهنا ٌقؾ المتعلم على تحلٌل المعلومات إلى عناصرها المكونة لها׃مستوى التحليل-4

وفٌه تتكون لدى المتعلم الكفاءة على الربط بٌن العناصر المختلفة ׃مستوى التركيــــــــــــــــــب-5

 .للمعلومات لتؤلٌؾ شًء ذي مواصفات جدٌدة

وفً هذه المرحلة ٌكون المتعلم قد حقق الؽاٌة من دراسته فً المجال المعرفً ׃مستوى التقويم -6

 .،وأحرز تقدما هاما،باٌداء الرأي وإصدار األحكام
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وهنا ٌصبح التلمٌذ عقابدٌا ٌنتمً إلى نظام قٌمً معٌن ومرتبطا بمبدأ بضبطه ׃االرتباط بمبدأ

سلوكه،وٌحدد مساره فً الحٌــــــــــــــــــــــــــــاة وٌمكن االستدالل بهذا المخطط البسٌط الذي ٌبرز 

 .¹ترتٌب هذه المستوٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

 

 االرتباط بالمبدأ

 التنظيم والتحليل

 التقدير 

 

 االستجابة

 االستقبال

 

  مستويات المجال الوجداني حسب تصنيف كراثول(2)مخطط رقـــــــــــــــم 

 ׃المجال النفسً الحركً 

كما أننا إذا نظرنا فً المنهاج الجدٌدة بالنسبة للمرحلة االبتدابٌة فً جمٌع المستوٌات ،وجدنا عرض 

التواصـــــــــل الشفوي ،اإلمبلء ׃األهداؾ الخاصة بمهارة االستماع مسطر تحت األنشطة اللؽوٌة اآلتٌة 

 .المسمـــــــــــــــــــوع ،المطالعة المسموعة والتربٌة اإلسبلمٌة والتربٌة اإلسبلمٌة والتربٌة الموسٌقٌة 
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 ففً منهاج السنة الثالثة من التعلٌم االبتدابً نجد هناك اهتماما

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 106م،ص2004ه،1424الرٌاض –أسالٌب التعلٌم والتعلم الحدٌثة –خوله فاضل الزبٌدي -1

 

بسٌط بها ،من خبلل موضوع أثر التربٌة الموسٌقٌة فً تكوٌن شخصٌة الطفل ،وذلك بهدؾ رفع مستوى 

 ¹ من خبلل التطرق إلى (حسن حركــــــــــــــــــً)التذوق الموسٌقً للمتعلم وتنمٌة نواحٌه الجسمٌة 

التمٌٌز بٌن مختلؾ األصوات أصوات الطبٌعة ،أصوات بشرٌة ،وهذا من حٌث القوة ،الضعؾ ،الحدة -

 .،الؽلظ ،الطول،والقصر ،الصعود والنزول 

التمٌٌز بٌن مختلؾ اآلالت الموسٌقٌة من حٌث الطابع الصوتً وٌتضح أن مهارة االستماع وفق هذا -

مة \خاد\ التموقع تعد بمثابة وسٌلة لدراسة األنشطة اللؽوٌة ،فً مختلؾ المراحل التعلٌمٌة ،كما أنها مجرد

لها ،فً حٌن أن هذه المهارة تتطلب وضع منهج خاص بها ،بحٌث ٌكون له أهدافه المحددة ،ومحتواه 

الخاص ،وطرق وأسالٌب تدرٌسه وتقوٌمه وعلى أن ٌحتوي مجموعة من البرامج التً تختلؾ من صؾ 

دراسً آلخر ومن مرحلة تعلٌمٌة ألخرى حسب نوعٌات المتعلمٌن وتدرج مستوٌات نموهم وحاجاتهم 

فمن الطبٌعً أن ٌختلؾ المتعلمون فً قدراتهم على االستماع الجٌد بحٌث تتوقؾ على عدة عوامل أهمها 

 .²النضج والنمو العقلً و طرٌقة التفكٌــــــــــــــر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌولٌو –الدٌوان الوطنً للمطبوعات المدرسٌة –منهاج السنة الثالثة ابتدابً من التعلٌم االبتدابً -1

 148،ص2004
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 ׃أهداؾ تعلم مهـــــــــــــــــــــــــــارة االستماع

ٌعد تسٌطر األهداؾ من التقنٌات األساسٌة التً ٌتم وفقها إعداد البرامج التعلٌمٌة من اختٌار أنسب 

 .للمحتوى التعلٌمً وطرابؾ التدرٌس وأسالٌب التقوٌم ،والتً تساعد على تحقٌق المرامً المستقبلٌة

،وقد ٌراد به القصــــــــــــــد أو المرمى فً تحقٌق ¹الؽـــــــــــــــــــــرض ׃فالهدؾ فً معناه اللؽوي 

 .األشٌاء 

المعنى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــعام الذي ٌطلق على القٌمة ،أو الشًء المراد »أما اصطبلحا فهو

 .²»تحقٌقه

أنه تؽٌٌر سلوكً لؽوي تتوقع حدوثه من المتعلم نتٌجة لمروره »׃وتعرٌؾ الهدؾ المناسب لهذا المقام هو 

 ³«بخبرات لؽوٌة وتفاعله مع مواقؾ تعلٌمٌة معٌنة

وٌقصد به األهداؾ التربوٌة العامة ،وهً أهداؾ أكثر شمولٌة ׃المستـــــــــــــــــــــــــــــوى العام-

وعمومٌة تبنً أساسا على الؽاببة باعتبارها أهدافا عامة عرٌضة ٌستؽرق تحقٌقها مدة طوٌلة ،وهً تمثل 

 .أهداؾ المجتمع ،وأهداؾ التربٌة

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 876ؾ،ص\ٌنظر فٌروز أبادي ،قامـــــــــــــــــوس المحٌط ،مادة هد-1

 64م،ص2000ه،1420علً مذكور ،تدرٌس فنون اللؽة العربٌة ،دار الفكر العربً ،القاهرة ،\ أحمد-2

حلمً أحمد الوكٌل ،حسٌن بشٌر محمود ،االتجاهات الحدٌثة فً تخطٌط وتطوٌر مناهج المرحلة -3
 67األولى ص

 

وقد خصص محمد كشكـــــــــــــــاش وؼٌره من التربوٌٌن حظا وافرا من األهداؾ العامة لمهارة 
 ׃االستماع نجمعها فً اآلتً

ٌقدر المتعلمون مهارة االستماع كمهارة هامة ،من مهارات التواصل اللؽوي ٌتخلص المتعلمون من 
 .عادات االستماع السٌبة ،وتؽرس فٌهم عادات االستماع الجٌد

تنمو لدى المتعلم القدرة على فهم واستٌعاب المسموع وذلك باستخدام التركٌز واالنتباه فً متابعة حدٌث 
 .المتعلم

 .ٌتابع المتحدث بدقة فً أثناء عرض أفكاره مع احترام آراءه-

 .ٌنمً تفكٌره النقدي من خبلل ما استمع إلٌه-

 .ٌصبح لدى المتعلم القدرة على التؽٌٌر عما ٌسمع-

 .ٌحصل المعرفة من خبلل مهارة االستماع-

 .ٌطور خبراته اللؽوٌة بمكتسبات المسموع الجدٌدة-

 .معرفة نؽمات الكبلم المختلفة وأدوارها فً توضٌح المعنى -

 .التمٌٌز بٌن الخٌال والواقع -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برنامج محسوب لتنمٌة بعض مهارات تدرٌس االستماع فً اللؽة العربً إعداد هناء خمٌس أبودٌة -1
،إشراؾ محمد شحادة زقوت ،قسم المناهج وطرق التدرٌس ،كلٌة التربٌة ،جامعة ؼزة ،الموسم 

 32ه،ص1430م،2009الجامعـــــــــــً 
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وٌتضح من مجموعة هذه األهداؾ أن تعلم مهارة االستماع للطفل المتمدرس ٌحتاج إلى وقت لٌس 

بالٌسٌر ،حتى ٌتمكن المتعلم من التدرٌب على كٌفٌة االستماع الجٌد،وإدراك المقصد منه ،وهذا األمر 

 .،وعلى المدى البعٌد¹ٌتحقق إال باالهتمام بتربٌة هذه العادة لدى الطفل 

 ׃المستوى الخـــــــــــــــــــــــــــاص -2

وٌشمل األهداؾ الخاصة أو األهداؾ السلوكٌة وهً أكثر تخصٌصا من األهداؾ العامة وتحدٌدا منها،ٌتم 

على أساسها معرفة الناتج التعلٌمً للفرد المتعلم بعد نهاٌة كل حصة دراسٌة عقبل ووجدانا ومهارة 

 .²تحقٌقها ،معناه حدوث تعدٌل فً سلوك المتعلمٌن على نحو لم ٌكن لدٌهم من قبل 

وٌمكن أن تستدل على كٌفٌة صٌاؼة بعض األهداؾ السلوكٌة من خبلل ما قام به محمد كشكاش ،أثناء 

إجرابه لدرس تطبٌقً حول مهارة االستماع لتبلمٌذ الصؾ األول  من التعلٌم األساسً حٌث وقع اختٌاره 

وهً نادرة طرزت مثبل ؼدا سابرتٌن العرب ،ومن بٌن «أساء سمعا فؤساء إجابة»،لنص مسموع بعنوان 

 ׃األهداؾ ما ٌلً 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌنظر طاهرة احمد الطحان ،مهارة االستماع والتحدث فً الطفولة المبكرة ،دار الفكر للنشر والتوزٌع -1

 23م،ص2،2007،ط

حسٌن عبد الباري ،عصر االتجاهات الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة فً المرحلٌتٌن اإلعدادٌة والثانوٌة -2

 33،ص2005،مركز إسكندرٌة للكتاب،مصر،

 ׃األهداؾ المعرفٌــــــــــــــــــــــــــــــة

 أن ٌفهم المتعلم فكرة القصة المسموعة - 

 .ٌمٌز بٌن األفكار الثانوٌة من األفكار الربٌسٌة- 

 .ٌصنؾ الحقابق واآلراء الواردة فً النص المسموع- 

 .ٌعً المؽزى من النص- 

 ٌقدر على تقوٌم المحتوى- 

 .ٌتذكر التلمٌذ ما ٌروي على ما سمعه- 

 

 ׃األهداؾ الوجدانٌة وتشتمل على

 .ٌستمع باالستماع إلى النص -
 . ٌرؼب فً مناقشــــــــة محتوى النص المسموع -
 .ٌتؤثر القٌم  بما جاء فٌه -
 .ٌتمثل فً القٌم الواردة فً المسموع -
 .ٌحكم على صدق المحتوى -
 ¹.ٌتفاعل مع المؽزى القصة المسموعة  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 49ٌنظر طاهرة أحمد الطحان ،مهارات االستماع والتحدث فً الطفولة المبكرة ،ص-1
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 ׃األهداؾ النفسٌة الحركٌة 

 .ٌلخص التلمٌذ القصة  .1
 .ٌحدد شخصٌات القصة .2
 .ٌعٌد سرد القصة بالترتٌب .3
 .ٌعٌن زمان القصة ومكانها .4
 .ٌطبق المعاٌٌر فً تقوٌم المادة المسموعة .5

وفً ضوء ما سبق ٌتضح أن تسٌطر ضرورة ملحة فً عملٌة تعلم مهارة االستماع ،ذلك أن 

وضوح الهدؾ من شؤنه فتح قنوات الحوار والتواصل مابٌن المعلم والمتعلم ود تكون النتابج 

 .المتوصل إلٌها دلٌبل على حصول الهدؾ المراد تحقٌقه

إن مهارة االستماع تحتاج من معلمها أن ٌلم الماما كامبل بها من ׃وصفوة القول 

وأن لٌنتقل بالمتعلم من مرحلة اإللمام .....حٌث األهداؾ والخصابص والمبادئ

 ¹والمعرفة إلى مرحلة الراتقان والجودة وذلك بالتنفٌذ والتطبٌق
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 135فٌصل حسٌن طمٌمر العلً ،المرشد الفنً لتدرٌس اللؽة العربٌة ،ص-1

 

 

 

 

 ׃ارحلة تعليم ايارة  ااستماا

ٌتوقؾ تعلٌـــــــــــم مهارة االستماع سواء فً المرحلة التعلٌمٌة ׃ارحلة األ داا-أ

االبتدابٌة أو التً تلٌها على التخطٌط المسبق واألعداد الجٌـــــــــــــــد ،فمرحلة 
،وذلك ¹األعداد المسبق فً مرحلة التهٌبة وفٌها ٌتم إعداد مادة االستماع بعناٌة 

باختبارها وفق م ٌبلبم قدرات المتعلم ،وما ٌتناسب مع اهتماماته ،كما ٌتم فٌها 
تجهٌر الرسابل المساعدة على االستماع الجٌد ،وتهٌبة الجو والمناخ النفسً الذي 

ٌحفز على تحقٌق الؽاٌة المرجوة من ذلك ،كما ٌتم فٌها تحدٌد الهدؾ من وراء 
 .²الدرس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌنظر فاضل الزبٌدي ،أسالٌب الحدٌثة ،ص-1
254

 

ٌنظر ظاهرة أحمد الطحان ،مهارات االستماع والتحدث فً الطفولة المبكرة - 2
ص
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من المعلوم أن اكتساب مهارة االنتباه تبدأ برسم حفلة دراسٌة تبدأ بسلسلة من 
األنشطة التً تجذب انتباه الطلبة ،وتثٌر لدٌهم االهتمام وحب االتطبلع ،وهذا 

 .¹األمر ٌعتمد على كٌفٌة التمهٌــــــــــــــــــــد لبدء العملٌة التعلٌمٌة 

واستنادا إلى كون العملٌة  التعلٌمٌة تواصبل لؽوٌا ،فنمها مبٌنة على مراحل 
 ׃ثبلثـــــــــــــــــة وهً 

 .²ما قبل التواصل ،والتواصل نفسه ،وما بعد التواصل 

وتشكل عملٌة ألعداد المرحلة األولى ،فٌها ٌعمل المعلم عقله وتفكٌـــــــره فً 
ما ٌحدث »التخطٌط لكٌفٌة مد جسور التواصل بٌنه وما بٌن المتعلم فالمعروؾ أن 

داخل الحصة من مناشط وتفاعل ،ولم ٌبدأ مع دخول المعلم الفصل ،وانما بدأ قبل 
 .إذ جهر لها من قبل وقؾ حفلة مسبقة«³الحصة بكثٌر 

ولكن قبل البدء فً كتابة الخطة الفعلٌة هناك اعتبارات ٌراعٌها المعلم لجعلها 
׃ سهلة التطبٌق نجملها فً اآلتً 

تحـــــــــدٌد أهداؾ الدرس السلوكٌة واإلجرابٌة ،وذلك بتحدٌد المهارات  -1
التً ٌجب أن ٌفهمها التبلمٌذ وان ٌتدبروا علٌها من خبلل هذا الدرس 

4
. 

توزٌع طرابؾ ووسابل التعلم بطرٌقة منظمة ،لتمكٌن الجمٌع من فهم  -2
محتوى الدرس ،فجرى بالمعلم فً هذه الحالة ،أن ٌوفر لتبلمٌذه ما ٌراه 

الزما لفهم المادة العلمٌة المسموعة لتدلٌل العقبات الموجودة فٌها بالطرٌقة 
 .التً تمكنهم من فهمها واستٌعابها

 ׃مرحلة التنفٌذ والمتابعة-ب

وفٌها ٌتم عرض المعلم للمادة التً تم اختٌارها بعناٌة ،على  مسامع مع التبلمٌذ 
 .المراد تدرٌبهم وذلك لتنفٌذ الخطوات المرادة سابقا تناولها والسٌر فً ضوبها
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 168خوله فاضل الزبٌدي ،أسالٌب التعلٌم والتعلم الحدٌثة ،ص -1
حسن عبد الباري عصر االتجاهات الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة فً  -2

المرحلتٌن اإلعدادٌة والثانوٌة، ص
16
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تهٌبة أذهان التبلمٌذ الستقبال »وتكون وضعٌة االنطبلق عبارة عن تمهٌد ٌتم فٌه 
 ¹«المعلومات الجدٌدة المعارؾ،فً جو ٌثٌــــــــر التشوٌق وٌشعر االنتباه

 ،ٌتمثل ذلك (مهاري ) ،وحركً (نفسً) ووجدانً (عقلً)تكلٌؾ ذهنً »كما أنه 
واستحضار القوى .فً الجلسة المعتدلة ،واالنتباه إلى وضعٌة جدٌدة االشكالٌة 

،واالستجابة التامة بتوجٌه الفعالٌة نحو المإثرات التً تتعلق (االنتباه)العقلٌة 
 .«بوضعٌة االنطبلق الفعل التعلٌمً 

  وٌعــــــــــد التمهٌد مطلب أساسً فً مرحلة التنفٌذ ،حٌث ٌكون المعلم فٌه 
أولهما إنارة المعرفة السابقة لدى المتعلم ،وثانٌها ان ׃حرٌص على أمرٌن مهمٌن 

ٌثٌر الدرس مشكلة عقلٌة ،أو بطرح معلومة ٌستعصى حلها الى بعد الولوج فً 
ومن المفٌد فً هذه المرحلة أن ٌتعرؾ المعلم على الخلفٌة للمتعلم،وأن .³الدرس 

ٌقدم بعض المعلومات عن موضوع عن الموضوع الذي ٌتناوله النص المسموع 
ألن االستماع ٌعنً معرفة وفهم اللؽة فقط،ولكن ٌتضمن أٌضا نشاطا عقلٌا »،

«حول المضمون العلمً للرسابل التً ٌنقلها النص 
4

 . المسموع

وفً هذه المرحلة بالذات ،تظهر قدرة المعلم على التحكم فً توجٌه انتباه 
التبلمٌذ،من خبلل استخدامه للؽة اللفظٌة وحدها ،أو اللؽة ؼٌر اللفظٌة ،أو هما 

معا ،ومن أمثلة ذلك 
............أنصتـــــــــــوا.......استمعـــــــــــــــــوا......انتبهـــــــــــــــــــــــــــوا׃
الخ،باستخداماإلٌماءات نحو ....استنتجــــــــــــــــــــــوا......فكـــــــــــــــــروا.

الخ .....حركات الٌدٌن ،تقطٌب الجبٌن ،هز الرأس  
5

 ،وتذكٌرهم فً كل مرد 
بضرورة التقٌد بآداب االستماع من اعتدال الجلوس ،وعدم مقاطعة المتحدث 

 واإلصؽاء لبعضهم البعض ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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،إعادة هٌبة .تعلٌمٌة مادة األدب العربً للتعلٌم الثانوي،سند تكوٌنً لفابدة أساتذة ،التعلٌم الثانوي -1
التؤطٌر بالمعهد ،المعهد الوطنً لتكوٌن مستخدمً التربٌة وتحسٌن مستواها ،الحراش 

 12،ص2004،الجزابر،

 112خٌر  الدٌن هنً ،مقاربة التدرٌس بالكفاءات ،ص-2

ٌنظر حسنً عبد الباري عصر االتجاهات الحدٌثة  لتدرٌس اللؽة العربٌة فً المرحلتٌن اإلعدادٌة -3
 64والثانوٌة ،ص

ٌنظر حسنً عبد الباري عصر ،االتجاهات الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة فً المرحلتٌن اإلعدادٌة -4
 68والثانوٌة ،ص

وتفعٌل التفاعل بٌنهم من خبلل المشاركة والحوار ،وذلك بإعطاء الكلمة للمتحدث 
 .شرٌطة أن ٌستمع البقٌة إلٌه

وعلى المعلم تقدٌم الدرس الذي  تم انتقاده بعناٌة لٌتناسب مستوى واهتمامات 
ٌبدأ المدرس »التبلمٌذ المراد تدرٌبهم على مهارة االستماع فبعد االستماع األول 

فً طرح األسبلة التً أعدها من قبل ،والمتصلة عادة بالمهارات األقل صعوبة 
كالتمٌٌز والتصنٌؾ ،والفكرة الربٌسٌة أو مضمون الرسالة،وذلك كالسإال عن 

الفرق بٌن كلمة كذا  وكله بحٌث فً النطق والمعنى والسإال عن الحروؾ 
الناقصة فً بعض الكلمات ،والكلمات الناقصة فً بعض الجمل والسإال عن عدد 

السمات،أو السإال عن العنوان المناسب للقطعة ،ومضمون الرسالة فٌها،وعن 
 مع التركٌز على هدؾ مهاري ¹«الخ ..........أنواع المعلومات التً جاءت بها 

واحد كالتمٌٌز السمعً حٌث ٌرتكز الدرس على تحقٌق هذا الهدؾ ،إؼفال بقٌة 
 .المهارات

وٌنبؽً هنا،أن ٌحفز المعلم تبلمذته على مناقشة المادة  المسموعة ،التً قربت 
علٌهم أو التعلٌمات التً أصدرها ،وذلك عن طرٌق أسبلة محددة ترتبط 

بالهدؾ،وٌفضل أن ٌتضمن هذه المناقشة الموجهة أسبلة تتصل ببعض الجوانب 
 ².دون األخرى 

وٌرى احمد مذكور أن المناقشة الموجهة إلمكانها الوصول إلى الؽاٌة المنشودة 
،والتً تهدؾ الوصول إلى أفكار ومعلومات خبلؾ المناقشة الحرة،والتً تفتح 

باب اإلبداع والتخٌل فً ابتكار حل لمشكلة  ما ،وطبقا للمناقشة الهادفة فان المعلم 
 ³ٌسعى جاهدا االشتراك جمٌع طلبته فً النقاش 
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 81علً احمد مذكور ،فنون تدرٌس اللؽة العربٌة ،ص-1

 144ٌنظر محمد كشكاش،تعلٌمٌة االستماع بٌن الفطرٌة والنظرٌة ،التطبٌق،ص-2

 297ٌنظر علً أحمد مذكور ،نظرٌات المناهج التربوٌة ،ص-3

ووفقا لهذه المناقشة ٌسمح المعلم لتبلمٌذه بالتحدث والتجاوز فٌما بٌنهم ،حول ما 
سمعوه،كما ٌسمح لهم أن ٌستمعوا للتسجٌل مرة أخرى لو أرادو ذلك،وتحاول 

االجابة عن تساإوالتهم بشكل مبسط ،كما ٌمكن أن ٌطلب منهم ذكر بعض 
الكلمات الجدٌدة ،وتكرارها بالشكل الصحٌح ،وذلك بتقوٌة الذاكرة السمعٌة لدٌهم 

ٌم تقرٌر شفوي \ وكـــــذا المطالبة بتلخٌص مضمون النص المسموح وتقد¹
 .لزمبلبهم

وحتى ٌتصل المعلم بمتعلمٌه الى مرحلة متقدمة من االستماع الجٌد علٌه أن 
ٌبلحظ السمات التً ٌنبؽً أن ٌؽٌرها فٌهم ،وقد ال ٌتحقق له ذلك اال بوضع 

 .للتقوٌم المسموع ،وذلك للكشؾ عن مدى التفاعل االستماعً 

 ׃مرحلة التقوٌم 

للتقوٌم دور كبٌر فً العملٌة التعلٌمٌة ،نظرا لقدراته على معرفة بعضهم ألحكام 
 .²التً تخص عطاء المتعلم خبلل فترة معٌنة 

فالتقوٌم مثبل ٌتؤثر »وٌعتبر التقوٌم بصفة عامة ،عنصرا هاما من عناصر المنهج 
باألهداؾ ،كما أنه ٌإثر فٌها تؤثٌرا ملموسا ،فقد ٌإدي التقوٌم الى تؽٌر وتعدٌل فً 

وللتقوٌم أثر مماثل .....بعض األهداؾ اذا ثبت عدم صبلحٌتها أواستحالة تحقٌقها
على المحتوى اذ ٌإدي الى تعدٌله أو اعادة صٌاؼة بعض أجزاءه ،أو الحذؾ منه 

 ³«أوال االضافة الٌه 

عملٌة تتبع ورصد لعملٌة التعلم ذاتها بقصد مبلحظة ما ٌطرأ »  وٌعرؾ على أنه 
على سلوك المتعلمٌن ،وقٌاس هذا التؽٌٌر ومعالجة نواحً القصور وتعدٌل 

«األسالٌب والمناهج والطرابق كلما كان ذلك ضرورٌا
4
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 64ٌنظر ،هدى محمود الناشؾ ،تنمٌة المهارات اللؽوٌة ألطفال ماقبل المدرسة ،ص- 1
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 191ٌنظر ،خوله فاضل الزبٌدي ،أسالٌب التعلٌم والتعلم الحدٌث ،ص-2

حلمً احمد الوكٌل ،حسٌن بشٌر محمود ،االتجاهات الحدٌثة فً تخطٌط وتطوٌر مناهج المرحلة -3
 97األولى ،ص

تعلٌمٌة مادة األدب العربً للتعلٌم الثانوي ،سند تكوٌن لفابدة أساتذة التعلٌم الثانوي ،إعداد هٌبة التؤطٌر -4
 130بالمعهد،ص

 

والجدٌر بالذكر ،أن هناك فرق بٌن التقوٌم والتقٌٌم ،فالتقٌٌم هو تثمٌن الشًء وإعطاءه قٌمة معٌنة ،وعلى 

هذا األساس فهو أضٌؾ فً معناه من التقوٌم ،ذلك أن هذا األخٌر ٌتجاوز إلى معرفة الجوانب االٌجابٌة 

׃ فً العملٌة التعلٌمٌة وعبلج السلبٌة منها ،وللشارة فقد عرؾ التقوٌم أشكاال وأنواعا نذكر منها 

 ׃التقوٌم التشخٌصً  - أ

تقوٌم مبدبً مقابل لوضعٌة االنطبلق فً حصة تعلٌمٌة ،ومع بداٌة »وٌعرؾ التقوٌم التشخٌصً على أنه 

السنة الدراسٌة ،ٌتجلى فً أسبوع التقوٌم التشخٌصً وٌعنً أساسا على تفقد المكتسبات الضرورٌة 

البلزمة لبلنطبلق فً تعلم جدٌد ورصد النقابص لتداركها وحصر األسباب التً تعرقل الوصول إلى 

–أهداؾ التعلم وتصنٌؾ المتعلمٌن فً فبات حسً المستوى ،وفقا إلستراتٌجٌة خاضعة لمعاٌٌر محددة 

 ¹«المعٌار الوجدانً ـالمعٌار العملً –المعٌــــــــــــــــار المعرفً 

فعلى أساسه  ٌتم بناء شبكة تقوٌم فً تعلم مهارة االستماع وذلك بتحدٌد المهارات البلزمة لكل فبة معٌنة 

 .،بحٌث تقسم مستوٌات التبلمٌذ وفق مإهبلتهم واستعداداتهم المتحصل علٌها 

ٌساٌر هذا النوع من التقوٌم مرحلة االنطبلق »وفً ضوء ما سبق ،فانه ٌحدث فً بداٌة التعلم ،إذ

قدرات التبلمٌذ التحصٌلٌة ودرجة تملكهم للمكتسبات القبلٌة .( معاٌنة واستكشاؾ)لتشخٌص(الــــبدء)

 ²ومدى ارتباطها بالوضعٌة اإلشكالٌة  .(معــــــــــارؾ ،مصطلحات ،مهارات ،سلوكات ،استعدادات )

وٌكـــــــــــون المعلم أدرى بالكٌفٌة التً ٌراها مناسبة لقٌاس المكتسبات القبلٌة من معارؾ تدور حول 

 .النص المسمـــــــــــــــــــــــــــوع
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 130المرجع السابـــــــــــــــــــــق،ص-1

 197خٌر الدٌن هنً ،مقاربة التدرٌس بالكفاءات ،ص-2

 

 

أما المسار الثانً من التقوٌمات فهو التقوٌم التكوٌنً أو البنابً ،والذ ال ٌمكن فصله ׃التقوٌم البنابً -ب

ٌقابل » ،فالتقوٌم التكوٌنً ¹عن مفهوم األهداؾ التعلٌمٌة ،اذ ال معنى لها من دون صٌاؼة كٌفٌة تقوٌمها 

 ²«الوضعٌات التعلٌمٌة أثناء االنجاز خبلل الحصة التعلٌمٌة 

ومن المبلحظ أن هذا النوع من التقوٌم،ٌكون قدر وعً فً أثناء المناقشة فمن خبلله،اذ على أساسه 

وذلك ٌرصده ردود أفعال المتعلمٌن وتصرفاتهم أمام ٌتسنى للمعلم إدراك النقابص والصعوبات ،

اإلشكالٌة المطروحة ،فٌقوم بتعدٌل منهجٌة فً تناول النص المسموع أو التنوع فً نمط استؽبلله الوسابل 

 .،أو بعمل على إعادة النظر فً الوضعٌات التعلٌمٌة ،وفق ما ٌبلبم قدراتهم 

 ׃التقوٌم الختامً -ج

من خبلله ( أسبوعٌة شهرٌة ،فصلٌة ،سنوٌة )ٌمثل وقفة تقٌٌمٌة مرحلٌة»اما التقوٌم الختامً أو ألتحصٌلً

تظهر النتابج النهابٌة لتعلم ما ،وهو تقٌٌم كفاءات تإدي إلى انتقال المتعلمٌن مستوى إلى مستوى أعلى 

³» 

وقد ٌتم من خبلل إجراء اختبارات شفوٌة أو كتابٌة تشبه إلى حد ما اختبارات الفهم القرابً،فٌما عدا ان 

 وفً أؼلب االختبارات »األطفال ٌستمعون إلى النص المسموع بدال من قراءاتهم له من الكتاب 

األدوات والشرابط والسجبلت ،وأن المثٌرات ال بد -3أسبلة -2مثٌرات سمعٌة -1االستماع ٌحتوي على 

فالمادة المسموعة .أن ٌمثل لؽة الحدٌث الفعلٌة ،ولٌس مثل تبسٌط القطعة المقروءة إلى عناصرها األولٌة 

 وفٌما ٌخصص طرح األسبلة...كما ٌتوقع األطفال أن ٌسمعونها من أقرانهم ومعلمٌهــــــــم..ٌتم صٌاؼتها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌنظر مخطط التكوٌن ،خاص بالجهاز الدابم للتكوٌن أثناء الخدمة فٌإطاراإلستراتٌجٌة الجدٌدة لتكوٌن -1

 116م،ص1998المكونٌن ،إعداد مجموعة من األساتذة ،وزارة التربٌة الوطنٌة ،الجزابر ،أوت 
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 89من قراءات المركز ،ص/زهراء كشان ،التقوٌم التربوي ،مقالة من مجلة -2

 84المرجع نفسه،ص-3

 

أما فٌما ..... ٌراعً أن تشمل العناصر األساسٌة من القطعة المسموعة دون الدخول فً تفصٌبلت مملة

ٌخص بعض المسجبلت والشرابط الصوتٌة ،فٌنبؽً ان تكون عالٌة الجودة ،وممثلة لواقع معدل الحدٌث 

 ¹«االعتٌادي 

وٌستخلص من هذا ،أن مرحلة التقوٌم الختامً ٌتم فٌها القاء أسبلة أكثر عمقا وأقرب الى الهدؾ المنشود 

مما ٌمكن من قٌاس مستوى تقدم المتعلم بخصوصه ،لما أنه للمعلم الخربة فً اختٌار  أسلوب عرض 

االستماع على طبلبه ،وعلٌه ان ٌختار الطرٌقة المناسبة لتقوٌمها ،نحو تقدٌم أسبلة توجه الى الطالب 

 .كتابٌة أو شفهٌة ٌجٌب عنا شفهٌا أو كتابٌا 

أو تقدٌم أسبلة االختبار من متعدد وٌوضع فً كل سإال عدة اجابات أو طرح أسبلة الصواب والخطؤ 

 .....وفقا للنص الذي سمعه الطالب 

وٌمكن ان ٌتخذ المعلم أسالٌب أخرى مثل تكٌؾ الطبلب سماع عدد من الخطب والمحاضرات والندوات 

وتلخٌصها ،وهو الؽاٌة أو المقصد الختامـــــــــــــــــً المرجو تحقٌقه،ذلك أن التلخٌص الجٌد داللة على 

 .واستٌعابه ²االستماع الجٌد،فمن خبلله ٌمكن للمعلم ادراك أبعاد النص المسموع 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 61طاهرة أحمد الطحان ،مهارات االستماع والتحدث فً الطفولة المبكرة ،ص-1

  61المرجع نفسه ،ص-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     الخاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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 خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 .تناول هذا البحث مهارة االستماع  وأثرها فً العملٌة التعلٌمٌة لدى الطور االبتدابً 

 ׃وٌمكن إجمال بعض النتابج المتوصل إلٌها فٌما ٌؤتً

إن مفهــــــــــــــــــوم مهارة االستماع ،ال ٌتوقؾ على مجرد االستماع للكلمات التً تحملها  .1

 .الرسالة ،بل تتعداه إلى الفهم الواضح لما تحمله من معانً  ومضامٌن

تعد مهارة االستماع أساسا للبناء اللؽوي ،فهً من المهارات المهمة والربٌسٌة التً تبنى علٌها  .2

بقٌة المهارات اللؽوٌة ،فبل تحدث دون استماع وال إجادة للقراءة ،أو اتقانا للكتابة دونها ،فهً 

 .بهذا المعبر الوحٌد لتعلمها ،وٌتضح هذا من خبلل العبلقة القوٌة التً تربطها بهم

 .لبلستماع دور مهم فً عملٌة االستٌعاب والتحصٌل لدى األطفال  .3

تساعد مهارة االستماع على توسٌع ثروة المتعلم لكثرة ما ٌلج سمعه من مفردات ومعانً  .4

 .متنوعة

 السمع والبصرلبلستماع عبلقة وثٌقة بٌن القراءة والكتابة والتحدث العتمادها على أهم حاستٌن  .5

 .وهما المصدران األساسٌان فً تكوٌن معرفة اإلنسان
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تسٌطر األهداؾ ضرورة ملحة فً عملٌة تعلم مهارة االستماع  .6

،ذلك أن وضوح الهدؾ من شانه فتح قنوات الحوار ،والتواصل ما 

بٌن المعلم والمتعلم ،وقد تكـــــــــــــــون النتابج المتوصل إلٌها 

 .دلٌبل على حصــــــــــــــــل الهدؾ المراد تحقٌقه

 .لبلستماع عدة عوامل تعٌن على اكتساب المهارة اللؽوٌة .7
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 ׃قابمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المصادر والمراجع

تنمٌتها ،سلسلة عالم –وسابلها –الحصٌلة اللؽوٌة ـؤهمٌتها مصادرها –أحمد محمد المعتوؾ-01-

 م1996ه،1417المعارؾ ،الكوٌت ،

 م2000-ه1420احمد على مذكور ،تدرٌس فنون اللؽة العربٌة دار الفكر العربً ،القاهرة ،-02-

 م1994،دار النشر ،القاهرة ،4آمال صادق وفإاد أبو حطب ،علم النفس التربوي ،ط-03-

حسنً عبد الباري ،عصر االتجاهات الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة فً المرحلتٌن االعدادٌة -04-

 2005والثانوٌة ،مركز أسكندرٌة للكتاب ،مصر ،

حلمً أحمد الوكٌل ،حسٌن بشٌر محمود ،االتجاهات الحدٌثة فً تخطٌط وتطوٌر مناهج المرحلة -05-

 .االبتدابٌة 

 .حسن شحاته ،تعلٌم اللؽة العربٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق ،دار المصرٌة اللبنانٌة-06-

 م2004-ه1424خولة قاضل الزبٌدي ،أسالٌب التعلٌم والتعلم الحدٌثة ،الرٌاض ،-07-

 م2009-ه1،1430رشدي أحمد طعمٌمٌة ،المهارات اللؽوٌة ،دار الفكر العربً ،القاهرة ،مصر ،ط-08-

راشد محمد عطٌة أبو الصوارٌن ،تنمٌة مهارات التواصل الشفوي ،التحدث واالستماع ،اٌتراك -09-

 2004للنشر والتوزٌع ،القاهرة ،ط،

 زكرٌا إبراهٌم ،طرق تدرٌس اللؽة العربٌة ،دار المعرفة الجامعٌة ،األزارٌطة،مصـــــــــــــــــــــر-10-



 المبحث األول
 

 
 
 

 

سهٌلة محسن كاظم القنبلوي ،كفاٌات التدرٌس ،المفهوم ،التدرٌب ،األداء ،دار النشر والتوزٌع ،رام -11-

 م1،2003هللا ،المنارة ،ط

سمٌر روحً الفٌصل ،محمد جهاد جمل ،مهارات االتصال فً اللؽة العربٌة ،دار الكتاب الجامعً -12-

 م1،2004،اإلمارات ،ط

طاهرة أحمد الطحان ،مهارات االستماع والتحدث فً الطفولة المبكرة دار الفكر العربً ،عمان -13-

 ه1428-م2،2008،األردن ،ط

 م2004عبـــــــــد الجلٌل مرتاض ،اللؽة والتواصل ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزٌع ،الجزابر،-14-

 م1،1999عبد هللا مصطفى ،مهارات اللؽة العربٌة ،دار آرام للدراسات والنشر ،ط- 15-

 عبد المنعم سٌد العال ،طرق تدرٌس اللؽة العربٌة ،دار ؼرٌب للطباعة ،القاهرة ،مصر-16-

عبد الفتاح حسٌن البجة ،أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة والتدرٌس ،دار الفكر للطباعة والنشر -17-

 ه1420-م1،2000والتوزٌع ،عمان ،ط 

عبد السبلم زهران وآخرون ،المفاهٌم اللؽوٌة عن األطفال ،دار المشرق للنشر ،عمان -18-

 ه1429-م2،2009ه،ط1428-م1،2007،ط

عبد الرحمان عبد العلً هاشمً ،دراسات فً منهج اللؽة العربٌة وطرابؾ تدرٌسها -19-

 م،عمان 1،2006،ط

الفٌروز أبادي ،قاموس المحٌط ،ضبط وتعلٌق ،أبوالوفانصرالهوٌرٌنً المصري ،دار الكتب العلمٌة -20-

 م2007-م2،1428،بٌروت  ،لبنان ،ط

فٌصل حسٌن طمٌمر العلً ،المرشد الفنً لتدرٌب اللؽة العربٌة  ،مكتبة دار الثقافة والنشر ،عمان -21-

 م1،1988،األردن ،ط

 ابن منظور  ،لسان العرب ،المجلد السابع ،دار الصادر ،بٌروت ،لبنان-22-

محسن علً عطٌة ،مهارات االتصال اللؽوي وتعلمه ،دار المناهج للنشر والتوزٌع عمان ،األردن -23-

 م2009-ه1،1428،ط



 المبحث األول
 

 
 
 

 

محمد رجب فضل هللا ،االتجاهات التربوٌة المعاصرة فً  تدرٌس اللؽة العربٌة ،جامعة قناة -24-

 ه1429السوٌس ،مصر ،

محمود طافشالشفٌرات ،استراتٌجٌات التدرٌس والتقوٌم ،مقاالت فً تطوٌر التعلٌم ،دار الفرقان -25-

 م2008-ه1،1430للنشر والتوزٌع ،األردن ،ط

 م2007-ه1،1428محمد بن أبً بكر الرازي ،مختار الصحاح ،مإسسة المختار والقاهرة ،مصر ،ط-26-

 م2002محمد أبو هاشم ،سٌكولوجٌة المهارات ،مكتبة الزهراء للنشر والتوزٌع ،القاهرة ،-27-

-م1،2007هدى الناشؾ ،تنمٌة المهارات اللؽوٌة ألطفال ما قبل المدرسة ،دار الفكر ،عمان ،ط-28-

 ه1428

 ׃المجـــــــــــــــــــــــــــبلت 

 م2009،خرٌؾ ،24مجلة شبكة العلوم النفسٌة العربٌة ،العدد *

 م2004منهاج السنة الثالثة ابتدابً ،الدٌوان الوطنً للمطبوعات المدرسٌة ،ٌولٌو ،*

 ׃المذكــــــــــــــــــــرات الجامعٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 إعداد صارة بن شٌخ ،إشراؾ عبد الكرٌم بكري ،قسم –مهارة االستماع وأثرها فً العملٌة التعلٌمٌة

 م2013-م2012اللؽة العربٌة وآدابها ،كلٌة اآلداب واللؽات والفنون ،جامعة وهران ،الموسم الجامعً 
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 برنامج محسوب لتنمٌة بعض مهارات التدرٌس االستماع فً اللؽة العربً إعداد هناء خمٌس أبودٌة

،إشراؾ محمد شحادة زقوت،قسم المناهج وطرق التدرٌس،كلٌة التربٌة ،جامعة ؼزة ،الموسم الجامعً 

 ه1430-م2009

 

 فهرس الموضوعات

 اهـــــــــــــــــــداء 

شكر وتقدٌـــــــــــــر 

مقدمـــــــــــــــــــة 

05ص.................................................مدخــــــــــــــــــــــل 

 .مهارة االستماع وأهمٌتها فً التواصل التعلٌمً ׃الفصل األول 
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 المبحث األول

 14ص..........................................................مفهوم المهارة -1-

 14ص......................................................................لؽة-1-1-

 15ص..............................................................اصطبلحا-1-2-

 16ص........................................................مفهوم االستماع -2-

 16ص......................................................................لؽة-1-2-

 17ص..............................................................اصطبلحا -2-2-

 المبحث الثانً 

 20ص...................................................أنواع مهارة االستماع-1-
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 22ص.......................................الفرق بٌن االستماع واإلنصات -2-

القدرات اللؽوٌة التً تندرج ضمن مهارة االستماع فً المستوى -3-

 23ص.االبتدابً

 

 المبحث الثالث 

 25ص..............................................طرق تدرٌس االستماع-1-

 26ص...............................تدرٌس المعلم لطبلبه على مهارة االستماع-2-

 المبحث الرابع

 28ص.................................................أهمٌة مهارة االستماع -1-



 المبحث األول
 

 
 
 

 

 30ص...............................عبلقة مهارة االستماع بالمهارات اللؽوٌة-2-

 30ص................................عبلقة مهارة االستماع بمهارة التحدث-2-1-

 31ص..................................عبلقة مهارة االستماع بمهارة الكتابة -2-2-

 36ص..................................عبلقة مهارة االستماع بمهارة القراءة-2-3-

 مهارة االستماع فً ظل التواصل التعلٌمً ׃الفصل الثانً 

 المبحث األول 

 41ص.......................................قصور تعلٌم وتعلم مهارة االستماع -1-

 41ص....................................................عوامل متعلقة بالمعلم-1-1-

 42ص...................................................عوامل متعلقة بالمتعلم-1-2-



 المبحث األول
 

 
 
 

 

 47ص.........................................عوامل متعلقة بالوسط التعلٌمً-1-3-

 المبحث الثانً

 49ص..............................مهارة االستماع فً ضوء التوجهات الجدٌدة-1-

 49ص.......................................................المقاربة بالكفاءات-1-1-

 52ص.................................................فً مجال اللؽة الشفوٌة-1-2-

 53ص........................................................المجال المعرفً -1-3-

 55ص.................................................المجال النفسً الحركً -1-4-

 المبحث الثالث

 57ص.....................................................أهداؾ مهارة االستماع-1-



 المبحث األول
 

 
 
 

 

 58ص.............................................................أهدافعامة-1-1-

 59ص............................................................أهداؾ خاصة-1-2-

 60ص....................................................أهداؾ نفسٌة وجدانٌة-1-3-

 61ص.....................................................أهداؾ نفسٌة حركٌة-1-4-

 المبحث الرابع

 مراحل تعلٌم مهارة االستماع-1-

 مرحلة اإلعداد-1-1-

 مرحلة التنفٌذ والمتابعة-1-2-

 مرحلة التقوٌم -1-3-



 المبحث األول
 

 
 
 

 

 الخاتمة 

 72ص......................................................قابمة المصادر والمراجع 

 فهرس الموضوعات


