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 الباب الثاني
 الهيكل النظري

  
 الدراسة السابقة  .أ 

لسُت أول من قامت مبثل هذه الدراسة، فقد سبقين أشخاص عديدون. وما أوردُت هنا 
  منوذجا من نتائج حبوثهم اليت متكنُت من العثور عليها. وتلك هي : 

اإلسالمية  املشكالت القواعدية لدى تالميذ الصف الثامن من مدرسة "األسرار" العالية  .1
، واكتشفت من 2008قامت بكتابة هذا البحث سيت رملة عام . كونونج باطي مسارانج

خالله نقاط ضعف التالميذ يف فهم القواعد العربية اليت تؤدي إىل أخطائهم يف الرتمجة العربية 
 اإل ندونيسية. إضافة إىل قلة استيعام للمفردات العربية. –

عراب (دراسة حالة يف املدرسة املكثفة مبعهد "دار النجاة" مشكالت التالميذ يف تعّلم اإل .2
"، ونتيجة هذا  أمحد سوبرابتو " للباحث "2008مسارانج). سنة  –اإلسالمي السلفي جبراكه 

املشكالت الداخلية و املشكالت اخلارجية. من فيها  البحث هي أن مشكالت تعّلم اإلعراب
التالميذ مثل صحة اجلسم ووظيفية احلواس اخلمس، املشكالت الداخلية ما يرجع إىل جسدية 

وما يرجع إىل نفسيتهم مثل الذكاء والرغبة يف التعلم. ومن املشكالت اخلارجية ما يرجع إىل 
 املعلم واملناهج والوسائل.

، مشكالت حتفيظ املفردات العربية وحلها لتالميذ الصف األول باملدرسة 2008معاونة عام  .3
سالمية احلكومية بسوراكرتا، أما تنفيد حتفيظ املفردات العربية فيها يتكون من العالية الدينية اإل

املشكالت الداخلية و املشكالت اخلارجية، واما مشكالت الداخلية فهي النسيان وقلة احلفظ 
  وقلة االنتباة واالهتمام، واما مشكالت اخلارجية فهي عدم اهلدوء واملفردات العربية املرادفة.

ن الدراسات السابقة، فالبحث العملي الذي كتبته الباحثة خمتلف ا. وانطالقا م
ومن املعروف، أن مهارة االستماع من تعليم مهارات اللغة العربية االربعة. هنا تريد الباحثة أن 

مشكالت تعليم مهارة االستماع وحلها لتالميذ  تبحث عن مشكالا حبثا علميا معنونا "
 ".ور اهلدى" العالية اإلسالمية مانكانج كوالن توغو مسارانجالصف العاشر ىف مدرسة "ن
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 تعليم مهارة االستماع مشكالت  .ب 

 مفهوم تعليم اللغة العربية  .1

 تعريف تعليم اللغة العربية  )أ 

 قدم مفهوم التعليم.تما يتعلق بتعليم اللغة العربية سفي ةحث الباحثتب أنقبل 
وأما التعليم اصطالحا هناك  .1تعليما أي جعله يعلم-يعّلم-الّتعليم لغة مصدر من عّلم

  تعاريف كثرية، منها:

التعليم هو إيصال املعلم العلم واملعرفة إىل أذهان  أن عند حممد علي السمان )1
التالميذ بطريقة قومية، وهي الطريقة اإلقتصادية اليت توفر لكل من املعلم 

 2قت واجلهد يف سبيل احلصول على العلم واملعرفة.واملتعلم والو 

التعليم هو عملية نقل املعلومات من الكتب أو من عقل  عند حسن شحاتة )2
 3املعلم إىل عقل املتعلم.

هو نقل املعلومات من املعلم اإلجيايب  عند صاحل عبد العزيز عبد ايدالتعليم  )3
 4إىل املتعلم امللتقى الذي ليس له إال أن يتقبل ما يلقيه املعلم.

األستاذ الدكتور رشدي أمحد طعيمة أن التعليم هو عملية إعادة بناء  عند )4
اليت يكتسب املتعلم بواسطتها املعرفة واملهارات  restructuringاخلربة 

إنه بعبارة أخرى جمموع األساليب اليت يتم بواسطها واإلجتاهات والقيم.....

                                                
 .526ص. )، 1976، (بريوت : دار املشرف، المنجد و اإلعالملويس معلوف، 1   

 .12)، ص. 1983، (القاهرة: دار املعارف، التوجيه في تدريس اللغة العربية حممد علي السمان،2

 .19ص.  )،2008للبنانية، ، (مصر: املكتبة املصرية اتعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيقحسن شحاتة،  3

 .59، (مكة: دار املعارف، دون تاريخ)، ص. التدريسالتربية وطرق صاحل عبد العزيز وعبد العزيز عبد ايد،  4
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تنظيم عناصر البيئة احمليطة باملتعلم ميثل ما تتسع له كلمة البيئة من معان من 
 5أجل اكتسابه خربات تربوية معينة.

وقد وصلت إلينا من  العربية هي الكلمات اليت يعربها العرب عن أغراضهم. اللغةوأما 
القرآن واألحاديث الشريفة وما رواه الثقات من منشورات العرب طريقة النقل وحفظها 

 6ومنظومام.

عرفت الباحثة ان تعليم اللغة العربية هو إيصال معلومات ومن التعريفات املذكورة، 
وإعادة بناء خربة اليت يكتسب من الكتب أو من عقل املعلم إىل عقل املتعلم اللغة العربية 

 للغة العربية ومهاراا واجتاهاا.املتعلم بواسطتها معرفة ا

 تعليم اللغة العربية أهداف   )ب 

يف العملية التعليمية مهمة جدا ألن هلا عالقة قوية مع اختيار الطريقة و  األهداف
املادة الىت يستخدمها املعلم يف العملية التعليمية، ولتكون أهداف تعليم اللغة املقصودة. 

. واألهداف 7إىل قسمني: أهداف عامة وأخرى خاصة وتنقسم أهداف تعليم اللغة العربية
   العامة لتعليم اللغة العربية عند حممود يونس هي :

 ليفهم ويعرف الطالب ما يقرؤه ىف الصالة بفهم عميق. .1
 ليقراء القرأن قراءة صحيحة ليهتدوا ويتذكروا به. .2
 ليتعلم العلوم الدينية اإلسالمية والكتب املؤلفة ا. .3
خارج  مني اللغة العربية التصال باملسلالطالب مهارات احملادثة والكتابة ىفأن ميارس  .4

  8البالد.

                                                
(إيسيسكو:منشورات  ،تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة،  5

  45) ص 1989املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 

 .7 .ص ،)2004 العلمية، الكتب دار: بريوت( األول، زءاجل ،العربية الدروس جامع الغالييىن، مصطفى6

 .27)، ص. 2005(القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع، تعليم اللغة العربية، ، رسالنمصطفى  7

8 Mahmud Yunus, Metodik Khusus Bahasa Arab, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1986), 
Cet. 5, hlm. 21-22 
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  هي: Tayar Yusuf وكذالك األهداف العامة ىف تعليم اللغة العربية عند

أن يفهم املتعلم فهما واسعا معاين القرآن واحلديث ألما املصدران األساسيان ىف   .1
 اإلسالم.

 الكتب الدينية واحلضارة األسالمية. أن يقدر املتعلم على فهم .2
 ليكون املتعلم ماهرا ىف التعبري شفويا كانةأو حتريريا ىف اللغة العربية. .3
 كأداة مساعدة على حرفة أخرى.  العربية تستخدم اللغة  .4
   9إرشاد املتعلم ليكون حمرتفا ىف اللغة العربية. .5

اخلاصة، فهناك األغراض اإلسالمية املتصلة بالتعرف على اإلسالم  األهدافوأما 
والتعمق يف دراسته ودراسة الثقافة اإلسالمية. وهناك األغراض املتصلة بالنواحي السياسية 
واالقتصادية كالسياحة والرحالت وإدارة األعمال واملقاوالت وكل يتصل بذلك من األغراض 

  10العملية.

نوعان، مها األهداف العامة   تعليم اللغة العربية أهداف حثة أنومما سبق تستنبط البا
واألهداف اخلاصة. األهداف العامة هي ليكون املتعلم فهما لقرآن الكرمي واحلديث العظيم 

الكتب الدينية القدمية وليكون حمرتفا ىف مهارة اللغة العربية األربعة . وأما األهداف اخلاصة و 
السياسية تصالية ىف جمال اللغة العربية مث جيعلها آلة اال ىف تكلمهي ليكون املتعلم ماهرا 

واالقتصادية كالسياحة والرحالت وإدارة األعمال واملقاوالت وكل يتصل بذلك من األغراض 
 العملية.

 تعليم اللغة العربية. عوامل  )ج 

، وتعليم اللغة العربية حيتوي على العوامل املعينة وهي املعلم، واملتعلم، واملادة
  والوسائل والطريقة.

 املعلم. .1

                                                
9Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama Islam dan Bahasa 

Arab,  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 189-190 

، (القاهرة: دار الفكر تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها النظرية والتطبيقعلى أمحد مدكور وإميان أمحد هريدى،  10
 .117-116)، ص. 2006العريب، 
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وهو القائم بدور الرتبية والتعليم أو  11املعلم فاعل من علم أي جعل له أمارة يعرفها.
   12املرشد للتالميذ إىل التعليم الذاتى الذى تشرتطه الرتبية احلسنة من العلمية التعليمية.

 هي:ومن الكفاءة األساسية الىت البد أن ميلك املعلم اللغة العربية 

ذو فهم احلضارة الواسعة، ألن واجبة معلم اللغة العربية ال يقتصر على إيصال   .1
 التعليمية فحسبه بل ميلك اهلدف إليصال تربية احلضارة.

ذو إعتقاد على مهنته كمعلم اللغة العربية. فلذا وجب عليه زاد ومعرفة ىف علم   .2
تعُلم وطريقة التعليم النفس النموي وعلم النفس الرتبوي الذى يبحث ىف نظرية ال

 خاصة كانت أم عامة.
فهم املادة التعليمية بطريقة شاملة، خاصة املادة العربية املناسبة مبراحل   .3

  13الدراسة.
 املتعلم. .2

واملتعلم هو  14فهو متعلم".- متعلما- تعلما- يتعلم- واملتعلم اسم الفاعل من "تعلم
اإلنسان الذي يتعلم عادة يف املدارس أو املعاهد اإلسالمية للحصول على العلم النافع يف 

واملتعلم ال ينال العلم إذا مل يستوف ستة شروط كما قال علي ابن أيب طالب  حياته ومعيشته.
  ىف كتاب "أالال". ومن شروط الىت وجبت على املتعلم ، وهي:

 اإلنتاج. له قوة التفكري وكثري .1
 الطمع ىف طلب العلم والرغبة الكبرية واإلرادة الوسيعة. .2
 االجتهاد ويدخل فيه االستعداد للحفظ. .3
 اداء التكليفة .4

                                                
 24، جز االول، (طهران: املعلمية، بدون السنة)، ص. المعجم الوسيط يس واخرون،إبراهيم أن 11

 13، ص. التوجية فى التدريس اللغة العربيةحممود علي السمان،  12

13   Drs. Hj. Radliyah Zainudin M.Ag,dkk.,  Metodologi dan Strategi Alternatif Bahasa 
Arab,(Jogjakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005), hlm. 37  

  .522، ص.  المنجد و اإلعالملويس مألوف، 14
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 العالقة اجليدة والوثيقة احلسنة بني املعلم واملتعلم. .5
  15االستعداد والوقت. .6

 املادة. .3

التالميذ. وقال  املادة التعليمية هي املعلومات اليت يقصد ا املعلم أن يوصلها إىل
 حممد عبد القادر أمحد أن املادة التعليمية ال بد هلا شروط وهي:

 صحة املادة ومناسبة لعقول التالميذ.  .1
يئة اليت يعيشون فيها، أن تكون املادة املختارة مرتبطة حبياة التالميذ وبالب  .2

 ت احلصة.قمناسبة لو 
أشهر السنة، وربط املادة أن تقسم املادة املقررة إىل الوحدات توزعني على   .3

 16التعليمية اجلديدة مبادة الدرس القدمي.
 الوسائل التعليمية. .4

إن الوسائل ىف تعليم اللغة العربية هو كل ما يتعلمه املعلم من الوسائل ليستعني به 
على تفهيم تالميذه ما قد يصعب عليهم فهمه من املعلومات اجليدة. فقد يستعني بشيء 
يسهل عليهم إدراكه بإحدى من احلواس فظهر أن استعمال وسائل االيضاح تطبيق على 

  قواعد التدريس إىل املعقول.

وقال إمام معروف أن الوسيلة هي ما الذى يساعد ىف إلقاء املعلومات من املعلم 
اإلجيايب إىل املتعلم امللتقى. فلذا الوسيلة هي تكون أدة إلقاء املعلومات من املعلم اإلجيايب إىل 

  املتعلم امللتقى الضبط ووظيفة املعلومات امللتقة تعّينان جناح عملية التعليم.

  ليم اللغة العربية كانت عدة أنواع وسائل التعليم اللغة العربية هي:وىف عملية تع

 املعمل اللغة  .أ 
 الوسيلة السمعية  .ب 

                                                
15Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2003), hlm. 34-35  

 .22- 21. ص )،  1970: مكتبة النهضة املصرية، ، ( القاهرةتعليم اللغة العربيةطرق حممد عبد القادر أمحد، 16
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 الوسيلة البصرية  .ج 
 الوسيلة السمعية والبصرية  .د 
  وسيلة التعليم ذو الربنامج  .ه 

ولذالك، الوسيلة مهمة جدا، ألن الوسيلة أن جتلب ا رغبة التالميذ وأن ترتفع   
ي البيانات الوثيقة وأن ختلص املعلومات وأن يسهل ا تفسري فهم التالميذ وأن تعط

حىت ال بد املعلم أن يستطيع استخدام الوسيلة يف أي املادة التعليمية لكي صار  17البيانات.
  املعلم ناجحا.

 طرق التعليم .5

طرق التعليم أو طريقة التدريس مبفومها الواسع تعىن جمموعة األساليب الىت يتم 
جناح عملية و  18اال اخلارجي للمتعلم من أجل حتقيق أهداف تربوية املعينة. بواسطتها تنظيم

واملعلم الناجح هو يف حقيقته طريقة ناجحة توصل  التعليمية تتعلق بنجاح الطريقة املستخدمة.
الدرس إىل التالميذ بأيسر السبل، فمهما كان املعلم غزير املادة ولكنه ال ميلك الطريقة اجليدة 

 اح لن يكون حليفه يف عمله.فإن النج

اختصارا مما سبق أن التعلم الناجح هو وجود العوامل متعلق بعضهم بعضا إذا أحد 
من العوامل ليس حمتاج فيه فالتعلم الناجح مستحيل عندنا. على سبيل مثال كان التعلم فيه  

يقة ليس املناسب املدرس الناجح واملادة املناسبة والتلميذ مستعد والوسائل املستخدمة بل الطر 
  بأعراض التعلم فالتعليم  ليس كامل.

  تعليم اللغة العربية مشكالت  )د 

حالة حرية وشك وتردد تتطلب حبثا أو عمال مشكالت مجع من مشكلة وهي 
واملراد هنا األمور  19جيري الستكشاف احلقائق اليت تساعد على الوصول إىل احلل.

وإن تعليم أية لغة ألجنيب عنها مشكلة الصعبة وامللتبسة يف عملية تعليم اللغة العربية.

                                                
17Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, hlm. 75. 

 69، ص مناهج وأساليبه تعليم العربية لغير الناطقين بهارشدي أمحد طعيمة،  18

 .718، ص التربية وطرق التدريسصاحل عبد العزيز وعبد العزيز عبد ايد،  19
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وعملية تعليم اللغة العربية كاللغة األجنبية يف  20تستحق التفكري والبحث واإلهتمام.
مية جيري إندونيسيا هي حماولة لتكوين العرف اجلديد بالوعي واليقظ، وأما تعلم اللغة القو 

  بال وعي وال يقظ.

ومشكالت تعليم اللغة العربية وتعلمها كاللغة األجنبية  كثرية، وسيأيت شرحها ما 
  يلي:

  من املشكالت العامة:  .أ 

 ازدحام الفصول بالطالب. )1

 انتماء طالب الفصل إىل خلفيات لغوية وثقافية متعددة. )2

 اختالف مستوى الطالب اللغوي يف الصف الواحد. )3

 الفردية بني الطالب.كثرة الفروق  )4

 ضعف جتاوب الطالب مع املدرس. )5

 وجود اجتاهات سلبية حنو اللغة العربية من بعض الطالب. )6

 عدم وجود كتب ومواد تعليمية مناسبة. )7

 ضعف دافعية الطالب حنو تعلم اللغة العربية. )8

 ضعف املدرس يف مهارات اللغة وعناصرها. )9

 عدم توفر الوسائل التعليمية. )10

 21املدرس باجلوانب الرتبوية احلديثة.قلة إملام  )11

 من املشكالت اخلاصة  .ب 
  وهي املشكالت الىت يواجهها الطالب عند:

 تعلم النظام الصويت والنظام النحوي والنظام الداليل للغة العربية. )1
 فهم ثقافة اللغة العربية. )2

                                                
 .3 ص. ،(القاهرة : دارالكتاب العريب، دون تاريخ)، مشكلة تعليم اللغة العربية لغير العرب، علي احلديدي،   20

ية لغير الناطقين بها دروس الدورات التدريبية لمعلمي اللغة العرب، آخرونعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان و  21

 .119-118ه)، ص.  1425، (بدون مكان: مؤسسة الوقف اإلسالميظري)، (الجانب الن
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 تعلم مهارات االستماع والقراءة واحلديث والكتابة باللغة العربية. )3
 باجلانب الرتبوي والتعليمي والنفسي.مشكالت خاصة  )4

 مشكالت الدارسني  .ج 
 خلفية الدارسني الثقافية والعلمية. )1
 خلفية الدارسني االجتماعية. )2
 الفروق الفردية. )3
 خلفية الدارسني الللغوية مبعىن لغتهم األمة. )4
 اختالف دوافع الدارسني وأهدافهم من تعلم العربية. )5
 22اختالف جنسيام. )6

 مشكالت املعلمني  .د 
القائمني على تدريس اللغة العربية لغري الناطقني ا غالبا غري مؤهلني عمليا أن  )1

 وتربويا ولغويا.
قلة األحباث املطروحة يف ميدان تعليم العربية بالنسبة للمعلم وإعداده تؤدي إىل  )2

 أن يقف املدرسون املؤهلون يف مكامنهم واليربحونه.
فاءة املعلمني املؤهلني وغري قلة الدورات التدريبية اليت تقام لغرض رفع ك )3

 23املؤهلني.

واستنباطا مما سبق أن مشكالت تعليم اللغة العربية وتعلمها نوعان، ومها 
املشكالت اللغوية اليت تتعلق بعناصر اللغة العربية ومهارا األربع واملشكالت غري 

 لغوية اليت تتعلق باملتعلم واملعلم والبيئة يف تعليم هذه اللغة.

  

  

  

  
                                                

 .199ـ، ص. دروس الدورات التدريبية، آخرونعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان و  22

 .121، ص. دروس الدورات التدريبية، آخرونعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان و 23
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 مفهوم مهارة االستماع .2

 تعريف مهارة االستماع  )أ 

الشئي  ةً ارَ هَ ومَ  –ا رً اهَ ومَ  – ارً وْ هُ ا ومُ رً هْ مَ  – رُ هَ ميَْ  – رَ هَ فاملهارة مشتقة من كلمة مَ 
وأما االستماع هناك تعاريف  وهي مبعىن حذق فهو ماهر.  24وفيه وبه يقال مهر يف العلم.

  كثرية، منها:
) بل املقصود به hearingباستماع هنا ليس السماع (عند بروى دون أن املقصود  )1

وهو استقبال الصوت ووصوله إىل األذن بقصد وانتباه.   ،(auding)هو النصات 
 25خبالف السمع الذي هو يطلق على حاسة السمع وهي األذن.

االستماع هو عملية يعطى فيها املستمع اهتماما خاصا ومقصودا ملا تتلقاه أذنه  )2
  26م هذا الكالم، وترمجته إىل مدلوالت معينة.من أصوات مع فه

االستماع هو فهم الكالم أو االنتباه إىل شيء مسموع. مثل االستماع إىل  )3
 27متحدث، خبالف السمع الذى هو حاسة وآلته األذن. 

 مهارة ميلكها التالميذ انطالقا من العريفات السابقة فمهارة االستماع هو 
  االستماع.يف قبول املعلومات عن طريق 

يتضمن االستماع مهارات متعددة، منها إدراك األفكار األساسية والفرعية للنص 
املسموع. وتلك املهارة من مهارة الفهم، فاملستمع عليه أن يعرف األفكار األساسية 
للموضوع املسموع، ويعرف ما تتضمنه هذه األفكار من أفكار جزئية متضمنة. ويتحقق 

   28لبعض النقاط األساسية اليت يدور حوهلا املوضوع. –كتابة  –ذلك بالتسجيل السريع 

                                                
 .777. ص ، المنجد و اإلعالم معلوف، لويس 24

 ،)هـ 1413 والتوزيع، للنشر املسلم دار: رياض( ،تدريسها وطرائق ماهيتها اللغوية المهارات عاليان، فؤاد أمحد  25
 .49. ص

 116،ص. اللغة العربية تعليم مصطفى رسال، 26

 75) ص. 2004،( املصر: الدار املصرية اللبانية، ين النظارية والتطبيق العربيةتعليم اللغة حسن شحاتة،  27

 .60. ص ،تدريسها وطرائق ماهيتها اللغوية المهارات عاليان، فؤاد أمحد 28
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يرى بعض املربني أن االستماع نوع من القراءة، ألنه وسيلة إىل الفهم، وإىل االتصال 
بني االستماع والقرآءة  (David Rosal)قارن دافيد راسال وقد اللغوي بني املتكلم والسامع، 

الحظة يقابلها االستماع، واألخريا القراءة ويقابلها حني قال: الرؤية يقابلها السماع، وامل
شأن القراءة، اليت تؤدي إىل هذا الفهم، وهذا االتصال،  –يف ذلك  –فشأنه  29اإلنصات.

وإذا كانت القراءة الصامتة قراءة بالعني، وقراءة اجلهرية قراءة بالعني واللسان، فإن االستماع 
  30، اليت تتم يف كلتا القرائتني؛ الصامتة واجلهرية.قراءة باألذن، تصحبها العمليات العقلية

 أنواع مهارة االستماع  )ب 

  : 31ميكن تصنيف االستماع إىل األنواع اآلتية
 االستماع التحصيلي   )أ 

ويتضمن هذا النوع تركيز االنتباه ىف املادة املسموعة، وربط األفكار بعضها 
وتنظيمها، وبيان أوجه   ببعض، وحتديد املعىن املسموع من السياق، وتصنيف احلقائق،

الشبغ فيما بينها مث التفريق بينها ومعرفة األسباب والعلل املعروضة، وكذا االدلة، 
 والقدرة على استنتاج النتائج من هذه االدلة.

 االستماع من أجل املتعة والتقدير  )ب 
ويتضمن االستماع مبحتوى املادة املسموعة، وتقديرما يقدمه املتكلم، 

مة له، وحتديد منهج املتكلم ىف التحدث ومزاياته، والتأثر بصوت واالستجابة التا
املتحدث واالندماج معه شعوريا، بل والتأثر مبنظره العام، وهيئته، وبنربات الصوت 

  املنبعث منه.
  

  االستماع الناقد  )ج 

                                                
) 1995(أسسة وإجراءته)، (باالقاهرة: دار الثقافة للطباعة والنشر،تعليم اللغة العربية حممود كامل الناقة واألخرون،  29

   193ص. 

 .70. ص ،)سنة دون املعرفة، دار: مصر( ،العربية اللغة لمدرسي الفني الموجه إبراهيم، العليم عبد 30

  املصرية، النهضية مكتبة:  مصر( األول اجلزء ،الدينية والتربية العربية اللغة تدريس طرق عطا، حممد ابراهيم 31
  .88 ص الثالثة، الطبعة  ،)1996
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وهو االستماع يقوم على أساس من مناقشة ما مسع من املتحدث وإبداء الرأي 
  يه. فيه. إما معه، وإما عل

  32وأما أنواع االستماع مرتبطة باملستقبل للرسالة أي باملستمع وهي:
 االستماع القائم على الفهم  )أ 

ىف هذ النوع من االستماع فإن املستمع يلزمه االندماج املوجب مع املتحدث، 
وعلى ذلك فاملستمع مطالب باستدعاء خرباته السابقة، واستدعاء املصادر اللغوية 

يضا بتطبيق معرفته عن اللغة، وتعرف دالالت وإحياءات الرسالة، املختلفة، ومطالب أ
 حىت يكون هناك تناغم من نوع ما بينه وبني املتحدث.

 االستماع هلدف  )ب 

تعد الطبيعة النشطة لالستماع حافرا للمتعلم لالندماج مع أي موقف اتصاىل،  
تعلم االستماع كما أن هذا املوقف االتصاىل يقوم بتحديد املعاىن الىت بنتغى على امل

 إليها، وأي أجزاء من احلديث تعترب مهمة بالنسبة له. 
 االستماع من أجل املعىن االجتماعى أو ذو الصغبة االجتماعية  )ج 

 وىف هذا النوع يقوم املتعلمون بالرتكيز على املظاهر االجتماعية الستخدام اللغة
 االستماع التذوقى أو املوسع  )د 

يكون املستمع ىف حالة النشاط عقلى  وهذا النوع من االنواع االستماع
 باإلضافة إىل االستجابة االنفعالية وبشكل سريع وفعال ملا يستمع إليه

 
 
 
 

 أهداف مهارة االستماع  )ج 

  : 33أما أهداف االستماع يف تعلم اللغة العربية فهي كما تشرحها اآلتية

                                                
 114-112،ص. تعليم اللغة العربية مصطفى رسال، 32
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 تنمية قدرة اإلصغاء واإلنتباه والرتكيز على املادة املسموعة مبا يتناسب مع   )أ 
مراحل منو التالميذ، خصوصا بالقدر الذي يساعده على مذاكرة دروسة،  واستيعاا 

  بشكل أكثر فعالية.
  تنمية القدرة على تتبع املسموع، والسيطرة عليه مبا يتناسب مع غرض املستمع.  )ب 
املسموع يف سرعة ودقة من خالل متابعة املتكلم،  وتوجيه ما يقول التدريب على فهم   )ج 

  يف مساره الصحيح وتفهم املعىن من عمليات التنغيم املصاحبة للصوت.
غرس عادة االنصات باعتبارها قيمة اجتماعية وتربوية مهمة يف اعداد الفرد،  وتكوين   )د 

  اجتاهات أفضل جتاه االستماع لتمضية أوقات الفراغ.
جانب التذوق من خالل االستماع إىل املستحدثات العصرية،  واختيار املالئم تنمية   )ه 

  منها.
تنمية جانب التفكري السريع ومساعدة التلميذ على اختاذ القرار،  واصدار احلكم على   )و 

 املسموع يف ضوء ما مسعه.

  

 العوامل التي تؤثّر تعليم مهارة االستماع  )د 

  :34االستماع فهيأما العوامل اليت تساعد يف تعلم 

أن األجهزة واملستحدثات العصرية اليت تالحق األذن تعددت وتنوعت،  أي من اال   )أ 
 أن خيتارها املتعلم منها ما يناسبه. 

أنه تنافسا بني هذه األجهزة يف تقدمي املادة اليت تثري االنتباه وتشوق املستمع    )ب 
  أحكامه. وتساعده على أن يفهم ما يسمع ويصدر على تلك املادة بعض

أن عملية املناقشة الفردية واجلماعية جترب املستمع على أن يكون متابعا ملا يقال،  ناقدا   )ج 
  ملا يسمع وإبداء الرأي.

أن عملية التعلمية انتقل جزء منها إىل وسائل األعالم وبالتايل زادت الفرصة أمام   )د 
  التلميذ لكي ميارس االستماع أكثر.

                                                                                                                                 
 .84. ص ،الدينية والتربية العربية اللغة تدريس طرق عطا، حممد ابراهيم 33

 .98- 97. ص  ،الدينية والتربية العربية اللغة تدريس طرق عطا، حممد ابراهيم 34
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كثرة التدريب على االستماع ليس من جانب معلم اللغة العربية فحسب،  وإمنا من   )ه 
  جانب بقيه معلم املواد األخرى. 

حماولة االفادة مما كتب ىف اللغات االجنبية من برامج االستماع،  يعين إن اللغة العربية   )و 
نمية جانب مبفرداا الكثرية والرتادف املوجود بينها تتيح لواضع تلك االختبارات ت

  االستماع مبا فيه من مهارات متنوعة.

 االنتباه مبا يتضمنه من عوامل مساعده تؤثر على زيادة فعاليته ومنها شدة املثري وتعريه.  )ز 

  

 خطوات تعليم مهارة االستماع  )ه 

ينبغي أن يسري درس االستماع يف خطوات حمددة،  ويف ما يلي تصور هلذه 
  :35اخلطوات

  تماعيئة التالميذ لدرس االس  )أ 
تتضمن على أن يربز املعلم هلم أمهية االستماع و أن يضاح هلم طبيعة املادة 
العلمية اليت سوف يلقيها عليهم أو التعلمات اليت سوف يصدرها و أن حيدد هلم 
اهلدف الذي يقصده،  أي يوضح هلم مهارة االستماع  اليت يريد تنميتها عندهم و أن 

تنمية مهارة االستماع و أن يسرع فيها إن كان يبطئ ىف القرآة إن كان املطلوب 
  املطلوب تدريب التالميذ على  اللحاق باحملثني مسرعي احلديث.

  تقدمي املادة العلمية بطريقة تتفق مع اهلدف احملدد  )ب 

  ري ما يراه الزما لفهم املادة العلمية املسموعةفتو   )ج 

 أصدرها. ويتم ذلك عن مناقشة التالميذ ىف املادة اليت قرأت عليهم أو التعلمات اليت  )د 
 طريق طرح أسئلة حمددة ترتبط باهلدف املنشود. 

  تكليف بعض التالميذ بتلخيص ما قيل وتقدمي تقرير شفوي لزمالئهم.  )ه 

تقومي أداء التالميذ عن طريق إلقاء أسئلة أكثر عمقا،  وأقرب إىل اهلدف املنشود مما   )و 
 ميكن من قياس مستوى تقدم التالميذ خبصوصه.

                                                
 .150. ص  ،وأساليبه مناهجه: بها الناطقين لغير العربية تعليم طعيمة، أمحد رشدي 35
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 المشكالت في تعليم مهارة االستماع  )و 

وبالرغم من أن مهارة االستماع حمتاجة يف تعليم اللغة العربية ولكن يكون احملاذير 
يف عملية إلقائها ألن خلفية اللغة األم واللغة اهلدف خمتلفة. فإلعداد احلايل لدروس 

  : 36االستماع توجهه مشكالت كثرية من أمهها
 التنغيم )1

املستخدم يف دروس االستماع إىل حماكاة التنغيم الذي تستخدمه مييل التنغيم 
األمهات املتساحمات مع أطفاهلن الرضاع. فهو يتميز بتحريك متباعد يف طبقة الصوت 

  بقدرما هو متكررا بشكل غري عادي.
 النطق العريف )2

وهو نطق املثقفني للغة. فاملتحدثون على أشرطة تستخدم يف تدريس اللغة مع 
جدا من االستثناءات يتميز نطقه بأنه غريب فما يستمع إليه التلميذ خيتلف  عدد قليل

  عن اللغة اليومية اليت ألفها.
حينما تكون هناك حمادثة أو مناقشة أو أى نوع من الكالم يستلزم وجود أكثر من  )3

متحدث واحد،  فاملستمعون يف دروس االستماع ينتظرون املتكلم حىت ينتهي قبل أن 
  ديث معه،  وهنا تظهر الفواصل احلادة يف أخذ االدوار. يبدءوا احل

 املفردات )4
حتدد دروس االستماع املفردات املستخدمة فيها بصورة خاصة. ويبدوا أن 
هناك شعورا عاما بأن من الواجب حترير مضامني النصوص املدرسة من تفاصيل احلياة 

  اليومية،  من األهداف واملواعيد.
تطبيقه يعين أن كثريا من التالميذ ال يعودوا أن يطبقوا لذا، أن املشكالت يف 

االستماع يف عملية تعليم اللغة العربية. وكثري األنشطة اليت توجد يف الفصل هي تدريب 
القراءة والكتابة، مع أن أول املهارة احملتاجة يف تعليم اللغة األجنبية هي االستماع. لذا، 

                                                
 -80 ص ،)سنة دون  اللبنانية، املصرية دار:  لبنان( ،والتطبيق النظرية بين العربية اللغة تعليم شحاتة، حسن 36

81. 
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فهم اللغة العربية جيدا أوال لكى ينالوا القدرة يف فهم البد على التالميذ أن يعودوا أذم ل
 نطق اللغة العربية من الناطقني مباشر

 


