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  الباب األول

  املقدمة

  

 مشكالت البحث  - أ

ومشاعرهم يف اللغة هي احدى العوامل لإلتصال، وباهللا ميك الناس يعرب آراءهم 

واللغة ال ميكن موجودة  احدها اللغة العربية، هي أقدم اللغة على وجه األرض، حيا�م،

  .اتصاهلم إذا ليس هلا مهارات اليت يستخدم اإلنسان يف

واملهارات تنقسم إىل أربعة أقسام هي اإلستماع والكالم والقراءة والكتابةو 

ألن الكالم واإلستماع أساس وأول يف ، واملهارتني األوىل أهم من املهارين اآلخرى

اإلتصال، إذا رتب من نشأة املهارة يعين ولد املهارة األول اإلستماع مث الكام مث القراءة مث 

فته تنقسم إىل قسمني، اإلستماع والقراءة مهارة ليقابل ظياملهارات من و  .١الكتابة

  .اإلتصال، وأما الكالم والكتابة مهارة ليواصل اإلتصال

تسبق حاسة  ماع والكالم أمهية كبرية يف حياة الناس، لذا أن حاسة اإلستماعاإلست

وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع : كر احلكيم، ففي قوله تعاىل ١البصر يف أي 

                                                           
1 Chew Fong Peng Abdul Jalil Othman, Pengabaian kemahiran mendengar dan bertutur dalam 

bilik Darjah Di Sekolah Menengah : Punca, Masalah dan Kesannya Di Malaysia (Jurnal 
Sosiohumanika, 2008), Halaman 168 



٢ 
 

والكالم يعد املهاراة الثانية  ٢،)٣٦: اإلسراء (والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤوال 

من مهارات اللغة اليت يكتسبها الفرد يف سين حياته األوىل بعد مهارة اإلستماع، وتنبع 

أمهية مهارة الكالم تعطي مؤشرا صادقا للحكم على املتكلم، واملستوى الثقايف الذي 

ويبحث  ٣.آلخرينينتمي إليه، فضال على أ�ا وسيلته لإلقناع والفهم واإلفهام بينه وبني ا

  الكاتب عن مهارتني اإلستماع والكالم يف باب آخر

 

 البحث أهداف  -  ب

 :وحيدد الكاتب على ما يلي 

 معرفة اإلستماع وأهيته وعناصره 

 معرفة أنواع اإلستماع 

 ومعوقاته  معرفة كيفية تنمية اإلستماع 

 معرفة أهداف التدريس 

 معرفة الكالم وجوانبه وعناصره 

  الكالمطبيعة عملية معرفة 

                                                           
، )٢٠٠٩( التطبيقية مبرنامج حموسب بعض مهارات تدريس اإلستماع يف اللغة العربية لدى الطالبات املعلمات يف الكلية اجلامعة للعلو هناء منيس ابو دية،  ٢

  ٢. ص
  نفس املرجع ٣



٣ 
 

  الباب الثاين

  النظرية عن اإلستماع والكالم

  

 اإلستماع  - أ

 سم معىن الذي ضمن فيهلكل علم قصد، ولكل قصد اسم ولكل ا

 تعريف اإلستماع .١

. اإلستماع لغة من كلمة السمع يعين حس األذن، واإلستماع مبعىن اإلصغاء

وهو تلقي األصوات بقصد ، وإرادة فهم وحتليل ، وقد ينقطع  ومفهوم هذه املهارة

 ٤.لعامل ما

 أمهية اإلستماع .٢

االستماع هو الفن الذي اعتمد عليه يف العصور السابقة حيث كان  إن

اعتماد الناس فيها على املنطوق ، والروايات الشفوية حىت جاءت الطباعة وجاء 

قضيه الناس مستمعة إىل من الوقت ت%  ٤٥، عصر الكتابة بعد عدة قرون

من وقتهم املدرسي % ٥٠: أي % ٥وطالب املرحلة االبتدائية يزيدون . اآلخرين 

                                                           
  ٥. ، ص واختبارهفن اإلستماع وطرق تدريسه عبد الرمحن بن صاحل اخلميس،  ٤



٤ 
 

من الوقت تقضيه الناس متحدثة إىل % ٣٠و .يقضونه يف االستماع إىل غريهم 

  . من الوقت تقضيه الناس بني القراءة والكتابة % ٢٥بينما . اآلخرين 

كفن ( تعتمد اعتمادا كبريا على االستماع وجيب أال ننسى أن بعض الفنون 

كما أن وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية تعتمد على هذا ... ) اإللقاء واحملاضرات 

العمر العقلي إحدى عشر (وأمهية اإلستماع يف الصفوف اخلمسة األوىل  ٥.الفنظ

إذ أن األطفال يف هذه الصفوف يتعلمون أكثر  ،تفوق أمهية القراءة) سنة

  .تذكرون بشكل أفضل عن طريق اإلستماع أكثر من طريق القراءةوي

 عناصر اإلستماع .٣

 فهم املعىن اإلمجايل 

 التفسري الكالم والتفاعل معه 

 تقومي ونقد الكالم 

 تكامل خربات املتكلم واملستمع 

 أنواع اإلستماع .٤

 :وميكن أن جتمل أقسام االستماع إىل ما يلي 

  اهلامشي  أو االستماع( االستماع غري املركز: (  

                                                           
  نفس املرجع ٥



٥ 
 

وهو االستماع الغالب يف ا�تمعات ، ذلك االستماع الذي متارسه 

العامة جتاه املادة املسموعة من وسائل اإلعالم املرئية أو املسموعة ،أو من 

  .جمالسهم 

ويعىن هذا النوع من االستماع مبعرفة اخلطوط العريضة ملا يقال دون 

كما يشوبه خلل يف الفهم اخلوض يف التفاصيل ، ودون احلكم عليه ،  

 .ومعظم استماع صغار السن من هذا النوع . والنقل 

  االستماع االستمتاعي: 

وهو االستماع الذي يهدف املرء من ورائه إىل املتعة النفسية والروحية 

 .إال أن املتعة تغلب عليه .. ، وال خيلو من فهم  ، وحتليل ، وتفسري 

شعر ، وإىل احملاضر الذي يعمد وذلك مثل االستماع إىل من يلقي ال

  .إىل بث روح املرح كما يف األمسيات واملهرجانات 

إىل معلمهم _ وخصوصا يف املرحلة االبتدائية ومنه استماع الطالب 

  .حينما ينشدهم أبياتا يف مادة األناشيد واحملفوظات 

ولكي يؤيت هذا النوع من االستماع  أكله ينبغي أن يكون املستمع 

  .جلسته ، واملكان مناسبا يف إنارته و�ويته  مرتاحا يف



٦ 
 

  االستماع اليقظ: 

وهو االستماع الذي يهدف املرء من ورائه إىل املادة املسموعة نفسها ؛ 

بقصد فهمها ، وحتليلها ، وتفسريها وذلك غالبا ما يكون يف 

  احملاضرات والندوات وقاعات الدروس

 االستماع النقدي : 

يقف املرء من ورائه على الفهم ، والتحليل  ، وهو االستماع الذي ال 

والتفسري بل يتعدى ذلك إىل مقارنة ما مسعه مبا يراه ويعتقده من خالل 

األسس واملبادئ الكامنة فيه ، مث يصدر احلكم له أو عليه ، وقد يكون بعد 

 .املقارنة مناقشة 

افة وهذا النوع من االستماع ال يتأتى إال ملن لديه قدر كاف من الثق

  .والوعي والتخصص 

 العقل، و ألذنا: لكي يتم بشكل فاعل، منها  شروط اإلستماعوأما 

  املصادر اللغاويةو 
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وأما ادبه يعين اإلستعداد الذهين والنفسي قبل اإلستماع وعدم 

  ٦.اإلشتغال عن اإلستماع أثناء القراءة والتفكري أثناء اإلستماع

 أهداف تدريس اإلستماع .٥

من االستماع هو استيعاب املستمع ملا مسعه معرفيا أو إن اهلدف األساسي 

سلوكيا أو وجدانيا، ومثة أهداف أخرى كثرية يرجو املعلم حتققها يف أبنائه الطالب 

  :منها 

  اليقظة ، االنتباه ، املتابعة ( أن جييد الطالب عادات االستماع اجليد

( 

 ،ومتابعتها  أن يتعلموا كيفية االستماع إىل التوجيهات واإلرشادات.  

   أن جييدوا نقد ما مسعوا ، ومعرفة املتناقضات ، والفرق بني احلقيقة

  .واخليال 

  أن جييدوا نغمات الكالم املختلفة ودورها يف جتسيد املعىن وتوضيحه.  

  أن جييدوا متابعة القاص ومعرفة األحداث وتتابعها.  

 ا املختلفة أن يدركوا أمهية الكلمة ودورها يف بناء املعىن،واستعماال�.  

                                                           
  ٣٧. ، صبرنامج حموسب بعض مهارات تدريس اإلستماع يف اللغة العربية لدى الطالبات املعلمات يف الكلية اجلامعة للعلوم التطبيقيةهناء منيس ابو دية،  ٦



٨ 
 

  أن يكتسبوا القدرة على إدراك غرض املتكلم  ، ومقاصده يف كالمه.  

  أن تنمو لديهم مهارة إثارة التساؤالت واملناقشات حول ما استمعوه

  .مع احملافظة على االحرتام والتقديرللمتحدث 

  أن تنمو لديهم مهارة االستمتاع مبا يقال وتذوقه.  

 ع ، وسرعة اختاذ القرار يف الوقت أن ينمو لديهم التفكري السري

  .املناسب ، مع الدقة يف اختاذه 

  أن تنمو لديهم القدرة على التمييز بني األفكار الرئيسة والثانوية.  

 دة واليت أن تنمو لديهم القدرة على معرفة املكان والزمان واهليئة اجلي

 ٧.يتطلبها االستماع اجليد

 خطوات تدريس اإلستماع .٦

 مرحلة اإلعداد ( ريس املهارة مرحلة ما قبل تد: ( 

ويف هذه املرحلة يقوم املعلم باختيار املادة اليت سيقدمها لطالبه ،    

كما ال ينسى .. اختيارا يناسب مستواهم العمري ، والثقايف ، واالجتماعي 

أن يلم �ذه املادة ، ويعد نفسه ذهنيا لتقدميها هلم حبيث يهيئ لكل سؤال 

  . جوابا ، ولكل استفسار توضيحا 

                                                           
  .بتصرف  ٨٣ – ٨٢ص  ،يف التعليم العام نظريات وجتارب تدريس العربية رشدي أمحد طعيمة  وحممد السيد مناع،٧



٩ 
 

 مرحلة التنفيذ  :  

  :وتبدأ هذه املرحلة بدخول املعلم للصف فيقوم بـ 

  إخل… �يئة اجلو املناسب للتدريس من إنارة ، و�وية  -

�يئة الطالب ذهنيا عن طريق تشويقهم للمادة املختارة ، وما فيها  -

  .من معلومات ستعجبهم 

توضيح اهلدف من تقدمي املادة املختارة وهو تدريبهم على االستماع  -

  .احه ما سيطرح من أسئلة منوعة فيما بعد والذي حيدد جن

  مرحلة املتابعة:  

وتبدأ هذه املرحلة مع انتهاء املعلم من طرح املادة املختارة ، وإلقائها 

وهذه املرحلة عبارة عن تقومي ملهارة االستماع ، ومدى حتقق  .على الطالب 

  :األهداف املرجوة من الدرس ، وذلك عن طريق 

ورائها مدى إملام الطالب مبعلومات أسئلة نظرية يقصد من  -

  .املادة املختارة 

أن يطلب من بعض الطالب إعادة ما قيل بأسلوب آخر ، أو  -

  .تلخيص النقاط األساسية 



١٠ 
 

أن يطلب من الطالب حتليل ما جاء يف املادة املطروحة ،  -

  ٨.ونقدها، وإبداء الرأي فيها 

أثناء مرحلة التنفيذ وينبغي للمعلم أال يغفل عن بعض األمور احلساسة 

  :ومنها 

  أن يقدم املادة املختارة بطريقة ختدم اهلدف املقصود ، فإذا كان

كالنقد وإبداء الرأي مثال ( اهلدف تنمية مهارات عالية ومعقدة 

فإن القراءة أكثر بطًأ ، وإذا كان اهلدف تدريب الطالب على ) 

ءة أكثر سرعة استيعاب ما يقال ، ومتابعة املتحدثني فإن القرا

  .سرعة 

  أن يوضح الكلمات واملصطلحات اليت قد يصعب فهمها على

 ٩.الطالب ، وبالتايل فهم املادة املطروحة

 كيفية تنمية اإلستماع .٧

 التعرف على أغراض املتكلم 

 معرفة األفكار الرئيسية 

 معرفة التفاصيل 

                                                           
 .بتصرف  ١٥٧_  ١٥٤ص ، تدريس اللغة العربية يف املرحلة االبتدائيةفاضل فتحي حممد وايل،  ٨

  ١٦. ص فن اإلستماع وطرق تدريسه واختباره،عبد الرمحن بن صاحل اخلميس،  ٩



١١ 
 

 متتابعة التفاصيل 

 استخالص النتائج 

 تلخيص ما استمع إليه 

 ن اخليالمتييز الواقع م 

 التمييز بني العناصر األسسية يف املوضوع والداخيلة 

 حتليل تفنيد مادة اإلستماع 

 ١٠التذوق واإلبتكار فيما يستخلص من مادة اإلستماع 

 معوقات اإلستماع .٨

  :معوقات لعملية اإلستماع تتمثل يف 

  إشتغال التفكري بأمور أخرىالتشتت، يعين 

 واإلنتباهيبذل قصارى جهده لإلستماع ، امللل 

 عدم توافر املثابرة واإلستمرارية من جانب املستمع، عدم التحمل 

 ١١العادة اليتوقع املستمع اجليد الكمال اللغوي من املتكلم، التحامل 

 

 الكالم  -  ب

                                                           
  ٢٣٧. ، ص)عمادة شؤون املكتبات: الرياض ( علم اللغة النفسيسيد أمحد منصور، عبد اجلي و  ١٠
١١

  ٢٣٩. عبد اجليد سيد أمحد منصور، علم اللغة النفسي، ص 



١٢ 
 

  التعريف .١

 لغة منطوقة للتعبري عن أفكار ذهنيةالكالم هي 

  :إن مهارة التعبري الشفوي له جوانب اليت جتب اكتسا�ا، هي 

 اجلانب الفكري 

 تتمثل املهارت هذا اجلانب يف الفكار الرئيسة احملددة

 اجلانب اللغوي 

تتمثل املهارت هذا اجلانب يف استخدام الفصيحة والرتاكب اللغوية 

 الصحيحة

 اجلانب الصويت 

 تتمثل املهارت هذا اجلانب يف وضوح الصوت

 اجلانب امللمحي 

الوجه اليت تقوية املعىن واشراك تتمثل املهارت هذا اجلانب يف تعبريات 

 حركة اجلسم

 اجلانب التفاعلي اإللقائ 



١٣ 
 

تتمثل املهارت هذا اجلانب يف إثارة املستمعني واستعمالتهم، واحرتام 

  ١٢املستمعني

 عناصر الكالم .٢

 التفكري كنشاط عقلي 

 اللغة كصياغة لألفكار واملشاعر يف كلمات 

 الصوت 

 احلديث أو الفعل 

 ملية الكالمعطبيعة  .٣

 :ينقسم إىل قسمني، هي 

 النمو اللغوي يف جانب الكالم والنطق 

 :اقرتح يونس والناقة عدة جوانب لتهيئة الطفل إىل القراءة وهي 

 تطوير إدراك الطفل عن طريق  -

 إمداده بالكلمات الشفوي  -

 إثراء ثروته اللفظية الشفوية -

 تقومي روابط املعىن عنده -
                                                           

  ٦. ص دراسة حتليلية،: يف منهاج اللغة العربية للصف السابع األساسي يف األردون ) التعبري الشفوي(مهارة الكالم اكرام عادل البشري وأصحابه،  ١٢



١٤ 
 

 متكينه من تشكيل اجلمل وتركيبها -

 تنمية قدرته على تنظيم األفكار يف  -

 وحدات لغوية  -

 حتسني اهلجاء والنطق -

 استخدامه التعبري القصصي املسلي -

 الطبيعة الصوتية للكالم 

  : الصوت ينقسم إىل قسمني هي

 الصوت الرافع -

 الصوت املنخفض -

   ١٣.وضوح النطق حيدد اإلجتاه فيما قصدهالبد للمتكلم 

   

                                                           
  ٢٣٧. ، صعلم اللغة النفسيعبد اجليد سيد أمحد منصور،  ١٣



١٥ 
 

  الباب الثالث

  خالصة البحث

  

 اخلالصة  - أ

. اإلستماع لغة من كلمة السمع يعين حس األذن، واإلستماع مبعىن اإلصغاء

وهو تلقي األصوات بقصد ، وإرادة فهم وحتليل ، وقد ينقطع لعامل  ومفهوم هذه املهارة

  .تقتضيه الناس% ٤٥وأمهية اإلستماع هي . ما

تقومي و  والتفاعل معهالتفسري الكالم و  فهم املعىن اإلمجايلوعناصر اإلستماع هي 

 و االستماع غري املركزوأما أنواعه . تكامل خربات املتكلم واملستمعو  ونقد الكالم

وأما أهداف تدريس  االستماع النقدي و االستماع اليقظ واالستماع االستمتاعي 

  اإلستماع يعين 

  اليقظة ، االنتباه ، املتابعة ( أن جييد الطالب عادات االستماع اجليد( 

  يتعلموا كيفية االستماع إىل التوجيهات واإلرشادات،ومتابعتها أن.  

 أن جييدوا نقد ما مسعوا ، ومعرفة املتناقضات ، والفرق بني احلقيقة واخليال 

  وكيفية تنمية اإلستماع هي



١٦ 
 

 التعرف على أغراض املتكلم 

 معرفة األفكار الرئيسية 

 معرفة التفاصيل 

 متتابعة التفاصيل 

 استخالص النتائج 

 تلخيص ما استمع إليه 

 متييز الواقع من اخليال 

 التمييز بني العناصر األسسية يف املوضوع والداخيلة 

 حتليل تفنيد مادة اإلستماع 

 التذوق واإلبتكار فيما يستخلص من مادة اإلستماع 

  :، وله جوانب هي لغة منطوقة للتعبري عن أفكار ذهنيةوالكالم هي 

 اجلانب الفكري 

 اجلانب اللغوي 

 اجلانب الصويت 

 اجلانب امللمحي 



١٧ 
 

 اجلانب التفاعلي اإللقائ 

  وعناصر الكالم يعين 

 التفكري كنشاط عقلي 

 اللغة كصياغة لألفكار واملشاعر يف كلمات 

 الصوت 

 احلديث أو الفعل 

  :طبيعة عملية الكالم ينقسم إىل قسمني 

 النمو اللغوي يف جانب الكالم والنطق 

 الطبيعة الصوتية للكالم 

   



١٨ 
 

  املراجع

  

برنامج حموسب بعض مهارات تدريس اإلستماع يف اللغة العربية لدى هناء منيس ابو دية، 

  )٢٠٠٩( الطالبات املعلمات يف الكلية اجلامعة للعلوم التطبيقية

   فن اإلستماع وطرق تدريسه واختبارهعبد الرمحن بن صاحل اخلميس، 

  يف التعليم العام نظريات وجتارب تدريس العربية ،حممد السيد مناعو رشدي أمحد طعيمة 

  تدريس اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية ،فاضل فتحي حممد وايل

  )عمادة شؤون املكتبات: الرياض ( علم اللغة النفسيسيد أمحد منصور، و  عبد اجلي

يف منهاج اللغة العربية ) التعبري الشفوي(مهارة الكالم اكرام عادل البشري وأصحابه، 

  دراسة حتليلية: السابع األساسي يف األردون للصف 

  علم اللغة النفسيعبد اجليد سيد أمحد منصور، 

Chew Fong Peng Abdul Jalil Othman, Pengabaian kemahiran mendengar dan 
bertutur dalam bilik Darjah Di Sekolah Menengah : Punca, Masalah dan 
Kesannya Di Malaysia (Jurnal Sosiohumanika, 2008) 

  

  




