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[المؤمنوف ،آية]78:

أ

إىـــــداء

أىدي ىرا انعًم املتواضع إىل واندي انغبيل أطبل اهلل عًسه و أيده انصحخ و انعبفيخ.
إىل  ...انشسيك انغبيل و زفيق اندزة انري سبَدَي دائًبً و أثداً شوجي احلجيت .
إىل ...قسح انعني و َوزىب  ,و هبجخ احليبح و سسوزىب أثنبئي األعصاء .
إىل ..كم يٍ وقف جببَيب و أخر ثيدي و سبَدَي إلمتبو ىرا انعًم .

ب

شكر وتقدير
قاؿ تعالىَ [ :لئِن َشك َْرت ُْم ََلَ ِزيدَ َّنك ُْم] [إبراىيـ ،آية]7 :
عمي بجزيؿ العطاء ،و ما
الشكر هلل عز وجؿ الذي وفقني و ىداني و أنعـ ّ
كاف توفيقي إال باهلل ،ثـ لكؿ مف وقؼ بجانبي و ساندني إلنجاز ىذا العمؿ
المتواضع مف جامعتي المتألقة دائماً " جامعة األزىر " ذلؾ الصرح العظيـ مف

األساتذة الكراـ ،واألعضاء المميزيف ،والعامميف المخمصيف ،الجامعة التي عممتنا
البذؿ و العطاء و السعي الدائـ نحو اإلبداع والتميز .
أسمى عبارات الشكر و التقدير و االمتناف والعرفاف أسطرىا لجميع األساتذة الكراـ
في عمادة الدراسات العميا و البحث العممي ،وأخص بالذكر الدكتور الفاضؿ /راشد
محمد أبو صواويف ،و الدكتور الفاضؿ  /جماؿ كامؿ الفميت ،المذيف سعدت
بإشرافيما عمى الدراسة ،فقد منحاني الكثير مف الوقت و العمـ فجزاىما اهلل عني
خير جزاء.
وأتوجو بالشكر الجزيؿ لممناقشيف الخارجييف:
الدكتور /خميؿ عبد الفتاح حماد
الدكتور  /عبد الكريـ محمد لبد
كما أتوجو بالشكر إلى السادة المحكميف الذيف بذلوا جيداً طيباً في تحكيـ أدوات

الدراسة .

و أجمؿ عبارات الشكر أسطرىا ألفراد عائمتي الكريمة  ،وأصدقائي األعزاء كنتـ
دائماً داعميف و مسانديف لي .

و في الختاـ أرجو مف اهلل تعالى أف يكوف ليذا الجيد المتواضع فائدة ترجى و نفع
يتحقؽ  ،واهلل ولي التوفيؽ ...
الباحثة
سامية النجار

ت

ممخص الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر توظيؼ المتوف التعميمية في تنمية ميارات االستماع
لدى طالب الصؼ الرابع األساسي بغزة ،وتمثمت مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس اآلتي:
ما أثر توظيف المتون التعميمية في تنمية ميارات االستماع في المغة العربية لدى

طالب الصف الرابع األساسي في غزة ؟

وتفرع من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية اآلتية:
 .1ما ميارات االستماع المناسبة لطالب الصؼ الرابع األساسي ؟
 .2ىػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة  )0,05  بػػيف متوسػػط
درجات الطالب الذيف درسوا باستخداـ المتػوف التعميميػة ومتوسػط درجػات الطػالب الػذيف
درسوا بالطريقة االعتيادية في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات االستماع ؟

 .3ىػؿ توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة  )0,05  بػيف متوسػطي
درجػػات الطػػالب الػػذيف درس ػوا باسػػتخداـ المتػػوف التعميميػػة فػػي التطبيػػؽ القبمػػي والبعػػدي
الختبار ميارات االستماع؟

 .4مػا حجػـ أثػر توظيػؼ المتػوف التعميميػة فػي تنميػة ميػارات االسػتماع لػدى طػالب الصػػؼ
الرابع األساسي؟

ولإلجابة عن ىذه األسئمة تم صياغة فروض الدراسة عمى النحو اآلتي:
 .1ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة  )0,05  بػػيف متوسػػط
درجػػات المجموعػػة التجريبيػػة ومتوسػػط درجػػات المجموعػػة الضػػابطة فػػي التطبيػؽ البعػػدي
لالختبار ميارات االستماع.

 .2ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة  )0,05  بػػيف متوسػػطي
درجات المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي والبعدي الختبار ميارات االستماع.

 .3ال يحقؽ توظيؼ المتوف التعميمية أث اًر كبي اًر في تنمية ميارات االستماع في المغة العربية
لدى طالب الصؼ الرابع.

ووظفت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج التجريبي ،حيث اختارت موضوعات مف كتاب المغة

العربية لمصؼ الرابع في الفصؿ الدراسي الثاني .وقد شمؿ مجتمع الدراسة طالب الصؼ الرابع

بمحافظة غزة لمعاـ الدراسي  ،)2014 -2013والبالغ عددىـ  )7400طالب ،وتـ اختيار
المدرسة بطريقة قصدية ىي مدرسة "ذكور غزة الجديدة االبتدائية ج لالجئيف "التابعة لوكالة
ث

الغوث الدولية .وتـ اختيار العينة بطريقة عشوائية والتي تكونت مف فصميف دراسييف ،وتضمنت
 )78طالباً ،تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف :المجموعة التجريبية التي تتعمـ بتوظيؼ المتوف

التعميمية وبمغ عددىا  )39طالباً ،والمجموعة الضابطة التي تتعمـ بالطريقة االعتيادية وبمغ

عددىا  )39طالباً .ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة واإلجابة عف أسئمتيا ،والتحقؽ مف صحة فروضيا
قامت بإعداد اختبار لقياس ميارات االستماع وتـ تطبيقو قبمياً عمى مجموعتي الدراسة ،ثـ تـ
تدريس المجموعة التجريبية باستخداـ المتوف التعميمية والمجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية،

وبعد تطبيؽ االختبار تطبيقاً بعدياً تـ إجراء المعالجات االحصائية ،وقد أظيرت نتائج الدراسة
أثر توظيؼ المتوف التعميمية في تنمية ميارات االستماع في المغة العربية لدى طالب الصؼ

الرابع ،حيث تبيف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  )0,05  بيف

متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في القياس البعدي
لالختبار التحصيمي لميارات االستماع لصال المجموعة التجريبية ،وكذلؾ وجود فروؽ ذات

داللة إحصائية عند مستوى داللة  )0,05  بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية في
القياس البعدي والقياس القبمي لالختبار التحصيمي لميارات االستماع لصال االختبار البعدي.

بناء عمى ذلك أوصت الدراسة بـاآلتي:
و ً
 .1االىتماـ بميارات االستماع ،وتدريسيا كفنوف المغة األخرى :القراءة ،الكتابة بتحديد حصة
استماع يتـ تقديميا بإجراءات منيجية محددة.

 .2العناية بتقويـ أداء التالميذ في ميارات االستماع باستخداـ اختبارات مقننة ،ومناسبة لكؿ
مرحمة تعميمية عمى أف يكوف لالستماع نصيب في درجات المغة العربية كدرجات اإلمالء،
والتعبير ،والخط.

 .3تضميف مناىج المغة العربية متونا تعميمية ىادفة تكسب الطالب حقائؽ ومفاىيـ وتثري
حصيمتيـ المغوية.

 .4عقد دورات تدريبية لممعمميف لتعريفيـ بميارات االستماع ،وكيفية تنميتيا لدي الطالب.

ج

Abstract
This study aimed to investigate the impact of the employment of educational
texts/corpora in the development of listening skills at the fourth-grade primary
students in Gaza. The main question of the study problem is:What is the Impact the
Employment of Educational Texts/corpora in the Development of Listening Skills in
Arabic Language among 4th Basic Grade students in Gaza?
Sub-questions include:
1- What are the listening skills that should be developed among the 4th Basic
Grade students?
2- Are there statistically significant differences between the mean scores of
students who have studied the course using educational texts and those of
students who have studied in the traditional way for some listening skills?
3- How effective is the employment of educational texts in the development of
the listening skills of the 4th Basic Grade Students?
To answer these questions, the following hypotheses were formulated as
follows:
1- There were no statistically significant differences at the level (0.05 )
between the mean scores of the experimental group and these of the control
group in the post measurement of the achievement test of the listening skills.
2- There are statistically significant differences at the level of (0.05 ) between
the mean scores of the experimental group in the post and pre measurements
of the achievement test of the listening skills in favor of the post test.
3- There is effectiveness of employing educational texts on the achievement of
listening skills in Arabic.
The researcher used the experimental method, in which she chose the fourth
unit of Arabic Language book of 4th Basic graders in the second semester. The study
is population is (29789) students from the 4th basic graders in Gaza Governorate in
the academic year (2013- 2014). An intentional sample was chosen from the schools
in eastern Gaza area that included New Gaza Basic School “C” of Male Refugees UNRWA.
Two consequent classes were randomly selected and included a sample study
of (78) students, who were divided into two groups: the experimental group of (39)
students who learnt by employing educational texts, and the control group of (39)
students who learnt through the classical way.
To achieve the objectives of this study and to answer the questions and validate
the hypotheses, the researcher prepared a teacher’s guide with carefully selected
lessons, and then she applied a test to measure the listening skills.
Data were collected and analyzed using statistical processings through (SPSS).

ح

The study yielded the following results:
1. There are statistically significant differences at the level of (0.05 ) between
the mean scores of the experimental group and these of the control group in
the post measurement of the achievement test of the listening skills.
2. There are statistically significant differences at the level of (0.05 ) between
the mean scores of the experimental group in the post and pre measurements
of the achievement test of the listening skills in favor of post test.
3. There is effectiveness of employing the educational texts on achievement of
the listening skills in Arabic.
Consequently, the study recommended the followings:
1- Paying attention to the skills of listening and their teaching like other
language skill such as reading and writing by assigning a class per week for
listening, delivered according to a specific methodology.
2- Evaluating students’ performances in listening skills using standardized and
appropriate tests for each educational stage with special attention to grading
listening skills in Arabic Language tests similar to the grades of dictation,
composition, and handwriting.
3- Including significant Educational texts/corpora in Arabic language curricula
to enable the students gain facts and concepts and enrich their language
achievements.
4- Holding training courses for teachers to familiarize them with the skills of
listening and methods of their development among the students.
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الفصل األول

خمفية الدراسة وأىميتيا
المقدمة

تعد المغة أداة مف أدوات المعرفة ،ومف أىـ وسػائؿ التفػاىـ والتواصػؿ بػيف أفػراد المجتمػع

ف ػػي جمي ػػع مي ػػاديف الحي ػػاة ،فع ػػف طريقي ػػا يتواص ػػؿ الف ػػرد م ػػع أبن ػػاء مجتمع ػػو ،ويقض ػػي حاجات ػػو
ومتطمبات ػػو ،وينق ػػؿ أفك ػػاره ومش ػػاعره ،وب ػػدونيا يتع ػػذر نش ػػاط الن ػػاس المعرف ػػي .كم ػػا أني ػػا تػ ػرتبط

دوما في قالب لغوي.
بالتفكير ارتبا ً
طا وثيقًا؛ فأفكار اإلنساف تصاغ ً

والمغػػة م ػرآة الشػػعب ومسػػتودع ت ارثػػو ،ودي ػواف أدبػػو ،وسػػجؿ مطامحػػو وأحالمػػو ،ومفتػػاح
أفكػػاره وعواطفػػو ،وىػػي فػػوؽ ىػػذا كمػػو رمػػز كيانػػو الروحػػي ،وعنػواف وحدتػػو وتقدمػػو وخازنػػة عاداتػػو

وتقاليده الضبع.)23:2001 ،

وىي طريؽ تبادؿ المعمومػات والمعػارؼ والنظريػات والخبػرات ووسػيمة تعػيف أبنػاء الػوطف

عم ػػى وح ػػدة الفك ػػر والش ػػعور والق ػػيـ والمث ػػؿ والتقالي ػػد خ ػػاطر وآخ ػػروف ،)31:1981 ،وم ػػف أى ػػـ

وظائؼ المغة ليػا أنيػا تحػتفظ بػالتراث الثقػافي والتقاليػد االجتماعيػة جػيالً بعػد جيػؿ عبػد المجيػد،
.)19:1961

والمغ ػػة العربي ػػة م ػػف أق ػػدـ المغ ػػات عم ػػى وج ػػو األرض وانتش ػػرت ف ػػي معظ ػػـ أنح ػػاء الع ػػالـ
وأصػػبحت لغػػة العمػػـ واألدب والػػديف والعبػػادة ،وكػػذلؾ اسػػتطاعت أف تسػػتوعب الحضػػارات واألمػػـ
بتنوع أجناسيا واختالؼ أقواميا وجمعتيا في حضارة واحدة وديانة واحدة.

ولغتنػػا العربيػػة لغػػة خصػػبة فياضػػة قػػادرة عمػػى مواكبػػة الحضػػارات والتطػػورات .ىػػذا وقػػد
اكتسػػبت المغػػة العربيػػة مكانتيػػا مػػف غ ػ ازرة كمماتيػػا ،وتعػػدد أسػػاليبيا ،وقػػوة أدائيػػا ،وسػػعة صػػدرىا

لمنماء والزيادة ،محجوب.)11:1986 ،

كمػػا واصػػطفاىا المػػولى عػػز وجػػؿ

مػػف بػػيف لغػػات العػػالـ لتكػػوف لغػػة لكتابػػو المقػػدس

العظيـ ولينزؿ بيا الرسالة الخاتمة " إَب أَصننبه قسآَبً عسثيبً نعهكى تعقهوٌ " سورة يوسؼ)2 :

وييدؼ تعميـ المغػة العربيػة منػذ بدايػة المرحمػة التعميميػة إلػى تمكػيف الطالػب مػف ميػارات
المغػػة ،عػػف طريػػؽ تزويػػده بالميػػارات األساسػػية ومسػػاعدتو عمػػى اكتسػػاب ممارسػػاتيا الصػػحيحة،

والتػػدرج فػػي تنميػػة ىػػذه الميػػارات عمػػى امتػػداد الم ارحػػؿ التعميميػػة ،بحيػػث يصػػؿ الطالػػب فػػي نيايػػة

2

ىذه المرحمة إلى مستوى لغوي يمكنو مف استخداـ المغة بشكؿ يساعده عمى مواصمة الدارسػة فػي

المراحؿ التعميمية التالية الناقة وشيخ العيد)4:2009 ،

وميارات المغة ىي :االسػتماع والحػديث والقػراءة والكتابػة .وىػي أركػاف االتصػاؿ المغػوي،

وىي متصمة ببعضيا البعض متأثرة ومػؤثرة .وميػارة االسػتماع ىػي أوؿ ميػارة يػتـ تعمميػا إلتقػاف

المغة ،تمييا التحدث ،فالقراءة.

ويسػػتخدـ اإلنسػػاف عمػػى مختمػػؼ عصػػوره ميػػارتي االسػػتماع والكػػالـ أكثػػر مػػف اسػػتخدامو

ميارتي القراءة والكتابة وىذا ما أكدت عميو الدراسات التربوية الحديثة.

وتػػزداد أىميػػة االسػػتماع فػػي عص ػرنا الحاضػػر حيػػث أصػػب العصػػر اليػػوـ ى ػو عصػػر

الكممػػة المسػػموعة والمنطوقػػة خاصػػة فػػي ظػػؿ التكنولوجيػػا الحديثػػة التمفػػاز والقن ػوات الفضػػائية،

والتمفػػوف ،واإلنترنػػت) وى ػو أكثػػر األسػػاليب االتصػػاؿ شػػيوعاً واسػػتخداماً ،فالشػػخص يسػػتطيع أف
يستمع ثالث أضعاؼ ما يق أر البشير .)12:2005

كما أف لو دوره الفعاؿ في حياة الفرد فيو أكثر نشاط يمارسو فػي حياتػو مقارنػة بميػارات
المغػػة األخ ػػرى ،وىػ ػو الفػػف ال ػػذي يعتم ػػد عمي ػػو الطفػػؿ ف ػػي س ػػموكو المغػػوي ،وف ػػي اكتس ػػاب عادات ػػو
المتنوعة ،ومف خاللو يكتسب الميارات األخرى لمغة كالماً وقراءة وكتابة ،ألنػو ال يسػتطيع نطػؽ

الكممات إالٌ بعد االستماع إلييا والطفؿ الذي يفقد القدرة عمى السماع في سف مبكرة يفتقػد بالتػالي

القدرة عمى الكالـ.

وىكذا فإف لالستماع دو اًر كبي اًر ومكانة خاصة في حياة الفرد والمجتمع ،ومػف أجػؿ ذلػؾ

كاف القرآف الكػريـ سػباقاً إلػى تنبيػو البشػر وحػثيـ عميػو تقػدي اُر لقيمػة ىػذه الميػارة ،حيػث يقدمػو اهلل

عز وجؿ عمى البصر في أكثر مف سبعة عشر موضعاً منيا قولو تعالى" :وَالَ تَقْفُ يَب نَيْسَ نَكَ ثِهوِ عِهْهى

إٌَِّ انسًَّْعَ وَانْجَصَسَ وَانْفُؤَادَ كُمُّ أُونهئِكَ كَبٌَ عَنْوُ يَسْؤُوالً" سورة اإلسراء)36:
كمػػا أمرنػػا اهلل بػػأعمى درجػػات االسػػتماع وىػو اإلنصػػات ،لنتػػدبر كالمػػو عػػز وجػػؿ ونفيػػـ

معناه قاؿ تعالى" :وَإِذَا قُسِئَ انْقُسْآٌُ فَبسْتًَِعُواْ نَوُ وَأَصِتُواْ نَعَهَّكُىْ تُسْحًَُوٌَ" األعراؼ.)204 :

وتتض أىمية االستماع في جميع جوانب الحيػاة ،ومػف أىميػا الجانػب التعميمػي ،حيػث

يعد جزءا أساسيا في معظـ برامج تعميـ المغة ،فمعظـ أوقات الحصص داخؿ الفصػوؿ تخصػص
لمعمػػؿ الشػػفيي ،واالسػػتماع شػػرط أساسػػي لػػتعمـ فنػػوف المغػػة األخػػرى ،كمػػا يعػػد ضػػرورياً لضػػماف

3

النجػػاح فػػي الػػتعمـ بصػػفة عامػػة ويعػػد مػػف الميػػارات األساسػػية التػػي تػػالزـ اإلنسػػاف طػواؿ حياتػػو،
والتي يجب المراف عمييا منذ المرحمة األولى مف التعميـ.

ورغػػـ األىميػػة البالغػػة التػػي يحظػػى بيػػا االسػػتماع ،ورغػػـ الػػدور الػػذي يؤديػػو فػػي النشػػاط

التعميمي ،إال أنو ال يحظى بيذه األىمية عمى المسػتوى المغػوي والتربػوي كتحميػؿ ميا ارتػو ود ارسػة

العالقة بينيا وبيف غيرىا مف الميارات ،أو قياسيا وتقويميا ،أو محاولػة تنميتيػا وتمكػيف التالميػذ
منيا ،أو عالج مشكالت الدراسة فييا.
كمػػا أف تطػػور عصػرنا وتغيػػر دور المعمػػـ فيػػو ليصػػب لػػو دور فاعػػؿ فػػي إحػػداث تغيػرات
إيجابيػػة فػػي سػػموؾ المتعممػػيف ،فمػػـ يعػػد يقتصػػر دوره عمػػى اإللقػػاء والتمقػػيف بػػؿ يجػػب عميػػو البحػػث

عػ ػػف اسػ ػػتراتيجيات تػ ػػدريس تؤكػ ػػد عمػ ػػى مركزيػ ػػة المػ ػػتعمـ وت ارعػ ػػى حاجاتػ ػػو وميولػ ػػو واتجاىاتػ ػػو،

وخصوصػ ػاً تم ػػؾ الط ػػرؽ واألس ػػاليب الت ػػي تجع ػػؿ م ػػف الم ػػتعمـ ق ػػاد اًر عم ػػى الوص ػػوؿ إل ػػى المعرف ػػة

والتمكف منيا ومف ثـ استخداميا وتوظيفيا في مواقؼ حياتية مختمفة.

وفػػي سػػياؽ البحػػث عػػف ط ارئػػؽ وأسػػاليب تتسػػـ بالجػػذب والتشػػويؽ يمكػػف مػػف خالليػػا
تنمية ميارات االستماع ،ارتأت الباحثة فكرة اإلفادة مف المتوف التعميمية فػي ىػذا المجػاؿ ،ال

سػػيما أف المتػػوف التعميميػػة ليػػا أصػػميا فػػي أدبنػػا العربػػي ،باعتبارىػػا أسػػموبا اتبعػػو عممػػاء المغػػة

العربيػػة ،و كػػذلؾ عممػػاء التجويػػد ،و الحػػديث فػػي الػػنظـ عمػػى ش ػكؿ نثػػري أو شػػعري،
يمتػ ػاز ى ػػذا ال ػػنظـ بالبالغ ػػة واإليج ػػاز ،وبع ػػده ع ػػف االس ػػتطراد و التفص ػػيؿ  ،كألفي ػػة اب ػػف
مالػؾ التػي اسػتطاعت حصػػر قواعػد النحػو العربػي فػػي مجموعػة أبيػات شػعرية تحتػػاج

إلى مجمدات لحصرىا.
وفي ضوء ذلؾ جاءت فكرة ىذه الدراسة التػي تعتمػد نظػـ مجموعػة مػف المتػوف التعميميػة

فػػي ضػػوء طبيعػػة الموضػػوعات المقػػررة ،وخصػػائص طمبػػة الصػػؼ ال اربػػع ،وتوظيػػؼ ىػػذه المتػػوف
لمعرفة أثرىا في تنمية ميارات االستماع لدى طمبة الصؼ الرابع.
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مشكمة الدراسة

مف خالؿ عمؿ الباحثة في مجػاؿ التػدريس فػي مؤسسػات التعمػيـ الرسػمي ،فقػد اتضػحت

الحاجة إلى تنمية ميارات االستماع في ظؿ األىمية التي يحظى بيا االستماع ،نظ اًر لدوره الػذي

يؤديػػو فػػي النشػػاط التعميمػػي وفػػي الحيػػاة العامػػة .وفػػي ضػػوء ذلػػؾ بػػرزت مشػػكمة الد ارسػػة والتػػي
يمكف صياغتيا في التساؤؿ التالي:
ما أثر توظيف المتـون التعميميـة فـي تنميـة ميـارات االسـتماع فـي المغـة العربيـة لـدى

طالب الصف الرابع األساسي في غزة ؟

أسئمة الدراسة

 .1ما ميارات االستماع المناسبة لطالب الصؼ الرابع األساسي ؟

 .2ىػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة  )0,05  بػػيف متوسػػط
درجات الطالب الذيف درسوا باستخداـ المتػوف التعميميػة ومتوسػط درجػات الطػالب الػذيف
درسوا بالطريقة االعتيادية في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات االستماع ؟

 .3ىػؿ توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة  )0,05  بػيف متوسػطي
درجػػات الطػػالب الػػذيف درس ػوا باسػػتخداـ المتػػوف التعميميػػة فػػي التطبيػػؽ القبمػػي والبعػػدي
الختبار ميارات االستماع ؟

 .4مػا حجػػـ أثػر توظيػػؼ المتػػوف التعميميػة فػػي تنميػة ميػػارات االسػػتماع لػدى طػػالب الصػػؼ
الرابع األساسي ؟

فروض الدراسة

 .1ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )0,05  بيف متوسط درجات
المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعػة الضػابطة فػي التطبيػؽ البعػدي لالختبػار

ميارات االستماع.

 .2ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة  )0,05  بػػيف متوسػػطي
درجات المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي والبعدي الختبار ميارات االستماع.

كبير في تنمية ميارات االستماع في المغة العربية
 .3ال يحقؽ توظيؼ المتوف التعميمية أث اًر اً
لدى طالب الصؼ الرابع.

5

أىداف الدراسة

• تحديد ميارات االستماع المناسبة لطالب الصؼ الرابع االساسي.
• إعداد وتجميػع مجموعػة مػف المتػوف التعميميػة المناسػبة لتنميػة ميػارات االسػتماع لطػالب
الصؼ الرابع.

• التعػػرؼ عمػػى أثػػر توظيػػؼ المتػػوف التعميميػػة فػػي تنميػػة ميػػارات االسػػتماع لػػدى طػػالب
الصؼ الرابع األساسي.

أىمية الدراسة

• قد تفيد واضعي المناىج ومخططييا ،وذلػؾ عنػد وضػع منػاىج المغػة العربيػة أو تطويرىػا
أو عن ػػد وض ػػع بػ ػرامج مس ػػاعدة لرف ػػع مس ػػتوى األداء المغ ػػوي لمطمب ػػة ،أو ت ػػدعيـ مي ػػارات
االستماع لدييـ.

• ق ػػد تفيػػػد المعمم ػػيف عػػػف طري ػػؽ االسترشػ ػػاد ب ػػالمتوف التعميميػػػة الت ػػي تتضػ ػػمنيا الد ارسػػػة،
واألساليب المناسبة في توظيفيا لتنمية ميارات االستماع.

• ق ػػد تمف ػػت نظ ػػر المشػ ػرفيف والمس ػػئوليف ع ػػف التعم ػػيـ إل ػػى ض ػػرورة التركي ػػز عم ػػى مي ػػارات
االس ػػتماع كأح ػػد المي ػػارات األساس ػػية ف ػػي البن ػػاء المغ ػػوي وذل ػػؾ عن ػػد عق ػػد دورات تدريب ػػة

لممعمميف أثناء الخدمة.

• قػػد تس ػيـ فػػي رفػػع مسػػتوى الطػػالب فػػي تعمػػيـ المغػػة العربيػػة مػػف خػػالؿ إتقػػانيـ لميػػارات
االستماع.

• قد تفت ىذه الدراسة آفاقا جديػدة لمػراغبيف فػي البحػث فػي ىػذا المجػاؿ ممػا يثػري المكتبػة
الفمسطينية بمزيد مف الدراسات واألبحاث في مجاؿ تدريس االستماع والميارات المغوية.

حدود الدراسة

• الحػػد الموضػػوعي :تبحػػث ىػػذه الد ارسػػة أثػػر توظيػػؼ المتػػوف التعميميػػة فػػي تنميػػة بعػػض
ميارات االستماع لدى طالب الصؼ الرابع األساسي.

• الحد البشري :سوؼ تقتصر ىذه الدراسة عمى طالب الصؼ الرابع األساسي.
• الحد المؤسساتي :مدارس وكالة الغوث الدولية.

• الحد المكاني :تقتصر ىذه الدراسة عمى محافظة شرؽ غزة.
• الحد الزماني :تطبؽ ىذه الدراسة خالؿ العاـ الدراسي .2014/2013
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مصطمحات الدراسة:
المتون التعميمية

المتن لغة :لو عدة ٍ
معاف تزيد عمى السبعة ،أنسبيا لسياقنا ىو" :المفظ".
المتن اصطالحاً :ما جرى اطالقو عند أىؿ العمػـ عمػى مبػادئ فػف مػف الفنػوف ،تكثػؼ فػي رسػائؿ
صغيرة غالباً ،تخمو في العادة مف كؿ ما يؤدي إلى االستطراد والتفصيؿ ،كالشواىد ،واألمثمػة إال

ف ػػي ح ػػدود الض ػػرورة ،وذل ػػؾ لض ػػيؽ المق ػػاـ ع ػػف االس ػػتيعاب ،ل ػػذلؾ ع ػػدت المت ػػوف األق ػػؿ ألفاظػ ػاً،
األحسف في ذاتيا ،واألكثر قبوالً عند الدراسيف بف قاسـ.)66 :2000 ،

وتقسػـ المتػوف إلػى قسػميف وىمػا :متػوف منثػورة وىػي األكثػر ،ومتػوف منظومػة فػي شػػعر،

ويسمى الشعر التعميمي .الصباغ.)30 :1985 ،

ويمكػػف تعريػػؼ المتػػوف التعميميػػة إجرائي ػاً فػػي ىػػذه الد ارسػػة بأنيػػا :نمػػط تعميمػػي يتضػػمف

تنظػػيـ محتػػوى دروس الق ػراءة فػػي نصػػوص شػػعرية بسػػيطة ،مػػع التركيػػز عمػػى المعػػارؼ ،والقػػيـ،
والحقائؽ ،ليتـ تقديميا لطمبػة الصػؼ ال اربػع وفػؽ معػايير محػددة لتحقيػؽ أىػداؼ تعميميػة وتثقيفيػة

محددة.
الميارة:
تعرؼ الميارة بأنيا :السرعة والدقة في أداء عمؿ مف األعمػاؿ ،مػع االقتصػاد فػي الجيػد

المبذوؿ ،وقد يكوف ىذا العمؿ بسيطاً أو مركباً صال .)79 :1971،

أو ت ػػوفر الق ػػدرة الالزم ػػة ألداء س ػػموؾ مع ػػيف بكف ػػاءة تام ػػة وق ػػت الحاج ػػة إلي ػػو .ك ػػالقراءة

والكتابة ،ولعب الكرة ،والسباحة ،وقيػادة السػيارة ومػا إلػى ذلػؾ .وىػي نشػاط عضػوي إرادي مػرتبط
باليد أو المساف أو العيف أو األذف زايد.)25:2006 ،
وى ػػي ك ػػذلؾ نش ػػاط عقم ػػي أو ب ػػدني يؤدي ػػو الف ػػرد بحي ػػث ي ػػتـ ى ػػذا األداء بالس ػػرعة والدق ػػة

والسيولة وتحقيؽ األماف والتكيؼ مع المتغيرات بحيث يؤدي ىذا النشاط في النيايػة إلػى مسػتوى
ٍ
عاؿ مف اإلتقاف والجودة القضاة والترتوري.)76:2006 ،
ويمكػػف تعريػػؼ الميػػارة إجرائي ػاً :إنجػػاز ميمػػة أو نشػػاط معػػيف ي ػرتبط بػػالنص المسػػموع،

يؤديو الطالػب بكيفيػة محػددة ،مػع إتقػاف األداء ،وسػرعة اإلنجػاز ،وتقػاس مػف خػالؿ الدرجػة التػي
يحصؿ عمييا الطالب في اختبار االستماع.
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االستماع:
االسػػتماع عمميػػة إنسػػانية واعيػػة مػػدبرة لغػػرض معػػيف ىػو اكتسػػاب المعرفػػة ،تسػػتقبؿ فييػػا

اآلذف أصوات الناس في المجتمع فػي مختمػؼ حػاالت التواصػؿ وبخاصػة المقصػود ،وتحمػؿ فييػا
األصوات إلى ظاىرىا المنطوؽ ،وباطنيا المعنوي عاشور ،الحوامدة.)220 :2009 ،
وىػػي عمميػػة يعطػػي فييػػا المسػػتمع اىتمام ػاً خاص ػاً وانتباى ػاً مقصػػوداً لمػػا تتمقػػاه أذنػػاه مػػف

األصوات خاطر وآخروف)166:1981 ،

وىػػي العمميػػة التػػي يسػػتقبؿ فييػػا اإلنسػػاف المعػػاني واألفكػػار الكافيػػة وراء مػػا يسػػمعو مػػف

األلفاظ والعبارات التي ينطؽ بيا المتحدث في موضوع ما .عاشور وآخروف)93:2003 ،

وتعرف ػػو الباحث ػػة إجرائيػ ػاً بأن ػػو :عممي ػػة حس ػػية عقمي ػػة مقص ػػودة تب ػػدأ باس ػػتقباؿ األصػ ػوات

واعمػػاؿ الفكػػر فييػػا وتتضػػمف مجموع ػة مػػف العمميػػات العقميػػة كػػاإلدراؾ والفيػػـ والتحميػػؿ والتفسػػير
والتطبيؽ والنقد ،وتتطمب االنتباه والتركيز.

طالب الصف الرابع:
تع ػرفيـ الباحثػػة عمػػى أنيػػـ مجموعػػة الطػػالب الػػذيف يتعممػػوف فػػي مرحمػػة متوسػػطة بػػيف

الصؼ الثالث والصؼ الخامس ويتراوح أعمارىـ بيف التاسعة والعاشرة أعواـ تقريبا.
قطاع غزة:

شػ ػريط س ػػاحمي يق ػػع عم ػػى س ػػاحؿ البح ػػر المتوس ػػط وجن ػػوب فمس ػػطيف يبم ػػغ طول ػػو 45ك ػػـ
وعرضو يتراوح ما بيف  )8- 5كـ ومساحتو الكمية  360كـ مربع المبيض)27:1987،

التعريػػؼ اإلج ارئػػي لمحافظػػات غ ػزة تركيػػب يتكػػوف مػػف خمسػػة أقسػػاـ لقطػػاع غ ػزة والتػػي

اعتمدتيا السمطة الفمسطينية رسميا بعد قدوميا إلى القطاع عاـ  1994ـ بموجب اتفاقات أوسمو
وىي رف  ،خاف يونس ،المعسكرات الوسطى ،غزة ،الشماؿ).

خطوات الدراسة

• االطالع عمى األدب التربوي والبحث عف الدراسات السابقة ذات العالقة بمفاىيـ الدراسة.
• تحدي ػػد المحت ػػوى العمم ػػي م ػػف الكت ػػاب المدرس ػػي المق ػػرر عم ػػى عين ػػة الد ارس ػػة وال ػػذي س ػػيتـ
تدريسو.

• اختيار ميارات االستماع المراد تنميتيا باستخداـ المتوف التعميمية.
•

وضع دليؿ لممعمـ يعرض مف خاللو آلية تدريس الدروس وفقاً لممتوف التعميمية.

• إعداد اختبار ميارات االستماع ،والتأكد مف صدقو وثباتو.
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• اختيار عينة الدراسة وتوزيعيا عمى مجموعتيف التجريبية والضابطة.
• تطبيؽ االختبار القبمي عمى مجموعتي الدراسة.

• تػػدريس المجموعػػة التجريبيػػة عػػف طريػػؽ توظيػػؼ المتػػوف التعميميػػة والمجموعػػة الضػػابطة
بالطريقة التقميدية.

• تطبيؽ االختبار البعدي عمى مجموعتي الدراسة.
• رصد النتائج وتحميميا.

• تفسير النتائج في ضوء األدب التربوي والدراسات السابقة.
• تقديـ التوصيات والمقترحات.
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الفصل الثاني

اإلطـــار النظــري
المحور األول :المتون التعميمية.
المحور الثاني :االستماع.

الفصل الثاني:

اإلطــار النظـــــري
المحور األول :المتون التعميمية

أوالً :تعريف المتون لغة واصطالحاً:

المتف لغة :لو عدة معاني تزيد عمى السبعة ،أنسبيا لسياقنا ىو" :المفظ".
والمػتف اصػطالحاً :مػػا جػرى إطالقػػو عنػد أىػػؿ العمػـ عمػى مبػػادئ فػف مػػف الفنػوف ،تكثػػؼ

في رسائؿ صغيرة غالباً ،تخمو في العادة مف كؿ مػا يػؤدي إلػى االسػتطراد والتفصػيؿ ،كالشػواىد،
واألمثمػػة إال فػػي حػدود الضػػرورة ،وذلػػؾ لضػػيؽ المقػػاـ عػػف االسػػتيعاب ،لػػذلؾ عػػدت المتػػوف األقػػؿ

ألفاظاً ،األحسف في ذاتيا ،واألكثر قبوالً عند الدراسيف.
وعػػرؼ بأنػػو  :الكتػػاب األصػػمي الػػذي يكتػػب فيػػو أصػػوؿ المسػػائؿ ،ويقابمػػو الشػػرح ،وعرفػػو
الػػبعض بأنػػو خػػالؼ الشػػرح والحواشػػي ،وقػػد قصػػد العػػرب بػػو قػػديماً المختصػرات العمميػػة .واعتبػػر
البعض أف غاية ما ينتيي إليو اإلسناد مف الكالـ ىو المتف بف قاسـ.)66 :2222 ،

ثانياً :أقسام المتون:

بػالنظر إلػػى المتػػوف التػي شػػاع اسػػتخدامو يالحػظ أنيػػا تنقسػػـ إلػى قسػػميف ىمػػا الصػػباغ،

:)128 :1985
المتون النثرية :وىي األكثر وجوداً.
والمتون الشعرية :وىي المنظومات التي تنظـ أبواب العمـ وغالبػاً مػا تكػوف مػف بحػر الرجػز وقػد
تكوف مف غيره.

والرجز ىػو بحػر معػروؼ مػف بحػور الشػعر ،وقسػـ قصػائده األراجيػز ،وواحػدتيا أرجػوزة،
ويسػػمى قائمػػو ارجػ اًز ،وىػػذا النػػوع مػػف الػػنظـ يخمػو مػػف العواطػػؼ واألخيمػػة ،ويقتصػػر عمػػى األفكػػار

والمعمومات والحقائؽ.

والمتػ ػػوف إمػ ػػا أف تكػ ػػوف نظم ػ ػاً لمعمػ ػػـ كألفيػ ػػة ابػ ػػف مالػ ػػؾ ،أو تكػ ػػوف نظم ػ ػاً لكتػ ػػاب كػ ػػنظـ

العمريطي لمتف الغاية.

فػالمتوف العربيػة القديمػػة مػف وجيػة نظػػر الباحثػة كانػػت طريقػة ناجحػة فػػي جمػع المسػػائؿ
العممية فػي عبػارات سػيمة وبسػيطة ولكػف ىػذا الفػف لػـ يسػتمر نظػ اًر إليجػاز بعػض المتػأخريف فػي

المتوف حتى بمغت درجة األلغاز .
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وترى الباحثة أف فكرة المتوف ىي فكرة أصيمة في أدبنا العربي ،وليذا يجب أف نستفيد

منيا ونطورىا بما يتناسب مع سمات عصرنا الحالي ،وخصائص طالبنا وأطفالنا ومف ىنا
جاءت فكرة المتوف التعميمية لتكوف عبارة عف نصوص نثرية أو شعرية تتضمف ألواف متنوعة
مف العموـ ،تقوـ بتنظيـ العمـ في ذىف الطالب ،ويستطيع أف يستحضرىا ،ويرددىا بسيولة
العتمادىا عمى الموسيقي.

وتعرؼ الباحثة المتوف التعميمية :نمط تعميمي يتضمف تنظيـ المحتوى في نصوص

شعرية ،مع التركيز عمى المعارؼ ،القيـ والحقائؽ ،مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ تعميمية وتثقيفية
محددة.

أىمية المتون التعميمية:
إف ما قاـ بو عمماء المسمميف مف تنظيـ عموميـ في متوف كاف لو أىمية كبيرة .بف

قاسـ)71 :2222 ،

 أوجد عمقاً عممياً يتجمى في كثرة المعمومات ،وتنوعيا ،وترتبييا ترتيباً محكماً

 تكويف صورة مجممة لمفف الذي ألفت فيو ،ويستطيع الطالب اإلحاطة بيا في زمف قميؿ.
 تجمػ ػػع حقػ ػػائؽ العمػ ػػـ فػ ػػي ورقػ ػػات يسػ ػػيؿ حفظيػ ػػا ،ويسػ ػػيؿ استحضػ ػػارىا فػ ػػي الػ ػػدروس
والمناسبات.

 الن ػػاظر ف ػػي تػ ػراجـ العمم ػػاء ،وكيفي ػػة طم ػػب العم ػػـ بالنس ػػبة لي ػػـ ،ي ػػدرؾ تمامػ ػاً ص ػػحة ى ػػذه
الطريقة.

وترى الباحثة أف توظيؼ المتوف التعميمية في عمومنا الحديثة لو أىمية كبيرة ،وتجمؿ
الباحثة أىمية المتوف التعميمية في النقاط اآلتية:

 .1المتوف التعميمية تربي في المتعمميف خاصػة الصػغار مػنيـ ميػارات االسػتماع الجيػد أو مػا
يسمى بالقراءة السمعية التي تقوـ عمى إدراؾ أفكار اآلخريف وترجمتيا إلى معاف.

 .2إتاحػػة الفرصػػة أمػػاـ المتعممػػيف لالسػػتيعاب والفيػػـ وتعػػديؿ السػػموؾ ،فيػو حػػيف يسػػتمع جيػػداً
إلى المتف التعميمي ويفيـ معانيو ومراميو ،تنمو شخصيتو ويتطور عقمو.

 .3تزويد المتعمميف بكثيػر مػف األلفػاظ المغويػة والتراكيػب األدبيػة الرائعػة ،ىػذا مػا يثػري لفػتيـ،
ويرتقي بأساليبيـ " كمما نمػت قػدرة المتحػدث عمػى توظيػؼ األسػاليب المغويػة المتنوعػة فػي

حديثػػو كممػػا سػػاعده ذلػػؾ فػػي توصػػيؿ المعنػػى المقصػػود بإيجػػاز وبدقػػة " شػػحادة:2227 ،
.)94
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 .4ت ػػدريب المتعمم ػػيف عم ػػى حس ػػف األداء ،وج ػػودة اإللق ػػاء وتمثي ػػؿ المعن ػػى ،واالس ػػتمتاع بم ػػا
يتضمنو النص مف إيقاعات موسيقية.

 .5وس ػػيمة م ػػف وس ػػائؿ ع ػػالج التالمي ػػذ ال ػػذيف يغم ػػب عم ػػييـ الخج ػػؿ ،والت ػػردد ف ػػي النط ػػؽ،
العتمادىػػا عمػػى الموسػػيقى وبحػػور الشػػعر الغنائيػػة ،فتػػدفع المتعممػػيف إلػػى تجويػػد النطػػؽ

وسالمة المغة.

 .6تحق ػػؽ لمم ػػتعمـ اإلمت ػػاع والتس ػػمية ،فضػ ػالً ع ػػف أني ػػا تثي ػػر دوافع ػػو وتج ػػذب اىتمام ػػو إل ػػى
موضوع المتف التعميمي.

 .7تزويد المتعمميف بالحقائؽ والمعمومات في قالب جميؿ يسيؿ حفظو وترديده.

 .8تساعد المعمـ عمى تنويع طرائؽ التدريس ،حيث يعرض محتوى المػنيج فػي نسػؽ ونظػاـ
مؤثر وميسر،ػ يساعده عمى تحقيؽ أىدافو التعميمية.

 .9وسيمة تيذيب النفػوس ،وتربيػة اإلحسػاس بالػذوؽ والجمػاؿ ،فيػي تيػتـ بالجانػب الوجػداني
والجانب المعرفي ،فتنمي جوانب الشخصية.

 .12زيادة دافعية المتعمـ ،ممػا يسػاىـ فػي تحقيػؽ األىػداؼ التربويػة المرجػوة حيػث إف اسػتثارة
رغب ػػة الم ػػتعمـ واىتمام ػػو بم ػػا يتعمم ػػو يدفعان ػػو إل ػػى اإلقب ػػاؿ عمي ػػو واالنتف ػػاع ب ػػو ،وتحقي ػػؽ

األىداؼ التربوية المرجوة منو" قورة.)65 :2221 ،
سمات المتون التعميمية:

تنظـ المتوف التعميمية بمغة وألفاظ تساعد عمى حفظيا ،نظ ار لقيمة المحتوى المعرفي التي

تتضمنو ىذه المتوف ،حيث يعرض فيو أبرز المسائؿ واألفكار والقواعد التي يتضمنيا مبحث
معيف بصورة معبرة ،فمف أبرز ما يميز النص الذي يعدد متنا تعميميا ما يمي :الصباغ1985 ،

:)127 :

 أف يكوف شامالً لمباحث العمـ كمو .

 أف تذكر فيو رؤوس المسائؿ بشكؿ ال تفصيؿ فيو وال توسع .
 أف تكوف عبارتو موجزة ،وأمثمتو مقتضبة .

وترى الباحثة أف المتوف التعميمية ليا سمات عدة منيا :

 .1تيدؼ إلى تحقيؽ أىداؼ تعميمية لمختمؼ المراحؿ العمرية.

 .2تتض ػػمف ب ػػداخميا محت ػػوى الم ػػادة التعميمي ػػة م ػػف حق ػػائؽ ومعموم ػػات ومف ػػاىيـ واتجاى ػػات
وخبرات لتقدـ لممتعمـ بسيولة ويسر.

 .3سيمة الكممات ،واضحة األساليب ،موسيقية ،قريبة المعنى ،وبحورىا الشعرية قصيرة.
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 .4تشتمؿ عمى ألفاظ جديدة ،إلثراء لغة المتعمميف ،وتخمو مف األلفاظ الغريبة والمبتذلة.

 .5وضػػوح الفكػ ػرة ،فيػػي مناس ػػبة لقػػدرات المتعمم ػػيف مػػف حي ػػث األفكػػار ،ف ػػال تكػػوف أفكارى ػػا
صعبة معقدة ،يصعب عمى المتعمميف استيضاحيا بسيولة.

 .6تتضمف صو اًر حسية مف واقع المتعمميف ،وتبتعد عف المعاف الفمسفية صعبة اإلدراؾ.

 .7تشػػبع حاجػػة مػػف حاجػػات المتعممػػيف ،حيػػث "البػػد أف يشػػعر أنػػو فػػي حاجػػة حقيقيػػة إليػػو،
وأنو بتعممو إياه يشبع فيو حاجة ويزيؿ منو نقصاً معانيو.
معايير اختيار المتون التعميمية:
المعروؼ تربوياً ونفسياً أنو كمما نزؿ المدرس إلى مستوى الميؿ والرغبة لدى التمميذ فيما

يقدمػو لػو مػف مػادة تعميميػة كػػاف ذلػؾ أدعػى إلػى نجاحػو فػػي تحقيػؽ أىػدافيا المطموبػة ،لػذلؾ فػػإف

المدرس الذي يتعرؼ ميػوؿ تالميػذه ورغبػاتيـ فػي م ارحػؿ النمػو المتدرجػة ،يسػيؿ عميػو أف يختػار
ليػػـ المت ػػوف التعميمي ػػة المناسػػبة ل ػػو ،كم ػػا ويس ػػاعده ذلػػؾ عم ػػى الوص ػػوؿ إلػػى أحس ػػف النت ػػائج ف ػػي
تدريسيا ،وليست المتوف التعميميػة عمػى مسػتوى واحػد مػف حيػث الحجػـ ،والمضػموف ،واألسػموب،

والصياغة ،وليذا عمى المعمـ أف يختار متناً يتوافؽ مػع أعمػار الطػالب ،وميػوليـ ورغبػاتيـ ،وأف
يتضمف قيمة تربوية ،وأف تكوف مصوغة بمغة قريبة مف مستوى الطالب.

وترى الباحثة أف ىناؾ مجموعة مف المعايير الختيار متوف تعميمية أىميا:
 .1أف تناسػػب فػػي طوليػػا أعمػػار المتعممػػيف المعنيػػيف بيػػا ومػػدى مػػا وصػػموا إليػػو مػػف نم ػو
ونض ػػج "النمػ ػو تت ػػداخؿ أطػ ػواره ،ويص ػػعب تحدي ػػدىا ب ػػدءاً ونياي ػػة ،فيػ ػو ينس ػػاب ف ػػي ك ػػؿ

متكامؿ يصعب الفصػؿ بػيف أج ازئػو ،وتحديػد معػالـ التمييػز الدقيقػة فػي مراحمػو"  .قػورة،

.)154 :1985

 .2أف تكػػوف لغتيػػا لفظ ػاً وأسػػموباً ممػػا يفيمػػو المػػتعمـ المعنػػي بيػػا ،ويناس ػب مسػػتوى نضػػجو
المغوي.

 .3أف تعمؿ المتوف التعميمية عمى تحقيػؽ أىػداؼ الػدرس الػذي سػيقدمو ،سػواء كانػت أىػدافاً
تثقيفية أـ أىدافاً تعميمية.

 .4أف يكػػوف طوليػػا مناسػػباً ،بحيػػث ال تسػػتغرؽ وقت ػاً طػػويالً فػػي قراءتيػػا أو سػػماعيا ،حيػػث
معروؼ أف مقدرة األطفاؿ في ىػذه السػف عمػى االسػتماع واإلنصػات تكػوف ضػعيفة ،وأف
طوؿ المتوف التعميمية يكوف مدعاة لمسأـ والممؿ واالنصراؼ عنيا.
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 .5أف تكػوف معانييػا واضػحة ،وأسػػموبيا سػيالً ،شػائقاً ،بحيػث تمكػػف المسػتمع مػف متابعتيػػا،
وفيـ مضمونيا.

 .6أف تكػػوف مرتبط ػػة بموض ػػوع ال ػػدرس ارتباطػ ػاً وثيقػ ػاً حت ػػى يمك ػػف االس ػػتفادة مني ػػا كطريق ػػة
تػػدريس يمكػػف توظيفيػػا فػػي شػػرح الػػدروس ،لػػذلؾ يمػػزـ المعمػػـ أف يقػػوـ بتحميػػؿ مضػػموف
الدرس بشكؿ مناسب ثـ اختيار المتف التعميمي المناسب الذي يعالج مضموف الدرس.

 .7أف تكػػوف ذات فكػرة واضػػحة يسػػتطيع المػػتعمـ أف يػػدركيا ،بعيػػدة عػػف اإلبيػػاـ ،وأف تكػػوف
طبيعية في تسمسميا بعيدة عف التكمؼ.

 .8تشػػتمؿ عمػػى ألفػػاظ وتراكيػػب ومفػػردات جديػػدة تثػػري مػػف محصػػوليـ المغػػوي ،وتخم ػو مػػف
األلفاظ المبتذلة والغريبة.

تدريس المتون التعميمية:

ترى الباحثة أف الطريقة التي يتـ بيا تدريس المتوف التعميمية ترتبط ارتباطاً كبي اًر بنجاحيا

أو فشميا في تحقيؽ أىداؼ الدرس المرجوة والمحددة مسبقاً ،وليذا فإنو تقع عمى المعمـ مسؤولية
كبيرة في اتباع طريقة تتناسب مع خصائص طالبو ،كمستواىـ العمري أو العقمي والتعميمي
وقدراتيـ المغوية.

والطريقة الناجحة ىي التي تثير دافعيتو نحو التعمـ وتدفعو إلى التفاعؿ والمشاركة.
ويمكف إتباع الخطوات اآلتية كطريقة في تدريس المتوف التعميمية وتوظيفيا:

أوالً :التييئة والتمييد:
ويػػتـ ذلػػؾ بوضػػع الطػػالب فػػي حال ػػة اسػػتعدادية تثيػػر فػػييـ اإلصػػغاء ،واالنتبػػاه ،وتثي ػػر

اىتماميـ ،ويكوف ذلؾ مف خالؿ:

 .1طػػرح مجموعػػة مػػف األسػػئمة التػػي تنشػػط الػػذاكرة ،وتوجػػو انتبػػاىيـ إلػػى موضػػوع الػػدرس،
فينحصر تفكيرىـ في ذلؾ االتجاه.

 .2عرض وسيمة إيضاح تتصؿ اتصاالً مباش اًر بموضوع الدرس.

ثانياً :اإللقاء:

يعػػد اإللقػػاء عنص ػ اًر مػػف أىػػـ عناصػػر نجػػاح المعمػػـ فػػي تػػدريس المػػتف التعميمػػي ،وعمػػى

اكتافو يتوقؼ تقبؿ الطالب لو ،وانتباىيـ غميو ،وفيميـ ،واستمتاعيـ بو.

وعم ػػى المعمػ ػػـ أف ي ارع ػػي أف يكػػػوف اإللقػ ػػاء طبيعيػ ػاً ،ال تكمػ ػػؼ في ػػو ،وال صػ ػػنعة ،ممػ ػػثالً

لمعناىا ،مثي اًر اىتماـ الطالب وانتباىيـ وذلؾ بوضوح الصوت ،وحسف األداء ،وتمثيؿ المعنى.
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حيث أف تحقيؽ األىداؼ يتوقؼ إلى حد كبير عمى حسف اإللقاء فيناؾ كثير مف المتوف

الجميمة ذات المغزى تفقد جماليا ،واإلحساس بمغزاىا ،إذا ألقاىا عمييـ مف ال يجيد اإللقاء ،بؿ
يصؿ األمر إلى حد النفور منيا وكراىة ما توحي بو مف مغزى وفكرة.
ثالثاً :المناقشة:
بعد إلقاء المدرس لممتف التعميمي ،يجب عميو أف يستغؿ ىذه الفرصة في استمالة التالميذ

إلى الحديث عما استمعوا إليو ،وقد يأخذ ذلؾ أشكاالً عدة ،منيا أف يمقي المدرس مجموعة مف
التساؤالت ،يجيب عمييا التالميذ ،ومناقشة حوؿ الفكرة الرئيسية التي يدور حوليا المتف

التعميمي ،يعقب ذلؾ حوار ومناقشة حوؿ القيـ ،المعمومات ،الحقائؽ التي تتضمنيا.

ويستغؿ المعمـ المناقشة لشرح بعض المفردات المغوية الجديدة أو بعض األساليب وألواف

الجماؿ المتنوعة.

رابعاً :المتابعة والتقويم.
تعتبر مرحمة المتابعة والتقييـ مف أىـ المراحؿ ،فمف خالؿ المتابعة يتمكف المعمـ مف
جمع البيانات عف طالبو ومستوى فيميـ وذلؾ مف خالؿ مجموعة مف المؤشرات كاستجاباتيـ
عمى أسئمتو المطروحة أو تعميقيـ عمى موضوع الدرس أو طرحيـ لألسئمة.

أما عممية التقويـ فيي عممية إصدار حكـ عمى مدى تقدـ المتعمميف نحو بموغ األىداؼ
التي تـ تحديدىا والتخطيط ليا الظاىر وآخروف.)11: 1999 ،
وعممية التقويم تتم في جميع مراحل العممية التعميمية ,وليا ثالثة أنواع:
 التقويـ القبمي.
 التقويـ التكويني البنائي).
 التقويـ الختامي.

ويحقق التقويم مجموعة من الوظائف أىميا (الظاىر وآخرون)44 :3999 ,
 التعرؼ عمى تعمـ التمميذ ،ومراقبة تقدمو وتطوره خطوة بخطوة.
 إثارة دافعية المتعمـ لمتعمـ ،واالستمرار فيو عف طريؽ تعريفو بنتائج تعممو ،واعطائو فكرة
واضحة عف أدائو.

 مساعدة المعمـ عمى تحسيف أسموبو ،إيجاد طرؽ تدريس بديمة.

 تحديد الخمؿ في تعمـ التمميذ ،تمييداً لربطو بالمعمـ أو المتعمـ أو المنياج.
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الفرق بين األناشيد والمحفوظات والمتون التعميمية:
قامت الباحثة سابقاً بتعريؼ المتوف التعميميػة وعػرض أنواعيػا ،وتحديػد سػماتيا .وتخػتمط

المفػػاىيـ عمػػى الدارسػػيف فتتشػػابو عمػػييـ المتػػوف الشػػعرية مػػع المحفوظػػات واألناشػػيد ،ليػػذا قامػػت
الباحثة بالتفريؽ بينيـ .
أوالً :األناشيد:
األناشػػيد قطػػع شػػعرية سػػيمة ،تصػػم لإللقػػاء الجمعػػي ،وتػػنظـ عمػػى طريقػػة خاصػػة مػػف

النظـ والقوافي ،ويكوف ليا غرض محدود ،ويمكف تمحينيا .مغمي)47 :1999 ،

ويصػػفيا آخػػروف بأنػػو قطػػع شػػعرية مختػػارة قابمػػة لمتمحػػيف والغنػػاء تثيػػر حمػػاس التالميػػذ،

وتنمػػي فػػييـ انتمػػاءىـ لػػوطنيـ وواقعيػػـ ،وينشػػدونيا فػػي المناسػػبات الدينيػػة والوطنيػػة واالجتماعيػػة
الدليمي والوائمي.)31 : 2223 ،

فاألناشػػيد ىػػي تمػػؾ القطػػع الشػػعرية التػػي يتحػػرى فػػي تأليفيػػا السػػيولة وتنظيميػػا تنظيم ػاً

خاص ػاً ،وتصػػم لإللقػػاء الجمعػػي وىػػي لػػوف مػػف أل ػواف األدب محبػػب إلػػى التالميػػذ ،يقبمػػوف عمػػى
حفظيا والتغني بيا فرادى أو جماعات مدكور.)213: 2222 ،

والمالحظ في األناشيد أنيا تتصؿ بمناسبات ،وموضوعات إسالمية عامة تتصؿ بالكوف

واإلنس ػػاف والحي ػػاة ،حي ػػث أف األناش ػػيد يمك ػػف أف تس ػػاعد ف ػػي إحي ػػاء المواس ػػـ الخاص ػػة ،كاألعي ػػاد
والحفالت ،لذلؾ يمكف استغالؿ كؿ مناسػبة أو عيػد وتعمػيـ التالميػذ النشػيد المناسػب لػو ،كالنشػيد

الوطني في عيد االستقالؿ .مغمي.)48 :1999 ،

وتحقػػؽ األناشػػيد الكثيػػر م ػػف األىػػداؼ المغويػػة والتربوي ػػة ،وتعػػالج الخجػػؿ ،واالنطوائي ػػة،

واالنعزاليػػة لػػدى الكثيػػر مػػف التالميػػذ ،وتػػدفع بيػػـ إلػػى تجويػػد النطػػؽ وسػػالمة المغػػة ،وانيػػا كػػذلؾ

تحرؾ دوافع التالميذ نحو عمؿ الخير ،زيادة عمى ما تبعثو فييـ مف السرور.

ولك ػػي يك ػػوف النشػ ػػيد ناجحػ ػاً ،ويػ ػػؤدي الغ ػػرض المطمػ ػػوب من ػػو يجػ ػػب أف يك ػػوف متص ػ ػالً

بمناسبات عامة دينية ،أو وطنية ويمبي حاجات التالميذ ومناسباتيـ كأناشيد األلعػاب والػرحالت،
كذلؾ عند اختيار النشيد يراعي أف التمميذ الطفؿ ينفر مف أي نص ال يفيمو ،فال بػد عنػد تػأليؼ

األناشيد أو اختيارىا ،أف تكػوف فكرتيػا جميمػة ،موسػيقاىا عذبػة ،ألفاظيػا سػيمة .مغمػي:1999 ،
.)48
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ثانياً :المحفوظات:

ىي قطع أدبية موجزة تكوف عمػى شػكؿ شػعر أو نثػر أو قػرآف أو حػديث ،يكمػؼ التالميػذ

بحفظيػػا أو حفػػظ جػػزء منيػػا بعػػد د ارسػػتيا وفيميػػا ،وتتضػػمف المحفوظػػات عػػدة أفكػػار قيمػػة وىػػي
مصوغة بأسموب جميؿ ذي إيقاع موسيقي مؤثر.
ويص ػػفيا آخ ػػروف بأني ػػا" :القط ػػع األدبي ػػة الم ػػوجزة  -ش ػػع اًر ك ػػاف أو نثػ ػ اًر – الت ػػي يدرس ػػيا

التالميذ ويكمفوف بحفظيا بعد دراستيا وفيميا" مدكور)215: 2222 ،

وقطع المحفوظػات تختػار عػادة مػف عيػوف األدب ،لمػذوؽ دخػؿ كبيػر فػي اختيارىػا ،فييػا

حكمػػة ،ومثػػؿ ،أخػػالؽ ،عواطػػؼ ،فيػػي تربػػي فػػي التمميػػذ الػػذوؽ وادراؾ الجمػػاؿ ،وتعممػػو األدب
والفضيمة وتنير أفكاره وتثري معرفتو .مغمي.)49 :1999 ،
واختيػػار المحفوظػػات يخضػػع إلػػى مجموعػػة مػػف األسػػس التػػي يجػػب مراعاتيػػا ،ومػػف ىػػذه

األسػػس تالؤميػػا مػػع أفكػػار التالميػػذ ،ومسػػتوياتيـ العقميػػة ،إذ يجػػب أف تكػػوف بعيػػدة عػػف التعقيػػد،
وخالية مف األلفاظ الغريبة ،وأنيا يجب أف تنمي اإلحساس بالجماؿ ،وأف تكوف مناسبة مف حيػث

الطوؿ والوزف الشعري المختار.

والمحفوظػػات تختمػػؼ عػػف األناشػػيد حيػػث إنػػو ال يقصػػد تمحينيػػا أو أداؤىػػا مسػػرحياً ،إنمػػا

ييدؼ درس المحفوظات إلى زيادة الثروة المغوية والفكرية.

أما المتوف التعميمية فإف سيولتيا وعذوبػة ألفاظيػا وبسػاطة أفكارىػا مسػتمدة مػف األناشػيد
إال أنيػ ػػا غيػ ػػر مرتبطػ ػػة بالمناسػ ػػبات س ػ ػواء الوطنيػ ػػة أو الدينيػ ػػة ،وانمػ ػػا تتنػ ػػاوؿ خب ػ ػرات ومعػ ػػارؼ
وموضوعات متنوعة يعد اكتسابيا ىدفا ميما .كما أف المتوف التعميمية تتفؽ مع المحفوظات فػي

فكػ ػرة الي ػػدؼ التعميم ػػي التثقيف ػػي إال أف المحفوظ ػػات تك ػػوف أش ػػمؿ في ػػي تتض ػػمف لآي ػػات القرآني ػػة
واألحاديث الشريفة وقصائد مف عيوف األدب العربي.
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المحور الثاني :االستماع

يتنػػاوؿ ىػػذا المحػػور فػػي البدايػػة مفيػػوـ المغػػة والتواصػػؿ المغػػوي ،والعالقػػة التكامميػػة بػػيف
فنوف المغة ،ثـ يتناوؿ مفيوـ االستماع وطبيعتو ،وأىميتو في حياة الفػرد والمجتمػع ،وأىػـ ميا ارتػو
ثـ معوقات االستماع الفعاؿ.

أوالً :المغة والتواصل المغوي.

تعرؼ المغة عمى أنيا  :رموز منطوقة أو مكتوبة اتفؽ عمييا مجموعة مػف البشػر لتكػوف

وسيمة اتصاليـ وتفاىـ أبو الييجاء. )17 :2222 ،
ولقد ميز عمماء المغة بيف نوعيف مف المغة الصوتية:

 .1المغة الطبيعية  -االنفعالية  -الوجدانية  :)Evocativeوىػي المغػة التػي يعبػر لإلنسػاف
مف خالليا عف انفعاالتو المختمفة.

 .2المغة الرمزية  :)Symbolicوىي لغة التفكير واإلدراؾ ،وىي المغة التي خص اهلل
اإلنساف بيا دوف غيره مف المخموقات.

والمغة ىي نظاـ عرفي مكوف مف رموز وعالمات يسػتغميا النػاس فػي االتصػاؿ ببعضػيـ

البعض وفي التعبير عف أفكػارىـ أوىػي األصػوات التػي يحػدثيا جيػاز النطػؽ اإلنسػاني ،وتػدركيا
األذف فتؤدي عمى دالالت اصطالحية معينة في المجتمع المعيف فضؿ اهلل.)16 : 1998،

أما عمماء النفس فيعرفوف المغة "الوسيمة التي يمكف مف خالليا تحميؿ أي صورة أو فكرة

ذىنيػػة إلػػى أجزائيػػا وخصائصػػيا والتػػي يمكػػف تركيػػب ىػػذه الصػػورة مػرة أخػػرى فػػي أذىاننػػا وأذىػػاف

غيرنا بوساطة تأليؼ كممات في تركيب خاص" بدير وصادؽ.)7 :2222 ،
وتظير أىمية المغة في جوانب ومجاالت عدة فيي:
 .1مظير مف مظاىر السموؾ البشري اإلنساني.

 .2وسػػيمة لنقػػؿ المعمومػػات واألفكػػار والمشػػاعر ،فاأللفػػاظ مفتػػاح التفكيػػر ،والمغػػة ىػػي التػػي
تكوف المفاىيـ لمتعبير عف ىذه األفكار.

 .3المغة أداة اتصاؿ وتواصؿ بيف الفرد والجماعة لمتعبير عف حاجػاتيـ وىػذا مػا قصػده ابػف
جني عندما قاؿ " أصوات يعبر بيا كؿ قوـ عف أغراضيـ" فيػي عامػؿ مػف عوامػؿ ربػط

الفرد مع الجامعة.

وىكػػذا فػػإف المغػػة تػػؤدي وظػػائؼ كثيػرة فينػػاؾ الوظيفػػة االجتماعيػػة باعتبارىػػا أداة اتصػػاؿ

وتواص ػػؿ ،ووظيف ػػة عقمي ػػة باعتب ػػار أني ػػا أداة لتك ػػويف المف ػػاىيـ ،وك ػػذلؾ وظيف ػػة نفس ػػية ألني ػػا أداة
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لمتعبير عف النفس والوجداف ،ووظيفة جمالية كوسيمة لمتعبير عف التذوؽ والحس الجمالي ويظير

ذلؾ في إبداعات الكتاب والشعراء واألدباء.

وعمميػػة اكتسػػاب المغػػة أو النم ػو المغػػوي تتػػأثر بعوامػػؿ كثي ػرة منيػػا مػػا ى ػو عفػػوي ي ػرتبط

بالحالػػة الصػػحية لمطفػػؿ ونضػػج األعضػػاء الحس ػػية المرتبطػػة بػػالكالـ ،ومنيػػا مػػا ى ػو اجتم ػػاعي

م ػرتبط ببيئػػة الطفػػؿ ،ومنيػػا مػػا ى ػو نفسػػي ي ػرتبط\ باالسػػتقرار واالطمئنػػاف النفسػػي باإلضػػافة إلػػى
عوامؿ الذكاء والجنس واالستعداد الشخصي لمطفؿ وميوؿ ذاتية بدير وصادؽ.)7 :2222،
والمغة تتطمب االتصاؿ ،واالتصاؿ المغوي ىو تفاعؿ بػيف فػرد وآخػر أوبػيف مجموعػة مػف
األفراد ومجموعة أخرى تتضمف المشاركة في خبرة ،ويترتب عمييا تعديؿ في سموؾ الفرد.
وعممية االتصاؿ المغوي ليا عناصر أساسية ىي فضؿ اهلل:)23 :1998 ،

 .1المرسل :صاحب الرسالة ويمكف أف يكوف فرداً أو مجموعة مف األفراد ييدؼ إلى التأثير
في اآلخريف أو مشاركة غيره في أفكار أو اتجاىات معينة أو إكسابو خبرة معينة.

 .2المستقبل :الفرد أو الجماعة التي يوجو إلييا المرسؿ رسالتو بيدؼ تعديؿ سموكو .وال
تكتمؿ عممية االتصاؿ المغوي بيف المرسؿ والمستقبؿ إال بوجود عنصريف آخريف مكمميف
ومتداخميف ىما الرسالة والوسيمة .

 .3الرسالة :مجموعة األلفاظ والجمؿ التي تحمؿ األفكار والمعمومات والحقائؽ والمفاىيـ
واألحاسيس واالتجاىات والميارات التي يرغب المرسؿ في توصيميا إلى المستقبؿ.
وىناك شروط لمرسالة منيا :أف تكوف لغتيا مناسبة ،وخالية مف الصعوبات حتى يفيميا

المستقبِؿ مف دوف غموض ،كما وينبغي أف تُنقؿ في الوقت المناسب حتى تؤدى اليدؼ
المطموب.
 .4الوسيمة :األداة التي يتـ عف طريقيا نقؿ الرسالة مف المرسؿ إلى المستقبؿ .الشكؿ رقـ
 1يوض

عناصر االتصاؿ المغوي )

22

شكل ( )3عناصر االتصال المغوي

ويتمثؿ عادة المرسؿ والمستقبؿ في العممية التعميميػة بػالمعمـ والتمميػذ فكالىمػا متػداخالف

في عممية االتصاؿ المغوي.

والمغػػة ليػػا أربعػػة أنػواع مػػف الميػػارات ممثمػػة فػي االسػػتماع والمحادثػػة والميػػارات القرائيػػة وثػػـ

الكتابية ،وىي أركاف االتصاؿ المغوي وىي متصمة ببعضيا البعض متأثرة ومؤثرة.

وىذه النظرة التكاممية لفنوف وأركاف االتصاؿ المغوي تنبع مف كوف المغة كػائف حػي يػؤثر
ك ػػؿ جان ػػب م ػػف جوانب ػػو ف ػػي الجوان ػػب األخ ػػرى ويت ػػأثر ب ػػو الش ػػكؿ رق ػػـ  2يوضػ ػ
األساسية لمغة و تدرجيا ) .

شكل ( )1تدرج ميارات المغة
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المي ػػارات

يظيػر لنػػا مػف الشػػكؿ أف ميػارة االسػػتماع ىػي أوؿ ميػػارة يػتـ تعمميػػا إلتقػاف المغػػة ،يمييػػا

التحدث ،فالقراءة ثـ الكتابة.

وتعد ميارات االستماع أـ الميارات؛ ألنيا تؤثر باإليجاب أو بالسمب في بػاقي الميػارات

وتتأثر بيا ،فالطفػؿ الػذي يولػد وقػد فقػد القػدرة عمػى السػمع فإنػو لػف يسػتطيع التحػدث ،وأيضػاً مػف

امتمؾ ميارات االستماع الجيد ال بد أف يكوف قارئاً وكاتباً ومتحدثاً جيداً .

"حيث يقوـ الطفؿ بتخزيف األحرؼ والمقاطع والمفردات والجمؿ ،ومف ثـ يؤدي ذلؾ إلػى

المفػػظ والمحادثػػة ،بعػػد ذلػػؾ يػػتعمـ القػراءة وىػػي عمميػػة بحاجػػة إلػػى تخطػػيط لتوضػػي رسػػوـ أشػػكاؿ
األحرؼ والكممات ويشكؿ ذلؾ ارتباط الحرؼ مع الشكؿ أف الصورة وبعػدىا تػأتي مرحمػة الكتابػة"
عبد اليادي وآخروف.)27 : 2223،

وميػػارة االسػػتماع مػػف الميػػارات اليامػػة فػػي العمميػػة المغويػػة حيػػث اعتمػػد القػػدماء عمػػى
سماع الروايات لنقؿ التراث مف الماضي إلى الحاضر " لقد نقؿ العرب تراثيـ الضخـ عف طريؽ

الرواية والنقؿ وىي في األصؿ طريقة سماعية " اسماعيؿ)93 : 2225 ،
ثانياً :االستماع:

تعددت أقواؿ الباحثيف وتعريفاتيـ عف االستماع وطبيعتو.
 -فاالستماع عند مدكور ىو فف يشتمؿ عمى عمميػات معقػدة ،فإنػو لػيس مجػرد سػماع ،إنػو

عمميػ ػػة يعطػ ػػي فييػ ػػا المسػ ػػتمع اىتمام ػ ػاً خاص ػ ػاً وانتباى ػ ػاً مقصػ ػػوداً لمػ ػػا تتمقػ ػػاه أذنػ ػػو مػ ػػف

األصوات .مدكور)62 :2222 ،

 ويع ػ ػ ػػرؼ بأن ػ ػ ػػو " :في ػ ػ ػػـ الك ػ ػ ػػالـ واالنتب ػ ػ ػػاه إل ػ ػ ػػى ش ػ ػ ػػيء مس ػ ػ ػػموع مث ػ ػ ػػؿ االس ػ ػ ػػتماع إل ػ ػ ػػىمتحدث" .طعيمة ومناع)79 :2221،

 -وىو "عممية إنصات وفيـ وتفسير ونقد وتوظيؼ" البجة.)25: 2221،

بينمػػا عرفػػو الػػبعض أنػػو "نشػػاط ذىنػػي ولػػيس أذني ػاً فقػػط ،حيػػث يػػتـ عػػف طريقػػة معالجػػة

األص ػوات المسػػتقبمة وتحويميػػا إلػػى كممػػات وجمػػؿ حتػػى يػػتمكف السػػامع مػػف إعطػػاء معنػػى ليػػذه

األصوات" أبولبف وسنجي.)224 : 2228 ،

وىو" :عممية عقمية منظمة ومقصودة تعتمد عمػى التركيػز واالنتبػاه ،بقصػد فيػـ المسػموع

وتحميمو ونقده واستيعابو" .سعيد.)86 : 2227 ،

ويػػرى الزى ارنػػي أف االسػػتماع ال يقتصػػر عمػػى اسػػتقباؿ الصػػوت المسػػموع وادراؾ معػػاني

الكممات والجمؿ فحسب ،بؿ يتعدى ذلؾ إلى االندماج الكامؿ بيف المتكمـ والمسػتمع ،كمػا يحتػاج
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إلى بذؿ الجيد الذىني حتى يستخمص المعمومات ويفندىا ويحمميا وبالتػالي يتفػؽ مػع المػتكمـ فػي

رأيو أو يختمػؼ معػو ،فاالسػتماع أداء متكامػؿ يتطمػب توظيػؼ حػواس البصػر والسػمع والعقػؿ فػي
متابعػػة المػػتكمـ ،وفيػػـ مػػا يػػتكمـ بػػو ،وتحديػػد أفكػػاره واسػػترجاعيا واجػراء عمميػػة الػربط بػػيف األفكػػار
المتعػػددة وىػػذا مػػا يحػػتـ االىتمػػاـ بػػو وتػػدريب التالميػػذ عمػػى إتقػػاف ميا ارتػػو وفػػؽ األسػػس العمميػػة

والتربوية .الزىراني.)219: 2228 ،

وتػػرى الباحثػػة أف االسػػتماع ىػػو :عمميػػة حسػػية عقميػػة مقصػػودة تبػػدأ باسػػتقباؿ األص ػوات

واعمػػاؿ الفكػػر فييػػا وتتضػػمف مجموعػػة مػػف العمميػػات العقميػػة كػػاإلدراؾ والفيػػـ والتحميػػؿ والتفسػػير
والتطبيؽ والنقد ،وتتطمب االنتباه والتركيز.
ويظير لنا الفرؽ جمياً بيف السمع والسماع واالستماع واإلنصات واإلصغاء ،فالسػمع ىػو

حاسة مف حواس اإلنساف ،يولد اإلنساف مزوداً بيا.

أمػػا السػػماع في ػو" :عمميػػة فسػػيولوجية يتوقػػؼ حػػدوثيا عمػػى سػػالمة حاسػػة السػػمع وىػػي

األذف" شحاتة )75 :1992،وىو وصوؿ واستقباؿ األذف لألصوات دوف إعارتيا إلى اىتماـ أو
إعماؿ الفكر فييا.

أما االستماع كما ذكر سابقاً :فيو عممية استقباؿ األصوات بطريقة مقصودة مع التركيز

واالنتبػػاه واعمػػاؿ العقػػؿ حيػػث تتضػػمف إدراؾ الرمػػوز المغويػػة وفيػػـ معانييػػا وتفسػػيرىا ،ثػػـ تفاعػػؿ
الخبرات بيف المرسؿ والمسػتقبؿ ،وأخيػ اًر عمميػة النقػد والتقػويـ واصػدار األحكػاـ وىنػا يظيػر الفػرؽ
بيف السماع واالستماع ،فالسماع أمر فطري آلي ،أما االستماع فيو ميارة تكتسب وتعمـ.

أمػػا اإلنصػػات في ػو مداومػػة االسػػتماع وال فػػرؽ بينيمػػا فػػي طبيعػػة األداء إنمػػا الفػػرؽ فػػي

الدرجػػة ،فاإلنصػػات ى ػو االسػػتماع فػػي أعمػػى درجاتػػو ،فاإلنصػػات ى ػو اسػػتقباؿ الصػػوت مػػع شػػدة
االنتباه والتركيز مف أجؿ ىدؼ مرسوـ وغرض محقؽ مدكور.)62 : 2222 ،

ونظ اًر ألف اإلنصات أعمى درجة مف االستماع فقد أمر سبحانو وتعالى الناس بػو عنػدما

يسػػتمعوف إلػى القػرآف الكػريـ ،قػػاؿ تعػػالى" :واذا قػػرئ القػرآف فاسػػتمعوا لػػو وانصػػتوا لعمكػػـ ترحمػػوف"
األعراؼ.)224 :

أمػػا مرتبػػة اإلصػػغاء :فيػػي حالػػة التفاعػػؿ مػػع الصػػوت بقمػػب اإلنسػػاف وعقمػػو ومش ػػاعره

وجوارحو تأمؿ قوؿ اهلل تبارؾ وتعالى "إف تتوبا إلى اهلل فقد صغت قموبكما" سورة التحريـ) 4 :

ثالثاً :مكونات عممية االستماع:

االسػػتماع يحتػػاج إلػػى أداء متكامػػؿ بػػيف حاسػػتي السػػمع والبصػػر وبػػيف العقػػؿ ،فػػاألمر ال

يقتصػػر عمػػى اسػػتقباؿ األص ػوات وادراؾ معانييػػا ،إنمػػا يحتػػاج إلػػى بػػذؿ مجيػػود ذىنػػي فػػي فيػػـ
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المغزى مػف كػالـ المتحػدث وتقويمػو ونقػده وربطػو بػالخبرات الذاتيػة لممسػتمع ومػف ثػـ إبػداء اتجػاه

معػ ػػيف نح ػ ػو حديثػ ػػو .ولقػ ػػد تعػ ػػرض بعػ ػػض البػ ػػاحثيف لمكونػ ػػات االسػ ػػتماع ،فحددىا اسػ ػػماعيؿ،
 ) 2225:121فيما يمي:

 دقة االستماع واالنتباه المركز .
 فيـ الموضوع فيماً شامالً .

 تدويف الحديث أو موضوع االستماع .

وحدد البجة ) 34 : 2221،أساسيات االستماع فيما يمي:
 التحضير لالستماع .

 تدويف مالحظات أثناء االستماع .
 مراجعة المدونات .

 استخالص األفكار الرئيسة .

وأجمل ( بدير ,صادق )77 : 1000,مكونات عممية االستماع بالنقاط اآلتية :





فيـ المعنى اإلجمالي.
تفسير الحديث ،والتفاعؿ معو.
تقويـ ونقد الحديث.
ربط المضموف والمستقبؿ بالخبرات الشخصية .

أي أف عممية االستماع تتكوف مف عناصػر وأركػاف أساسػية ال بػد مػف توافرىػا كػي يكػوف

استماعاً جيداً محققاً لألىداؼ.

وبعد االطالع عمى مكونات االستماع عند مختمؼ التربوييف والباحثيف توصمت الباحثة

إلى أف عممية االستماع البد أف يتحقؽ فييا ما يمي:
 .3الدقة في االستماع واالنتباه المركز:

حي ػػث الق ػػدرة عم ػػى متابع ػػة م ػػؤثر ص ػػوتي مع ػػيف ،ض ػػمف مجموع ػػة كبيػ ػرة م ػػف الم ػػؤثرات

الصػػوتية التػػي قػػد تك ػػوف معوقػػات لعمميػػة االس ػػتماع ،فتتجمػػى القػػدرة ل ػػدى المسػػتقبؿ فػػي االنتب ػػاه
المركػػز لمصػػدر الصػػوت المقصػػود ،االنتبػػاه المركػػز عميػػو فػػاألمر يتطمػػب انػػدماج بػػيف حاسػػتي
السمع والبصر حيث دقة في االستماع ،شدة في االنتباه ،وحػدة فػي البصػر ،كمػا يتطمػب التمييػز

بيف النغمات الصوتية كؿ ىذه مؤشرات ال بد أف يمتمكيا المستمع الجيد.
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 .1فيم المعنى اإلجمالي:
والمقصود بو ىو فيـ المعاني األساسية ،مف خالؿ معرفة الكممات التي يسمعيا ،والقػدرة

عمى فيـ األفكار المطروحة ،والقدرة عمى متابعة أفكار المتحدث مػف خػالؿ حديثػو ،والقػدرة عمػى
تمييز ما لو عالقة مباشرة بالموضوع فكرة أساسية) واألفكار الفرعية.
 .1فيم الموضوع فيماً شامالً:

فػالفيـ عمميػة ذاتيػة تختمػؼ مػف شػخص آلخػر ،كمػا أنػو ال يمكننػا الحكػـ عمػى مػدى فيػػـ

الس ػ ػ ػ ػػامع لم ػ ػ ػ ػػادة الح ػ ػ ػ ػػديث إال إذا اس ػ ػ ػ ػػتطاع إتق ػ ػ ػ ػػاف جوان ػ ػ ػ ػػب مياري ػ ػ ػ ػػة معين ػ ػ ػ ػػة تتمث ػ ػ ػ ػػؿ فيم ػ ػ ػ ػػا
يمي اسماعيؿ:) 121: 2225،
 .1التحميؿ.

 .2التفسير.
 .3الموازنة.

 .4النقد والتقويـ.
 .5تكوف اتجاه ما.

 .4تكامل خبرات المتحدث والمستمع:
حيػػث مػػف الطبيعػػي بعػػد أف قػػاـ المسػػتمع بعمميػػة تجميػػع المعمومػػات وتحميميػػا وتفس ػيرىا

ونقدىا وتكويف اتجاه نحوىا يتحقؽ لديو عممية "اختمار فكرة الموضوع في ذىنو" .وحقؽ التكامػؿ
مع خبراتو ومعموماتو وأفكاره الذاتية.
 .4تدوين موضوع االستماع:
عممي ػػة الت ػػدويف م ػػف المي ػػارات اليام ػػة حي ػػث ي ػػدوف المس ػػتمع النق ػػاط اليام ػػة أو عناص ػػر
الموضػػوع وأفكػػاره الميمػػة  ،وتظيػػر عمميػػة التػػدويف بشػػكؿ أكبػػر لػػدى الطمبػػة فػػي مرحمػػة الثانويػػة
والمرحمػػة الجامعيػػة ،وال بػػد مػػف تعويػػد األطفػػاؿ منػػذ الصػػغر عمػػى عمميػػة التػػدويف ،لكػػي تتحقػػؽ

الفائدة المرجوة مف موضوع االستماع.
رابعاً :أىمية االستماع:

ذكر القرآف الكريـ السمع قبؿ البصر في عدة آيات منيا:
" .1إف اهلل كاف سميعاً بصيرا" النساء ،آية)58 :

 .2وجعؿ لكـ السمع واألبصار واألفئدة لعمكـ تشكروف" النحؿ ،آية )78
 .3أسمع بيـ وأبصر يوـ يأتوننا" مريـ ،آية)38 :
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 .4إنا خمقنا اإلنساف مف نطفة أمشاج نبتميو فجعمناه سميعاً بصيرا" اإلنساف ،آية)2 :

واف دؿ عمػػى شػػيء فإنمػػا يػػدؿ عمػػى أىميػػة االسػػتماع ،حيػػث خػػص اهلل السػػمع بمجموعػػة

مف المزايا منيا وتجمميا الباحثة في النقاط اآلتية :
 .1أوؿ وسيمة تعمؿ عند اإلنساف.

 .2حاسة السمع تعمؿ في جميع االتجاىات ،فاإلنساف يسػمع كػؿ مػا يقػاؿ مػف حولػو ،سػواء
كاف قريباً أـ بعيداً ،وليس كالبصر حيث ال يرى اإلنساف إال مف كاف عمى اتجاه عينيو.

 .3السمع يعمؿ في حاؿ اليقظة أو النوـ ،وليس ليا غطاء عمييا ،كالعيف يغطييا الجفف.
 .4السمع يعمؿ بإرادة اإلنساف أو دوف إرادتو ،فإنساف يسمع ما يرغب وما ال يرغب.

وجميع ىذه المزايا جعمت اإلنساف يستمع أكثر ما يرى أو يقرأ ،وىذا مػا يجعػؿ االسػتماع

في مقدمة فنوف المغة األربعة قبؿ التحدث والقراءة والكتابة.

كما أف االسػتماع ىػو أوؿ اتصػاؿ لمطفػؿ مػع المغػة ،فالطفػؿ قبػؿ أف يتحػدث يسػتمع إلػى

الكالـ ،وال يستطيع التحدث إال بعد فيـ بعض مدلوالت الكممات ،فاالستماع يمعب دو اًر كبيػ اًر فػي
حياة اإلنساف منذ صغره ،وتمخص الباحثة دور االستماع فػي حيػاة االنسػاف والمجتمػع فػي النقػاط

اآلتية:

 .1يمكف المستمع مف اكتساب مجموعػة مػف األفكػار واالتجاىػات والمفػاىيـ التػي تقػوده إلػى
اكتساب الخبرات وتبني القيـ.

 .2تنمي ػػة إدراؾ المس ػػتمع ،حي ػػث أف تكػ ػرار عممي ػػة االس ػػتماع ،تمك ػػف اإلنس ػػاف م ػػف اكتس ػػاب
ميارات الفيـ واالستيعاب والتفسير والتحميؿ ونقد الكالـ وتقويمو وتكويف اتجاه نحوه.

 .3االستماع يعمؿ عمى إثػراء الحصػيمة المغويػة لممسػتمع بمجموعػة مػف المفػردات والتراكيػب
واألنماط المغوية.

 .4االسػػتماع يػػؤدي ميػػارة وظيفيػػة واجتماعيػػة فػػي حيػػاة اإلنسػػاف ،حيػػث مػػف خاللػػو يتفػػاىـ
اإلنسػػاف مػػع غي ػره ،ويعػػرض فك ػره لآخ ػريف ويسػػمع نقػػد اآلخ ػريف عميػػو ،وىنػػا يظيػػر لنػػا
تبػػادؿ األفكػػار ممػػا يػػؤدي إلػػى نشػػر الثقافػػة والمعرفػػة ،حيػػث أف االسػػتماع والكػػالـ ىمػػا

الوسيمتاف الوحيدتاف لنقؿ التراث والتعميـ عبر األجياؿ.

 .5العمميػػة التعميميػػة تعتمػػد بشػػكؿ أساسػػي عمػػى اسػػتخداـ االسػػتماع فػػي التػػدريس ،فػػالطالب
يقضػػوف معظػػـ وقػػتيـ فػػي المدرسػػة داخػػؿ الحج ػرات الد ارسػػية ،يتمقػػوف العمػػـ مػػف خػػالؿ
السمع ،ليذا جيب تدريبيـ عمى االستماع الجيد وتنمية قدراتيـ عمى التركيز واالنتباه.
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أىداف االستماع:
يعػػرؼ اليػػدؼ عمػػى أنػػو" :تغيػػر سػػموكي لغػػوي نتوقػػع حدوثػػو مػػف المػػتعمـ ،نتيجػػة مػػروره

بخبرات لغوية ،وتفاعمية مع مواقؼ تعميمية معينة" مدكور)64 : 2222 ،

وييدؼ تدريب الطالب الصغار عمى االستماع إلى تحقيؽ عدة اتجاىات وعادات منيا:

البجة) 27: 2221 ،

 تعويدىـ االستماع إلى اآلخريف استماعاً جيداً ليتمكنوا مف فيـ ما يق أر .

 اعتياد تقدير احتراـ آراء اآلخريف ،وأدوارىـ التي يمارسونيا في حجرة الدرس .
 إشعار المتحدث أو القارئ بأنو موضع تقدير واحتراـ مف قبؿ المستمع .

 تكويف األسس األولية لمفكر الناقد المستقؿ عند صغار الدارسيف بمػا يتوافػؽ مػع تفكيػرىـ
ونموىـ العقمي والجسمي .

وىنػػاؾ مػػف ربػػط أىػػداؼ االسػػتماع بقػػدرتيا عمػػى تنميػػة قػػدرات التالميػػذ ف ػي ميػػارات خاصػػة
طعيمة ،مناع) 82 : 2221،
 تنمية قدرات التالميذ عمى استنباط النتائج مما يستمعوف إليو.
 تنمية قدرات التالميذ عمى إدراؾ العالقات بيف أطراؼ الحديث.

 تنمية القدرة عمى فيـ الحديث والربط بيف موضوعو وطريقة عرضو.
 تنمية القدرة عمى تخيؿ أحداث ما يستمعوف إليو .

 تنمية القدرة عمى المشاركة االيجابية في الحديث .

 تنمية القدرة عمى حسف متابعة الحديث وفيـ جوانبو .
 تنمية القدرة عمى التمييز بيف نغمات المتحدث .

 تدريب التالميذ عمى نقد وتحميؿ ما يستمعوف إليو .

 تدريب التالميذ عمى تركيز االنتباه وعزؿ مصادر التشتت.
فاالسػػتماع يحقػػؽ أىػػدافاً كثي ػرة ،وتختمػػؼ ىػػذه األىػػداؼ مػػف مرحمػػة ألخػػرى ،وفيمػػا يمػػي

عرض ألىـ أىداؼ االستماع مف وجية نظر الباحثة :

 .1نمو الميارات األساسية ،واالتجاىػات الضػرورية لعػادات االسػتماع الجيػد ،والػتخمص مػف

عادات االستماع السيء ،حيث يتمكف المسػتمع مػف فيػـ مػا يسػمع ميمػاً سػميماً ،وتفسػير
الحديث المسموع ،وتصنيفو ،والقدرة عمى تحميمو واستخالص األفكار منو.
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 .2تنميػػة قػػدرة المسػػتمع عمػػى المشػػاركة اإليجابيػػة فػػي الحػػديث ،وىػػذا يظيػػر الصػػمة بػػيف فػػف
التحدث وفف االستماع ،كأحد أىـ فنوف االتصاؿ المغوي.

 .3تنمية قدرة الطالب عمى اختزاف ما يستمعوف إليو ،واسترجاعو عند الحاجة إليو.

 .4نمو القدرة عمى تصنيؼ الحقائؽ واألفكار الػواردة فػي المػادة المسػموعة ،والمقارنػة بينيػا،
وايجاد العالقات بيف الكممات والمفاىيـ ،الحقائؽ واآلراء.

 .5تنمية قدة المستمع عمى التخيؿ ،والتذوؽ والتمييز بيف األفكار.

 .6تنمية قدرة المستمع عمى التفكير االستنتاجي والوصوؿ إلى المعاني الفنية في الحديث.
 .7القدرة عمى الحكـ عمى صدؽ المحتوى لممادة المسموعة فػي ضػوء المعػايير الموضػوعية
المتمثمة في نظاـ القيـ والواقع االجتماعي وىدؼ المتحدث مف الحديث.

 .8القدرة عمى استخالص النتائج والتنبؤ بما سيقاؿ.

 .9تنمية اتجاىات إيجابية كاحتراـ اآلخريف وعدـ إظيار الممؿ ،وعدـ مقاطعة المتحدث.
أنواع االستماع:
تع ػػددت أنػ ػواع االس ػػتماع ،واختمف ػػت وفقػ ػاً لمع ػػايير مختمف ػػة ،مني ػػا الحج ػػـ ومني ػػا عنص ػػر

المواجية بيف طرفي عممية االستماع ،ومنيا حسب الغرض مف االستماع  .وتجمميا الباحثػة فػي

األنواع اآلتية:

أوال  :وفقًا لمحجم:

 ا ستماع ذاتي :وىو االتصاؿ لمعقؿ الالشعوري لعممية التحدث مع النفس ولعممية التذكر
التأممي.

 اسػػتماع بػػيف فػػرديف  :ويتمثػػؿ فػػي عمميػػة االسػػتماع التػػي تحػػدث أثنػػاء األحاديػػث التػػي
نتبادليا مع بعضنا البعض في الطرقات والمياديف ومجاالت العمؿ .

 اس ػ ػػتماع جم ػ ػػاعي  :ويتمث ػ ػػؿ ف ػ ػػي ال ػ ػػدروس والمحاضػ ػ ػرات والخط ػ ػػب السياس ػ ػػية والديني ػ ػػة
والمؤتمرات الصحفية والسياسية.

ثانيا :وفقًا لعنصر المواجية بين طرفي عممية االستماع:
ً
 استماع مباشر :وىو الػذي يتواجػد فيػو طرفػا عمميػة االسػتماع وجيػا لوجػو كمػا فػي أنػواع
االتصاؿ الشخصي والجماعي ويتميز بتزايد رجع الصدى.

 اس ػػتماع غي ػػر مباش ػػر  :وىػ ػو االس ػػتماع ال ػػذي عب ػػر أجيػ ػزة ووس ػػائؿ االتص ػػاؿ والتميف ػػوف
واإلذاعة والتميفزيوف ….
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ثالثاً  :وفقًا لمغرض من االستماع:
 االستماع التذوقي :ويظير حيف نستمع مف أجؿ االستماع كػأف نسػمع إلػى موسػيقى ،أو
مسرح أو عمؿ فني ،أو إلى محاضرة بموضػوع ممتػع جػداً ،فأنػت فػي ىػذه الحالػة تتػذوؽ
وكأنؾ تستمتع بعمؿ فني جميؿ عبد اليادي ،أبو حشيش.)159 : 2223 ،

 االسـتماع االســتيعابي :وىػو االسػػتماع إلػى درس أو محاضػرة ،بقصػػد فيػـ مػػا يػدور فييػػا
وقد يسميو البعض االستماع التحصيمي.

 االستماع االستنتاجي :ىو استماع يعقبو استخالص لألفكار الرئيسػة ،واسػتنتاج األفكػار
الجزئية ،ومعاني الكممات غير المعروفة ،واستخالص النتائج الميمة والمعمومات.

 االســــتماع الناقــــد :وىػ ػو اسػػػتماع يتطم ػػب الموازنػػػة ب ػػيف متح ػػدث وآخ ػػر ،والتمييػ ػػز بػػػيف
الكممات ،ومعانييا ،والمقارنة بيف األفكػار والصػحيحة واألفكػار الخاطئػة .وىػذا االسػتماع
يستمزـ التمييز بيف الحقيقػة والػراي واكتشػاؼ مشػاعر المتحػدث مػع نقػده ،وتحميمػو تحمػيالً

موضوعياً .فضؿ اهلل.)41 : 1998 ،

 االســتماع التــذكري :حيػػث يعقػػب االسػػتماع اسػػترجاع لمػػا تػػـ االسػػتماع اليػػو وتػػذكر تتػػابع
أحداثو أو جزء معيف منو.

 استماع التوقـع :حيػث يتوقػع المسػتمع مػا سػيقولو المػتكمـ ،ويعػرؼ غرضػو أو ىدفػو مػف
الكالـ ،ويتوصؿ إلى المعاني الضمنية لمحديث ،وىذا االستماع يعتمػد عمػى عػدة عوامػؿ

منيا القدرات الخاصة بالفرد المستمع ،وقدراتو عمى تحميؿ الحديث ومػا يػؤوؿ إليػو وتوقػع
اليدؼ منو وعوامؿ خاصة بمدى معرفة الشخص المتحدث ودرجة القرب منو.

 االستماع الوظيفي /االجتماعي :وىو نوع مف االستماع يمارسو الفػرد فػي حياتػو اليوميػة
لقضاء حاجاتو ،وحؿ مشكالتو والتفاىـ مع الغير مف أجؿ مصمحتيما.

 االســتماع الــدفاعي :وىػػذا االسػػتماع يكػػوف فيػػو محاولػػة اكتشػػاؼ نقػػاط ضػػد المػػتكمـ لنقػػده
ومعارضتو ومياجمتو ،وغالباً ما يكوف في المناقشات ،والمجاالت الدفاعية.

 االستماع العالجي :ويظير عندما نستمع إلى شخص يتحدث عف مشاكمو ،فيكوف ىدؼ
االستماع ىو تقديـ مجموعة مف الحموؿ والمقترحات لو ،وىذا يظير فػي اسػتماع المرشػد
إلى طالب يواجو مشكمة أو الطبيب النفسي إلى مريض ،وىذا االسػتماع مػرتبط بالتحميػؿ

النفسي والعالجي.

وىناؾ أنواع أخرى تفصيمية لالستماع كاالستماع المميز ،االستماع االنتقائي واالسػتماع

التعػػاطفي ،واالسػػتماع االزدواجػػي واالسػػتماع النشػػط ،وتتعػػدد أنػواع االسػػتماع حسػػب الغػػرض مػػف
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االستماع أو الميارة التي يعتمد عمييا ،وقد يجمع الفرد في موقؼ االسػتماع بػيف نػوعيف أو أكثػر

مف أنواع االستماع.
ميارات االستماع:

يػ ػرتبط تعم ػػيـ المي ػػارة عموم ػػا بأنش ػػطة تتطم ػػب فتػ ػرة م ػػف الت ػػدريب المقص ػػود ،والممارس ػػة

المنظمػػة ،بحيػػث تػػؤدى بطريقػػة مالئمػػة ،وعػػادة مػػا يكػػوف ليػػذا األنشػػطة وظيفػػة مفيػػدة؛ لتحقيػػؽ

الكف ػػاءة والج ػػودة ف ػػي األداء .فالمي ػػارة ت ػػدؿ عم ػػى الس ػػموؾ الم ػػتعمـ أو المكتس ػػب ال ػػذي يتػ ػوافر ل ػػو
شػػرطاف جوىريػػاف ،أوليمػػا :أف يكػػوف موجي ػاً نحػػو إح ػراز ىػػدؼ أو غػػرض معػػيف ،وثانييمػػا :أف

يكوف منظماً بحيث يؤدي إلى إحراز اليػدؼ فػي أقصػر وقػت ممكػف .وىػذا السػموؾ المػتعمـ يجػب
أف يتوافر فيو خصائص السموؾ الماىر صادؽ ،أبو حطب1994 ،ـ.)332:

وقد قسـ العديػد مػف التربػوييف ميػارات االسػتماع إلػى ميػارات عامػة البػد توافرىػا فػي كػؿ

عمميػػة اسػػتماع ناجحػػة ،وميػػارات خاصػػة البػػد مػػف امتالكيػػا لمقيػػاـ بميػػارات أخػػرى الحقػػة ،وفيمػػا
يمي عرض ألبرز ىذه الميارات .
الميــــارات العامــــة :وىػ ػػي الميػ ػػارات التػ ػػي البػ ػػد مػ ػػف توافرىػ ػػا فػ ػػي كػ ػػؿ عمميػ ػػة اسػ ػػتماع
ناجحة .مدكور)66 :2222،
 .1التمييز السمعي.
 .2التصنيؼ.

 .3استخالص الفكر الرئيسة.
 .4التفكير االستنتاجي.

 .5الحكـ عمى صدؽ المحتوى.
 .6تقويـ المحتوى.

كما حدد (البجة )17 : 1003,أىم ميارات االستماع العامة فيما يمي :
 .1القدرة عمى متابعة التحدث مع تركيز االنتباه .

 .2القدرة عمى إدراؾ معاني الت اركيب والتعابير المغوية .
 .3القدرة عمى استخالص النقاط الرئيسة وتذكرىا .

 .4القدرة عمى التفريؽ بيف الحقائؽ واآلراء المختمفة .
 .5القدرة عمى االلتزاـ بآداب االستماع .

 .6القدرة عمى التمييز بيف ما يتعمؽ بالموضوع الرئيس وما يقاؿ استطراداً .
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الميارات الخاصة  :وىي الميػارات التػي تنػدرج ضػمف الميػارات العامػة ،حيػث تشػتمؿ كػؿ ميػارة

رئيسة عمى عدة ميارات فرعية أو خاصة وىي البجة: ) 26 : 2221،
 القدرة عمى االستماع لتعمـ المغة.

 القدرة عمى االستماع لتعمـ القراءة.

 القدرة عمى االستماع لتعمـ الكتابة اإلمالئية.
 القدرة عمى االستماع إلدراؾ معاني المفردات.

 القدرة عمى االستماع لتمخيص المسموع شفوياً أو كتابياً.

 القدرة عمى االستماع الستخالص الفكر العامة والجزئية.
 القدرة عمى االستماع لتذوؽ األساليب المغوية.
 القدرة عمى االستماع لتقويـ المسموع.

 القدرة عمى االستماع لربطو بالخبرات السابقة.
 القدرة عمى االستماع لمموازنة بيف اآلراء.

كما و اتفؽ الباحثوف و التربويوف عمى أف ميارات االستماع

تتضمف مجموعة مف الميارات الخاصة .

العامة ومكوناتو

 .1فيم المعنى اإلجمالي  :و يتضمف :
 تعرؼ الكممات و معانييا .
 تحديد الفكرة الرئيسة .

 إدراؾ العالقة بيف األفكار .
 متابعة األفكار و تسمسميا .

 التمييز بيف الفكرة الرئيسة و األفكار المنبثقة .

 .2تحميل الكالم و تفسيره  :و يتضمف :

 تحديد غرض المتحدث و الحديث .

 تمييز القوة اإليحائية لمكممات باختالؼ التعبير .
 التفرقة بيف الحقائؽ و األحكاـ و اآلراء .
 تحديد االفتراضات اليامة في الحديث .

 كشؼ المبالغة في المعنى عند استخداـ المغة المجازية .
 معرفة كيفية استخداـ المتحدث لمغة .
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 .3تقويم الكالم  :و يتضمف :
 التحقؽ مف فائدة الرسالة .

 فيـ نزعة المتحدث الشخصية .
 اكتشاؼ الحقيقة التي تكمف وراء لغة المتحدث .

 مراجعة ما يسمع بموضوعية في حدود المصادر المتاحة .
 .4تكامل خبرات المتكمم و المستمع  :أو االنتفاع بالمسموع  ،و يتضمف :
 ربط األفكار المسموعة بما لدى المستمع مف أفكار و مراجعتيا .
 استخداـ المستمع لمخبرات الجديدة المتكاممة في حياتو .
و توص ػػمت الباحث ػػة إل ػػى مجموع ػػة م ػػف المي ػػارات العام ػػة و الخاص ػػة المناس ػػبة لطمب ػػة
الصؼ الرابع االبتدائي في مبحث المغة العربية  ،و ىي :

أوال -ميارات التمييز السمعي:

.1التمييز السمعي بيف أصوات الكممات المتشابية في النطؽ مثؿ خضر وخدر
.2تمييز الكممات المشتممة عمى حركات طويمة ،حروؼ المد).
.3تمييز الكممات المشتممة عمى حروؼ مشددة.

.4التذكر المباشر لكممات مفتاحية تضمنيا المسموع .
.5ترتيب األحداث واألفكار وفقا لتتابعيا المسموع
.6إدراؾ المغزى مف خالؿ نبرات الصوت

.7تمييػز صػػيغ الكممػػات فػػي الػػنص المسػػموع وفقػػا لػػدالالت معينػػة داللتيا عمػػى زمػػاف  ،أومكػػاف)
أوداللتيا عمى مشاعر معينة فرح -حزف) .

ثانيا -ميارات الفيم المباشر لممسموع:
.1تحديد أسماء أوأعداد أوأماكف أوأزمنة تضمنيا المسموع

.2وصؼ شخصيات أوأشياء كما وردت في النص المسموع
.3ذكر معمومات محددة وردت في المسموع

.4تعريؼ مفاىيـ ومعاف مقصودة وردت صريحة في النص المسموع
.5ذكر أسباب مصرح بيا ألحداث ومواقؼ.
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ثالثا -ميارات المستوى التفسيري لممسموع:
.1شرح جمؿ وعبارات وردت في النص المسموع

.2تفسير أسباب أحداث وظواىر أشير إلييا في النص المسموع
.3تفسير معاني الكممات مف خالؿ السياؽ المسموع.
.4التفريؽ في المعنى بيف ألفاظ وعبارات
.5تمخيص بعض معاني المسموع .

رابعا -ميارات الفيم االستنتاجي لممسموع:
.1استخالص الفكرة الرئيسة لمنص المسموع .

.2استخالص األفكار الجزئية مف النص المسموع
.3استنتاج القيـ والعبر والدروس المستفادة

.4استخالص النتائج مف المعمومات المقدمة

.5استنتاج بعض المواقؼ والمعاني باإلفادة مما ورد في المسموع
.6استنتاج العالقات المختمفة بيف المعاني واألفكار في النص المسموع
.7اختيار عناويف جديدة لممسموع

.

خامسا -ميارات االستماع الناقد:
.1التمييز بيف األفكار الواردة وغير الواردة في النص المسموع
.2التمييز بيف ما يتصؿ بالمسموع وما ال يتصؿ بو
.3الموازنة بيف مواقؼ تضمنيا المسموع

.4إدراؾ أنواع األساليب المختمفة في النص المسموع استفياـ –نداء -تعجب )
.5التمييز بيف الحقيقة والرأي في النص المسموع
.6تحديد ىدؼ الحديث المسموع

.7إصدار أحكاـ موضوعية عمى مواقؼ وأفكار تضمنيا النص المسموع.
خطوات تدريس االستماع:
لتحقيؽ استماع ناج فإف ذلؾ يعتمد عمى عدة عوامؿ وىػي عناصػر تػدريس االسػتماع،

وأساسيات تدريس استماع فعاؿ ،واجراءات تدريس االستماع الخاصة بو.
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أوالً :عناصـــــر درس االســـــتماع :لتػ ػػدريس االسػ ػػتماع النػ ػػاج ثالثػ ػػة عناصػ ػػر وىػ ػػي  :طعيمػ ػػة،
مناع) 86: 2221،

 .1وضع أىداؼ خاصة لحصة االستماع.
 .2استخداـ أسس وشروط التعمـ المعروفة.

 .3السير في الحصة بخطوات منطقية واجراءات تدريسية محددة مسبقاً.

ثانياً :أساسيات التدريس الفعال:

ينبغي أف يراعى في تدريس االستماع عدة أسس ،ليكػوف تدريسػاً فعػاالً وىػي اسػماعيؿ،

: )124 :2225

 .1تييئػػة األج ػواء المناسػػبة لعمميػػة االسػػتماع ،وىػػذا ي ػرتبط بشػػكؿ كبيػػر بالبنيػػة الماديػػة لتنظػػيـ
المقاعد وتجييز المواد واألدوات المستخدمة ،واالبتعاد عف مصادر الضوضاء واإلزعاج.

 .2توضي اليدؼ مف النشاط واعالـ الطالب بو حيث تستخدـ األساليب الحديثة في التػدريس
نحو تحديد األىداؼ وتوضيحيا لمطالب.

 .3إثارة دافعية الطػالب أو مػا يعػرؼ بػالمنظـ المتقػدـ حيػث يحػرص المعمػـ قبػؿ البػدء بالنشػاط
االستماعي عمى جذب انتباه الطالب ،والحصوؿ عمى تركيزىـ.

 .4اختيار المحتوى المناسب الذي تتحقؽ معو أىداؼ االستماع.

ويعرؼ المحتوى التعميمي بأنو" :مجموعة الحقائؽ والمعايير والمفاىيـ ،والميػارات والخبػرات

واألنشػػطة المغويػػة التػػي تقػػدـ لممػػتعمـ ،والتػػي يتوقػػع أف تحػػدث التغي ػرات المغويػػة المطموبػػة فػػي سػػموؾ

التالميذ ،وفقاً لألىداؼ المحددة مسبقاً".

ويتػ ػػرؾ اختيػ ػػار المحتػ ػػوى المناسػ ػػب لمنفػ ػػذ النشػ ػػاط االسػ ػػتماعي حيػ ػػث يسػ ػػتطيع أف يختػ ػػار

بناء عمى النضج الفعمػي والمغػوي لممسػتمعيف ،وموضػوعًا مالئمػًا لخبػراتيـ السػابقة ،وكػذلؾ
موضوعًا ً
مثي اًر الىتماماتيـ.

 .5اختيار األلفاظ المألوفة لدى المسػتمعيف مػع استحضػار لمفػردات وألفػاظ وكممػات جديػدة،
لمساعدة المستمع عمى عممية الربط بيف المفردات مما يثري حصيمتو المغوية.

ثالثـاً :إجـراءات التــدريس :لتػػدريس االسػػتماع ثالثػػة إجػراءات أساسػػية وىػػي  :اإلعػػداد لالسػػتماع،

االستماع ،والمتابعة طعيمة ،مناع:)86 : 2221 ،

 .1مرحمة اإلعداد لالسـتماع :وفييػا يسػاعد المعمػـ تالميػذه عمػى فيػـ الغػرض ،وفيػـ طبيعػة
الموقؼ الذي سيستمع إليو ،ومراعاة أساسيات التدريس الفعاؿ.
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 .2مرحمة االستماع :في أثناء االستماع يقوـ المعمـ بالتوقؼ عند بعض النقاط التي تحتػاج
إلى نقاش أو إعادة ،ويقوـ المعمـ بشرح بعض المفػردات والتراكيػب الجديػدة ،كمػا ويمكػف
تشجيع المسػتمعيف عمػى توجيػو أسػئمة بػيف الحػيف واآلخػر فيمػا يتعمػؽ باألفكػار الرئيسػية،

وكذلؾ يمكف خالؿ ىذه المرحمة إعطاء التوجييات لممستمعيف.

 .3مرحمـــة المتابعـــة :وى ػػي عمميػػة تق ػػويـ لعممي ػػة االسػػتماع ف ػػي ضػػوء األى ػػداؼ والمي ػػارات
المحددة مسبقاً ،التي أراد المعمـ مف المستمعيف اكتسابيا وكػذلؾ يمكػف أف يقػوـ المسػتمع
نفسػػو وخاصػػة ألنػػو تػػـ عػػرض أىػػداؼ االسػػتماع فقػػد يسػػأؿ نفسػػو فػػي حالػػة عػػدـ تحقػػؽ

أىػداؼ االسػتماع :لمػاذا أنػا مسػتمع بطػيء الفيػـ؟ كيػؼ يمكػف أف أكػوف مسػتمع أفضػػؿ؟

وم ػػا ال ػػذي يس ػػاعدني ف ػػي الفي ػػـ ،ويجعمن ػػي ف ػػي وض ػػع أفض ػػؿ بػ ػيف زمالئ ػػي؟ م ػػدكور،

)82 :2222

كػػذلؾ يمكػػف لممعمػػـ مناقشػػة الطػػالب فيمػػا اسػػتمعوا لػػو مػػف مػػادة تعميميػػة ،بطػػرح أسػػئمة

محددة ترتبط باليدؼ المنشود ،ويمكف أيضاً أف يطمب المعمـ مف تالميذه أف يقوموا بتمخيص مػا

استمعوا إليو أو نقده واصدار األحكاـ عميو.
معوقات االستماع:

"ال يمك ػف أف يغفػػؿ المعمػػـ أف ىنػػاؾ معوقػػات لتنميػػة ميػػارات االسػػتماع ،وقػػد تكػػوف ىػػذه

العوامؿ مرتبطة بالمتحدث أو بالمستمع ،أو بالمادة المسموعة ،أوبطريقة تدريس االستماع" فضؿ
اهلل.) 42 ،1998،

أوالً :المعوقات المرتبطة بالمستمع:

 .1مشػػاكؿ جسػػمية مرتبطػػة بالمسػػتمع كضػػعؼ السػػمع ،ممػػا يجعػػؿ األذف غيػػر قػػادة عمػػى
االسػػتجابة لمموجػػات الصػػوتية ،وبالتػػالي عػػدـ القػػدرة عمػػى ترجمػػة ىػػذه الرمػػوز عػػف طريػػؽ
الجياز العصبي ،وىذا العائؽ يمكف معالجتو مف خالؿ رفع الصػوت أو تقريػب المسػتمع

لمصدر الصوت.

" .2أف عقػػؿ المسػػتمع يعمػػؿ أسػػرع بكثيػػر ممػػا يسػػتطيع المتحػػدث أف يػػتكمـ ،وخاصػػة حػػيف
يكػػوف المسػػتمع الطفػػؿ) الػػذي تكػػوف خصائصػػو النفسػػية خػػالؿ ىػػذه المرحمػػة ،ىػػي عػػدـ
القدرة عمى تركيز االنتباه" بدير وصادؽ)72 : 2222 ،

 .3الشػػرود الػػذىني :ويتمثػػؿ فػػي تشػػتت انتبػػاه المسػػتمع ،وفقدانػػو لمتركيػػز فػػي المتابعػػة ،وقػػد
يرجػػع ىػػذا إلػػى عػػدة أسػػباب مرتبطػػة بالمػػادة المسػػموعة أو بطريقػػة عرضػػيا ،أو أسػػباب
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خاصة بالمستمع كانشغالو بيموـ أو أفكار تشغؿ تفكيره ،وليػذا يجػب أف يكػوف المسػتمع
يتمتع بالصفاء الذىني ،كي تتحقؽ أىداؼ االستماع.

 .4الضػػجر والممػػؿ :حيػػث يشػػعر بعػػض المسػػتمعيف بالضػػجر والممػػؿ ،مػػا يػػؤدي إلػػى عػػدـ
متابعة المتحػدث ،وفقػداف التواصػؿ معػو ،وبالتػالي فشػؿ عمميػة االسػتماع ،وعػدـ تحقيقيػا
ألىدافيا ،ويرجع ذلؾ ألسباب عدة منيا شخصية المتحدث ،واختياره لموقت المناسب.

ثانياً :المعوقات المرتبطة بالمتحدث :وتجمميا الباحثة في النقاط اآلتية :

 .1ضػعؼ القػػدرة المغويػػة لػػدى المتحػػدث ،فػػال يممػؾ القػػدرة عمػػى جػػذب انتبػػاه المسػػتمع خػػالؿ
فترة طويمة.

 .2الجيػػؿ بمي ػػارات االسػػتماع وكفايات ػػو ،فػػال يس ػػتطيع المتحػػدث المعم ػػـ) أف يػػؤدي عممي ػػة
االستماع بشكؿ محقؽ لألىداؼ.

 .3تضارب أفكار المتحدث ،والخمؿ فػي أدائػو ،ممػا يجعمػو يبػدو كأنػو غيػر مقتنػع أو مػؤثر،
فيفقد تأثيره عمى اآلخريف.

 .4عػػدـ تمكػػف المتحػػدث مػػف لغػػة الجسػػد ،حيػػث ىنػػاؾ عالقػػة بػػيف االسػػتماع الجيػػد ،وبػػيف
الحركات والتعبيرات الجسمية واإلشارات التي يقوـ بيا.

ثالثــــاً :معوقــــات مرتبطــــة بالمــــادة المســــموعة :وتمخ ػػص الباحث ػػة المعوق ػػات المرتبط ػػة بالم ػػادة

المسموعة في النقاط اآلتية :

 .1ع ػػدـ تناس ػػب الم ػػادة المس ػػموعة م ػػع مس ػػتوى المس ػػتمعيف ،ق ػػد تك ػػوف أعم ػػى م ػػف مس ػػتواىـ
المغوي ،ومفرداتيا صعبة.

 .2ع ػػدـ ارتب ػػاط الم ػػادة المس ػػموعة بخبػ ػرات التالمي ػػذ الس ػػابقة ،وق ػػد ال تمث ػػؿ لممس ػػتمعيف أف
أىمية ،فيكوف مضمونيا بعيداً عف حياتيـ العممية.

 .3عدـ توافؽ المادة المسػموعة مػع ميػوؿ الطػالب ،واتجاىػاتيـ فتصػب غيػر مقبولػة لػدييـ،
فيفقد المستمع الرغبة في مواصمة االستماع.

 .4أف تكوف المادة المسموعة طويمة ومممة وغير شائقة.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
المحول األول :دراسات تناولت المتون التعميمية واألناشيد.
 -التعقيب عمى دراسات المحور األول .

المحول الثاني :دراسات اىتمت بميارة االستماع.
 -التعقيب عمى دراسات المحور الثاني .

تعميق عام عمى الدراسات السابقة .

الفصل الثالث

الدراســــات الســـابقة

تـ تصنيؼ البحوث والدراسات السابقة في مجاؿ الدراسة الحالية إلى محوريف:
 المحور األول :يتناول الدراسات التي اىتمت بالمتون تعميمية و األناشيد.
 المحول الثاني  :يتناول الد ارسات التي اىتمت بميارات االستماع.

وتـ عرض الدراسات السابقة وفػؽ منيجيػة واضػحة مػف خػالؿ ذكػر اليػدؼ مػف الد ارسػة،
المػػنيج المتبػػع ،عينػػة الد ارسػػة ،أىػػـ األسػػاليب اإلحصػػائية المسػػتخدمة ،أدوات الد ارسػػة المطبقػػة،

عػػرض أىػػـ نتػػائج وتوصػػيات الد ارسػػة ،كمػػا تػػـ ترتيػػب الد ارسػػات ترتيب ػاً تنازلي ػاً مػػف الحػػديث إلػػى

القديـ.

ت ػػال ك ػػؿ مح ػػور تعقي ػػب عم ػػى ى ػػذه الد ارس ػػات ،م ػػف حي ػػث األى ػػداؼ ،الم ػػنيج والعين ػػات،

النتائج ،أوجو االستفادة وأوجو تمييز الدراسة الحالية.

المحور األول :دراسات تناولت موضوع المتون التعميمية واألناشيد.

بعػػد االطػػالع عمػػى الد ارسػػات التربويػػة فػػإف الباحث ػة لػػـ تجػػد أي د ارسػػة تناولػػت موضػػوع

المتوف التعميمية وليذا قامت بالبحث عف أقرب موضوع ليا وىو األناشيد.
 دارسة الحوامدة والسعدي ( ) 1034

ى ػػدفت الدارس ػػة الكش ػػؼ ع ػػف درج ػػة ام ػػتالؾ تالمي ػػذ الص ػػؼ األوؿ األساس ػػي مي ػػارات
التعبيػػر الشػػفوي ،وعػػف أثػػر طريقػػة التعمػػيـ بمسػػتويييا  :أناشػػيد األطفػػاؿ وأغػػانييـ واالعتياديػػة فػػي
تنمية ميارات التعبير الشفوي لدى تالميذ الصؼ األَوؿ األَساسي.

وقد قاـ الباحثاف باتباع المنيج التجريبي ،عمػى عينػة الد ارسػة المكونػة مػف  ) 48تمميػذ
وقػػد توزع ػوا عمػػى مجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة .وقػػاـ الباحثػػاف بتصػػميـ أداة الدارسػػة متمثمػػة

بقائمة تقدير ميارات التعبير الشػفوي ،وقػد تألفػت ىػذه القائمػة مػف  21فقػرة ،وتكونػت مػف ) 4

ميارات  :الفكري ،المغوي ،الصػوتي ،الممحمػي .وأظيػرت نتػائج الد ارسػة أف درجػة امػتالؾ طػالب

الصؼ األوؿ لميارات التعبير الشفوي كانت متوسطة ،كما أظيرت أف طريقة التعميـ وفؽ أناشيد
األطفاؿ وأغانييـ كانت فاعمػة فػي تنميػة ميػارات التعبيػر الشػفوي باسػتثناء ميػارة التعبيػر الشػفوي

الفكري .
وقػػد خمصػػت الد ارسػػة إلػػى جممػػة مػػف التوصػػيات أىميػػا التػػي أكػػدت عمػػى إمكانيػػة تنميػػة

ميارات التعبير الشفوي لدى تالميذ الصؼ األوؿ ،بتوظيؼ طرؽ تعميـ مناسبة .
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دراسة كموب ( ) 1034
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى أثػػر توظيػػؼ األناشػػيد واأللعػػاب التعميميػػة فػػي تنمي ػػة

المفاىيـ وبعض عمميات العمـ األساسية لدى طمبة الصؼ الثالث األساسي في العموـ العامة .

وقامػػت الباحثػػة باتبػػاع المػػنيج التجريبػػي والمػػنيج الوصػػفي ،وتكونػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف

 )122طالب وطالبة ،وقػد تػـ تقسػيـ العينػة إلػى ثػالث مجموعػات  :المجموعػة التجريبيػة األولػى
وبمغ عددىا  ) 34درسوا بتوظيػؼ األناشػيد ،والمجموعػة التجريبيػة الثانيػة وبمػغ عػددىا ) 34

درسػ ػوا بتوظي ػػؼ األلع ػػاب التعميمي ػػة والمجموع ػػة الض ػػابطة وبم ػػغ ع ػػددىا  ) 32طال ػػب ودرسػ ػوا
بالطريقة االعتيادية .
ولتحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة قامػػت الباحثػػة بتصػػميـ األدوات وىػػي اختبػػار المفػػاىيـ العمميػػة

واختبار عمميات العمـ األساسية.

وتوصػػمت الد ارسػػة إلػػى مجموعػػة مػػف النتػػائج منيػػا وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية فػػي

اختبار المفاىيـ العمميػة واختبػار عمميػات العمػـ األساسػية لصػال المجموعػة التجريبيػة األناشػيد)

مقارنة بالمجموعة الضابطة ،كما أظيرت وجػود فػروؽ ذات داللػة احصػائية فػي اختبػار المفػاىيـ

العمميػػة واختبػػار عمميػػات العمػػـ األساسػػية لػػدى طػػالب الصػػؼ الثالػػث لصػػال مجموعػػة األلعػػاب
مقارنة بمجموعة األناشيد.



دراسة الكرد ( ) 1034
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى الكشػػؼ عػػف أثػػر اسػػتخداـ األناشػػيد التربويػػة المحوسػػبة عمػػى تنميػػة

طالب الصؼ الثالث في مفردات وتراكيب المغة اإلنجميزية ،ودافعيتيـ نحو تعمميا.

وقد اتبعت الباحثة المنيج شبو التجريبي ،وقامت بتطبيؽ الدراسة عمى عينػة تكونػت مػف

 ) 82طالػػب وتػػـ تػػوزيعيـ فػػي مجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة ،وبمػػغ عػػدد أف ػراد كػػؿ مجموعػػة

 )42طالب .

ولتحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة قامػػت الباحثػػة بتصػػميـ أدوات الد ارسػػة وىػػي عبػػارة عػػف اختبػػار

تحصيؿ مفردات المغة االنجميزية ،واختبار تحصيؿ تراكيب المغة االنجميزية ،وبطاقة مالحظة.

وتوصمت الباحثة إلى مجموعة مف النتائج أىميا أف استخداـ األناشيد التربوية المحوسبة

لو أثر فعػاؿ فػي تحسػيف مفػردات المغػة االنجميزيػة عنػد الطػالب وتحسػيف التراكيػب ،وكػذلؾ زيػادة

دافعيتيـ نحو التعمـ.
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دراسة غانم ()1031
ىدفت الدراسة إلػى توظيػؼ بعػض أناشػيد فضػائية طيػور الجنػة فػي تنميػة مفػاىيـ التربيػة

اإلسالمية ،والميوؿ نحوىا لدى طالبات الصؼ الرابع.

واتبعػت الباحثػة المػنيج الوصػفي التحميمػي ،والمػنيج التجريبػي ،وتكػوف عينػة الد ارسػة مػف

 )64طالبة مف طالبات الصؼ الرابع في مدرسة األغا) بمحافظػة خػاف يػونس ،وقسػمت العينػة

إلى مجموعتيف ،التجريبية وبمغ عددىا  )32طالبة ،والضابطة وعددىا  )32طالبة.

واستخدمت الباحثة ثالث أدوات لإلجابة عف أسمة الدراسة والتحقؽ مػف صػحة فرضػياتيا

وىػػي :بطاقػػة تحميػػؿ محتػػوى مقػػرر التربيػػة اإلسػػالمية ،اختبػػار لقيػػاس مفػػاىيـ التربيػػة اإلسػػالمية
قبمي – بعدي) ،ومقياس ميوؿ الطالبات نحو التربية اإلسػالمية وتوظيػؼ بعػض أناشػيد فضػائية

طيور الجنة قبؿ التجريب وبعده.

ونتائج ىذه الدراسة كانت ذات داللة إحصائية لصػال المجموعػة التجريبيػة فػي االختبػار
البعدي ،وفي ىذا إشارة إلى أثر اإليجابي لتوظيؼ بعػض أناشػيد فضػائية طيػور الجنػة فػي تنميػة
مفػػاىيـ التربيػػة اإلسػػالمية وكػػذلؾ األثػػر الوجػػداني اإليجػػابي الػػذي أحدثتػػو بعػػض أناشػػيد فضػػائية
طيور الجنة عمى التربية اإلسالمية ،والميوؿ نحوىا ،لدى طالبات الصؼ الرابع األساسي.
وأوضحت الباحثة بضرورة تفعيػؿ دور األناشػيد فػي العمميػة التعميميػة فػي المرحمػة األساسػية،

لما ليا مف أثر وجداني وايجابي ومعرفي يؤدي إلى تحسيف أداء الطمبة بصفة عامة.


دراسة النحال ( ) 1033
ىدفت الدراسة إلى التعػرؼ عمػى أثػر اسػتخداـ أناشػيد األطفػاؿ عمػى تنميػة مفػردات المغػة

اإلنجميزية لدى طالب الصؼ الرابع األساس.

وقػػد قػػاـ الباحػػث باتبػػاع المػػنيج التجريبػػي عمػػى عينػػة الد ارسػػة التػػي تكونػػت مػػف ) 62
طال ػػب و  ) 62طالب ػػة مػػػف مدرس ػػتيف مختمفت ػػيف ،وتػػػـ تقس ػػيـ العين ػػة إلػػػى مجم ػػوعتيف تجريبيػػػة
وضابطة .

ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بتصميـ اختبار لمفردات المغة االنجميزيػة وقػد تكػوف

مف  ) 35فقرة .
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وقد أظيرت نتائج الد ارسػة وجػود فػروؽ ذات داللػة احصػائية فػي متوسػط درجػات اختبػار

البعػػدي لممجموعػػة التجريبيػػة فػػي اختبػػار المفػػردات .كمػػا أظيػػرت نتػػائج الد ارسػػة وجػػود فػػروؽ ذات
داللة احصائية في اختبار المفردات تعزى لمتغير الجنس لصال المجموعة التجريبية اإلناث .
 دراسة محمد ( . ) 1033
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى المضػػاميف التربويػػة فػػي شػػعر األطفػػاؿ فػػي مصػػر فػػي

النصػػؼ الثػػاني مػػف القػػرف العش ػريف .واتبعػػت الباحثػػة المػػنيج الوصػػفي ،واسػػتخدمت أداة تحميػػؿ
المحتوى لشعر األطفاؿ في النصؼ الثاني مف القرف العشريف .
وتوصمت الدراسة لمجموعة مف النتائج أبرزىا وجود العديد مف المفردات المغويػة الجديػدة
ف ػػي ش ػػعر األطف ػػاؿ مم ػػا يس ػػاىـ ف ػػي تعم ػػـ الط ػػالب لي ػػذه المف ػػردات واكتس ػػابيا لتص ػػب ج ػػزءا مػ ػف
حصػػيمتيـ المغويػػة ،كمػػا أظيػػرت النتػػائج وجػػود مجموعػػة مػػف المضػػاميف التربويػػة واألخالقيػػة فػػي

شػػعر األطفػػاؿ والتػػي يمكػػف تػػدعيميا ،واالسػػتفادة منيػػا فػػي تربيػػة األطفػػاؿ وصػػقؿ شخصػػياتيـ،
ومساعدتيـ عمى التكيؼ في المجتمع .
 دراسة سموت ()1004
وقػػد ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى أىػػـ مجػػاالت مفػػاىيـ القػػيـ التػػي يمػػزـ توافرىػػا فػػي

األناشػػيد المقدمػػة لطمبػػة المرحمػػة األساسػػية الػػدنيا مػػف وجيػػة نظػػر الخبػراء ،وتحديػػد مسػػتوى تػوافر
مفاىيـ القيـ في األناشيد المقدمة لطمبة المرحمة األساسية الدنيا.
ولتحقيؽ ىذا اليػدؼ اتبعػت الباحثػة المػنيج الوصػفي التحميمػي حيػث قامػت بإعػداد قائمػة
لمقيـ الالزمة لممرحمة األساسية الػدنيا ضػمف ثمانيػة مجػاالت ىػي :الماجػؿ الروحػي ،االجتمػاعي،

األخالقػ ػػي ،االقتصػ ػػادي العممػ ػػي ،السياسػ ػػي ،البيئػ ػػي ،الجمػ ػػالي ،وعين ػػة الد ارسػ ػػة كانػ ػػت األناشػ ػػيد

المتضمنة في كتب لغتنا الجميمة لمصفوؼ الثالثة األولى.

وتوصمت الدراسة إلى أف الكتػب الثالثػة اشػتممت عمػى جميػع مجػاالت مفػاىيـ القػيـ غيػر

أف المفاىيـ السياسية لـ يرد أي منيا في كتاب الصؼ الثالث االبتدائي.

وخرجت الدراسة بعدد مف التوصيات أىميا :ضرورة اىتماـ واضعي المناىج عند قياميـ

بتعػػديؿ النسػػخ التجريبيػػة لكتػػب المغػػة العربيػػة المعمػػوؿ بيػػا حاليػاً باختيػػار األناشػػيد بحيػػث تحتػػوي
عمػػى جميػػع القػػيـ المرغوبػػة وبشػػكؿ متػوازف ،وكػػذلؾ زيػػادة اىتمػػاـ معممػػي المغػػة العربيػػة باسػػتخراج
القيـ المتضمنة في األناشيد واألشعار ،واظيارىا أثناء إعداد الدروس حتى يتـ غرسيا في وجداف

التالميذ.
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تعقيب عمى دراسات المحور األول :


تعػػددت أىػػداؼ الد ارسػػات السػػابقة فػػي ىػػذا المحػػور ،فمنيػػا مػػا كػػاف ىدفػػو تنميػػة ميػػارات

مختمفة لػدى الطػالب كد ارسػة الحوامػدة والسػعدي  ،) 2215ومنيػا مػا ىػدؼ إلػى تنميػة

مفردات المغة كدراسة الكرد  ) 2214والنحاؿ  ،) 2211ومنيا ما ىدؼ إلى تنمية

المف ػػاىيـ كد ارس ػػة كم ػػوب  ) 2214وغ ػػانـ  ) 2212ومني ػػا م ػػا اى ػػتـ بقي ػػاس الدافعي ػػة
والميؿ نحو المادة التعميمية كدراسة الكرد  ) 2214وغػانـ  . )2212وىػذا يػدؿ عمػى

أىمية األناشيد التربوية فػي تنميػة الميػارات و المفػاىيـ ورفػع دافعيػة الطػالب نحػو المػواد
عندما يتـ توظيفيا .


تنوعت المػواد الد ارسػية والتخصصػات التػي كانػت موضػع الد ارسػة ،فكػاف مػف بينيػا المغػة

االنجميزية كدراسة الكرد  ) 2214والنحاؿ  ،) 2211والعموـ كدراسة كموب 2214

) ،والتربية االسالمية كدراسة غانـ  ،) 2212وىذا يدؿ عمػى مناسػبة األناشػيد التربويػة
لمتخصصات بأنواعيا وقابمية توظيفيا في المواد الدراسية المختمفة .



تنوعت المناىج المستخدمة في الدراسات السابقة ما بيف المنيج شػبو التجريبػي ،والمػنيج

التجريبي ،وىناؾ دراسات اتبعت المنيج الوصفي التحميمػي كد ارسػة محمػد  )2211التػي
ركزت عمى المضاميف التربوية فػي شػعر األطفػاؿ ،ود ارسػة سػموت  )2225التػي ركػزت
عمى مفاىيـ القيـ المتضمنة في األناشيد .



تقاربػػت الم ارحػػؿ العمريػػة لمعينػػات موضػػع الد ارسػػات السػػابقة ،كالمرحمػػة الػػدنيا األساسػػية

والصػػؼ الثالػػث وال اربػػع األسػػاس وىػػذا يػػدؿ عمػػى مناسػػبة األناشػػيد التربويػػة ليػػذه الفئػػات

العمرية .


أجمع ػػت نت ػػائج الد ارس ػػات الس ػػابقة الت ػػي تناول ػػت األناش ػػيد ،عم ػػى فاعميتي ػػا ف ػػي الت ػػدريس
وأىميتيػػا فػػي تنميػػة الميػػارات كميػػارات التعبيػػر ،وتنميػػة المفػػردات والتراكيػػب ،وتحسػػيف

ميوؿ الطمبة واتجاىاتيـ ورفع دافعيتيـ نحو المواد التعميمية المختمفة .


توصمت الدراسات السابقة التي اتبعت المنيج شبو التجريبي والمنيج التجريبي إلى وجود

فػػروؽ دالػػة احصػػائياً بػػيف متوسػػطات درجػػات المجموعػػة التجريبيػػة والمجموعػػة الضػػابطة
لصال المجموعة التجريبية التي استخدمت األناشيد التربوية.
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المحور الثاني :الدراسات التي اىتمت بميارات االستماع:

دراسة عماد الدين ()1031

وقد ىدفت ىػذه الد ارسػة إلػى معرفػة أثػر اسػتخداـ السػرد القصصػي لتنميػة بعػض ميػا ارت
االستماع في القراءة لدى طمبة الصؼ الرابع واتجاىاتيـ نحوىا
واتبع الباحث المنيج التجريبي عمى عينة الدراسة التي تكونت مف  )136طالبػاً وطالبػة

موزع ػػة  )72طالب ػػة و  )66طالبػ ػاً ،وق ػػد اختي ػػرت ى ػػذه العين ػػة بطريق ػػة قص ػػدية م ػػف الع ػػدد الكم ػػي
لمجتمع الدراسة البالغ  )5372طالباً وطالبة في منطقة الوسطى بقطاع غزة.

وقد قاـ الباحث ببنػاء اسػتبانة تشػتمؿ عمػى ميػارات االسػتماع وكػذلؾ أعػد اختبػار لقيػاس
ى ػػذه المي ػػارات وق ػػد ق ػػاـ باختي ػػار مجموع ػػة م ػػف دروس القػ ػراءة وأع ػػد دلي ػػؿ المعم ػػـ بطريق ػػة الس ػػرد

القصص ،ومف أىـ نتائج الدراسة:

 .1توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى الدالػة  )2,05  بػيف متوسػط درجػات
طمبة المجموعة التجريبية وأقرانيـ طالب المجموعة الضابطة في ميارات االسػتماع بعػد

التطبيؽ البعدي لصال طمبة المجموعة التجريبية.

 .2توجػد فػروؽ ذات داللػة  )2,05  بػيف متوسػط درجػات طمبػات المجموعػة التجريبيػة
وأقرانيف طالبات المجموعة الضابطة في ميارات االستماع بعػد التطبيػؽ البعػدي لصػال

طالبات المجموعة التجريبية.

دراسة الشوبكي ()1033

وى ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى معرف ػػة م ػػدى فاعمي ػػة برن ػػامج ق ػػائـ عم ػػى مي ػػارات االس ػػتماع لتنمي ػػة

ميارات القراءة لدى تمميذات الصؼ الرابع األساسي بغزة.

وقػػد اتبعػػت الباحثػػة فػػي ىػػذه الد ارسػػة المػػنيج التجريبػػي والمػػنيج البنػػائي وتكػػوف مجتمػػع

الد ارسػػػة مػػػف جميػ ػػع التمميػػػذات الصػػػؼ ال اربػػػع األساسػ ػػي لعػ ػػاـ  )2211-2212الب ػػالغ عػػػددىف
 )7833تمميػػذة .وتكونػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف  )34تمميػػذة ،تػػـ اختيػػارىف بالطريقػػة القصػػدية مػػف

عدد أفراد المجتمع األصمي ،وقد قسمت الباحثة العينة إلى مجموعتيف ،مجموعة تجريبية وعددىا
 )34تمميذة ومجموعة ضابطة وعددىا  )33تمميذة.

وقػػد أعػػدت الباحثػػة مجموعػػة مػػف األدوات وىػػي :بطاقػػة مالحظػػة ،اسػػتبياف اسػػتطالعي،

اختبػا اًر تحصػػيمياً لمميػارات وفػػؽ األسػس المعتمػػدة لمقػراءة ،وقامػػت الباحثػة بتطبيػػؽ االختبػار عمػػى
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مجمػػوعتي الد ارسػػة إذ تعممػػت المجموعػػة التجريبيػػة بالبرنػػامج المقػػدـ أمػػا المجموعػػة الضػػابطة فقػػد
التزمت بالمقرر الدراسي ،وتـ ذلؾ في مدة زمنية مقارىػا شػيراف .ومػف أىػـ النتػائج التػي توصػمت

ليا الباحثة:
 .1فاعميػػة البرنػػامج القػػائـ عمػػى ميػػارات االسػػتماع فػػي تنميػػة ميػػارات الق ػراءة لػػدى تمميػػذات
الصؼ الرابع.

 .2فاعمي ػػة البرن ػػامج ف ػػي زي ػػادة التحص ػػيؿ ف ػػي التطبي ػػؽ الع ػػدي لالختب ػػار المعرف ػػي والختب ػػار
المياري في القراءة لدى تمميذات الصؼ الرابع األساسي.

 .3وجػػود فػػروؽ بػػيف متوسػػطات درجػػات لتمميػػذات المجموعػػة التجريبيػػة ومتوسػػطات درجػػات
تممي ػػذات المجموع ػػة الض ػػابطة ف ػػي االختب ػػار المعرف ػػي ،واالختب ػػار المي ػػاري ف ػػي القػ ػراءة
لصال المجموعة التجريبية .ومف أىـ توصيات الباحثة:

 .1حث و ازرة التربية والتعميـ عمى تدريب معممي المغة العربية عمػى كيفيػة تػدريس االسػتماع
وتدريب التالميذ في مختمؼ المراحؿ عمى ميارة االستماع الجيد.

 .2ضػػرورة اسػػتخداـ األسػػاليب واالسػػتراتيجيات المناسػػبة التػػي تقػػوـ عمػػى ميػػارات االسػػتماع
لتنمية ميارات القراءة في جميع فروع المغة العربية خاصة والمواد الدراسية عامة.

دراسة شرىان ()2011
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدى فعالية برنامج مقترح لتنمية بعض ميػارات االسػتماع
والقراءة في المغة العربية لدى تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي.
وتكػػوف عينػػة الد ارسػػة مػػف  )61تمميػػذاً موزعػػة فػػي فصػػميف د ارسػػييف فصػػؿ  )24تمميػػذاً

وفصؿ  )37تمميذاً لمدرستيف مختمفتيف تابعتيف إلدارة العريش التعميمية.

وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي الػذي ىػدؼ إلػى جمػع المعمومػات الضػرورية مػف

الدراسات السابقة وكذلؾ المنيج التجريبي لتطبيؽ اختبار في ميارات القراءة واالستماع.

وقامػػت الباحثػػة ببنػػاء واعػػداد مجموعػػة مػػف األدوات كاختبػػار قيػػاس الميػػارات لالسػػتماع

واختبار قياس الميارات لمقراءة كما قامت بإعداد دليؿ معمـ يرشده إلػى اإلجػراءات الػالزـ اتباعيػا
عند تنمية ميارات االستماع والقراءة .وكاف مف أىـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة:
 .1وجػػود فػػرؽ ذو داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطي درجػػات المجموعػػة التجريبيػػة فػػي التطبيػػؽ
القبمػػي والبعػػدي فػػي ميػػارات االسػػتماع لػػدى تالميػػذ الصػػؼ الخػػامس االبتػػدائي العينػػة)

لصال التطبيؽ البعدي.
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 .2وجػػود فػػرؽ ذو داللػػة إحصػػائية بػيف متوسػػطي درجػػات المجموعػػة التجريبيػػة فػػي التطبيػػؽ
القبمي والبعدي في ميارات القراءة لدى تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي العينة) لصال

التطبيؽ البعدي .ومف أىـ توصيات التي قدمتيا الدراسة:

 .1التخمص مف فكػرة فػروع المغػة العربيػة التػي تيػدد معيػا حػؽ االىتمػاـ بالميػارات والتركيػز
عمى ميارات المغة واعطائيا حقيا في االىتماـ والتنمية.

 .2محاولة ربط الموضوعات وظيفياً بحياة التالميذ حتى يتسنى لنا جذب التالميذ إلييا.
دراسة أبو زيتون وعميوات ()2010
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى تصػػميـ برنػػامج تػػدريبي فػػي ميػػارات االسػػتماع لمطمبػػة المعػػوقيف
بصرياً ،وقياس أثر ىذا البرنامج في تحسيف ميارات االستماع ومفيوـ الذات األكاديمي لدييـ.
وتكونػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف  )38طالب ػاً وطالبػػة مػػف الطمبػػة المعػػوقيف بص ػرياً الممتحقػػيف

بمدرسػػػة عبػػػد اهلل بػػػف أـ مكتػ ػػوـ ،وتػػػـ تػػػوزيعيـ عمػػػى مجمػ ػػوعتيف التجريبي ػػة وتألف ػػت مػ ػػف )17
مفحوصاً ،والضابطة وتألفت مف  )21مفحوصاً ،وقد قاـ الباحثاف بإعداد مجموعة مػف األدوات
لمد ارسػػة فقػػد أعػػدا مقيػػاس لميػػارات االسػػتماع ومقيػػاس لمفيػػوـ الػػذات األكػػاديمي ،كمػػا اسػػتخدما
برنامج تدريبي عمى ميارات االستماع ،واستغرؽ تطبيؽ التجربػة  )3شػيور بواقػع  )35حصػة،

واستخدـ الباحثاف مف أجؿ تحميؿ نتائج الدراسة تحميؿ التبايف المشترؾ  ،)ANCOVAومف أىـ

النتػػائج التػػي توصػػال إلييػػا ى ػو وجػػود داللػػة إحصػػائية لصػػال المجموعػػة التجريبيػػة عمػػى مقياسػػي
ميارات االستماع ومفيوـ الذات األكاديمي ومف أىـ التوصيات في الدراسة:
 .1التشجيع عمى إجراء د ارسػة تتضػمف تػدريب المعممػيف عمػى البرنػامج وتوظيفػو فػي تػدريب
طمبتيـ ومعرفة أثر ىذا التدريب.

 .2التشػجيع عمػػى إجػراء المزيػػد مػف الد ارسػػات المسػػتقبمية فػػي مجػاؿ تػػدريب الطمبػػة المعػػوقيف

بصػ ػرياً عم ػػى مي ػػارات االس ػػتماع بحي ػػث تتن ػػاوؿ متغيػ ػرات جدي ػػدة ل ػػـ تتن ػػاوؿ ف ػػي الد ارس ػػة

الحالية.

دراسة أبو دية ()1009
وق ػػد ى ػػدفت ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى تنمي ػػة مي ػػارات ت ػػدريس االس ػػتماع ف ػػي المغ ػػة العربي ػػة ل ػػدى

الطالبات /المعممات) في الكمية الجامعية التطبيقية مف خالؿ برنامج محوسب اقترحتو الباحثة.

واتبعػػت الباحثػػة المػػنيج البنػػائي والتجريبػػي لتحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة ولإلجابػػة عػػف أسػػئمة

الد ارسػػة قامػػت ببنػػاء برنػػامج محوسػػب ،وقامػػت ببنػػاء بطاقػػة مالحظػػة تحتػػوي عمػػى عش ػرة فق ػرات
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موزعة عمى ثالث ميارات وىي التمييد وتنويع المثيرات ،ميارة الغمؽ ،وطبقت أداة الدراسة عمػى

العين ػػة المكون ػػة م ػػف  )19طالب ػػة م ػػف طالب ػػات قس ػػـ العم ػػوـ التربوي ػػة تخص ػػص معم ػػـ ص ػػؼ)،
واستخدمت الباحثة المعالجػات اإلحصػائية وقامػت بحسػاب حجػـ التػأثير مػف خػالؿ حسػاب مربػع

ايتا ،ومف أبرز نتػائج الد ارسػة ىػو التحسػف الواضػ والكبيػر فػي ميػارات التمييػد وتنويػع المثيػرات
والغمؽ لدى الطالبات المعممات في الكمية الجامعية لمعموـ التطبيقية بغزة.

وقػػدمت الباحثػػة مجموعػػة مػػف التوصػػيات أبرزىػػا ،بنػػاء ب ػرامج محوسػػبة واالىتمػػاـ بمي ػارة

االستماع وطرؽ تنميتيا بشكؿ عاـ وفي المغة العربي بشكؿ خاص.
دراسة عبد الاله ومحمود ()1009

ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس أثر إضافة المحتوى الما وراء معرفي إلى قصص األطفاؿ

عم ػػى تنمي ػػة التفكي ػػر الم ػػا وراء معرف ػػي ومي ػػارات االس ػػتماع ل ػػدى أطف ػػاؿ الص ػػؼ الثال ػػث ،واتب ػػع

الباحثا ف المنيج التجريبي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة ولإلجابة عف أسػئمة الد ارسػة قػاـ الباحثػاف ببنػاء
اختباريف أحػدىما لقيػاس ميػارات التفكيػر المػا وراء المعرفػي وآخػر لقيػاس ميػارات االسػتماع لػدى

أطفاؿ الصؼ الثالث االبتدائي ،وكذلؾ تـ معالجة خمس قصص مصورة مناسبة ألطفاؿ الصؼ
الثالث درست خالؿ شير كامؿ بأسموب العرض المصور.
تكون ػػت العين ػػة م ػػف  )42طف ػ ًػؿ م ػػف ط ػػالب الص ػػؼ الثال ػػث بمدرس ػػة ممحق ػػة المعمم ػػيف
االبتدائيػػة بالخارجيػػة ،تػػـ تقسػػيميـ عمػػى مجمػػوعتيف التجريبيػػة  )22والضػػابطة  )22واسػػتخدـ
الباحثػػاف األسػػاليب اإلحصػػائية كالمتوسػػطات الحسػػابية واالنح ارفػػات المعياريػػة وتوصػػؿ الباحثػػاف

إلػ ػػى وجػ ػػود فػ ػػروؽ ذات دالل ػ ػػة إحصػ ػػائية بػ ػػيف متوسػ ػػطي درج ػ ػػات أطفػ ػػاؿ الصػ ػػؼ الثالػ ػػث ف ػ ػػي
المجم ػػوعتيف التجريبي ػػة والض ػػابطة لص ػػال المجموع ػػة التجريبي ػػة ف ػػي القي ػػاس البع ػػدي وذل ػػؾ ف ػػي

االختبػػاريف اختبػػار ميػػارات التفكيػػر المػػا وراء معرفػػي واختبػػار ميػػارات االسػػتماع وعػػزي الباحثػػاف

ىػػذه الداللػػة اإلحصػػائية إلػػى األثػػر الممحػػوظ والواض ػ لمقصػػص المعالجػػة معرفي ػاً فػػي تنميػػة تمػػؾ
الميارات ،وقدـ الباحثاف مجموعة مف التوصيات أىميا إضافة المارواء المعرفة في التدريس.

دراسة عبد الرحمن ()1008
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى إعػػداد برنػػامج تنميػػة ميػػارات االسػػتماع الناقػػد واإلبػػداعي لػػدى

طالبات المعممات عينة البحث مف طالبات شعبة رياض األطفاؿ.
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واتبعت الباحثة المػنيج التجريبػي ،ولإلجابػة عػف أسػئمة الد ارسػة قػاـ بإعػداد اختبػار قيػاس

ميػػارات االسػػتماع الناقػػد واإلبػػداعي كمػػا أعػػدت مقيػػاس اتخػػاذ الق ػ اررات التدريسػػية داخػػؿ فصػػوؿ
الروضة.
وتـ تطبيؽ ىػذه األدوات عمػى  )42طالبػة مػف طالبػات شػعبة ريػاض األطفػاؿ واختبػرت

ىػػذه العينػػة بطريقػػة عش ػوائية واسػػتخدمت الباحثػػة فػػي المعالجػػة اإلحصػػائية المتوسػػطات المئويػػة
واختبار  ،T. Testومعامالت االرتباط.
ومػػف النتػػائج التػػي توصػػمت إلييػػا الباحثػػة ىػو وجػػود عالقػػة دالػػة إحصػػائياً بػػيف متوسػػطي

درج ػات الطالبػػات المعممػػات عينػػة الحػػث فػػي القياسػػيف القبمػػي والبعػػدي فػػي ميػػارات االسػػتماع،
وأرجعت الباحثة ىذه النتائج إلى استخداـ البرنامج لطرؽ تدريسػية مناسػبة لتنميػة االسػتماع الناقػد

واإلبداعي.كما وقدمت الباحثة مجموعة مف التوصيات أىميا:

 ض ػ ػرورة الكشػ ػػؼ عػ ػػف مسػ ػػتويات وميػ ػػارات االسػ ػػتماع اإلبػ ػػداعي لػ ػػدى معممػ ػػات أطفػ ػػاؿالروضة.

 ضرورة تدريب معممات رياض األطفاؿ عمى االستماع الناقد واإلبداعي ،فػذلؾ مػف شػأنوتنمية ميارة االستماع لدى األطفاؿ في الرياض.

دراسة أبو لبن ,وسنجي ()1008
ى ػػدفت ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى التع ػػرؼ عم ػػى م ػػدى فاعمي ػػة برن ػػامج مقت ػػرح ق ػػائـ عم ػػى نظري ػػة
الػػذكاءات المتعػػددة فػػي تنميػػة ميػػارات االسػػتماع واالسػػتعداد لمق ػراءة لػػدى أطفػػاؿ الريػػاض واتبػػع

الباحث ػػاف الم ػػنيج التجريب ػػي ،ولإلجاب ػػة ع ػػف أس ػػئمة الد ارس ػػة ق ػػاـ الباحث ػػاف ببن ػػاء قائم ػػة لمي ػػارات
االستماع المناسبة لطفؿ الرياض ،كما قاما ببناء اختبار تقػويـ ميػارات االسػتماع ثػـ تطبيػؽ ىػذه

األدوات عم ػػى عين ػػة الد ارس ػػة وى ػػي  )31طفػ ػالً وطفم ػػة كمجموع ػػة تجريبي ػػة ،وبمغ ػػت المجموع ػػة

الضػػابطة أيضػاً  )31طفػالً وطفمػػة ،وتػػـ اختيػػار العينػػة بطريقػػة عشػوائية وقػػاـ الباحثػػاف بمعالجػػة
البيانات احصائياً مف خالؿ اختبار ت  T. Testوالنسب المئوية.

ومػػف النتػػائج التػػي توصػػؿ ليػػا الباحثػػاف وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطي
التجريبيػ ػػة والضػ ػػابطة لمتطبيػ ػػؽ البعػ ػػدي الختبػ ػػار تحديػ ػػد ميػ ػػارات االسػ ػػتماع لصػ ػػال المجموعػ ػػة

التجريبيػػة ،وأيض ػاً وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطي درجػػات أطفػػاؿ المجمػػوعتيف
التجريبيػػة والضػػابطة لمتطبيػػؽ البعػػدي لبطاقػػة تقػػدير مي ػارات االسػػتعداد لمق ػراءة لصػػال متوسػػط

المجموعة التجريبية.
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وأرجع الباحثاف ىذه الفروؽ إلى فاعمية البرنامج المقترح العتماده عمػى نظريػة الػذكاءات

المتعػ ػػددة واسػ ػػتخدمو ألنشػ ػػطة مناسػ ػػبة تعمػ ػػؿ عمػ ػػى تنميػ ػػة االسػ ػػتماع كاالسػ ػػتماع إلػ ػػى األناشػ ػػيد
والقصص.
وأوصى الباحثاف بضػرورة تنويػع المعممػات لألنشػطة التعميميػة داخػؿ حجػرة الد ارسػة ،بمػا

يتناسب مع الذكاءات المتعددة لألطفاؿ كي تمكف كؿ طفؿ مف االستفادة مف النشاط الذي يوافؽ
ذكاءاتو.
دراسة الزىراني ()1008
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعػرؼ عمػى فاعميػة القصػص المسػجمة عمػى األقػراص المدمجػة
في تنميػة ميػارات االسػتماع الناقػد لػدى طػالب الصػؼ السػادس االبتػدائي ،واتبػع الباحػث المػنيج
الوصفي والتجريبي ،وقاـ الباحث ببناء مجموعة مف األدوات منيا قائمة بميارات االستماع الناقد
واختبار االستماع الناقد والقرص المدمج المضػمف القصػص الصػوتية وكػذلؾ دليػؿ المعمػـ وطبػؽ

ىذه األدوات عمى عينػة عشػوائية تكونػت مػف  )62تمميػذاً مػف تالميػذ الصػؼ السػادس االبتػدائي

عاـ 1429ىػ بمحافظة جدة ،واستمر التطبيؽ مدة  6أسابيع) ولتحميؿ البيانػات اسػتخدـ الباحػث
التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار ت واختبار ليفػيف

واختبار تحميؿ التبايف )ANCOVA

وتوص ػػمت الد ارس ػػة إل ػػى تحدي ػػد ث ػػالث عشػ ػرة مي ػػارة مناس ػػبة لمتالمي ػػذ مني ػػا  )6مي ػػارات
لالستماع العػاـ و  )7ميػارات لالسػتماع الناقػد ،كمػا كشػفت نتػائج الد ارسػة عػف وجػود فػروؽ ذات
داللػػة إحصػػائية بػػيف المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة فػػي متوسػػطات درجػػات التحصػػيؿ البعػػدي

فػي اختبػار االسػتماع الناقػد لصػال تالميػذ المجموعػػة التجريبيػة ،وأرجػع الباحػث ىػذه النتػائج إلػػى
فاعمية القصص المسجمة عمى األقراص المدمجة.

وقدـ الباحث مجموعة مف التوصيات أىميا التأكيد عمى معممي المغة العربية في مراحؿ
التعمػػيـ العػػاـ ،والسػػيما فػػي المرحمػػة االبتدائيػػة باالىتمػػاـ بميػػارات االسػػتماع والعمػػؿ عمػػى إكسػػابيا
لمتالميذ مف خالؿ استخداـ االستراتيجيات الحديثة ،وتوظيؼ التقنيات ،والتسجيالت الصوتية.

دراسة سعيد ()1007

ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى تنميػػة أىػػـ ميػػارات االسػػتماع والتحػػدث لػػدى الطػػالب المعممػػيف

بقسػـ المغػة العربيػة مػف خػالؿ البرنػامج المقتػرح مػف الباحػث واتبػع الباحػث المػنيج التجريبػي وقػػاـ
ببنػػاء مجموعػػة مػػف األدوات وىػػي قائمػػة بػػأىـ ميػػارات االسػػتماع والتحػػدث الالزمػػة لمعممػػي المغػػة
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العربية وكذلؾ أعد الباحث اختبار لميارات االستماع وبطاقة مالحظة لميارات التحدث ،وطبقت

ىذه األدوات عمى عينة البحث وىي مجموعة مف الطالب المعمميف بالمستوى السابع بقسػـ المغػة
العربية في كمية المعمميف بتبوؾ في المممكة العربية السعودية وبمغ عدد الطػالب المعممػيف )25

طالب ػاً ،واس ػػتخدـ الباحػػث االنحػ ػراؼ المعيػػاري واختب ػػار ت) لممعالجػػة اإلحص ػػائية وتوصػػؿ إل ػػى
مجموعة مف النتائج أىـ وجود فروؽ دالة احصائياً بيف متوسػطي الػدرجات فػي التطبيقػيف القبمػي
والبعػػدي ،لصػػال التطبيػػؽ البعػػدي الختبػػار قيػػاس ميػػارات االسػػتماع ،وعػػزى الباحػػث ىػػذه النتػػائج

إلػػى فعاليػػة البرنػػامج المقتػػرح الحتوائػػو عمػػى األنشػػطة والخب ػرات ،األمػػر الػػذي أتػػاح لمعينػػة فػػرص
التدريب والمراف عمى ممارسة ميارات االستماع ،وقدـ الباحث مجموعة مف التوصيات أىميا:
ضػػورة االىتمػػاـ بتػػدريس مقػػررات فػػي االسػػتماع وذلػػؾ فػػي الم ارحػػؿ األولػػى مػػف التعمػػيـ

وكذلؾ تفعيؿ حصص التعبير الشفيي وذلؾ لمعمؿ عمى صقؿ ميارات التحدث لدى الناشئة.
دراسة ثابت ()1007

وىدفت ىذه الدراسة إلػى التعػرؼ عمػى أثػر اسػتخداـ نمػوذجي الجسػكو ودوائػر الػتعمـ فػي

تػػدريس المغػػة اإلنجميزيػػة عمػػى تنميػػة ميػػارات القػراءة واالسػػتماع لػػدى طمبػػة الصػػؼ الثػػامف مقارنػػة
باألسموب التقميدي
وق ػػد اتب ػػع الباح ػػث األس ػػموب التجريب ػػي حي ػػث أجري ػػت الد ارس ػػة عم ػػى عين ػػة  )88طالب ػػة

واختبرت العينة بطريقة قصدية ،وتـ توزيع عينة الدراسة بشكؿ عشػوائي إلػى مجمػوعتيف تجريبيػة
وضابطة تكونت كؿ منيما مف  )44طالبة أي صؼ دراسي.
ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ اختبار تشخيصي لميارات المغة اإلنجميزيػة واختبػار
تحصيمي لميارات القراءة ،واختبار تحصيمي لميارة االستماع ،وبطاقة مالحظة خاصػة بالمػدرس

وبطاقة تقييـ ذاتي ألداء المجموعة ،بطاقة متابعة لتقدـ المجموعات.

واس ػػتخدـ الباح ػػث المتوس ػػطات الحس ػػابية واالنح ارف ػػات المعياري ػػة واختب ػػار ت) وأس ػػفرت
نتػػائج الد ارسػػة عػػف وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػط درجػػات طالبػػات المجموعػػة

التجريبي ػػة ومتوس ػػط درج ػػات طالب ػػات المجموع ػػة التجريبي ػػة ومتوس ػػط درج ػػات طالب ػػات المجموع ػػة
الضػػابطة فػػي كػػؿ مػػف اختبػػاري الق ػراءة واالسػػتماع ،وذلػػؾ لصػػال المجموعػػة التجريبيػػة ،وعػػزى
الباحث النتائج إلى األثر اإليجابي ألساليب التعمـ التعاوني عمى دفع مسػتوى التحصػيؿ وتطػوير

ميارات المغة.
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وق ػ ػػدـ الباح ػ ػػث مجموع ػ ػػة م ػ ػػف التوص ػ ػػيات أىمي ػ ػػا ض ػ ػػرورة االىتم ػ ػػاـ بمي ػ ػػارات القػ ػ ػراءة

واالستماع.

تعقيب عمى الدراسات التي تناولت المحور الثاني:

 تعددت الدراسات التي تناولت ميارات االسػتماع وتعػددت أىػدافيا ،فقػد ىػدفت إلػى تنميػة
ميارات االستماع ،بطرؽ متنوعة واستراتيجيات متعددة ،كاسػتخداـ السػرد القصصػي كمػا

ف ػػي د ارس ػػة عم ػػاد ال ػػديف  ،)2012أو بإض ػػافة م ػػا وراء المعرف ػػة إل ػػى قص ػػص األطف ػػاؿ
كدراسة عبد الاله ومحمود  )2009أو باستخداـ نموذجي الجسكو ودوائر التعمـ كدراسة
ثابت  )2006وىذا يدؿ عمى إمكانية تنمية ميارات االستماع بطرؽ متنوعة.

 اعتمدت بعض الدراسات عمى برامج كػالبرامج المحوسػبة مثػؿ د ارسػة أبػو ديػة ،)2009
أو ب ػرامج قائمػػة عمػػى نظريػػات تربويػػة كالبرنػػامج القػػائـ عمػػى نظريػػة الػػذكاءات المتعػػددة
كد ارس ػػة أبػ ػو ل ػػبف ،وس ػػنجي  ،)2009ومني ػػا م ػػا اعتم ػػد عم ػػى القص ػػص المس ػػجمة عم ػػى

األقػراص المدمجػػة كد ارسػة الزى ارنػػي  )2008وىػػذا يػدؿ عمػػى فعاليػة البػرامج المسػػتخدمة

في تنمية ميارات االستماع الحتوائيا عمػى األنشػطة التػي تػوفر لمطػالب فرصػة التػدريب
عمى ممارسة ميارات االستماع بصورة أفضؿ.

 جمعػػػت بعػ ػػض الد ارسػ ػػات بػػػيف تنميػ ػػة ميػ ػػارة االسػ ػػتماع ومي ػػارات أخػ ػػرى كد ارسػ ػػة ثابػ ػػت

 )2006التػػي جمعػػت بػػيف تنميػػة ميػػارتي االسػػتماع والق ػراءة ،ود ارسػػة سػػعيد )2006

التي تناولت تنمية ميػا ارت االسػتماع والتحػدث ،ود ارسػة أبػو لػبف وسػنجي  )2008التػي
جمعت بيف تنمية االستماع واالستعداد لمقراءة ودراسة عبد الػاله ومحمػود  )2009التػي
جمعت بيف تنمية ميارات التفكير واالستماع ،وىػذا النػوع مػف الد ارسػات قػد يػدؿ عمػى أف

تنمية ميارات االستماع قد يؤدي إلى تنمية ميارات المغوية األخرى .
الدرسػات ،فكػاف منيػا
 تنوعت العينات التػي اختارىػا البػاحثوف والباحثػات إلجػراء ا

أطفػػاؿ الريػػاض كد ارسػػة عبػػد الػػرحمف  ،)2008و أب ػو لػػبف ،سػػنجي  ،)2008وكػػاف منيػػا
طػػالب الصػػؼ ال اربػػع كمػػا فػػي د ارسػػة عمػػاد الػػديف  ،)2012والشػػوبكي  ،)2011وطػػالب

الصػ ػػؼ الخػ ػػامس كد ارسػ ػػة شػ ػػوىاف  ،)2011وطػ ػػالب الصػ ػػؼ السػ ػػادس كد ارسػ ػػة الزى ارنػ ػػي
 ،)2008وطػػالب الص ػػؼ الث ػػامف كد ارس ػػة ثابػػت  ،)2006والطالب ػػات /المعمم ػػات كد ارس ػػة

أبو دية  ،)2009والمعوقيف بصػرياً كد ارسػة أبػو زيتػوف ،عميػوات  .)2010وىػذا يػدؿ عمػى

إمكانية تنمية ميارات االستماع في جميع المراحؿ العمرية .
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أكػ ػػدت نتػ ػػائج الد ارسػ ػػات السػ ػػابقة فعاليػ ػػة الب ػ ػرامج المطبقػ ػػة فػ ػػي تنميػ ػػة ميػ ػػارات

االستماع ،والميارات األخػرى ،والػى تفػوؽ المجموعػة التجريبيػة فػي اختبػارات االسػتماع عمػى
المجموعػػة الضػػابطة ووجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائياً عمػػى ذلػػؾ ،وأف اسػػتيعاب المػػادة التعميميػػة
يكوف أفضؿ في حالة استماع المتعمـ إلى المادة التعميمية.

تعقيب عام عمى الدراسات السابقة:
بعد عرض الدراسات السابقة في كال المحوريف يمكف استخالص ما يمي:
أوالً :تباينت الدراسات التربوية في أىدافيا بيف المحور األوؿ والمحور الثاني ،ولكنيا جميعاً
أكدت عمى فعالية األنشطة التعميمية المتنوعة في التعميـ ،وعمى أىمية ميارة االستماع في

مراحؿ التعميـ المختمفة ،بدءاً مف رياض األطفاؿ وحتى طمبة الجامعات.

ثانياً :أكدت الدراسات السابقة عمى أىمية المتوف و االناشيد التعميمية و دورىا في

العممية التعميمية  ،وفي تحسيف مستوى التحصيؿ و تنمية االتجاىات و الميوؿ نحو

التعمـ .

ثالثاً  :أكدت الدراسات السابقة عمى وجود ضعؼ لدى الطالب في ميارة االستماع في مختمؼ

المراحؿ العمرية.

رابعاً  :ميارات االستماع يمكف أف تنمي بطرؽ واستراتيجيات وأساليب متنوعة و
تعميمية ىادفة و مقصودة .

أنشطة

خامساً  :أىمية ميارات االستماع واألنشطة التعميمية ودورىا في تفوؽ الطالب في مختمؼ
المراحؿ التعميمية.

أوجو االستفادة من الدراسات السابقة :
 .1استفادت الباحثة في تحديد ميارات االستماع المناسبة لطالب الصؼ الرابع.
 .2استفادت الباحثة في اختيار المرحمة العمرية المناسبة ،وىي طالب الصؼ الرابع.
 .3استفادت الباحثة في اختيار المنيج التجريبي ،وأدوات البحث المالئمة لمدراسة.
أوجو تميز الدراسة الحالية عن نظيراتيا:
 .1تميزت ىذه الدراسة بتوظيؼ المتوف التعميمية.
 .2تميزت ىذه الدراسة في ىدفيا حيث ىدفت إلى تنمية ميارات االستماع لمصؼ الرابع.
 .3اختارت الباحثة في الدراسة الحالية موضوعات قابمة لتوظيؼ المتوف التعممية فييا.
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الفصل الرابع

الطريقة واإلجراءات
 منيج الدراسة .

 مجتمع الدراسة .
 عينة الدراسة.

 أدوات الدراسة .

 خطوات الدراسة .

 المعالجات اإلحصائية .

الفصل الرابع

الطريقة واإلجراءات

يتناوؿ ىذا الفصؿ الطريقة واإلجػراءات التػي اتبعتيػا الباحثػة فػي د ارسػتيا ،ويشػمؿ مػنيج
الد ارسػػة ،ووصػػؼ مجتمػػع الد ارسػػة وعينتيػػا ،وأسػػموب اختيارىػػا ،وبنػػاء أداة الد ارسػػة المتمثمػػة فػػي
"االختبػػار التحصػػيمي لميػػارات االسػػتماع" ،واإلج ػراءات التػػي تػػـ اتباعيػػا فػػي الكشػػؼ عػػف مػػدى

صدؽ االختبار وثباتو واتساقو الداخمي ،وضبط المتغيرات ،كما يحتوي عمػى كيفيػة تنفيػذ الد ارسػة
واجرائيا ،والمعالجة اإلحصائية التي استخدمت لتحميؿ البيانات .

أوالً :منيج الدراسة:

اتبعػ ػت الباحثػ ػة ف ػػي ى ػػذه الد ارس ػػة الم ػػنيج التجريب ػػي الق ػػائـ عم ػػى اختي ػػار مجم ػػوعتيف ،

إحداىما مجموعة تجريبية تـ توظيؼ متوف تعميمية في تدريسػيا ،ومجموعػة ضػابطة تػـ تدريسػيا
بالطريقة االعتيادية .

ثانياً :مجتمع الدراسة:

يتكػػوف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف جميػػع طػػالب الصػػؼ ال اربػػع األسػػاس فػػي المػػدارس التابعػػة

لوكالة الغوث الدولية والبالغ عددىـ  ، )5277وذلؾ وفقاً إلحصػائية مديريػة التربيػة والتعمػيـ فػي

الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي 0732 /0731ـ.

ثالثاً :عينة الدراسة:

أ .العينة االستطالعية:
تػػـ تطبيػػؽ االختبػػار التحصػػيمي لميػػارات االسػػتماع عمػػى عينػػة اسػػتطالعية بمغػػت )20

طالباً مف مجتمع الدراسة األصػمي ،وقػد طبقػت الباحثػة االختبػار عمػى ىػذه العينػة بيػدؼ التحقػؽ
مف صدؽ االختبار وثباتو .
ب .العينة الفعمية:

اختارت الباحثة عينة الدراسة بطريقة قصدية ،وىي مدرسػة مػف المػدارس التابعػة لوكالػة

الغوث الدوليػة وىػي مدرسػة ذكػور غػزة الجديػدة االبتدائيػة ج )  ،وتػـ اختيػار شػعبتيف مػف شػعب
الصؼ الرابع بطريقة عشوائية .
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وقػػد بمػػغ عػػدد أفػراد العينػػة  )56طالبػاً ،مػػنيـ  )17طالبػاً فػػي المجموعػػة التجريبيػػة التػػي

تتعمـ باستخداـ المتوف التعميمية ،ومنيـ  )17طالباً في المجموعة الضابطة التي تتعمـ بالطريقػة

التقميدية.

وتـ اختيار المدرسة بطريقة قصدية بسبب عمؿ الباحثة داخػؿ المدرسػة وبالتػالي إشػرافيا

عم ػػى التجرب ػػة ،وتق ػػديـ المس ػػاعدة لممعمم ػػة المطبق ػػة لمتجرب ػػة ،إض ػػافة إل ػػى ك ػػوف اإلدارة المدرس ػػية
تشجع البحث التربوي ،وتسيؿ عمؿ الباحثة .

رابعاً :أداة الدراسة:

االختبار التحصيمي لميارات االستماع:
تمثمت األداة الرئيسة لمدراسة الحالية في اختبار ميارات االستماع ،ولكي يقيس االختبار

الميارات المستيدفة بشكؿ مباشر ومتوازف ،قامت الباحثة بإعداد قائمة بميارات االستماع ،وذلؾ
عمى النحو اآلتي:
 اليدف من القائمة:

كاف اليدؼ مػف القائمػة ىػو تحديػد ميػارات االسػتماع الالزمػة بغػرض تنميتيػا لػدى طمبػة

الصؼ الرابع ،وتضمينيا في االختبار .
 مصادر إعداد القائمة:

قامت الباحثة ببناء قائمة ميارات االستماع باإلفادة مف المصادر اآلتية :
 كتب طرائؽ تدريس المغة العربية وأساليبيا .
 الدراسات والبحوث التي طبقت في مجاؿ ميارات االستماع  ،كدراسة عماد الديف و أبو
دية و الشوبكي .

 أراء المختصيف التربوييف وأساتذة الجامعات .
 تحكيم القائمة:
تضمنت القائمة في صورتيا األوليػة  ) 13ميػارة  ،موزعػة عمػى خمسػة محػاور رئيسػة

تمثم ػػت ف ػػي مي ػػارات التميي ػػز الس ػػمعي ،وميػػػارات الفي ػػـ المباش ػػر لممس ػػموع ،ومي ػػارات المسػػػتوى
التفسيري لممسموع ،وميارات الفيـ االستنتاجي لممسموع ،وميارات االستماع الناقد ،ممحؽ

،) 0

ثـ تـ عرضيا عمػى مجموعػة مػف المحكمػيف بيػنيـ أسػاتذة جامعػات ،مشػرفوف تربػوييف ،معممػوف،

وطمػػب مػػنيـ إبػػداء آرائيػػـ فػػي محتػػوى القائمػػة ،وتحديػػد درجػػة أىميػػة كػػؿ ميػػارة بالنسػػبة لطػػالب
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الصؼ ال اربػع ،وبعػد تحكػيـ القائمػة تػـ اعتمػاد الميػارات التػي حصػمت عمػى نسػبة اتفػاؽ % 67
فأكثر).

ولقد شكمت ىذه القائمة أساساً الختبار ميارات االستماع لطالب الصؼ الرابع االبتدائي

الػذي تػـ إعػداده وصػياغة بنػوده فػي ضػوء محتػوى ىػذه القائمػة بحيػث تتمثػؿ فقػرات االختبػار فػػي

الميػػارات التػػي تػػـ التوصػػؿ إلييػػا مػػف خػػالؿ القائمػػة .ومػػف ىنػػا أعػػدت الباحثػػة االختبػػار ،وقػػد تػػـ

الرجػػوع إلػػى الد ارسػػات التربويػػة السػػابقة التػػي تضػػمنت اختبػػارات لقيػػاس ميػػارات االسػػتماع التػػي
تقاربت فييا المرحمة العمرية مػع الد ارسػة الحاليػة كد ارسػة عمػاد الػديف  ،)0730ود ارسػة شػوىاف
 ،)0733ودراسة الزىراني  ،)0776لالستفادة منيا في بناء االختبار لمدراسة الحالية .
كتابة أسئمة االختبار وصياغتيا:
اختػػارت الباحثػػة قطعتػػيف متوسػػطتيف ،وىمػػا " الكمػػب والػػذئب " و" الحمامػػة المطوقػػة "

وقػػد ارعػػت الباحثػػة فػػي اختيػػار القطعتػػيف أف يكػػوف موضػػوعيما شػػائقاً وممتعػػا لمطػػالب ،كمػػا أف

القطعت ػػيف تبتع ػػداف ع ػػف الص ػػعوبة والغ ارب ػػة ،كم ػػا أف المغ ػػة والمف ػػردات الت ػػي تحتوييم ػػا القطعت ػػاف
تمتازاف بالسيولة واليسر وتالئـ طالب الصؼ الرابع ،ولتتأكد الباحثة مف مناسبتيما تـ عرضيما
عمػػى مجموعػػة مػػف معممػػي المغػػة العربيػػة ،والمختصػػيف التربػػوييف ،وكػػذلؾ المشػرفيف عمػػى الد ارسػػة

قبؿ البدء بصياغة أسئمة االختبار .

ولقػػد تػػـ اعتمػػاد األسػػئمة الموضػػوعية فػػي االختبػػار مػػف نػػوع " االختيػػار مػػف متعػػدد "
لألسباب اآلتية:
 دقتيا وقمة التخميف أو الصدفة فييا. عدـ التأثر بذاتية المصح عند تصحيحيا.اح كثيرة.
 صالحية ىذه االختبارات لقياس نو ٍوفي ضوء أىداف االختبار روعي ما يمي:
 شموؿ االختبار بحيث اشتمؿ عمى جميع ميارات االستماع موضوع الدراسة. مناسبة أسموب األسئمة لمتالميذ. -وضوح التعميمات الخاصة باالختبار.
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ويتكون كل سؤال من:
أ -مقدمة السؤال :ىي العبارة األساسية التي تعرض المشكمة المطموب حميا أو اإلجابة عنيا.
ومف مواصفات المقدمة الجذع):
-

ال تكوف طويمة قدر المستطاع.

-

عدـ ذكر ألفاظ تنبو الطالب لمتعرؼ عمى اإلجابة الصحيحة.

-

أال تحتمؿ ألفاظيا أكثر مف تفسير.

ب -اإلجابة المحتممة.
يراعى في اإلجابات المحتممة ما يمي:
-

أف تتطابؽ لغوياً مع شكؿ الكممة المطموبة في السؤاؿ ومضمونيا .
كتابة اإلجابة صحيحة تبعاً لقواعد المغة العربية.

-

أف تكوف محددة وغير قابمة لمتأويؿ.

-

لكؿ سؤاؿ إجابة واحدة محددة واضحة.

ت -تعميمات االختبار:
إف لتعميمػػات االختبػػار األىميػػة الكبػػرى فػػي اسػػتجابة التالميػػذ عػػف األسػػئمة ،فكممػػا كانػػت
التعميمات واضحة ومفيومػة؛ كػاف ذلػؾ إيجابيػاً لػدى التالميػذ عنػد اإلجابػة ،وعػدـ وضػوحيا يػؤثر

سػػمباً عمػػى اسػػتجابتيـ ،وقػػد تػػـ صػػياغة تعميمػػات االختبػػار عمػػى ورقػػة منفصػػمة وضػػعت فػػي بدايػػة

دفتػػر االختبػػار وقػػد تػػـ توضػػي اليػػدؼ مػػف االختبػػار ،ووصػػفو ،وكيفيػػة اإلجابػػة عمػػى فق ارتػػو ،وتػػـ
إعالـ الطالب بأف االختبار ليس لو عالقة بنتائجيـ المدرسية .
كما تـ تنبيو الطالب مف خالؿ التعميمات الشفوية عمى ضرورة االستماع الجيد،
والتركيز في مضموف النص الذي سيسمعو مف المعمـ ،حتى يكوف قاد اًر عمى اإلجابة عف

األسئمة التي يتضمنيا االختبار.
ث -وصف االختبار:

يتكوف االختبار في صػورتو األوليػة مػف  ) 25فقػرة موزعػة عمػى  )32ميػارة اسػتماع،
والجدوؿ اآلتي يبيف توزيع فقرات االختبار عمى ميارات االستماع المستيدفة :
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جدول ( :)4-1ميارات االستماع وتوزيع الفقرات عمييا وأرقام الفقرات في االختبار
عدد الفقرات

أرقام الفقرات

ميارات االستماع
 .1التمييز السمعي بيف أصوات الكممات المتشابية في النطؽ.

1

10 -33 -32

 .2التذكر المباشر لكممات مفتاحية تضمنيا المسموع .

2

02 -01 -00 -6

 .3تمييز صيغ الكممات في النص المسموع وفقاً لدالالت معينة داللتيا عمى

1

 .4تحديد أسماء أو أعداد أوأماكف أو أزمنة تضمنيا المسموع

2

23 -17 -5 -2

 .5وصؼ شخصيات أو أشياء كما وردت في النص المسموع

2

25 -27 -4 -0

 .6ترتيب األحداث واألفكار وفقاً لتتابعيا المسموع

1

24 -06 -05

 .7شرح جمؿ وعبارات وردت في النص المسموع

1

13 -36 -33

 .8تفسير أسباب وظواىر أشير إلييا في النص المسموع

1

03 -37 -3

 .9تفسير معاني الكممات مف خالؿ السياؽ المسموع.

2

20 -12 -31 -30

 .10استخالص األفكار األساسية مف النص المسموع.

2

16 -11 -7 -3

 .11استنتاج القيـ والعبر والدروس المستفادة.

1

15 -07 -35

 .12استنتاج بعض المواقؼ والمعاني باإلفادة مما ورد في المسموع.

1

14 -37 -34

 .13التمييز بيف األفكار الواردة وغير الواردة في النص المسموع.

1

21 -13 -1

 .14إدراك أنواع األساليب المختمفة في النص المسموع (استفيام – نداء – تعجب)

1

17 -03 -07

الزماف ،أو المكاف) أو داللتيا عمى مشاعر معينة فرح -حزف)

23 -22 -04

 25فقرة

المجموع الكمي

تصحيح االختبار:
تـ تخصػيص درجػة واحػدة لكػؿ سػؤاؿ مػف أسػئمة االختبػار وألف االختبػار يتكػوف مػف 25

فقرة فإف الدرجة الكمية لممفحوص عمى االختبار تتراوح بيف  25 – 7درجة).
تحميل فقرات االختبار:

لتحميؿ فقرات االختبار تـ حساب معامالت الصعوبة والتمييز ،وذلؾ باسػتخداـ عػدد مػف

الخطوات اإلحصائية كما يمي:
 -1تحديد معامل الصعوبة:

يقصد بمعامؿ الصعوبة "النسبة المئوية لمذيف أجابوا عمى كػؿ سػؤاؿ مػف أسػئمة االختبػار

إجابػػة خاطئػػة ،ولػػذلؾ تػػـ تصػػحي االختبػػار ورصػػد عػػدد الػػذيف أجػػابوا إجابػػات خاطئػػة عمػػى كػػؿ
سؤاؿ بيدؼ إيجاد معامؿ الصعوبة لكؿ فقرة وفؽ المعادلة التالية:

عبد السالـ وآخروف.)070 :3770 ،
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معامؿ الصعوبة =

عدد الذيف أجابوا إجابة خاطئة
عدد الذيف حاولوا اإلجابة

% 377 X

ويتـ احتساب معامؿ الصعوبة لفقػرات االختبػار بيػدؼ حػذؼ الفقػرات التػي ال تبمػغ قيمػة

معامؿ الصعوبة ليا بيف  )7.67 – 7.07االختبار عبيدات.)101 :3766 ،
 -2تحديد معامل التمييز:

ويتمثػؿ تحديػد معامػؿ التمييػز فػي تحديػد مػػدى فاعميػة سػؤاؿ مػا فػي التمييػز بػيف الطالػػب

ذي القدرة العالية ،والطالب الضعيؼ بالقدر نفسو الذي يفرؽ االختبار بينيما في الدرجػة النيائيػة
بصورة عامة .

وتػػـ حسػػاب معامػػؿ التمييػػز لكػػؿ فقػرة مػػف فقػرات االختبػػار  ،وفػػؽ المعادلػػة التاليػػة فػػرج،

:)315 :0775
معامؿ التمييز =

عدد اإلجابات الصحيحة لممجموعة العميا  -عدد اإلجابات الصحيحة لممجموعة الدنيا
عدد الطالب في إحدى الفئتيف

377 X

ويقب ػػؿ معام ػػؿ التميي ػػز إذا تج ػػاوز  )%07الكيالن ػػي وآخ ػػروف .)200 :0733 ،وب ػػذلؾ
تبقي الباحثة عمى جميع فقرات االختبار .والجدوؿ التػالي يبػيف معػامالت الصػعوبة والتمييػز لكػؿ

فقرة مف فقرات االختبار:
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جدول ( :)4-2يبين معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار
رقم

الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

معامل الصعوبة %

معامل التمييز

41.7
54.2
79.2
79.2
41.7
75.0
41.7
67.1
70.8
54.2
62.5
70.8
25.0
25.0
54.2
29.2
50.0
50.0
50.0
54.2
07.5
54.2
58.3

0.67
0.25
0.42
0.42
0.25
0.50
0.67
0.33
0.58
0.92
0.58
0.42
0.33
0.25
0.75
0.25
0.83
0.67
0.50
0.92
0.33
0.92
0.83

41.7

0.67

رقم

الفقرة
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
27
23
20
21
22
23
24
25

معامؿ الصعوبة الكمي = %27.53

معامل الصعوبة %

معامل التمييز

54.2
62.5
07.5
50.0
54.2
54.2
54.2
70.8
41.7
20.8
41.7
54.2
29.2
54.2
41.7
33.3
75.0
41.7
45.8
29.2
62.5
29.2
58.3

0.92
0.42
0.25
0.83
0.42
0.92
0.42
0.58
0.67
0.25
0.50
0.75
0.25
0.75
0.33
0.67
0.33
0.33
0.58
0.42
0.58
0.42
0.67

معامؿ التمييز الكمي = 7.31

يتض ػ مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف درجػػات صػػعوبة فق ػرات االختبػػار تراوحػػت ب ػػيف – 07

 ،)%67وىي معامالت تقع ضمف المستوى المقبوؿ لمعامالت الصعوبة.

كمػػا أف درجػػات تمييػػز جميػػع فقػرات االختبػػار تراوحػػت بػػيف  )7.70 – 7.03ممػػا يشػػير

إلػ ػػى أف ىػػػذه الفق ػ ػرات تقػ ػػع ضػ ػػمف المسػػػتوى المقبػػػوؿ لمعػ ػػامالت التمييػ ػػز فقػ ػػد تب ػػيف أف متوسػ ػػط
معامالت الصعوبة  ،)%27.53وأف متوسط معامالت التمييز  )7.31وىي متوسطات مناسبة
لمعامالت الصعوبة والتمييز.
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صدق االختبار التحصيمي لميارات االستماع وثباتو :
صدق االختبار:
يقصػػد بالصػػدؽ ،أف يقػػيس االختبػػار مػػا صػػمـ لقياسػػو فػػرج ،)032 :0775 ،فيػو يعنػػي

درجػػة تحقيػػؽ األىػػداؼ التربويػػة التػػي صػػمـ مػػف أجميػػا ،وأنػػو كممػػا تعػػددت مؤشػرات الصػػدؽ كممػػا

ك ػػاف ذل ػػؾ داالً عم ػػى زي ػػادة الثق ػػة ف ػػي األداة .واتبعػ ػت الباحث ػػة ع ػػدداً م ػػف الط ػػرؽ لحس ػػاب ص ػػدؽ
االختبار:

أ -صدق المحكمين:
لمتأكد مف صدؽ أداة الدراسة مف خالؿ صدؽ المحكميف ،قامت الباحثة بتوزيع االختبار
وطرئ ػؽ تػػدريس المغػػة العربيػػة مػػف
ا
عمػػى عػػدد مػػف األسػػاتذة المتخصصػػيف فػػي التربيػػة والمنػػاىج

جامعػػات غ ػزة ،كمػػا تػػـ عرضػػو عمػػى عػػدد مػػف مش ػرفي وأسػػاتذة المغػػة العربيػػة مػػف وكالػػة الغػػوث

الدولية ممحؽ  ،)3وذلؾ بيدؼ التأكد مما يمي:

 مدى تحقيؽ االختبار لميدؼ الموضوع مف أجمو.
 مدى صحة الصياغة المغوية لفقرات االختبار.
 مدى مالءمة الصياغة لمستوى تالميذ الصؼ الرابع مف التعميـ األساسي.
أفضؿ.

وفي ضوء المالحظات التػي أبػداىا المحكمػوف ،تػـ تعػديؿ صػياغة بعػض األسػئمة بشػكؿ

ب -صدق االتساق الداخمي:
يقصػػد بػػو قػػوة الت ػرابط بػػيف درجػػات كػػؿ مجػػاؿ والدرجػػة الكميػػة لالختبػػار ،وكػػذلؾ درجػػة

ارتباط كؿ فقرة مف فقرات االختبار بالدرجة الكمية لممجاؿ الذي تنتمي إليو .

ولقػػد تػػـ حسػػاب صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي لالختبػػار التحصػػيمي بعػػد تطبيقػػو عمػػى العينػػة

االسػػتطالعية ،وذلػػؾ بحسػػاب معامػػؿ ارتبػػاط درجػػة كػػؿ فقػرة مػػع درجػػة الميػػارة التػػي تنتمػػي إلييػػا،
والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:

62

جدول ( :)4-3ارتباطات كل فقرة من فقرات االختبار مع درجة الميارة التي تنتمي إلييا
معامل االرتباط
رقم الفقرة
ميارات االستماع
0.565
14
0.686
15
 .1التمييز السمعي بيف أصوات الكممات المتشابية في النطؽ
0.686
32
0.549
8
0.875
22
 .2التذكر المباشر لكممات مفتاحية تضمنيا المسموع
0.904
23
0.757
24
0.671
26
 .3تمييز صيغ الكممات في النص المسموع وفقاً لدالالت معينة داللتيا
0.652
44
عمى الزماف ،أو المكاف) أو داللتيا عمى مشاعر معينة فرح -حزف)
0.656
45
0.590
4
0.684
7
 .4تحديد أسماء أو أعداد أو أماكف أو أزمنة تضمنيا المسموع
0.775
32
0.578
41
0.542
2
0.555
6
 .5وصؼ شخصيات أو أشياء كما وردت في النص المسموع
0.792
42
0.621
47
0.412
27
0.769
28
 .6ترتيب األحداث واألفكار وفقاً لتتابعيا المسموع
0.852
46
0.725
11
0.790
18
 .7شرح جمؿ وعبارات وردت في النص المسموع
0.724
31
0.571
5
0.814
12
 .8تفسير أسباب وظواىر أشير إلييا في النص المسموع
0.723
25
0.652
12
0.343
13
 .9تفسير معاني الكممات مف خالؿ السياؽ المسموع
0.641
34
0.535
42
0.775
1
0.613
9
 .10استخالص األفكار األساسية مف النص المسموع
0.808
33
0.807
38
0.759
17
0.586
29
 .11استنتاج القيـ والعبر والدروس المستفادة
0.487
37
0.501
16
0.675
19
 .12استنتاج بعض المواقؼ والمعاني باإلفادة مما ورد في المسموع
0.660
36
0.381
3
0.607
35
 .13التمييز بيف األفكار الواردة وغير الواردة في النص المسموع
0.623
43
0.707
22
 .14إدراؾ أنواع األساليب المختمفػة فػي الػنص المسػموع اسػتفياـ – نػداء
0.566
21
– تعجب)
0.669
39
قيمة ر) الجدولية درجات حرية=  )40عند  ،0.304 =0.05وعند 0.393 =0.01
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مستوى الداللة
دالة عند 2021
دالة عند 2021
دالة عند 2021
دالة عند 2021
دالة عند 2021
دالة عند 2021
دالة عند 2021
دالة عند 2021
دالة عند 2021
دالة عند 2021
دالة عند 2021
دالة عند 2021
دالة عند 2021
دالة عند 2021
دالة عند 2021
دالة عند 2021
دالة عند 2021
دالة عند 2021
دالة عند 2021
دالة عند 2021
دالة عند 2021
دالة عند 2021
دالة عند 2021
دالة عند 2021
دالة عند 2021
دالة عند 2021
دالة عند 2021
دالة عند 2021
دالة عند 2025
دالة عند 2021
دالة عند 2021
دالة عند 2021
دالة عند 2021
دالة عند 2021
دالة عند 2021
دالة عند 2021
دالة عند 2021
دالة عند 2021
دالة عند 2021
دالة عند 2021
دالة عند 2021
دالة عند 2021
دالة عند 2021
دالة عند 2021
دالة عند 2021
دالة عند 2021
دالة عند 2021

يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف جميػػع فقػرات االختبػػار حققػػت ارتباطػػات مػػع درجػػة الميػػارة

التي تنتمي إلييا وجميعيا ارتباطات دالة إحصائياً عند مستوى داللة أقؿ مف .7.73

كمػػا تػػـ حسػػاب معامػػؿ ارتبػػاط درجػػة كػػؿ ميػػارة مػػف الميػػارات الرئيسػػة مػػع الدرجػػة الكميػػة

لالختبار ،والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:

جدول ( :)4-4يبين ارتباطات ميارات االستماع لالختبار التحصيمي مع الدرجة الكمية لالختبار
معامل االرتباط

مستوى الداللة

ميارات االستماع
التمييز السمعي بيف أصوات الكممات المتشابية في النطؽ

0.717

دالة عند 2021

التذكر المباشر لكممات مفتاحية تضمنيا المسموع

0.865

دالة عند 2021

تمييز صيغ الكممات في النص المسموع وفقػاً لػدالالت معينػة داللتيػا عمػى الزمػاف،

0.518

دالة عند 2021

تحديد أسماء أوأعداد أوأماكف أوأزمنة تضمنيا المسموع

0.799

دالة عند 2021

وصؼ شخصيات أوأشياء كما وردت في النص المسموع

0.773

دالة عند 2021

ترتيب األحداث واألفكار وفقاً لتتابعيا المسموع

0.605

دالة عند 2021

شرح جمؿ وعبارات وردت في النص المسموع

0.719

دالة عند 2021

تفسير أسباب وظواىر أشير إلييا في النص المسموع

0.731

دالة عند 2021

تفسير معاني الكممات مف خالؿ السياؽ المسموع

0.531

دالة عند 2021

استخالص األفكار األساسية مف النص المسموع

0.719

دالة عند 2021

استنتاج القيـ والعبر والدروس المستفادة

0.636

دالة عند 2021

استنتاج بعض المواقؼ والمعاني باإلفادة مما ورد في المسموع

0.671

دالة عند 2021

التمييز بيف األفكار الواردة وغير الواردة في النص المسموع

0.726

دالة عند 2021

إدراؾ أنواع األساليب المختمفة في النص المسموع استفياـ – نداء – تعجب)

0.796

دالة عند 2021

أوالمكاف ) أوداللتيا عمى مشاعر معينة فرح -حزف)

قيمة ر) الجدولية درجات حرية=  )40عند  ،0.304 =0.05وعند 0.393 =0.01

يتب ػػيف م ػػف الج ػػدوؿ الس ػػابؽ أف مي ػػارات االس ػػتماع المكون ػػة لالختب ػػار التحص ػػيمي حقق ػػت

ارتباطات دالة مع الدرجػة الكميػة لمميػارات ،وقػد تراوحػت قػيـ معػامالت االرتبػاط بػيف – 7.336
 )7.643وجميعيا دالة إحصائياً عند مستوى داللة .7.73
ثبات االختبار:
يقصػػد بثبػػات االختبػػار "الحصػػوؿ عمػػى نفػػس النتػػائج عنػػد تك ػرار القيػػاس باسػػتخداـ نفػػس

األداة وفػ ػػي نفػ ػػس الظػ ػػروؼ" ،وقػ ػػد قام ػ ػت الباحثػ ػػة بحسػ ػػاب معامػ ػػؿ ثبػ ػػات االختبػ ػػار التحصػ ػػيمي
بالطريقتيف التاليتيف:
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أ -طريقة التجزئة النصفية:
تػػـ حسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف درجػػات أفػراد العينػػة االسػػتطالعية عمػػى الفقػرات الفرديػػة

لالختبار ف=  02فقرة) ودرجات الفقرات الزوجية ف=  01فقػرة) ،وقػد بمػغ معامػؿ االرتبػاط بػيف
النصفيف باستخداـ معادلة بيرسوف  ،)7.630وتـ تعديؿ طوؿ االختبار باستخداـ معادلة جتماف
النصػػفيف غيػػر متسػػاوييف) ،وكانػػت قيمػػة الثبػػات  ،)7.674وىػػي قيمػػة عاليػػة تػػدلؿ عمػػى ثبػػات

االختبار وأنو سيعطي نتائج جيدة عند تطبيقو.
ب -معادلة كودر ريتشاردسون:21 -

كمػػ ػػا قام ػ ػ ػت الباحثػػ ػػة بحسػػ ػػاب ثبػػ ػػات االختبػػ ػػار التحصػ ػ ػػيمي باس ػ ػػتخداـ معادلػػ ػػة كػ ػ ػػودر

ريتشاردسػػوف 03-وكانػػت قيمػػة الثبػػات تسػػاوي  .)7.701ويتضػ ممػػا سػػبؽ أف االختبػػار يتمتػػع
بدرجػػة عاليػػة مػػف الثبػػات تطمػػئف الباحثػػة لصػػحة البيانػػات التػػي سػػيتـ الحصػػوؿ عمييػػا وتظيػػر

صالحية االختبار لمتطبيؽ عمى أفراد العينة الفعمية لمدراسة.

خامساً :ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب:

حرصاً مف الباحثة عمى ضماف سالمة النتػائج ،وتجنبػاً لآثػار التػي قػد تػنجـ عػف بعػض

المتغي ػ ػرات الدخيمػ ػػة عمػ ػػى التجربػ ػػة ،تبن ػ ػت طريقػػػة المجمػ ػػوعتيف التجريبي ػػة والضػ ػػابطة أب ػ ػوعالـ،
 .)223 :2211وفي ضوء ىاتيف المجموعتيف قامػت الباحثػة بػالتحقؽ مػف ضػبط المتغيػرات كمػا

يمي:

 أوالً :العمر الزمني ألفراد العينة.
 ثانياً :التحصيؿ الدراسي العاـ في الفصؿ األوؿ مف العاـ الدراسي 2214 /2213ـ.
 ثالثاً :التحصيؿ في المغة العربية في الفصؿ األوؿ مف العاـ الدراسي 2214 /2213ـ.
 رابعاً :ضبط القياس القبمي لمتحصيؿ المعرفي لميارات االستماع.
وفيما يمي عرض لضبط ىذه المتغيرات بيف مجموعتي الدراسة قبؿ التجريب:
 -3تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في العمر الزمني:
لمتحقؽ مف تكػافؤ المجمػوعتيف فػي العمػر الزمنػي قامػت الباحثػة بالمقارنػة بػيف متوسػطَي

العمػػر الزمنػػي لممجمػػوعتيف التجريبيػػة ف=  )17والضػػابطة ف=  ،)17وذلػػؾ باسػػتخداـ اختبػػار
ت) لمفرؽ بيف متوسطي درجات عينتيف مستقمتيف ،والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:
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جدول ( :)4-5اختبار (ت) لمفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في العمر الزمني

المتغير
العمر الزمني

متوسط

االنحراف

قيمة

مستوى

الدرجات

المعياري

ت

الداللة

0.388
0.255

المجموعة

العدد

التجريبية

39

9.26

الضابطة

39

9.37

1.499

غير دالة
إحصائياً

قيمة ت) الجدولية د.ح=  )76عند مستوى داللة  ،2.22 = 2025وعند مستوى داللة 2.66 = 2021

يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أنػػو ال توجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائياً بػػيف متوسػػطي أعمػػار أفػراد

المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة  ،ويتبػػيف أف المتوسػػطات الحسػػابية لمعمػػر الزمنػػي متقاربػػة مػػف
بعضيا لممجموعتيف ،مما يطمئف الباحثة مف تكافؤ المجموعتيف مف حيث العمر الزمني.
 -1تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل الد ارسي العام:
لمتحقػػؽ مػػف تكػػافؤ المجمػػوعتيف فػػي التحصػػيؿ الد ارسػػي العػػاـ قام ػت الباحثػة أوالً بتحويػػؿ

تقديرات الطمبة في التحصيؿ الدراسي العاـ في الفصػؿ األوؿ مػف العػاـ الد ارسػي 0732/0731ـ

طي درجػػات التحصػػيؿ الد ارسػػي العػػاـ لممجمػػوعتيف
إلػػى درجػػات مئويػػة ،وتمػػت المقارنػػة بػػيف متوسػ َ

التجريبية والضابطة ،والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:

جدول ( :)4-6اختبار (ت) لمفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل
الدراسي العام

المتغير
التحصيل الدراسي العام

متوسط

االنحراف

قيمة

مستوى

الدرجات

المعياري

ت

الداللة

8.120
9.569

المجموعة

العدد

التجريبية

39

65.74

الضابطة

39

68.56

1.403

غير دالة
إحصائياً

قيمة ت) الجدولية د.ح=  )76عند مستوى داللة  ،2.22 = 2025وعند مستوى داللة 2.66 = 2021

يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ عػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائياً بػػيف متوسػػطي درجػػات أف ػراد

المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة فػػي التحصػػيؿ الد ارسػػي العػػاـ ،ممػػا يطمػػئف الباحثػة مػػف تكػػافؤ

المجموعتيف مف حيث التحصيؿ الدراسي العاـ.

64

 -1تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل في المغة العربية:
لمتحقػػؽ مػػف تكػػافؤ المجمػػوعتيف فػػي التحصػػيؿ فػػي المغػػة العربيػػة قامػت الباحثػة بالمقارنػػة

ب ػػيف متوس ػ ػطَي الػػػدرجات المئويػػػة لمتحصػ ػػيؿ االختبػػػار النيػ ػػائي فػ ػػي المغػ ػػة العربيػػػة لممجمػػػوعتيف
التجريبية والضػابطة فػي الفصػؿ األوؿ مػف العػاـ الد ارسػي 0732/0731ـ ،والجػدوؿ التػالي يبػيف

ذلؾ:

جدول ( :)4-7اختبار (ت) لمفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل
في المغة العربية

المتغير
التحصيل الدراسي العام

متوسط

االنحراف

قيمة

مستوى

الدرجات

المعياري

ت

الداللة

26.814
21.762

المجموعة

العدد

التجريبية

39

68.74

الضابطة

39

70.49

.315

غير دالة
إحصائياً

قيمة ت) الجدولية د.ح=  )76عند مستوى داللة  ،2.22 =2025وعند مستوى داللة 2.66 =2021

يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ عػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائياً بػػيف متوسػػطي درجػػات أف ػراد

المجموعتيف التجريبية والضابطة في التحصيؿ فػي المغػة العربيػة ،ممػا يطمػئف الباحثػة مػف تكػافؤ
المجموعتيف مف حيث التحصيؿ في المغة العربية.
 -4تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل القبمي لميارات االستماع:
لمتحقؽ مف تكافؤ المجموعتيف في التحصيؿ القبمي لميارات االستماع تمت المقارنة بػيف

أداء المجموعػة التجريبيػة وأداء المجموعػػة الضػابطة عمػػى اختبػار ميػارات االسػػتماع فػي التطبيػػؽ
القبمي ،والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:
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جدول ( :)4-8اختبار (ت) لمفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل
القبمي لميارات االستماع

ميارات االستماع

 .1التمييػ ػ ػ ػػز السػ ػ ػ ػػمعي ب ػ ػ ػ ػيف أص ػ ػ ػ ػوات الكمم ػ ػ ػ ػػات
المتشابية في النطؽ
 .2التػ ػ ػػذكر المباشػ ػ ػػر لكممػ ػ ػػات مفتاحيػ ػ ػػة تضػ ػ ػػمنيا
المسموع
 .3تمييػػز صػػيغ الكممػػات فػػي الػػنص المسػػموع وفقػاً
لدالالت معينة داللتيا عمى الزماف ،أوالمكػاف)

التجريبية قبمي

الضابطة قبمي

(ن= )39

(ن= )39

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

قيمة
(ت)

1.10

1.095

1.13

0.864

0.115

غير دالة إحصائي ًا

1.18

0.854

1.28

0.972

0.495

غير دالة إحصائياً

1.038

غير دالة إحصائياً

1.10

0.882

1.31

0.863

2.00

0.795

2.28

1.099

1.299

غير دالة إحصائياً

1.74

0.938

1.87

1.080

0.560

غير دالة إحصائياً

0.87

0.951

0.95

0.759

0.395

1.15

1.014

0.95

0.826

0.980

غير دالة إحصائي ًا
غير دالة إحصائياً

0.92

0.839

0.79

0.864

0.665

غير دالة إحصائياً

1.49

1.233

1.79

1.196

1.119

غير دالة إحصائي ًا

1.05

0.916

1.36

1.088

1.351

غير دالة إحصائياً

0.82

0.721

1.05

0.724

1.411

غير دالة إحصائياً

0.64

0.811

0.72

0.759

0.433

غير دالة إحصائياً

1.28

0.686

1.23

0.959

0.272

غير دالة إحصائياً

0.77

0.842

0.92

1.010

0.731

غير دالة إحصائي ًا

16.13

6.582

17.64

7.304

0.961

غير دالة إحصائياً

أوداللتيا عمى مشاعر معينة فرح -حزف)
 .4تحديػد أسػػماء أوأعػداد أوأمػػاكف أوأزمنػة تضػػمنيا
المسموع
 .5وص ػ ػػؼ شخص ػ ػػيات أوأش ػ ػػياء كم ػ ػػا وردت ف ػ ػػي
النص المسموع
 .6ترتيب األحداث واألفكار وفقاً لتتابعيا المسموع
 .7شرح جمؿ وعبارات وردت في النص المسموع

 .8تفسػػير أسػػباب وظ ػواىر أشػػير إلييػػا فػػي الػػنص
المسموع
 .9تفس ػ ػػير مع ػ ػػاني الكمم ػ ػػات م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ الس ػ ػػياؽ
المسموع
 .10اسػ ػ ػػتخالص األفك ػ ػ ػػار األساسػ ػ ػػية م ػ ػ ػػف ال ػ ػ ػػنص
المسموع
 .11استنتاج القيـ والعبر والدروس المستفادة
 .12اسػػتنتاج بعػػض المواقػػؼ والمعػػاني باإلفػػادة ممػػا
ورد في المسموع
 .13التمييػػز بػػيف األفكػػار ال ػواردة وغيػػر ال ػواردة فػػي
النص المسموع
 .14إد ارؾ أنػ ػ ػواع األس ػ ػػاليب المختمف ػ ػػة ف ػ ػػي ال ػ ػػنص
المسموع استفياـ – نداء – تعجب)
الدرجة الكمية لالختبار

مستوى الداللة

قيمة ت) الجدولية د.ح=  )76عند مستوى داللة  ،2.22 = 2025وعند مستوى داللة 2.66 = 2021
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يتبيف مػف الجػدوؿ السػابؽ أنػو ال توجػد فػروؽ دالػة إحصػائياً بػيف متوسػطي درجػات أفػراد

المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة عمػػى جميػػع ميػػارات االسػػتماع وعمػػى الدرجػػة الكميػػة لالختبػػار
التحصيمي لميارات االستماع في التطبيؽ القبمي ،مما يطمئف الباحثة مف تكافؤ المجموعتيف مف

حيث ميارات االستماع موضوع الدراسة الحالية.
 إعداد دليل المعمم:

دليؿ المعمـ ىو كتيب يسترشد بو المعمـ في تدريس الموضوعات المقررة ،وقد قامت الباحثة
بإعداد دليؿ المعمـ في تدريس موضوعات القراءة بتوظيؼ المتوف التعميمية،
ممحؽ  ،) 5في ضوء الخطوات اآلتية:
 التواصؿ مع شاعر لنظـ مجموعة مف المتوف التعميمية المعتمدة عمى موضوعات المغة
العربية لمصؼ الرابع ،وقد تـ عرض ىذه المتوف عمى متخصصي المغة العربية لمتأكد مف

مناسبتيا  .ممحؽ )4

 مراجعة البحوث والدراسات السابقة الميتمة بتعميـ المغة العربية وتنمية ميارات االستماع،
لمتوصؿ إلى أبرز األساليب المناسبة التي يمكف استخداميا في تدريس االستماع .

 تحديد االجراءات التعميمية التي يمكف مف خالليا توظيؼ المتوف في تدريس

االستماع باإلفادة مف آراء عدد مف المختصيف التربوييف لمادة المغة العربية ،و المعمميف
والمعممات.

 االطالع عمى دليؿ المعمـ الخاص بتعميـ المغة العربية لمصؼ الرابع الصادر عف و ازرة
التربية والتعميـ العالي في فمسطيف ،ودليؿ معمـ الصؼ الرابع الصادر عف وكالة الغوث

الدولية .

مكونات الدليل :
تكوف دليؿ المعمـ مف عدة أجزاء وىي :
 الج ػػزء األوؿ  :مقدم ػػة تتض ػػمف مفي ػػوـ االس ػػتماع ،وأىميت ػػو ،وخطػ ػوات الس ػػير ف ػػي درس
االستماع .

 الجزء الثاني  :عناصر الدليؿ األىداؼ والمحتوى وطرائؽ التدريس ) .

 الجػ ػػزء الثالػ ػػث  :إعػ ػػداد الػ ػػدروس ومػ ػػا يتضػ ػػمنو مػ ػػف األىػ ػػداؼ ،واألنشػ ػػطة واإلج ػ ػراءات
والتقويـ.
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الخطوات التطبيقية لمدراسة:
 إعداد أداة الدراسة وىي االختبار التحصيمي لقياس ميارات االستماع ،وعرضو عمى
المختصيف والمحكميف .

 حصوؿ الباحثة عمى كتاب موجو مف جامعة األزىر إلى دائرة التربية والتعميـ بوكالة الغوث

الدولية ،وبعد حصوؿ الباحثة عمى إذف مف وكالة الغوث الدولية بالسماح ليا بتطبيؽ

التجربة ،ممحؽ رقـ .)6

 اختيار عينة الدراسة المتمثمة في مجموعتيف إحداىما ضابطة ،واألخرى تجريبية

 تطبيؽ االختبار التحصيمي عمى عينة استطالعية مكونة مف  )20طالب مف طالب
الصؼ الرابع األساسي لمكشؼ عف معامالت الصعوبة والتمييز والتأكد مف صدؽ االختبار

وثباتو.

 ضبط متغيرات الدراسة مف حيث العمر الزمني ،والتحصيؿ الدراسي العاـ ،والتحصيؿ
الدراسي في المغة العربية ،والتحصيؿ القبمي لميارات االستماع موضوع الدراسة ،لمتأكد مف
مستوى تكافؤ المجموعات.

 تدريس المجموعة التجريبية باستخداـ المتوف التعميمية وتدريس المجموعة الضابطة
باألسموب التقميدي و قد بدء التطبيؽ مف تاريخ  ) 0732 /2 /0و انتيى في تاريخ
. ) 0732 /3 /31

 تطبيؽ االختبار التحصيمي لميارات االستماع مرة أخرى "التطبيؽ البعدي" .وقد توصمت
الباحثة إلى نتائج الدراسة باستخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة.

 رصد البيانات ،وتحميميا إحصائياً ،وتفسير النتائج .
 تقديـ مجموعة مف التوصيات والمقترحات .

سادساً :المعالجات اإلحصائية:

تمػػت معالجػػة البيانػػات باسػػتخداـ برنػػامج الػػرزـ اإلحصػػائية لمعمػػوـ االجتماعيػػة ""SPSS

باستخداـ الحاسوب ،بيدؼ اإلجابة عف أسئمة الدراسة وذلؾ بالطرؽ اإلحصائية التالية:
 معامؿ الصعوبة لحساب درجة صعوبة كؿ فقرة مف فقرات االختبار التحصيمي. معامؿ التمييز لحساب تمييز الفقرات بيف المجموعات العميا والدنيا. معامؿ االرتباط بيرسوف :لمكشؼ عف صدؽ االتساؽ الداخمي. معادلة جتماف :لحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية.68

 -معامؿ كودر ريتشاردسوف :03 -إليجاد ثبات االختبار.

 اختبار ت) لمفروؽ بيف متوسطي درجات عينتيف مستقمتيف. -اختبار ت لمفروؽ بيف متوسطي درجات عينتيف مرتبطتيف.

 -معامؿ مربع إيتا لمتحقؽ مف أثر أسموب المتوف التعميمية في تنمية ميارات االستماع.
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الفصـل اخلامـس
نتـائج الدراسـة وتفسيـرها
 النتائج المتعمقة بالسؤال األول ,و تفسيرىا ومناقشتيا .
 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني ,و تفسيرىا ومناقشتيا .

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث ,و تفسيرىا ومناقشتيا .
 النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع ,و تفسيرىا ومناقشتيا .
 التوصيات .

 المقترحات .

الفصل الخامس

نتائج الدراسة وتفسيرىا

يتضمف ىذا الفصؿ عرضاً لمنتائج التي توصمت ليا الدراسة ،بعد تطبيؽ التجربة عمى

أفراد العينة ،وبعد جمع البيانات تـ تفريغيا وتصفيتيا باستخداـ برنامج الرزمة اإلحصائية لمعموـ

االجتماعية ) ،)SPSSوتمت معالجة البيانات والحصوؿ عمى النتائج باستخداـ األساليب

اإلحصائية منيا اختبار ت) لمكشؼ عف الفروؽ بيف متوسطات درجات عينتيف مستقمتيف،
واختبار ت) لمكشؼ عف الفروؽ بيف متوسطات درجات عينتيف مرتبطتيف ،ومربع إيتا ،وذلؾ

كما يمي:

عرض النتائج وتفسيرىا:

ينص سؤاؿ الدراسة الرئيس عمى " ما أثر توظيف المتون التعميميـة فـي تنميـة ميـارات

االستماع في المغة العربية لدى طـالب الصـف الرابـع األساسـي فـي غـزة ؟ " ولإلجابػة عػف ىػذا
السؤاؿ قامت الباحثة باإلجابة عف األسئمة الفرعية اآلتية :

نتائج المتعمقة بالسؤال األول وتفسيرىا ومناقشتيا:

وينص السؤال األول من أسئمة الدراسة عمى  :ما ميارات االستماع المناسبة لطالب

الصؼ الرابع األساسي؟
ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ فقد قامت الباحثة بالرجوع إلى العديد مف المصادر ،والتي

تمثمت في الدراسات التربوية السابقة المرتبطة بميارات االستماع ،وكتب طرائؽ تدريس المغة

العربية وأساليبيا ،وتـ إعداد قائمة بأبرز ميارات االستماع لتحديد المناسب منيا لطالب الصؼ
الرابع ،وتـ تحكيـ ىذا القائمة مف قبؿ مجموعة مف المحكميف والمختصيف التربوييف ،وتـ

الحصوؿ عمى الوزف النسبي لمميارات مف خالؿ استطالع أراء مجموعة كبيرة مف معممي المغة
العربية ،والمختصيف التربوييف .

وكانت الصورة النيائية لمقائمة متمثمة في ( )4ميارات أساسية وىي :
 ميارات التمييز السمعي .

 ميارات الفيـ المباشر لممسموع .
 ميارات المستوى التفسيري لممسموع .
 ميارات الفيـ االستنتاجي لممسموع .
 ميارات االستماع الناقد .
ويندرج تحت كؿ ميارة مف ىذه الميارات مجموعة مف الميارات الفرعية التي تنتمي لمميارة الرئيسة.
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النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني وتفسيرىا ومناقشتيا:

وينص السؤال الثالث مـن أسـئمة الدراسـة عمـى  :ىػؿ توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية

عنػد مسػتوى داللػة  )0,05  بػيف متوسػط درجػات الطػالب الػذيف درسػوا باسػتخداـ المتػوف
التعميمية ومتوسط درجات الطالب الذيف درسوا بالطريقة االعتيادية في التطبيػؽ البعػدي الختبػار

ميارات االستماع ؟

ولإلجابة عن ىذا السـؤال تـم صـياغة الفـرض األول الـذي يـنص عمـى :ال توجػد فػروؽ
ذات داللػػػة إحصػ ػػائية بػ ػػيف متوسػ ػػط درجػ ػػات المجموعػ ػػة التجريبي ػػة ومتوسػ ػػط درجػ ػػات المجموعػ ػػة
الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات االستماع.

ولمتحقؽ مف ىذا الفرض تمت المقارنة بيف متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية
ف=  )39ومتوسط درجات المجموعة الضابطة ف=  )39في القياس البعدي لميارات االستماع

موضوع الدراسة ،باستخداـ اختبار ت) لمكشؼ عف الفروؽ بيف درجات عينتيف مستقمتيف
 ،)Anderson et al, 1994كما يوض الجدوؿ التالي:
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جدول ( :)5-1الفرق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في
القياس البعدي لميارات االستماع

ميارات االستماع

التمييز السمعي بيف أصوات الكممات المتشابية
في النطؽ
التذكر المباشر لكممات مفتاحية تضمنيا المسموع
تمييز صيغ الكممات في النص المسموع وفقاً

لدالالت معينة داللتيا عمى الزماف ،أو المكاف)

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

(ن= )39

(ن= )39

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

قيمة (ت)

مستوى الداللة

2.49

0.756

1.97

0.843

2.828

دالة عند 0.01

3.08

0.984

2.23

1.135

3.519

دالة عند 0.01

2.21

0.864

1.49

0.885

3.626

دالة عند 0.01

أو داللتيا عمى مشاعر معينة فرح -حزف)
تحديد أسماء أو أعداد أوأماكف أو أزمنة تضمنيا

3.46

0.720

2.44

0.968

5.310

دالة عند 0.01

3.28

0.826

2.33

0.869

4.944

دالة عند 0.01

2.28

0.759

1.62

0.990

3.338

دالة عند 0.01

2.38

0.711

1.77

0.986

3.161

دالة عند 0.01

2.56

0.552

1.90

0.821

4.209

دالة عند 0.01

تفسير معاني الكممات مف خالؿ السياؽ المسموع

3.28

0.944

2.44

1.021

3.800

دالة عند 0.01

استخالص األفكار األساسية مف النص المسموع

3.03

0.932

2.31

1.217

2.925

دالة عند 0.01

استنتاج القيـ والعبر والدروس المستفادة

2.18

0.683

1.77

0.706

2.608

دالة عند 0.01

2.21

0.801

1.69

0.766

2.890

دالة عند 0.01

2.51

0.644

1.82

0.823

4.138

دالة عند 0.01

2.38

0.590

1.85

0.844

3.265

دالة عند 0.01

37.33

5.931

27.62

7.239

6.485

دالة عند 0.01

المسموع
وصؼ شخصيات أو أشياء كما وردت في النص
المسموع
ترتيب األحداث واألفكار وفقاً لتتابعيا المسموع
شرح جمؿ وعبارات وردت في النص المسموع

تفسير أسباب وظواىر أشير إلييا في النص
المسموع

استنتاج بعض المواقؼ والمعاني باإلفادة مما ورد
في المسموع
التمييز بيف األفكار الواردة وغير الواردة في
النص المسموع
إدراؾ أنواع األساليب المختمفة في النص
المسموع استفياـ – نداء – تعجب)
الدرجة الكمية لالختبار

قيمة ت) الجدولية درجات حرية=  )76عند مستوى داللة  ،2022 =2025وعند مستوى داللة 2066 =2021

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات طالب
المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ أسموب المتوف التعميمية ،والمجموعة الضابطة التي

درست بالطريقة التقميدية في القياس البعدي عمى جميع أبعاد اختبار ميارات االستماع والدرجة
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الكمية لميارات االستماع ،فقد تراوحت قيـ ت) بيف  ،)50312 –20628وىي دالة عند مستوى

 ،2021وكانت الفروؽ لصال المجموعة التجريبية.

وقد يعزى ذلؾ إلى أف توظيؼ المتوف التعميمية في التدريس كاف لو دور في استثارة

دافعية المتعمـ ،وتحقيؽ جو مف المتعة والجذب بما يسيـ في دمج المتعمـ ومشاركتو وتفاعمو مع
الموقؼ التعميمي ،األمر الذي يزيد مف التركيز واالنتباه  ،ويساعد عمى اكتساب المتعمـ لكثير
مف األلفاظ المغوية؛ لسيولة ألفاظيا واعتمادىا عمى الموسيقى فيسيؿ ترديدىا ،وحفظ كمماتيا،

فضال عف االستيعاب والفيـ الواعي لمضاميف المسموع بشكؿ يفوؽ الطريؽ االعتيادية ،كما أف
توظيؼ المتوف التعميمية ينسجـ ويتناسب مع الخصائص النمائية لطمبة الصؼ الرابع الذيف

يميموف إلى اإلنشاد والغناء والترديد الممحف.

وتتوافؽ ىذه النتيجة مع نتائج العديد مف الدراسات السابقة التي أكدت عمى إمكانية
تنمية ميارات االستماع لدى الطمبة ،وأف ىذه الميارات يمكف تنميتيا مف خالؿ تفعيؿ أنشطة

صفية ،أو أساليب تعميمية ،أو برامج منظمة  ،وىذا ما توصمت لو العديد مف نتائج الدراسات
السابقة كدراسة سعيد  ،)2227ودراسة الشوبكي  )2212ودراسة شرىاف  )2211حيث
أظيرت نتائج ىذه الدراسات تحسنا ممحوظا في ميارات االستماع بتوظيؼ برامج تعميمية
مخططة ،وكذلؾ دراسة عماد الديف  )2212التي أظيرت نتائجيا تحسف ميارات االستماع لدى
طمبة الصؼ الرابع باستخداـ السرد القصصي ،ومثميا دراسة الزىراني  )2228التي أجريت

عمى طمبة الصؼ السادس وأكدت نتائجيا نمو ميارات االستماع لدى الطمبة.

النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث وتفسيرىا ومناقشتيا:

وينص السؤال الثالث مـن أسـئمة الدراسـة عمـى  :ىػؿ توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية

عنػػد مسػػتوى داللػػة  )0,05بػػيف متوسػػطي درجػػات الطػػالب الػػذيف درس ػوا باسػػتخداـ المتػػوف
التعميمية في التطبيؽ القبمي والبعدي الختبار ميارات االستماع؟
ولإلجابة عن ىذا السؤال تم صـياغة الفـرض الثـاني الـذي يـنص عمـى :ال توجػد فػروؽ
ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطي درجػػات المجموعػػة التجريبيػػة فػػي التطبيقػػيف القبمػػي والبعػػدي
الختبار ميارات االستماع.

ولمتحقؽ مف ىذا الفرض تمت المقارنة بيف متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية

في القياس القبمي ،ودرجات نفس المجموعة التجريبية بعد التدريس باستخداـ المتوف التعميمية
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ف=  )39في القياس البعدي لميارات االستماع ،باستخداـ اختبار ت) لمكشؼ عف الفروؽ بيف

درجات عينتيف مرتبطتيف عالـ ،)2225 ،كما يوض الجدوؿ التالي:

جدول ( :)5 – 2الفرق بين متوسطي درجات تمميذات المجموعة التجريبية في القياسين القبمي والبعدي
لميارات االستماع
التجريبية قبمي
ميارات االستماع

التمييز السمعي بيف أصوات الكممػات المتشػابية
في النطؽ
الت ػ ػ ػػذكر المباش ػ ػ ػػر لكمم ػ ػ ػػات مفتاحي ػ ػ ػػة تض ػ ػ ػػمنيا
المسموع
تمييػػز صػػيغ الكممػػات فػػي الػػنص المسػػموع وفق ػاً
لػدالالت معينػة داللتيػا عمػى الزمػاف ،أوالمكػػاف)

(ن= )39

التجريبية بعدي
(ن= )39

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

قيمة (ت)

مستوى الداللة

1.10

1.095

2.49

0.756

6.496

دالة عند 0.01

1.18

0.854

3.08

0.984

9.094

دالة عند 0.01

1.10

0.882

2.21

0.864

5.576

دالة عند 0.01

أوداللتيا عمى مشاعر معينة فرح -حزف)
تحديػػد أسػػماء أوأعػػداد أوأمػػاكف أوأزمنػػة تضػػمنيا
المسموع
وصؼ شخصيات أوأشياء كما وردت فػي الػنص
المسموع
ترتيب األحداث واألفكار وفقاً لتتابعيا المسموع
شرح جمؿ وعبارات وردت في النص المسموع

تفس ػػير أس ػػباب وظػ ػواىر أش ػػير إليي ػػا ف ػػي ال ػػنص
المسموع
تفسػ ػ ػػير معػ ػ ػػاني الكممػ ػ ػػات مػ ػ ػػف خػ ػ ػػالؿ السػ ػ ػػياؽ
المسموع
اس ػ ػ ػػتخالص األفك ػ ػ ػػار األساس ػ ػ ػػية م ػ ػ ػػف ال ػ ػ ػػنص
المسموع
استنتاج القيـ والعبر والدروس المستفادة
اسػػتنتاج بعػػض المواقػػؼ والمعػػاني باإلفػػادة ممػػا
ورد في المسموع
التميي ػػز ب ػػيف األفك ػػار الػ ػواردة وغي ػػر الػ ػواردة ف ػػي
النص المسموع
إدراؾ أن ػ ػ ػواع األسػ ػ ػػاليب المختمفػ ػ ػػة فػ ػ ػػي الػ ػ ػػنص
المسموع استفياـ – نداء – تعجب)
الدرجة الكمية لالختبار

2.00

0.795

3.46

0.720

8.512

دالة عند 0.01

1.74

0.938

3.28

0.826

7.689

دالة عند 0.01

0.87

0.951

2.28

0.759

7.238

دالة عند 0.01

1.15

1.014

2.38

0.711

6.205

دالة عند 0.01

0.92

0.839

2.56

0.552

10.200

دالة عند 0.01

1.49

1.233

3.28

0.944

7.218

دالة عند 0.01

1.05

0.916

3.03

0.932

9.437

دالة عند 0.01

0.82

0.721

2.18

0.683

8.545

دالة عند 0.01

0.64

0.811

2.21

0.801

8.573

دالة عند 0.01

1.28

0.686

2.51

0.644

8.169

دالة عند 0.01

0.77

0.842

2.38

0.590

9.814

دالة عند 0.01

16.13

6.582

37.33

5.931

14.946

دالة عند 0.01

قيمة ت) الجدولية د.ح=  )38عند مستوى داللة  ،2024 =2025وعند مستوى داللة 2075 =2021
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يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات طالب

المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار ميارات االستماع بأبعاده ودرجتو
الكمية ،فقد تراوحت قيـ ت) بيف  ،)140946 – 50576وجميعيا دالة عند مستوى ،2021

وكانت الفروؽ لصال القياس البعدي.

ويشير ذلؾ إلى أف درجات المجموعة التجريبية عمى جميع أبعاد اختبار ميارات
االستماع والدرجة الكمية لالختبار عمى القياس البعدي أعمى مف درجاتيا في القياس القبمي مما
يؤكد ارتقاء مستوى ميارات االستماع لدى أفراد المجموعة التجريبية مف طمبة الصؼ الرابع بعد

التدريس باستخداـ المتوف التعميمية.
وترجع الباحثة الفروؽ بيف متوسطات درجات المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي
الختبار ميارات االستماع لصال االختبار البعدي إلى أف المتوف التعميمية تربي في المتعمميف
وخاصة الصغار منيـ ميارات االستماع الجيد ،وأف توظيؼ المتوف التعميمية قد ساعد عمى
إظيار االستجابة ليذه المتوف ،والتفاعؿ معيا ،وحصر الذىف وتركيز االنتباه فييا ،واستيعاب

مضامينيا ،وتمييز ألفاظيا ومفرداتيا ومعانيو ،وىذا ما أكدتو العديد مف الدراسات السابقة مثؿ

دراسة محمد  )2211ودراسة النحاؿ )2211ى ودراسة الكرد  )2211حيث أظيرت نتائج ىذه
الدراسات فاعمية االناشيد التعميمية في التدريس ودورىا في تعمـ المفردات واكتسابيا ،واستيعاب

مضامينيا التربوية.

النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع وتفسيرىا ومناقشتيا:

وينص السؤال الرابع من أسئمة الدراسة عمى  :ما حجـ أثر توظيؼ المتوف التعميمية

في تنمية ميارات االستماع لدى طالب الصؼ الرابع األساسي ؟
ولإلجابة عن ىذا السؤال تم صياغة الفرض الثالث الذي ينص عمى  :ال يحقؽ
توظيؼ المتوف التعميمية أث اًر كبي اًر في تنمية ميارات االستماع في المغة العربية لدى طالب

الصؼ الرابع .

لمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ حساب حجـ التأثير باستخداـ مربع إيتا  )2منصور،

 ،)57 :1997مف خالؿ المعادلة التالية:

t2

= 
2

t2 + df
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وقد اعتمدت الباحثة مستويات حجـ التأثير كما يمي:
حجم التأثير

األداة المستخدمة

صغير
2021

2

والجدوؿ التالي يوض

متوسط
2026

كبير
2014

نتائج مربعات معامؿ إيتا لمتحقؽ مف أثر التدريس باستخداـ أسموب

المتوف التعميمية في تنمية ميارات االستماع لدى أفراد العينة مف طالب الصؼ الرابع مف

التعميـ األساسي:

جدول ( :)5-3قيمة (ت) ومربع معامل إيتا ( ) 2وحجم التأثير لمتحقق من أثر أسموب المتون التعميمية
في تنمية ميارات االستماع
ميارات االستماع

قيمة (ت)

2

حجم التأثير

التمييز السمعي بيف أصوات الكممات المتشابية في النطؽ

6.496

0.526

كبير

التذكر المباشر لكممات مفتاحية تضمنيا المسموع

9.094

0.685

كبير

تمييػ ػػز صػ ػػيغ الكممػ ػػات فػ ػػي الػ ػػنص المسػ ػػموع وفق ػ ػاً لػ ػػدالالت

معين ػ ػػة داللتي ػ ػػا عم ػ ػػى الزم ػ ػػاف ،أوالمك ػ ػػاف) أوداللتي ػ ػػا عم ػ ػػى

5.576

0.450

كبير

مشاعر معينة فرح -حزف)
تحديد أسماء أوأعداد أوأماكف أوأزمنة تضمنيا المسموع

8.512

0.656

كبير

وصؼ شخصيات أوأشياء كما وردت في النص المسموع

7.689

0.609

كبير

ترتيب األحداث واألفكار وفقاً لتتابعيا المسموع

7.238

0.580

كبير

6.205

0.503

كبير

تفسير أسباب وظواىر أشير إلييا في النص المسموع

10.200

0.732

كبير

تفسير معاني الكممات مف خالؿ السياؽ المسموع

7.218

0.578

كبير

استخالص األفكار األساسية مف النص المسموع

9.437

0.701

كبير

استنتاج القيـ والعبر والدروس المستفادة

8.545

0.658

كبير

8.573

0.659

كبير

8.169

0.637

كبير

9.814

0.717

كبير

14.946

0.855

كبير

شرح جمؿ وعبارات وردت في النص المسموع

اسػ ػػتنتاج بعػ ػػض المواقػ ػػؼ والمعػ ػػاني باإلفػ ػػادة ممػ ػػا ورد فػ ػػي
المسموع
التمييز بيف األفكار الواردة وغير الواردة في النص المسموع
إدراؾ أنواع األساليب المختمفة في الػنص المسػموع اسػتفياـ
– نداء – تعجب)
الدرجة الكمية لالختبار

يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف تػػأثير التػػدريس باسػػتخداـ أسػػموب المتػػوف التعميميػػة عمػػى

ميػ ػػارات االسػ ػػتماع كػ ػػاف كبي ػ ػ اًر عمػ ػػى جميػ ػػع ميػ ػػارات االسػ ػػتماع وعمػ ػػى الدرجػ ػػة الكميػ ػػة الختبػ ػػار

الميػػارات ،فقػػد تراوحػػت قػػيـ مربػػع إيتػػا بػػيف  )7.633 – 7.237ألف ػراد المجموعػػة التجريبيػػة مػػف
أفراد العينة.
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مما يشير إلى أثر المتوف التعميمية لمقرر المغة العربية في تنمية ميارات االستماع لػدى

أفراد العينة مف طمبة الصؼ الرابع مف المرحمة األساسية.

وتعػػزو الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى طبيعػة المتػػوف التعميميػػة مػػف حيػػث إيقاعيػػا الموسػػيقي ،والقاؤىػػا

الممتػػع ،ومػػا تحممػػو مػػف أفكػػار واضػػحة بسػػيطة ،ومػػا تتضػػمنو مػػف مفػػردات سػػيمة ،باإلضػػافة إلػػى
أسػػموبيا الشػػائؽ الػػذي يجػػذب الطػػالب ،وبعػػدىا عػػف اإلبيػػاـ والتكمػػؼ ،حيػػث أسػػيمت كػػؿ ىػػذه

الممي ػزات فػػي تحقيقيػػا لألىػػداؼ التعميميػػة المنشػػودة ،ويتوافػػؽ ذلػػؾ مػػع مػػا كشػػفت عنػػو نتػػائج
بعض الد ارسػات مثػؿ د ارسػة غػانـ  )0730التػي اكػدت أثػر األناشػيد فػي تنميػة الميػوؿ واكتسػاب

المفػػاىيـ ،ود ارسػػة الحوامػػدة والسػػعدي  )0733التػػي أشػػارت إلػػى أثػػر األناشػػيد فػػي تنميػػة ميػػارات

التعبير الشفوي لدى الطمبة.

توصيات الدراسة:
 التخمص مف فكرة فروع المغة العربية التي تيدر معيا حؽ االىتماـ بميارات المغة والتواصؿ
المغوي ،تدريس المغة مف خالؿ المدخؿ التكاممي لجميع فروعيا .

 زيادة االىتماـ بميارات االستماع ،وتدريسيا بمنيجية واجراءات واضحة كفنوف المغة
األخرى.

 العناية بتقويـ أداء التالميذ في ميارات االستماع باستخداـ اختبارات مقننة ،ومناسبة لكؿ
مرحمة تعميمية عمى أف يكوف لالستماع نصيب في درجات المغة العربية كدرجات اإلمالء،
والتعبير ،والخط .

 تضميف مناىج المغة العربية متونا تعميمية ىادفة تكسب الطالب حقائؽ ومفاىيـ وتثري
حصيمتيـ المغوية.

 عقد دورات تدريبية لممعمميف لتعريفيـ بميارات االستماع ،وكيفية تنميتيا لدى الطالب.
 إضافة مقررات جامعية تتضمف ميارات التواصؿ المغوي وكيفية تنميتيا لدى الطالب في
أقساـ المغة العربية وكميات إعداد المعمميف.

مقترحات الدراسة:
 دراسة أثر توظيؼ المتوف التعميمية عمى التحصيؿ الدراسي في مباحث أخرى .
 دراسة أثر توظيؼ المتوف التعميمية في تنمية ميارات االستماع العامة لدى مراحؿ تعميمية
مختمفة كالمرحمة المتوسطة والمرحمة الثانوية.
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 دراسة تقويـ لممساقات الجامعية في أقساـ المغة العربية ،ومدى تركيزىا عمى الدمج واعداد
معمميف مدربيف عمى ميارات التواصؿ المغوي وكيفية تنميتيا.

 دراسة أثر الدمج بيف فروع المغة العربية عمى تحصيؿ الطالب في مادة المغة العربية في
مراحؿ تعميمية مختمفة.

 دراسة أثر تنمية ميارات االستماع عمى تحصيؿ الطالب في المواد الدراسية المختمفة.
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قسـ المناىج وأساليب التدريس

السيد الدكتور  ......................... /المحترـ

الموضوع  /تحكيم قائمة لتحديد ميارات االستماع المناسبة لطالب الصف الرابع

السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو
تقوـ الباحثة بإعداد دراسة تيدؼ إلى تنمية ميارات االستماع لطالب الصؼ الرابع ،

وذلؾ لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في التربية  ،ومف متطمبات ىذه الدراسة إعداد قائمة

لتحديد ميارات االستماع التي توصمت إلييا الباحثة مف خالؿ استعراضيا لمدراسات والبحوث
التي أجريت في مجاؿ االستماع .

والمرجو مف سيادتكـ التكرـ باالطالع عمػى ىػذه القائمػة  ،وابػداء الػرأي حوليػا مػف حيػث

م ػػدى ش ػػموؿ القائم ػػة لمي ػػارات االس ػػتماع ،واقتػ ػراح م ػػا يمك ػػف حذف ػػو م ػػف مض ػػموف القائم ػػة  ،أو

اإلضافة إليػو  ،أو التعػديؿ فييػا حسػب مػا ترونػو مناسػبا لصػال البحػث ،ولػدي إيمػاف عميػؽ فػي
إسيامات سيادتكـ بما يثري ىذا العمؿ حتى يكوف في صورة عممية مناسبة  ،وال يسع الباحثة إال

أف تقدـ خالص شكرىا وتقديرىا لسيادتكـ .

والسالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو
الباحثة

سامية سامي النجار
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قائمة ميارات االستماع المناسبة لطالب الصف الرابع األساسي
مدى مناسبتيا لطمبة

م

الصف الرابع األساسي

الميارة

أوال -ميارات التمييز السمعي:
 .1التمييز السمعي بيف أصوات الكممات المتشابية في النطؽ مثؿ خضر وخدر
 .2تمييز الكممات المشتممة عمى حركات طويمة ،حروؼ المد).
 .3تمييز الكممات المشتممة عمى حروؼ مشددة.
 .4التذكر المباشر لكممات مفتاحية تضمنيا المسموع .
 .5ترتيب األحداث واألفكار وفقا لتتابعيا المسموع
 .6إدراؾ المغزى مف خالؿ نبرات الصوت
.7

تمييز صيغ الكممات في النص المسموع وفقا لدالالت معينة داللتيا عمى زماف
 ،أومكاف) أوداللتيا عمى مشاعر معينة فرح -حزف)

ثانيا -ميارات الفيم المباشر لممسموع:
 .1تحديد أسماء أوأعداد أوأماكف أوأزمنة تضمنيا المسموع
 .2وصؼ شخصيات أوأشياء كما وردت في النص المسموع
 .3ذكر معمومات محددة وردت في المسموع
 .4تعريؼ مفاىيـ ومعاف مقصودة وردت صريحة في النص المسموع
 .5ذكر أسباب مصرح بيا ألحداث ومواقؼ
ثالثا -ميارات المستوى التفسيري لممسموع:
 .1شرح جمؿ وعبارات وردت في النص المسموع
 .2تفسير أسباب أحداث وظواىر أشير إلييا في النص المسموع
 .3تفسير معاني الكممات مف خالؿ السياؽ المسموع.
 .4التفريؽ في المعنى بيف ألفاظ وعبارات
 .5تمخيص بعض معاني المسموع
رابعا -ميارات الفيم االستنتاجي لممسموع:
 .1استخالص الفكرة الرئيسة لمنص المسموع .
 .2استخالص األفكار الجزئية مف النص المسموع
 .3استنتاج القيـ والعبر والدروس المستفادة
 .4استخالص النتائج مف المعمومات المقدمة
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مناسبة

مناس

غير

جدا

بة

مناسبة

 .5استنتاج بعض المواقؼ والمعاني باإلفادة مما ورد في المسموع
 .6استنتاج العالقات المختمفة بيف المعاني واألفكار في النص المسموع
 .7اختيار عناويف جديدة لممسموع
خامسا -ميارات االستماع الناقد:
 .1التمييز بيف األفكار الواردة وغير الواردة في النص المسموع
 .2التمييز بيف ما يتصؿ بالمسموع وما ال يتصؿ بو
 .3الموازنة بيف مواقؼ تضمنيا المسموع
 .4إدراؾ أنواع األساليب المختمفة في النص المسموع استفياـ –نداء -تعجب )
 .5التمييز بيف الحقيقة والرأي في النص المسموع
 .6تحديد ىدؼ الحديث المسموع
 .7إصدار أحكاـ موضوعية عمى مواقؼ وأفكار تضمنيا النص المسموع
ميارات أخرى تقترحوف إضافتيا :

................................................

.................................................
...................................................
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ممحق ()3

الصورة النيائية لقائمة ميارات االستماع المناسبة لطالب
الصف الرابع األساسي
الوزن

األسئمة التي

الميارة

م

النسبي

تقيسيا

1

التمييز السمعي بيف أصوات الكممات المتشابية في النطؽ .

6.38

32/14/15

2

التذكر المباشر لكممات مفتاحية تضمنيا المسموع .

8.5

24/22/23/8

3

تمييػػز صػػيغ الكممػػات فػػي الػػنص المسػػموع وفق ػاً لػػدالالت معينػػة داللتيػػا

6.38

26/45/44

4

تحديد أسماء أوأعداد أوأماكف أوأزمنة تضمنيا المسموع

8.5

41/4/7/30

5

وصؼ شخصيات أوأشياء كما وردت في النص المسموع .

8.5

47/40/6/2

6
7

ترتيب األحداث واألفكار وفقاً لتتابعيا المسموع .

6.38

46/28/27

شرح جمؿ وعبارات وردت في النص المسموع .

6.38

18/31/11

8

تفسير أسباب وظواىر أشير إلييا في النص المسموع .

6.38

25/10/5

9

تفسير معاني الكممات مف خالؿ السياؽ المسموع .

8.5

42/34/13/12

10

استخالص األفكار األساسية مف النص المسموع .

8.5

38/33/9/1

11

استنتاج القيـ والعبر والدروس المستفادة.

6.38

37/29/17

12

استنتاج بعض المواقؼ والمعاني باإلفادة مما ورد في المسموع .

6.38

36/19/16

13

التمييز بيف األفكار الواردة وغير الواردة في النص المسموع .

6.38

43/3/35

14

إدراؾ أن ػواع األسػػاليب المختمفػػة فػػي الػػنص المسػػموع اسػػتفياـ – نػػداء –

6.38

39/21/20

عمى الزماف ،أوالمكاف ) أوداللتيا عمى مشاعر معينة فرح -حزف)

تعجب)

92

ممحق (:)4
الصورة األولية الختبار ميارات االستماع
جامعة األزىر

غزة

عمادة الدراسات العميا
كمية التربية

قسـ المناىج وأساليب التدريس

السيد الدكتور  ......................... /المحترـ

الموضوع  /تحكيم اختبار ميارات االستماع لمصف الرابع

السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو

تقوـ الباحثة بإعداد دراسة تيدؼ إلى تنمية ميارات االستماع لطالب الصؼ الرابع  ،وذلؾ

لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في التربية  ،ومف متطمبات ىذه الدراسة إعداد اختبار وتحميؿ

فقراتو وتوزيعيا عمى الميارات المطموبة .

والمرجو مف سيادتكـ التكرـ باالطالع عمى ىذه االختبار  ،وابداء الرأي حولػو مػف حيػث

مدى شمولو لميارات االستماع الواجب تنميتيا  ،واقتراح ما يمكػف حذفػو  ،أو اإلضػافة إليػو  ،أو

التعػديؿ فييػا حسػب مػا ترونػو مناسػبا لصػػال البحػث ،ولػدي إيمػاف عميػؽ فػي إسػيامات سػػيادتكـ
بما يثري ىذا العمؿ حتى يكػوف فػي صػورة عمميػة مناسػبة  ،وال يسػع الباحثػة إال أف تقػدـ خػالص

شكرىا وتقديرىا لسيادتكـ .

 .1مناسبة العبارات الواردة في االختبار لممستوى المغوي والفكري لطالب الصؼ الرابع
األساسي .

ال تناسب )

تناسب )

 .2اشتماؿ العبارات عمى الميارات الواجب تنميتيا .
تشتمؿ

ال تشتمؿ

)

 .3سالمة الصياغة المغوية لألسئمة .

والسالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو

)

الباحثة

سامية سامي النجار
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تعميمات االختبار:

 عزيزي الطالب  :اإلنصات الجيد إلى التعميمات يمكنؾ مف اإلجابة بدقة عف أسئمة االختبار.
 ستستمع إلى بعض النصوص .
 اق أر السؤاؿ جيدا وتأمؿ البدائؿ

االختيارات ) المقدمة لو.

 حدد اإلجابة المناسبة عف السؤاؿ مف بيف اإلجابات المقدمة إليؾ.
 اق أر كؿ سؤاؿ قراءة جيدة قبؿ أف تجيب عنو.
 ال تبدأ في اإلجابة إال عندما يطمب منؾ ذلؾ.
 أجب عف جميع األسئمة ،واذا تعذر عميؾ اإلجابة عف سؤاؿ ،اتركو وانتقؿ إلى الذي يميو ،ثـ
ارجع إليو بعد انتيائؾ مف اإلجابة.

نص االستماع األول
ذئب جائع ،فسأؿ الكمب عف سبب نعيمو ،وشػكا إليػو
" كاف كمب سميف مقيداً أماـ مأواه ،فقابمو ٌ
ما فيو مف جوع .
فقاؿ الكمب  :لوعممت ما أعمؿ السترحت وتمتعت ،قاؿ الذئب  :وما عممؾ ؟
قاؿ الكمب  :إنني أحرس المنازؿ مف المصوص ليالً .
اقتػػرب الػػذئب مػػف الكمػػب ،فػرأى أث ػ اًر عمػػى رقبتػػو ،فسػػألو عنػػو ،فقػػاؿ الكمػػب  :إف سػػيدي يربطنػػي

نيا اًر بسمسمة حتى ال أعض الناس وفي الميؿ يفكيا .

تراجع الذئب ،وقاؿ لمكمب  :دعني يا صاحبي ،وتمتع وحدؾ بيػذه السػعادة فمسػت أرضػى بالػذؿ
والعبوديػػة ،وانػػي ألفضػػؿ الحريػػة مػػع الجػػوع عمػػى التػػنعـ فػػي قيػػود الػػذؿ واالسػػتعباد ،فالحريػػة ىػػي

الحياة .

فقاؿ الكمب  :وىذا ما أتمناه فميتني أستطيع الذىاب معؾ".
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أسئمة القطعة األولى /
أوالً  /اختار اإلجابة الصحيحة فيما يمي :
 )1الفكرة الرئيسة التي تدور حوليا القصة :
أ -حوار الذئب مع الكمب.

ب -شكوى الذئب مف الجوع .
ت -الحرية حياة ألصحابيا .

ث -الكمب السعيد والذئب الجائع .
 )2كاف كمب  .............مقيداً:
أ -طويؿ

ب -قصير
ت -سميف

ث -نحيؼ
 )3رأى الذئب :..................
أ-

آثار السمسمة عمى الكمب.

ب -ضرب الناس لمكمب .
ت -عض الكمب لمناس

ث -ىروب الكمب مع صاحبو
 )4كاف الكمب يعمؿ في حراسة :
أ-

الحقوؿ

ب -المنازؿ
ت -المزارع

ث -الشخصيات
 )5يربط السيد الكمب نيا اًر حتى ............الناس .
أ -يعض

ب -يياجـ
ت -يؤذي

ث -يحمي
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 )6قابؿ الكمب ذئباً.............
أ -جائعاً

ب -ىارباً

ت -مضروباً
ث -قوياً

 )7كاف الكمب مقيداً أماـ ..............
أ -الحديقة

ب -البوابة
ت -مأواه

ث -العمارة
 )8يربط السيد الكمب بػ .............
أ -طوؽ

ب -سمسمة
ت -حبؿ
ث -وتد

 )9يرفض الذئب ....................
أ-

الطعاـ .

ب -الحرية.

ت -صداقة الكمب
ث -العبودية والذؿ .

 )10في نياية القصة عمـ الكمب أنو يعيش في :
أ -نعيـ ألنو في مأمف مف الجوع.

ب -سعادة ألنو صادؽ الذئب.

ت -شقاء ألنو محروـ مف الحرية .
ث -حزف بسبب األثر في جسمو.

 )11جممة " وىذا ما أتمناه " تعنى :
أ -الكمب يتمنى مزيداً مف الحرية
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ب -الكمب يتمنى أف يصب ح اًر

ت -الكمب يتمنى أف يشكره صاحبو
ث -الكمب يتمنى أف يجري مع الذئب

 )12المعنى الصحي لكممة " مقيداً " مف خالؿ النص المسموع :
أ -جالساً

ب -مربوطاً
ت -متعباً

ث -حزيناً
ج-

 )13مضاد كممة العبودية في العبارة " فمست أرضى الذؿ والعبودية "
أ -األسر
ب -الحرية

ت -السجف
ث -االستعباد

 )14الكممة الواردة في النص مما يمي :
أ -التنعـ

ب -التنغـ
ت -النعيـ
ث -التنغيـ

 )15الكممة الواردة في النص المسموع مما يمي :
أ -قيود

ب -عروض
ت -حدود

ث -عيود

 " )16لوعممت ما اعمؿ السترحت وتمتعت " استنتج أف :
أ -عمؿ الكمب متعب

ب -عمؿ الكمب مري

ت -الكمب يبحث عف عمؿ آخر

95

ث -عمؿ الكمب ال يعجبو

 )17العبرة المستفادة مف القصة ىي :
أ-

قيمة الحرية.

ب -أىمية العمؿ .

ت -فضؿ األصدقاء .
ث -الرفؽ بالحيواف .

 )18عندما قاؿ الذئب  " :واني ألفضؿ الحرية مع الجوع " فإنو يقصد بأنو :
أ -سيعيش مع الكمب

ب -ال يرضى بالذؿ

ت -سيصب الذئب صديقاً لمكمب .
ث -سيأكؿ طعاـ الكمب .

 )19أستنتج مف ربط الكمب في النيار ،أف الكمب حيواف ............
أ -ودود

ٍ
مؤذ
ب-

ت -سريع
ث -لطيؼ
 )20يقصد الكمب مف قولو ليتني استطيع الذىاب معؾ ):
أ-

التمني

ب -االستفياـ
ت -النداء

ث -التعجب
 )21يقصد الذئب مف قولو يا صاحبي ):
أ -األمر

ب -االستفياـ
ت -النداء

ث -التعجب
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 )22جميع الكممات وردت في النص المسموع ما عدا :
أ -االستعباد

ب -الذؿ

ت -العبودية
ث -اإلىانة

 )23جميع الكممات التالية وردت في النص المسموع ما عدا :
أ -المنازؿ

ب -المصوص
ت -السمسمة
ث -الحديقة

 )24الكممة التي وردت في النص المسموع مما يمي :
أ -صاحبي

ب -صديقي
ت -زميمي

ث -عزيزي

 )25يربط السيد الكمب نيا اًر حتى ...............
أ -ال يعض الناس

ب -ال ييرب بعيدا

ت -ال يدخؿ البيت
ث -ال يعارؾ القطط

 )26مف الكممات التي تدؿ عمى الزماف في النص المسموع :
أ -أماـ مأواه .

ب -ليالً ونيا اًر.

ت -الذؿ والعبودية.
ث -الحرية والتنعـ .

 )27أرتب األفكار الرئيسة حسب ورودىا في القطعة
 .1الكمب يتمنى أف يصب ح اًر .
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 .2قابؿ ذئب كمباً مقيداً يعمل في حراسة المنازل .
 .3الذئب يفضؿ الحرية مع الجوع عمى الذؿ .
أ-

)2 -3 - 1

ب-

)1- 2 -3

ت)1 - 3 - 2 -
ث) 2- 3- 1 -

نص االستماع الثاني /

ونثر عمييا الحب ,واختفى قريباً منيـا ,ومـرت الحمامـ ُة
الصياد
نصب
ُ
ُ
َ
شبكتو في الحقولَ ,
ـن فــي الشـ ِ
ِ
ـياد
ـبكة كميــن ,وأقبـ َـل الصـ ُ
ـام كثيـ ٌـر ,فعمقـ َ
المطوق ـ ُة وكانــت ســيدةُ الحمــامَ ,
ومعيــا حمـ ٌ
حمامة تضطرب تحاو ُل الخـالص ِ
ٍ
لنفسـيا ,فقالـت ليـن المطوقـ ُة :ال تكـونن
مبتيجاً ,وبدأت ك ُل
ُ
َ
ِ
ِ
عمـون فـي
صـاحبتيا,
نفـس
نفس إحداكن أىم من
لنتعـاون جميعـاً لعمنـا نقتمـعُ الشـبك َة ,وفعـالً
َ
َ
ُ
ِ
ِ
التوجو إلـى العمـر ِ
عميـو
ان ليخفـى
لمحمام :عمينا
يتبعين ,فقالت
الصياد
الجو ,ثم رأت المطوق ُة
ُ
ّ
َ
ـياد مــنيم
ئس الصـ ُ
أمرنــا أونتجـ َ
ـأر صــديق لــي ,ففعمــن ذلــك وي ـ َ
ـو إلــى ذلــك المكــان يوجــد فيــو فـ ٌ
ُ
انصرف.
و
َ

أسئمة القطعة الثانية .

اختار اإلجابة الصحيحة مما يمي :

 )28رتب األحداث حسب تسمسميا في القصة.
 )1مرور الحمامة المطوقة ومعيا حماـ كثير.
 )2وقوع الحماـ بالشبكة.
 )3نصب الصياد لمشبكة ونثر الحب عمييا.
أ)3-2-1 -
ب)2-1-3 -

ت.)3-1-2 -
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ث.)2-3-1 -

 )29ما العبرة المستفادة مف القصة.
أ -التعاوف سبب النجاح

ب -االعتماد عمى النفس

ت -االبتعاد عف اآلخريف
ث -االنفراد بالرأي

 )30كاف مع الحمامة المطوقة  .................حمامات
أ -ست

ب -تسع
ت -سبع

ث -عشر
 )31يقصد بجممة " يئس الصياد وانصرؼ "
أ -أمسؾ الصياد بالحماـ .

ب -أعجب الصياد بالحماـ

ت -استمر الصياد في مطاردة الحماـ .
ث -ترؾ الصياد المكاف

 )32حدد الكممة الصحيحة التي وردت في النص المسموع فيما يمي .
المطوفة
أ-
ّ

ب-
ت-
ث-

المطوقَة
المضوقَة

المضوفة

 )33حدد الفكرة التي تدور حوليا القصة:
أ -كسؿ الصياد

ب -ذكاء الحمامة المطوقة
ت -لجوء الحماـ إلى الفأر
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ث -ىروب الحماـ مف الصياد

 )34حدد المعنى الصحي لكممة الشرؾ) مف خالؿ السياؽ المسموع :
أ -العذاب

ب -الصياد
ت -الموت

ث -الشبكة
 )35جميع األفكار اآلتية وردت في النص المسموع ما عدا :
أ-

تجييز الصياد لمحب والشبكة .

ب -مرور الحماـ مع الحمامة المطوقة.
ت -وقوع الحماـ في الشبكة .
ث -ىروب الفأر مع الحماـ .

 )36اختفى الصياد بعد نثر الحب حتى :
أ -يراه الحماـ واقفاً أماـ الشبكة .

ب -يأكؿ الحماـ الحب بخوؼ وقمؽ.
ت -ال يراه الحماـ بجانب الشبكة .

ث -يقبؿ الحماـ مسرعاً ألكؿ الحب .

 )37نتعمـ مف قوؿ الحمامة المطوقة "ال تكونف نفس إحداكف أىـ مف نفس صاحبتيا " :
أ -اإليثار .

ب -األنانية .

ت -التواضع .
ث -التعاوف .

 )38انصرؼ الصياد بعيداً عف الحماـ في النياية ألنو شعر بػ :
أ -اليأس.

ب -الفرح.

ت -الحزف.
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ث -القمؽ.

 )39تقصد الحمامة المطوقة مف قوليا " ال تكف نفس إحداكف أىـ مف نفس صاحبتيا " :
أ-

النفي .

ب -النداء.

ت -النيي .
ث -التعجب.
 )40شعر الحماـ عندما وقع في الشبكة ب ػ ػ :
أ -االضطراب .

ب -الفرح .

ت -الحرية .

ث -المتعة .
 )41اتجو الحماـ ليبتعد عف الصياد إلى :
أ -الحقؿ .

ب -العمراف .

ت -األشجار .
ث -المزرعة.
 )42معنى الخالص في جممة " كانت كؿ حمامة تحاوؿ الخالص "
أ -المساعدة .

ب -التعاوف .
ت-النجاة .

ث-الموت .

 )43نصحت الحمامة المطوقة الحماـ بػ :
أ -التعاوف لقمع الشبكة .

ب -االبتعاد عف اآلخريف .
ت -اليروب والنجاة بالنفس .
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ث -تفضيؿ النفس عمى اآلخريف

 )44كممة " مبتيجاً " تدؿ عمى مشاعر :
أ -الحزف .

ب-الفرح.

ت-الحماسة .
)45

ث-الدىشة .

الكممة التي تعبر عف مكاف المباني ) ىي كممة :

أ -الجو

ب -العمراف
ت -الحقوؿ
ث -الشبكة

)46

بعد أف عمؽ الحماـ في الشبكة مباشرة :

أ -نثر الصياد الحب عمى الشبكة .

ب -أقبؿ الصياد مبتيجاً .

ت -يئس الصياد وانصرؼ .
ث -تبع الصياد الحماـ .
)47

كانت الحمامة المطوقة ىي :

أ -سيدة الحمامة .

ب -أـ جميع الحماـ .
ت -أجمؿ مف سائر الحماـ.

ث -أكبر مف جميع الحماـ .
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ممحق ( :)5الصورة النيائية الختبار ميارات االستماع
أسئمة القطعة األولى ( من صفحة  1حتى صفحة ) 3
اختار اإلجابة الصحيحة فيما يمي :

 )1الفكرة الرئيسة التي تدور حوليا القصة :
ب -شكوى الذئب من الجوع .

ج -حوار الذئب مع الكمب.

ث  -الكمب السعيد والذئب الجائع

ت -الحرية حياة ألصحابيا .
 )2كان كمب  .............مقيداً:

ب  -قصير

أ -طويل

ث -نحيف

ت – سمين

 )3رأى الذئب :..................
أ  -آثار السمسمة عمى الكمب.

ب  -ضرب الناس لمكمب

ت -عض الكمب لمناس

ث  -ىروب الكمب مع صاحبو

 )4كان الكمب يعمل في حراسة :
ب  -المنازل

أ – الحقول

ث  -الشخصيات

ت – المزارع

 )5اليدف من ربط الكمب في النيار...........................
أ  -عض الناس

ب  -مياجمة الناس

ت  -إيذاء الناس

 )6قابل الكمب ذئباً.............

ب  -ىارباً

أ  -جائعاً

ت – مضروباً

 )7كان الكمب مقيداً أمام ..............
أ -الحديقة

ث – حماية الناس

ب -البوابة

ث  -قوياً
ث  -العمارة

ت – مأواه

 )8يربط السيد الكمب بـ .............
ب  -سمسمة

أ –طوق

ت -وتد

ت – حبل

 )9يرفض الذئب ....................
ج -الطعام .

ح-

خ-

الحرية.

صداقة الكمب

د-

العبودية والذل .

 )10في نياية القصة عمم الكمب أنو يعيش في :
ح -سعادة ألنو صادق الذئب.

ج -نعيم ألنو في مأمن من الجوع.

د-

خ -شقاء ألنو محروم من الحرية .
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حزن بسبب األثر في جسمو.

 )11جممة " وىذا ما أتمناه " تعنى :
ح -الكمب يتمنى أن يصبح ح ارً

ج -الكمب يتمنى مزيداً من الطعام

د -الكمب يتمنى أن يجري مع الذئب

خ -الكمب يتمنى أن يشكره صاحبو

 )12المعنى الصحيح لكممة " مقيداً " من خالل النص المسموع :
خ-

ح -جالساً

د-

مربوطاً

متعباً

حزيناً

ذ-

 )13مضاد كممة السعادة في العبارة " وتمتع وحدك بيذه السعادة "
ج-

الفرح

الحزن

ح-

البيجة

خ-

السرور

د-

 )14الكممة الواردة في النص المسموع مما يمي :
ج-

ح-

منازل

خ-

مساكن

مساجد

مالعب

د-

 )15الكممة الواردة في النص المسموع مما يمي :
ح -عروض

ج -قيود

د-

خ -حدود

عيود

 " )16لوعممت ما اعمل السترحت وتمتعت " استنتج أن :
ح -عمل الكمب مريح

ج -عمل الكمب متعب

د-

خ -الكمب يبحث عن عمل آخر

عمل الكمب ال يعجبو

 )17العبرة المستفادة من القصة ىي :
ج-

قيمة الحرية.

أىمية العمل .

ح-

خ-

فضل األصدقاء  .د-

الرفق بالحيوان .

 )18عندما قال الذئب  " :واني ألفضل الحرية مع الجوع " فإنو يقصد بأنو :
ح -ال يرضى بالذل

ج -سيعيش مع الكمب
خ -سيصبح الذئب صديقاً لمكمب .

د-

سيأكل طعام الكمب .

 )19أستنتج من ربط الكمب في النيار ,أن الكمب حيوان ............
ج -ودود

ح-

مؤٍذ

خ-

سريع

د-

لطيف

 )20يقصد الكمب من قولو ( ليتني استطيع الذىاب معك ):
ج-

التمني

ح -االستفيام

خ -النداء

د-

التعجب

 )21يقصد الذئب من قولو ( يا صاحبي ):
ج -األمر

خ -النداء

ح -االستفيام
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التعجب

 )22جميع الكممات وردت في النص المسموع ما عدا :
ج -االستعباد

ح -الذل

اإلىانة

خ -العبودية

 )23جميع الكممات التالية وردت في النص المسموع ما عدا :
ج -المنازل

خ -السمسمة

ح -المصوص

د-

الحديقة

 )24الكممة التي وردت في النص المسموع مما يمي :
ج -صاحبي

ح -صديقي

خ -زميمي

 )25يربط السيد الكمب نيا ارً حتى ...............
ج -ال يعض الناس

د-

عزيزي

ح -ال ييرب بعيدا
د-

خ -ال يدخل البيت

ال يعارك القطط

 )26من الكممات التي تدل عمى الزمان في النص المسموع :
ج -أمام مأواه .

ح -ليالً ونيا ارً.

خ -الذل والعبودية.

د-

الحرية والتنعم .

 )27أرتب األفكار الرئيسة حسب ورودىا في القطعة
 .1الكمب يتمنى أن يصبح ح ارً .

 .2قابل ذئب كمباً مقيداً يعمل في حراسة المنازل .
 .3الذئب يفضل الحرية مع الجوع عمى الذل
2/3/1

1/3/2

1/2/3

3/1/2
انتيت أسئمة القطعة األولى
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أسئمة القطعة الثانية ( من صفحة  4حتى صفحة ) 6
 )28رتب األحداث حسب تسمسميا في القصة.
 .1مرور الحمامة المطوقة ومعيا حمام كثير.
 .2وقوع الحمام بالشبكة.

 .3نصب الصياد لمشبكة ونثر الحب عمييا.
ج) 3 -2 -1( -

خ) 3- 1 – 2 ( -

ح) 2 -1 – 3 ( -

د-

() 2_ 3 – 1

 )29ما العبرة المستفادة من القصة.
ج -التعاون سبب النجاح

ح -االعتماد عمى النفس

خ -االبتعاد عن اآلخرين

االنفراد بالرأي

د-

 )30كان مع الحمامة المطوقة  .................حمامات
ح -تسع

ج -ست

د-

خ -سبع

عشر

 )31يقصد بجممة " يئس الصياد وانصرف "
ح -أعجب الصياد بالحمام

ج -أمسك الصياد بالحمام .

د-

خ -استمر الصياد في مطاردة الحمام .

ترك الصياد المكان

 )32حدد الكممة الصحيحة التي وردت في النص المسموع فيما يمي :
المطوفة
ج-
ّ

المطوقَة

ح-

المضوقَة

خ-

المضوفة

د-

 )33حدد المعنى الصحيح لكممة (الشرك) من خالل السياق المسموع :
ج -العذاب

خ -الموت

ح -الصياد

د-

الشبكة

 )34حدد الفكرة التي تدور حوليا القصة:
ج -كسل الصياد

ح-

لجوء الحمام إلى الفأر

خ -ذكاء الحمامة المطوقة

د-

ىروب الحمام من الصياد

 )35جميع األفكار اآلتية وردت في النص المسموع ما عدا
ج-

تجييز الصياد لمحب والشبكة .

ح-

مرور الحمام مع الحمامة المطوقة.

خ-

وقوع الحمام في الشبكة .

د-

ىروب الفأر مع الحمام .
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)36

اختفى الصياد بعد نثر الحب حتى :

ج-

يراه الحمام واقفاً أمام الشبكة .
ال يراه الفأر بجانب الشبكة .

خ-

يأكل الحمام الحب بخوف وقمق.

ح-

يقبل الحمام مسرعاً ألكل الحب .

د-

 )37نتعمم من قول الحمامة المطوقة "ال تكن نفس إحداكن أىم من نفس صاحبتيا " :
ج -اإليثار .

ح -األنانية .

خ -التواضع .

 )38انصرف الصياد بعيداً عن الحمام في النياية ألنو شعر بـ :
ج -اليأس.

ح -الفرح.

خ -الحزن.

د-

د-

التعاون .

القمق.

 )39تقصد الحمامة المطوقة من قوليا " ال تكن نفس إحداكن أىم من نفس صاحبتيا " :
ج-

النفي .

ح -النداء.

د-

خ -النيي .

التعجب.

 )40شعر الحمام عندما وقع في الشبكة بــــ :
ج -المتعة .

ح -الفرح .

د-

خ -الحرية .

االضطراب .

 )41اتجو الحمام ليبتعد عن الصياد إلى :
ج -الحقل .

ح -األشجار.

خ -العمران.

د-

المزرعة.

 )42معنى الخالص في جممة " كانت كل حمامة تحاول الخالص "
ج -المساعدة .

ح-

التعاون .

خ -النجاة .

د-

الموت .

 )43نصحت الحمامة المطوقة الحمام بـ :
ح -االبتعاد عن اآلخرين .

ج -تفضيل النفس عمى اآلخرين .

د-

خ -اليروب والنجاة بالنفس .
 )44كممة " مبتيجاً " تدل عمى مشاعر :

ج -الحزن .

ح-

األسى .

التعاون لقمع الشبكة

خ -الفرح.

د-

الدىشة .

 ) 45الكممة التي تعبر عن مكان ( المباني ) ىي كممة :
ج -الجو

ح -الحقول

خ -العمران
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د-

الشبكة

 ) 46بعد أن عمق الحمام في الشبكة مباشرة :
ج -نثر الصياد الحب عمى الشبكة .

ح -يئس الصياد وانصرف.

خ -أقبل الصياد مبتيجاً.

د -تبع الصياد الحمام .

 ) 47كانت الحمامة المطوقة ىي :
ح -أم جميع الحمام .

ج -أكبر من جميع الحمام .

د-

خ -أجمل من سائر الحمام.

سيدة الحمامة.

( انتيت أسئمة القطعة الثانية )
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ممحق ( :)6المتون التعميمية
الديك والثعمب
(أ)

انطمؽ الثعمب لمغابة مف جوع في القمب أصاب
فرأى ديكاً فوؽ الغصف يتمايؿ مف حجـ الدىف
فأتى بالمكر المعروؼ لخداع الديؾ المعموؼ
يحتاؿ عميو ليقنعو أف ينزؿ حتى يبمعو
ب)

الشؾ بأنؾ تعباف فانزؿ كي أحكي لؾ قصة
نحف واياكـ جيراف والعيد العيد بكـ أوصى

لف يصدر مني عدواف بؿ أف أحميؾ طب نفساً
فالديؾ تفكر بطريقة كي ينجو مف مكر الثعمب

فمتى الديؾ كاف صديقو والعاقؿ مف عرؼ وجرب
ج)

شك اًر فمشاعرؾ حقيقة وكالـ عذب وميذب

فأنا في شوؽ لنزوؿ وسماع حديث موصوؿ
لكني مضطر أبقى ولبعض الوقت وقميؿ
لتمر كالب أبصرىا قادمة تجري بسبيؿ

ما إف سمع الثعمب ىذا حتى انطمؽ بأقصى سرعة
فالحيمة كانت بارعة مبدعة يا نعـ البدعة

فانظر مثؿ الديؾ وفكر ال تخدعؾ بني الخدعة

فالعاقؿ في األمر تدبر يرعى سمعو يبذؿ وسعو
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الصديق الجاىل
أ)
يحكى أف رجالً كاف عمى سفر
فمر بغابة كثيؼ بيا الشجر

سمع صوتاً يصي فمضى لو يرعى
واذا دب جري مربوط إلى جذع
وعميو عالمات الجوع والعطش
فرؽ لحالو وفؾ رباطو

واعتنى بجرحو وظؿ جواره

قد رعاه وسقاه فعادت لو قواه
ثـ ىـ بالمسير فاتبعو الدب يسير
وكأنو يرجوه أف يجمعيما الدرب

معا سار االثناف تجمعيما عالقة
فيما صديقاف تربطيما الصداقة
ب)

ذات يوـ دخؿ بستاف ما أجممو !
لو رأيت الرجؿ متعباً مثقالً

ما إف حط رأسو كي يري جسمو
راح في نوـ عميؽ
متعباً مف الطريؽ

والدب جواره مرسالً أنظاره

فحطت ذبابة فوؽ وجو الرجؿ
غضب الدب وقاـ ثائ اًر فمتنزؿ

حاوؿ الدب بأف تثنى إلى بعيد

وأشاح بيده فطارت عادت مف جديد
غضب الدب كثي اًر حمؿ الحجر الكبير
مغضباً أىوى بو عمى وجو صاحبو
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فطارت الذبابة لـ تنميا إصابة

قد أصاب الرجؿ والدـ ساؿ عمى وجيو
فانظروا ما أجيمو !

قصة وعبرة فيو صارت مثال
فالعدو العاقؿ بالفعؿ العاقؿ

خير ألؼ مرة مف صديؽ جاىؿ
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الغذاء والصحة
(أ)

اسمع يا عطر الريحاف اصغ قمباً وأذناً
الغذاء ضروري جداً لحياة اإلنساف

يمنحؾ القوة والطاقة كي تتأمؿ في األكواف

تمشي تمعب تق أر تكتب تتحرؾ في كؿ مكاف
يحفظ جسمؾ يحفظ عقمؾ وتقوى بو األسناف
ب)

مصادره متنوعة والرئيسة اثناف
مف حبوب وخضار وفاكية كالرماف

لحـ دىف بيض سمؾ أو ألباف وأجباف
إف األوؿ نبات والثاني ليو الحيواف
فيتامينات تقينا وبروتينات تحمينا

بنشا وبطاطا وقم أو ذرة تشوى في الصب
والسكر مف قصب السكر او عسؿ شيد وشمندر
ج)

واألمالح المعدنية ضد األمراض العقمية
ىذي مف نعـ اهلل  ...شك اًر شك اًر يا اهلل

نأكؿ أكؿ القانعيف نحمد حمد الشاكريف
إف تكثر تصب بديف والتوازف مف الديف

صحتؾ عمى الدواـ في الرياضة لألجساـ
وتذكر نأكؿ كي نعبد ذا الجالؿ واإلكراـ
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ممحق ( :)7دليل المعمم

دليل املعلم
يف توظوف املتون التعلوموة يف تنموة
مهارات االستماع لدى طالب الصف الرابع
األساس

إعداد الباحثة  /سامية سامي النجار
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مقدمة
يعد االستماع الفف المغوي األوؿ ،وىو مف أىػـ فنػوف المغػة وأسػبقيا ،ألف بدايػة تعامػؿ الطفػؿ مػع
المغة يتـ مػف خػالؿ االسػتماع ،كمػا يعػد أسػاس اكتسػاب المعػاني التػي تكػوف متاحػة فػي عمميػات

التحػػدث والق ػراءة والكتابػػة .واالسػػتماع شػػرط أساسػػي لمنمػػو المغػػوي بصػػيغة عامػػة ،حيػػث يتطمػػب
النمػػو المغػػوي فيػػـ السػػامع لمكممػػات المنطوقػػة مػػف اآلخ ػريف ،لػػذا فاالسػػتماع ال غنػػى عنػػو لظيػػور

الكالـ والقراءة والكتابة.

واالستماع ىو عممية إنسانية وميارة لغوية مقصودة تيدؼ إلى انتبػاه التالميػذ إلػى شػيء مسػموع
وفيمو وتحميمو ،والتفاعؿ معو لتنمية الجوانب المعرفية والوجدانية والميارية.

و يسيـ االستماع في تدريب التالميذ عمى االنتباه وحسف اإلصغاء واإلحاطة بمحتوى المسموع
والكشؼ عف مضمونو ،ولو دور ميـ في تواصؿ الفرد مع اآلخريف ومساعدتو عمى التكيؼ

والتوافؽ مع كؿ ما يحيط بو مف متغيرات ىذا العصر.

ويتنػػاوؿ ىػػذا الػػدليؿ إج ػراءات تعميمي ػة تعمميػػة لتوظيػػؼ المتػػوف التعميميػػة فػػي تػػدريس موضػػوعات

القراءة بغرض تنمية ميارات االستماع لدى الطمبة
ويتكوف ىذا الدليؿ مف عدة أجزاء ىي :

الجزء األوؿ  :مقدمة تتضمف مفيوـ االستماع ،وأىميتو ،وخطوات السير في درس االستماع .
الجزء الثاني  :عناصر الدليؿ األىداؼ والمحتوى وطرائؽ التدريس ) .

الجزء الثالث  :إعداد الدروس وما يتضمنو مف األىداؼ ،واألنشطة واإلجراءات والتقويـ .
مفيوـ االستماع :

عمميػػة عقميػػة منظمػػة ومقصػػودة ،تعتمػػد عمػػى التركيػػز واالنتبػػاه ،بقصػػد فيػػـ المسػػموع واسػػتيعابو
وتحميمو ونقده واصدار األحكاـ عميو .

الفرؽ بيف السمع – السماع  -االستماع ) :

السػػمع  :حاسػػة مػػف ح ػواس اإلنسػػاف عػػف طريػػؽ األذف يولػػد اإلنسػػاف مػػزوداً بيػػا ،وىػػي وسػػيمتو
األولى لمتعمـ .

السماع  :تمقي المادة الصوتية بدوف قصد دوف سابؽ تخطيط ،مثػؿ سػماع أصػوات الطيػور دوف
وجود ىدؼ .

االستماع  :ىو أعمى مستويات السماع ،حيث ينصرؼ المتمقػي إلػى المػادة الصػوتية ،وال ينشػغؿ
بغيرىا ،وىو سماعاً مقصوداً بيدؼ محػدد مثػؿ االسػتماع إلػى أصػوات الطيػور بيػدؼ االسػتمتاع

بيا ،أو االستمتاع بسماع معزوفة موسيقية .
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أىمية االستماع :
االسػػتماع أسػػبؽ الح ػواس ،وأسػػاس النم ػو المغػػوي لمطفػػؿ ،وى ػو السػػبيؿ األوؿ لمػػتعمـ فػػي سػػنوات

الطفولة األولى .

باالستماع يكتسب الطفؿ العموـ والمعارؼ .

باالستماع يدرؾ المتمقي الحقائؽ ،ويفيـ المعاني واألفكار ،ويستجيب ليا ،ويتفاعؿ معيا .

االستماع يثري الحصيمة المغوية لممستمع بمجموعة مف المفردات والتراكيب واألنماط المغوية .
العمميػػة التعميميػة تعتمػػد بشػػكؿ أساسػػي عمػػى اسػػتخداـ االسػػتماع فػػي التػػدريس ،فػػالطالب يقضػػوف
معظـ وقتيـ داخؿ الصػفوؼ الد ارسػية ،يتمقػوف العمػـ سػماعاً أي فشػؿ فػي عمميػة االسػتماع يػؤدي

إلى فشؿ في تحقيؽ االىداؼ التعميمية .
خطوات تدريس االستماع

لتحقي ػػؽ اس ػػتماع ن ػػاج ف ػػإف ذل ػػؾ يعتم ػػد عم ػػى ع ػػدة عوام ػػؿ وى ػػي عناص ػػر ت ػػدريس االس ػػتماع،
وأساسيات تدريس استماع فعاؿ ،واجراءات تدريس االستماع الخاصة بو.

أوالً :عناصر تدريس االستماع:

.1وضع أىداؼ خاصة لحصة االستماع.

.2استخداـ أسس وشروط التعمـ المعروفة.
.3السير في الحصة بخطوات منطقية واجراءات تدريسية محددة مسبقاً.
ثانياً :أساسيات التدريس الفعال:

.1تييئ ػػة األجػ ػواء المناس ػػبة لعممي ػػة االس ػػتماع ،وى ػػذا يػ ػرتبط بش ػػكؿ كبي ػػر بالبني ػػة المادي ػػة لتنظ ػػيـ
المقاعد وتجييز المواد واألدوات المستخدمة ،واالبتعاد عف مصادر الضوضاء واإلزعاج.

.2توضػػي اليػػدؼ مػػف النشػػاط واعػػالـ الطػػالب بػػو حيػػث تؤكػػد األسػػاليب الحديثػػة لتػػدريس عمػػى
تحديد األىداؼ وتوضيحيا لمطالب.

.3إثػػارة دافعيػػة الطػػالب أو مػػا يعػػرؼ بػػالمنظـ المتق ػدـ حيػػث يحػػرص المعمػػـ قبػػؿ البػػدء بنشػػاط
االستماع عمى جذب انتباه الطالب ،والحصوؿ عمى تركيزىـ.

.4اختيار المحتوى المناسب الذي تتحقؽ معو أىداؼ االستماع.
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ويع ػػرؼ المحت ػػوى التعميم ػػي بأن ػػو" :مجموع ػػة الحق ػػائؽ والمع ػػايير والمف ػػاىيـ ،والمي ػػارات والخبػ ػرات
واألنشطة المغوية التي تقدـ لممتعمـ ،والتي يتوقع أف تحدث التغيرات المغويػة المطموبػة فػي سػموؾ

التالميذ ،وفقاً لألىداؼ المحددة مسبقاً".

ػاء
ويتػرؾ اختيػػار المحتػػوى المناسػػب لمنفػػذ نشػػاط االسػػتماع حيػػث يسػػتطيع أف يختػػار موضػػوعاً بنػ ً
عم ػػى النض ػػج الفعم ػػي والمغ ػػوي لممس ػػتمعيف ،وموض ػػوعاً مالئمػ ػاً لخبػ ػراتيـ الس ػػابقة ،وك ػػذلؾ مثيػ ػ اًر
الىتماماتيـ.

.5اختي ػػار األلف ػػاظ المألوف ػػة ل ػػدى المس ػػتمعيف م ػػع استحض ػػار لممف ػػردات وألف ػػاظ وكمم ػػات جدي ػػدة،
لمساعدة المستمع عمى عممية الربط بيف المفردات مما يثري حصيمتو المغوية.
ثالثاً :إجراءات التدريس:

.1مرحمة اإلعداد لالستماع :وفييا يساعد المعمـ تالميذه عمى فيـ الغرض ،وفيـ طبيعة الموقػؼ
الذي سيستمع إليو ،ومراعاة أساسيات التدريس الفعاؿ.

.2مرحمة االستماع :في أثناء االستماع يقػوـ المعمػـ بػالتوقؼ عنػد بعػض النقػاط التػي تحتػاج إلػى
نق ػػاش أواع ػػادة ،ويق ػػوـ المعم ػػـ بش ػػرح بع ػػض المف ػػردات والتراكي ػػب الجدي ػػدة ،كم ػػا ويمك ػػف تش ػػجيع
المسػػتمعيف عمػػى توجيػػو أسػػئمة بػػيف الحػػيف واآلخػػر فيمػػا يتعمػػؽ باألفكػػار الرئيسػػية ،وكػػذلؾ يمكػػف

خالؿ ىذه المرحمة إعطاء التوجييات لممستمعيف.

.3مرحمػػة المتابعػػة والتقػػويـ  :وىػػي عمميػػة تقػػويـ لعمميػػة االسػػتماع فػػي ضػػوء األىػػداؼ والميػػارات

المحػػددة مسػػبقاً ،التػػي أراد المعمػػـ مػػف المسػػتمعيف اكتسػػابيا وكػػذلؾ يمكػػف أف يقػػوـ المسػػتمع نفسػػو
وخاصة ألنو تـ عرض أىداؼ االستماع فقد يسأؿ نفسو في حالة عػدـ تحقػؽ أىػداؼ االسػتماع:

لمػػاذا أنػػا مسػػتمع بطػػيء الفيػػـ؟ كيػػؼ يمكػػف أف أكػػوف مس ػتمع أفضػػؿ؟ ومػػا الػػذي يسػػاعدني فػػي
الفيـ ،ويجعمني في وضع أفضؿ بيف زمالئي؟

كذلؾ يمكف لممعمـ مناقشة الطالب فيما استمعوا لو مف مادة تعميميػة ،بطػرح أسػئمة محػددة تػرتبط

باليدؼ المنشود ،ويمكف أيضاً أف يطمب المعمـ مف تالميذه أف يقوموا بتمخػيص مػا اسػتمعوا إليػو

أونقده واصدار األحكاـ عميو.
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عناصر الدليل:

األىداف :

اليػػدؼ ىػو وصػػؼ لتغييػػر األداء السػػموكي المغػػوي الػػذي يتوقػػع حدوثػػو مػػف المػػتعمـ نتيجػػة لمػػروره

بخب ػرات تعميميػػة متنوعػػة ،وتفاعمػػو معيػػا فػػي مواقػػؼ مخططػػة ومقننػػة  .وتتمثػػؿ األىػػداؼ العامػػة

بتصنيفاتيا الثالثة  :المعرفية ،الوجدانية ،الميارية .
أوالً  /األىداؼ المعرفية :

يدرؾ معاني الكممات المسموعة ويميز بيف دالالتيا .
يتعرؼ األفكار والحقائؽ واآلراء والمفاىيـ الواردة في المادة المسموعة ،ويقارف بينيا .

يعرؼ عناصر المادة المسموعة ،ويعبر عف قبولو أو رفضو ليا .

يػػتقف المػػادة التعميميػػة موضػػوع الػػدرس المسػػموع ،ينقػػدىا منتيي ػاً إلػػى تحديػػد العناصػػر األساسػػية
والفرعية فييا .

ثانياً  /األىداؼ الوجدانية :

يقدر االستماع كفف ميـ مف فنوف المغة والتواصؿ المغوي .

يشعر بالعالقات االرتباطية والمعنوية بيف الكممات واألفكار .

يقدر محتوى المادة المسموعة مف منطقية في ورود المعاني وتسمسؿ األفكار ويتعرؼ عمى مدى

التناقض واالتفاؽ بينيا .

ثالثاً  /األىداؼ الميارية :

يػػتخمص مػػف عػػادات االسػػتماع السػػيء ،وينم ػو لديػػو الميػػارات األساسػػية والمفيومػػات الصػػحيحة
واالتجاىات الضرورية لعادات االستماع الجيد .

األىداؼ الخاصة :

التمييز السمعي بيف أصوات الكممات المتشابية .

التذكر المباشر لكممات مفتاحية تضمنتيا المادة المسموعة .
وصؼ شخصيات وأشياء كما وردت في المادة المسموعة .

ترتيب األحداث واألفكار وفقاً لتسمسميا في المادة المسموعة .

شرح بعض الجمؿ والعبارات الواردة في المادة المسموعة .
تفسير معاني المفردات الواردة .

إدراؾ أنواع األساليب المغوية المختمفة مف خالؿ االستماع .
استخالص األفكار الرئيسة مف المادة المسموعة.
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استنتاج القيـ والعبر والدروس المستفادة مف المادة المسموعة .
المحتوى :
يقصد بالمحتوى مجموعة الحقائؽ والمفاىيـ والمعػارؼ والقػيـ التػي قػدمت لمطػالب بيػدؼ إحػداث
ػاء عمػػى محتػػوى كتػػاب المغػػة
تغيػػر فػػي سػػموكيـ ،وقػػد قامػػت الباحثػػة بتوظيػػؼ متػػوف تعميميػػة بنػ ً
العربيػػة الفصػػؿ الثػػاني لمصػػؼ ال اربػػع وتمثػػؿ فػػي درس الػػديؾ والثعمػػب ،الصػػديؽ الجاىػػؿ ،والغػػذاء
والصحة باإلضافة إلى الميارات المغوية التابعة ليذه الدروس.

طرائق التدريس المستخدمة :
طريقة التدريس ىي ركف مف أركاف التدريس ،ويرتبط نجاح العممية التعميمية بدرجػة كبيػرة بنجػاح
الطريقة المستخدمة .

وطريقة التدريس ىي األسموب الذي يستخدمو المعمـ في شرحو لممحتوى ،وفي تحقيقو لألىداؼ

والطريقة الناجحة ىي التػي تحقػؽ اليػدؼ فػي أسػرع وقػت ،وأقػؿ جيػد وي ارعػى فػي اختيػار طريقػة
التدريس أف :

تثير دوافع الطالب نحو التعمـ .
تناسب مستواىـ التعميمي والعمري .

تحفزىـ عمى المشاركة والتفاعؿ .

وأثبتػػت الد ارسػػات التربويػػة مناسػػبة طريقػػة المناقشػػة والحػوار فػػي تنميػػة ميػػارات االسػػتماع وأثرىػػا
االيجابي في تيسير الفيـ وتشجيعيـ عمى طرح األسئمة .
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إعداد الدروس واجراءات تنفيذىا:
ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدرس  :ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديؾ الصؼ  :الرابع األساسي الحصػة

المبحث  /المغة العربية قراءة

األولى

والثعمب

الوسػائؿ التعميميػة  /لوحػة مكبػرة لصػورة الػدرس  -بطاقػات – أوراؽ عمػؿ – الكتػاب المدرسػػي -

السبورة

األىداؼ التعميمية :
يعبر عف فيمو لما يسمع .

يعبر عف الصورة بجمؿ مناسبة .
يستمع إلى المتف التعميمي مراعيا قواعد االستماع .

يعبر عف فيمو العاـ لمضموف المتف المسموع كتابياً.

يعبر عف فيمو التفصيمي لمضموف المتف المسموع شفوياً.

يرتب األفكار الرئيسة حسب تسمسميا في المتف المسموع .
يحدد الفكرة العامة المعبرة عف المتف المسموع.
األىداف
ىػ ػ )1

األنشطة واإلجراءات
فف االستماع /

التقويم
أدواتو
مالحظة

ط ػػائر محب ػػوب يع ػػيش ف ػػي البي ػػوت يس ػػتيقظ الن ػػاس عم ػػى مدى

صػ ػ ػ ػ ػ ػػوتو صػ ػ ػ ػ ػ ػػباحاً ويسػ ػ ػ ػ ػ ػػمى صػ ػ ػ ػ ػ ػػوتو صػ ػ ػ ػ ػ ػػياح  .فمػ ػ ػ ػ ػ ػػا المشاركة
ىو..........................

المناقشة الشفوية :

عدد بعض الحيوانات األليفة ؟

عدد بعض الحيوانات المفترسة ؟
ماذا نسمي صوت الحماـ  -األسد – الكمب ) ؟
ىػ ػ )2

التعبي ػ ػػر ع ػ ػػف الص ػ ػػورة  :تع ػ ػػرض المعمم ػ ػػة الص ػ ػػورة أم ػ ػػاـ

الطالب ثـ تناقش كاآلتي :
ماذا تشاىد في الصورة ؟

مالحظة

صحة

التعبير

119
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األنشطة واإلجراءات

األىداف

التقويم
أدواتو

أيف يقؼ الديؾ ؟
ماذا يفعؿ الثعمب ؟

عدد األلواف الموجودة في الصورة ؟

ىػ ػ )3

مالحظة

االستماع إلى المتف التعميمي :

تمقػػى المعممػػة المػػتف التعميمػػي لمطػػالب مػػع م ارعػػاة صػػحة م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدى

الضبط ومخارج الحروؼ وتمثيؿ المعنى بشكؿ سميـ .
ىػ ) 4

ىػ ) 5

نشاط كتابي  / )1أكمؿ الفراغ :

انطمؽ الثعمب في الغابة ألنو شعر ................

رأى الثعمب ديكاً  .............يقؼ .................

تمقى المعممة المػتف التعميمػي مػرة أخػرى عمػى الطػالب ثػـ

تناقشيـ شفوياً :

االنتباه
مالحظة

صحة

اإلجابات
مالحظة
م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدى
المشاركة

بـ يشعر الثعمب ؟

أيف كاف يجمس الديؾ ؟

ىؿ تستطيع الثعالب تسمؽ األشجار ؟

ماذا سيفعؿ الديؾ كي ينزؿ الديؾ ؟

ما اليدؼ مف إنزاؿ الديؾ إلى األرض ؟
ىػ ) 6

نشاط / ) 2

رتب األفكار الرئيسة حسب تسمسميا في المتف التعميمي:
) الثعمب يفر ىارباً مف الكالب القادمة .

مالحظة

صحة

الترتيب

) ثعمب في الغابة يشعر بالجوع يبحث عف طعاـ

) الديؾ ينجومف الثعمب بذكائو وحسف تصرفو .

) الثعمػ ػػب يحػ ػػاوؿ أف يقن ػ ػػع الػ ػػديؾ لينػ ػػزؿ إل ػ ػػى األرض

ويأكمو .
ىػ ) 7

تقويـ ختامي  /اختار الفكرة العامة لمدرس :

ثعمب جائع يبحث عف طعاـ .
ديؾ يقؼ عمى غصف شجرة .

مالحظة
صحة

الحؿ
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األنشطة واإلجراءات

األىداف

حسف التصرؼ وسيمتنا لمنجاة .

غمؽ الدرس  /ماذا تعممت مف الدرس ؟
نشاط بيتي /
أصؼ الثعمب بػ  ..............و.................
أصؼ الديؾ ب ػ ..............و..................
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التقويم
أدواتو

نتائجو

المبح ػ ػ ػ ػ ػػث  /المغ ػ ػ ػ ػ ػػة العربي ػ ػ ػ ػ ػػة

الدرس  :الديؾ والثعمب

قراءة

الص ػ ػ ػػؼ  :ال اربػ ػ ػ ػػع األساسػ ػ ػ ػػي
الحصة الثانية

الوسػػائؿ التعميميػػة  /لوحػػة مكب ػرة لصػػورة الػػدرس  -بطاقػػات بػػالمفردات الجديػػدة – أوراؽ عمػػؿ –

الكتاب المدرسي  -السبورة
األىداؼ التعميمية :

يعبر عف فيمو لما يسمع.

يستمع إلى المتف التعميمي مراعياً قواعد االستماع .

يعبر عف فيمو التفصيمي لمضموف المتف المسموع.
يميز بيف العبارات الصحيحة والعبارات الخاطئة .
يفسر المفردات الجديدة المسموعة .
يبيف داللة الجمؿ المسموعة .
األنشطة واإلجراءات

األىداف
لعبة تربوية /
ىػ )1

التصفيؽ عند سماع اسـ حيواف أليؼ .

ضرب األقداـ عند سماع اسـ حيواف مفترس .

)

أسد – عصفور  -تمساح  -جمؿ  -دجاجة  -ذئب  -أرنػب

التقويم
أدواتو
مالحظة

مدى

المشاركة

االستماع إؿ المتف التعميمي :

تمقي المعممة عمى الطالب المقطع األوؿ مف المتف التعميمي .

ىػ )2

انطمؽ الثعمب لمغابة مف جوع في القمب أصاب

ديكاً فوؽ الغصف يتمايؿ مف حجـ الدىف

فأتى بالمكر المعروؼ لخداع الديؾ المعموؼ

مالحظة

مدى

االنتباه

يحتاؿ عميو ليقنعو أف ينزؿ حتى يبمعو

المناقشة الشفوية :

ىػ )3

مالحظة

أيف انطمؽ الثعمب ؟

مدى

لماذا انطمؽ الثعمب لمغابة ؟

المشاركة

ماذا رأى الثعمب ؟

صؼ الديؾ الذي رآه الثعمب .
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نتائجو

األنشطة واإلجراءات

األىداف

التقويم
أدواتو

نش ػ ػػاط كت ػ ػػابي  / )1ض ػ ػػع إش ػ ػػارة  ) /أم ػ ػػاـ العب ػ ػػارة
الصحيحة واشارة ) )Xأماـ العبارة الخاطئة .
ىػ ) 4

) رأى ذئب ديكاً سميناً فوؽ شجرة .
) الثعالب تستطيع تسمؽ األشجار .

) امتاز الديؾ بالذكاء وحسف التصرؼ .
تعرض المعممة البطاقات لتفسر معناىا لمطالب

ىػ )5

مرادؼ  :انطمؽ -المكر

مضاد  :الجوع  -المعروؼ

جمع :ثعمب – غابة – ديؾ

مالحظة
صحة

اإلجابة

مالحظة
صحة

التفسير

نشاط كتابي  / )2اختار اإلجابة الصحيحة ممػا بػيف
القوسيف .
ىػ )6

عبػػارة انطمػػؽ الثعمػػب ) تػػدؿ عمػػى  :جػػرى بسػػرعة – مالحظة

مشى ببطء – سار متفاخ اًر ).

صحة

عبارة حجػـ الػدىف) تػدؿ عمػى  :كبػر عمػر الػديؾ – اإلجابػ ػ ػ ػػا

سمف الديؾ – جماؿ الديؾ ) .
غمؽ الدرس /
ماذا تعممت مف اليوـ ؟
نشاط بيتي /
أكمؿ القصة اآلتية :

يحك ػػى اف ثعمبػ ػاً انطم ػػؽ ف ػػي الغاب ػػة يبح ػػث ع ػػف فريس ػػة

.....................................................
.................................................
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ت

نتائجو

المبح ػ ػ ػ ػ ػػث  /المغ ػ ػ ػ ػ ػػة العربي ػ ػ ػ ػ ػػة

الدرس  :الديؾ والثعمب

قراءة

الصػ ػ ػ ػػؼ  :ال اربػ ػ ػ ػػع األساسػ ػ ػ ػػي
الحصة الثالثة

الوسػػائؿ التعميميػػة  /لوحػػة مكبػرة لصػػورة الػػدرس  -بطاقػػات – أوراؽ عمػػؿ – الكتػػاب المدرسػػي -

السبورة

األىداؼ التعميمية :
يعبر عف فيمو لما يسمع .

يستمع إلى المتف التعميمي مراعياً قواعد االستماع.

يعبر عف فيمو التفصيمي لمضموف المتف المسموع.

يفسر داللة المفردات الجديدة المسموعة .

يبيف نوع األساليب الواردة في المتف المسموع .
األنشطة واإلجراءات

األىداف

التقويم
أدواتو

فف االستماع :
لست أسداً وال نمػ اًر لكنػي صػاحب المكػر والػدىاء أحػب أف

أحتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ ألحصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا أريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد .فمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف أنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

ىػ )1

.....................
المناقشة الشفوية :

مف الحيوانات األليفة ..............و...............

مالحظة

مدى

المشاركة

مف الحيوانات المفترسة ...............و............
االستماع إلى المتف التعميمي :

تمق ػػى المعمم ػػة الم ػػتف التعميم ػػي م ػػع م ارع ػػاة ص ػػحة الض ػػبط
ىػ )2

وتمثيؿ المعنى

ال شؾ بأنؾ تعباف فانزؿ كي احكي لؾ قصة

نحف واياكـ جيراف والعيد العيد بكـ وصى

لف يصدر مني عدواف بؿ أف أحميؾ انظر نصاً )

124

مالحظة

مدى

االنتباه

نتائجو

األنشطة واإلجراءات

األىداف

التقويم
أدواتو

المناقشة الشفوية :
ما الحيمة التى ابتدعيا الثعمب لينزؿ الديؾ؟
ىػ )3

ىؿ سيحكي الثعمب قصصاً لمديؾ؟

ما العيد الذي تـ بيف الديوؾ والثعالب ؟
ىؿ ىذا العيد حقيقي ؟

مالحظة
مدى

المشاركة

بـ تتعيد الثعالب في ىذه العيد ؟
نشاط كتابي / )1
سيحكي الثعمب لمديؾ  ............جميمة .

تعيد الثعمب بػ ................................
تمق ػػي المعمم ػػة الم ػػتف مػ ػرة أخ ػػرى عم ػػى الط ػػالب ث ػػـ تفس ػػر

المفردات كاآلتي :
ىػ )4

مرادؼ  /تعباف – العيد

مالحظة
صحة

تفسير

مضاد  /عدواف – تعباف

جمع  /عيد – نص – قصة
نشاط كتابي  )2ىات مف النص المسموع :
مضاد اصعد...............

مضاد صداقة ............

تقويـ ختامي  /بيف نوع األساليب التالية :
ىػ ) 5

الشؾ في أنؾ تعباف............

انزؿ كي احكي لؾ قصة ...........

لف يصدر مني عدواف...............
غمؽ الدرس /

ماذا تعممت اليوـ ؟

نش ػػاط بيت ػػي  /م ػػا الحيم ػػة الت ػػي لج ػػأ إليي ػػا الثعم ػػب إلقن ػػاع

الديؾ بالنزوؿ ؟
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مالحظة

صحة

اإلجابات

نتائجو

المبح ػ ػ ػ ػ ػػث  /المغ ػ ػ ػ ػ ػػة العربي ػ ػ ػ ػ ػػة

الدرس  :الديؾ والثعمب

قراءة

الص ػ ػ ػػؼ  :ال اربػ ػ ػ ػػع األساسػ ػ ػ ػػي
الحصة الرابعة

الوسػائؿ التعميميػة  /لوحػة مكبػرة لصػورة الػدرس  -بطاقػات – أوراؽ عمػؿ – الكتػاب المدرسػػي -

السبورة

األىداؼ السموكية :

يعبر عف فيمو لما يسمع .

يستمع الى المتف التعميمي مراعياً قواعد االستماع.

يعبر عف فيمو التفصيمي لمضموف المتف المسموع .

يفسر داللة المفردات الجديدة المسموعة.
يبيف نوع األساليب المغوية

يعبر عف رأيو في بعض المواقؼ.
يتنبأ بما سيحدث في بعض المواقؼ .
األىداف

التقويم

األنشطة واإلجراءات

أدواتو

فف االستماع :

تعرض المعممة عمى الطالب فيديو قصة الغراب والثعمب )
ثـ تناقش شفوياً :
ىػ )1

مالحظة مدى
االنتباه

ماذا كاف يحمؿ الغراب في فمو؟

و

أيف كاف يقؼ الغراب ؟

المشاركة

ماذا قاؿ الثعمب لمغراب ؟
ىؿ صدؽ الغراب كالـ الثعمب ؟
بـ تصؼ الغراب ؟
االستماع إلى المتف التعميمي :
تمقػػى المعممػػة المػػتف عمػػى الطػػالب مػػع م ارعػػاة صػػحة الضػػبط ومخػػارج
ىػ )2

مالحظة مدى

الحروؼ .
فالديؾ تفكر بطريقة كي ينجو مف مكر الثعمب

فمتى الثعمب كاف صديقو والعاقؿ مف عرؼ وجرب
شك اًر فمشاعرؾ حقيقة وكالـ عذب وميذب
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االنتباه

نتائجو

األنشطة واإلجراءات

األىداف

التقويم
أدواتو

فأنا في شوؽ لنزوؿ وسماع حديث موصوؿ
لكني مضطر أف أبقى ولبعض الوقت وقميؿ

لتمر كالب أبصرىا قادمة تجري بسبيؿ

ما إف سمع الثعمب ىذا حتى انطمؽ بأقصى سرعة

فالحيمة كانت بارعة مبدعة يا نعـ البدعة

فانظر لمديؾ وفكر ال تخدعؾ بني الخدعة

فالعاقؿ في األمر تدبر ُي ْرِعي سمعو يبذؿ وسعو
المناقشة الشفوية :
بماذا فكر الديؾ ؟

ىػ )3

مالحظة

كيؼ تخمص الديؾ مف مكر الثعمب؟
ىؿ ىناؾ كالب قادمة ؟

ماذا فعؿ الثعمب عندما سمع كالـ الديؾ ؟

بـ نصؼ حيمة الديؾ ؟

تعرض المعممة البطاقات لمطالب بالكممات الجديدة
ىػ )4

مرادؼ  :مضطر – أبصرىا – سبيؿ  -الحيمة

مضاد  :حقيقة – نزوؿ – سرعة – العاقؿ

جمع  :الحيمة  -سبيؿ – حديث – العاقؿ

مدى

المشاركة

مالحظة
صحة

التفسير

نشاط كتابي  / ) 1بيف نوع األساليب اآلتية :
ىػ )5

لكني مضطر أف أبقى ................
يا نعـ البدعة............

صحة

ال تخدعؾ بني الخدعة ............

اإلجابات

انظر مثؿ الديؾ وفكر .............
نشاط كتابي  / )2ما رأيؾ في الموقفيف التالييف :

ىػ )6

مالحظة

تحايؿ الثعمب عمى الديؾ ليأكمو .

مالحظة

 ...................................................................صحة

اإلجابات

تصرؼ الديؾ لينجو بنفسو
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نتائجو

األنشطة واإلجراءات

األىداف
تقويـ ختامي
ىػ )7

التقويم
أدواتو
مالحظة

ماذا يحدث لو:

صحة

صدؽ الديؾ كالـ الثعمب .

اإلجابة

لـ يصدؽ الثعمب كالـ الديؾ.
غمؽ الدرس /
ماذا تعممت مف قصة الديؾ الثعمب ) ؟

يقوـ بعض الطالب بعرض مشػيد تمثيمػي لألحػداث التػي

جرت بيف الثعمب والديؾ.
نشاط بيتي /

ىات مرادؼ ما تحتو خط :
انطمؽ الثعمب بأقصى سرعة ............

انطمؽ الطالب إلى مدرستو ..............
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نتائجو

المبح ػ ػ ػ ػ ػػث  /المغ ػ ػ ػ ػ ػػة العربي ػ ػ ػ ػ ػػة

الدرس  :الصديؽ الجاىؿ

قراءة

الص ػ ػ ػػؼ  :ال اربػ ػ ػ ػػع األساسػ ػ ػ ػػي
الحصة األولى

الوسػائؿ التعميميػة  /لوحػػة مكبػرة لصػػورة الػدرس  -بطاقػات – أوراؽ عمػػؿ – الكتػاب المدرسػػي –

السبورة

األىداؼ السموكية :
يعبر عف صورة الكتاب تعبي اًر سميماً .

يستمع إلى النص الممقى عميو مراعياً قواعد االستماع الجيد .
يصؼ شخصيات وأحداث كما وردت في النص المسموع .

يتذكر كممات مفتاحية تضمنيا النص المسموع .

يرتب األحداث وفقاً لتتابعيا المسموع .

يستخمص الفكرة الرئيسة لمنص المسموع .
األىداف

التقويم

األنشطة واإلجراءات

أدواتو

التمييد  /تميد المعممة لموضوع الدرس مف خالؿ األسئمة اآلتية :

مف صديقؾ في الصؼ ؟
لماذا اخترتو ؟

أحب أف يكوف صديقي ..........و......

ما واجبي تجاه صديقي إذا مرض ،احتاج مساعدة ،أضاع قممو ؟
التعبير عف الصورة /

ىػ ) 1

تكمؼ المعممة الطالب بفت الكتاب المدرسي وتأمؿ الصورة .
ماذا تشاىد في الصورة ؟

مالحظة

صؼ ىذا المكاف ؟

صحة

صؼ مالبس الرجؿ ؟

التعبير

ماذا يسمى ىذا الحيواف ؟

ىؿ يبدوسعيداً ؟

مرحمة ما قبؿ االستماع /

توجػػو المعممػػة الطػػالب إلػػى االنتبػػاه جيػػداً لمػػا سػػتمقيو عمػػييـ ،والتركيػػز

مع النص.
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نتائجو

األنشطة واإلجراءات

األىداف

القراءة الكمية لمنص  /تمقي المعممة النص كامالً عمى الطالب

المناقشة في الفيـ والمضموف :

ىػ )2

ىػ )3

التقويم
أدواتو
مالحظة
مدى مراعاة

ىؿ أعجبؾ النص الذي استمعت إليو ؟

قواعد

ما موضوع ىذا النص ؟

االستماع الجيد

برأيؾ  .ىؿ ىي قصة حقيقية أـ خيالية ؟ لماذا .؟
مف الشخصيات الواردة في القصة ؟

مالحظ ػ ػػة مػػ ػػدى

ماذا تعرؼ عف الدب ؟

المشاركة

نشاط  / ) 1أكمؿ الجمؿ بكممة مناسبة مما استمعت إليو .
..............مكاف كثيؼ الشجر ،وبو حيوانات كثيرة
 .............التنقؿ والترحاؿ مف مكاف ألخر .

مالحظة
صحة

 ...........جػػزء م ػػف الشػػجرة ،يحم ػػؿ االغصػػاف ،ونص ػػنع من ػػو اإلجابات
الخشب .

ىػ ) 4

قراءة النص مرة أخرى ،ثـ مناقشة شفوية :
أيف صادؼ الرجؿ الدب ؟
صؼ حاؿ الدب ؟
ىؿ ساعد الرجؿ الدب ؟ كيؼ ساعده ؟
نشاط  / ) 2رتب األحداث اآلتية حسب تسمسميا في القصة
) وجد رجؿ مسافر دب جري فقدـ لو المساعدة .
) لوـ الناس لمرجؿ لمصاحبة الدب الجاىؿ .

ىػ ) 5

ىػ ) 6

) لحؽ الدب الرجؿ وسار معو وصاحبو .

مالحظة

) أصاب الرجؿ األذى والضرر بسبب مصاحبتو الدب .

صحة

الترتيب

نشاط ختامي  /اختار الفكرة العامة لمنص .

مالحظة

اختيار الصديؽ المناسب واالبتعاد عف الجيالء .

اإلجابة

االعتناء بالحيوانات المفترسة .

التنقؿ في الغابات ومصاحبة الحيوانات.
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صحة

نتائجو

األنشطة واإلجراءات

األىداف
غمؽ الدرس /

كيؼ اختار صديقي ؟
نشاط بيتي /
اختار الكممة المناسبة مما يأتي لمؿء الفراغ في الجمؿ
اآلتية  .بستاف  -السفر  -صديؽ )
يحب الناس  .......إلى بمداف مختمفة .

يممؾ والدي  ........فيو أشجار كثيرة .

عدو عاقؿ خير مف  .....صديؽ جاىؿ .
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التقويم
أدواتو

نتائجو

المبح ػ ػ ػ ػ ػػث  /المغ ػ ػ ػ ػ ػػة العربي ػ ػ ػ ػ ػػة
قراءة

الدرس  :الصديؽ الجاىؿ

الص ػ ػ ػػؼ  :ال ارب ػ ػ ػػع األساسػػ ػ ػػي
الحصة الثانية

الوسػائؿ التعميميػة  /لوحػػة مكبػرة لصػػورة الػدرس  -بطاقػات – أوراؽ عمػػؿ – الكتػاب المدرسػػي –

السبورة

األىداؼ السموكية :
يميز صيغ الكممات في النص المسموع وفقاً لدالالت معينة .

يستمع إلى النص الممقى عميو مراعياً قواعد االستماع الجيد .

يذكر معمومات محددة كما وردت في النص المسموع .

يميز بيف األفكار الواردة واألفكار غير الواردة في النص المسموع .

تفسير معاني الكممات مف خالؿ السياؽ المسموع .
شرح جمؿ وعبارات وردت في النص المسموع .
األىداف

األنشطة واإلجراءات

أدواتو
مالحظة

اختبار قصير /

صنؼ الكممات اآلتية حسب المطموب :

ىػ ) 1

التقويم

غابة – متعب  -غضب  -بستاف

صحة
اإلجابة

كممات دالة عمى مكاف ...........و........
كممات دالة عمى مشاعر .......و.........
مالحظة
ىػ ) 2

مرحمة ما قبػؿ االسػتماع  /توجػو المعممػة الطػالب إلػى االسػتماع
الجيد ،والتركيز مع النص الذي ستمقيو عمييـ .
قراءة النص /

مدى
االلتزاـ
بقواعد
االستماع

يحكى أف رجالً كاف عمى سفر
فمر بغابة كثيؼ بيا الشجر

سمع صوتاً يصي فمضى لو يرعى

واذا دب جري مربوط إلى جذع
وعميو عالمات العطش والجوع
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نتائجو

األىداف
ىػ )3

األنشطة واإلجراءات

التقويم
أدواتو
مالحظة

المناقشة في الفيـ والمضموف /

مدى

أيف كاف يسير الرجؿ ؟
ماذا سمع الرجؿ ؟

كيؼ كانت حالة الدب عندما وجده الرجؿ ؟

المشاركة

بماذا كاف يشعر الدب ؟
نشاط  / )1اختر اإلجابة الصحيحة مما يمي :
جميع األفكار اآلتية وردت في النص ما عدا :
الدب يشعر بالجوع والعطش.

ىػ )4

مالحظة
صحة

الرجؿ سمع صوت ص ارخ .

اإلجابة

الدب يحمي أطفالو الصغار .
الدب مربوط في جذع شجرة .
قراءة النص مرة أخرى ثـ مناقشة في المفردات الجديدة .

ما معنى كممة كثيؼ ؟

ما المقصود ب يصي ) ؟ وبرأيؾ ما أسباب الصياح ؟
ما المقصود ب الجذع ) ؟
نشاط ختامي  /ما داللة العبارات اآلتية :

ىػ ) 5

كثيؼ بيا الشجر .............

مدى

المشاركة
مالحظة
صحة

مضى لو يرعى ...............
مربوط إلى الجذع ............

الحؿ

غمؽ الدرس  /ما واجبي تجاه الحيوانات ؟

شاط بيتي  /أكمؿ الفراغ في الجمؿ بالكممة المناسبة مما يمي
جذع – مربوطاً – يصي – العطش )

ىػ ) 6

مالحظة

قطع الحطاب .........الشجرة .

سمعت صوت طفالً  ......مف األلـ .

نشعر في فصؿ الصيؼ ب .......
رأيت كمباً  ......لحراسة المنزؿ .
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نتائجو

المبح ػ ػ ػ ػ ػػث  /المغ ػ ػ ػ ػ ػػة العربي ػ ػ ػ ػ ػػة
قراءة

الدرس  :الصديؽ الجاىؿ

الص ػ ػ ػػؼ  :ال اربػ ػ ػ ػػع األساسػ ػ ػ ػػي
الحصة الثالثة

الوسػائؿ التعميميػة  /لوحػػة مكبػرة لصػػورة الػدرس  -بطاقػات – أوراؽ عمػػؿ – الكتػاب المدرسػػي –

السبورة

األىداؼ السموكية :
يستمع إلى النص الممقى عميو مراعياً قواعد االستماع الجيد .

يفسر أسباب وظواىر أشير إلييا في النص المسموع .
يستخمص األفكار األساسية مف النص المسموع .

شرح جمؿ وعبارات وردت في النص المسموع .

يفسر معاني الكممات مف خالؿ السياؽ المسموع .
يستنتج القيـ والدروس المستفادة .

يبيف نوع األساليب الواردة في النص المسموع .
األىداف

التقويم

األنشطة واإلجراءات

أدواتو

اختبار قصير  /رتب الكممات اآلتية لتكوف جممة صحيحة :
سمع – حيواف – يتألـ – الرجؿ  -صوت
................................................

مرحمػػة مػػا قبػػؿ االسػػتماع  /توجػػو المعممػػة الطػػالب إلػػى ضػػرورة
االستماع الجيد والتركيز عمى النص الذي ستمقيو عمييـ .
قراءة النص /

ىػ ) 1

ىػ )2

مالحظة

فرؽ لحالو وفؾ رباطو

مدى

واعتنى بجرحو وظؿ جواره

االلتزاـ

قد رعاه وسقاه فعادت لو قواه

بقواعد

ثـ ىـ بالمسير فاتبعو الدب يسير

االستماع

وكأنو يرجوه أف يجمعيما الدرب

مالحظة

فيما صديقاف تربطيما الصداقة

مدى المشاركة

المناقشة في الفيـ والمضموف /
بماذا شعر الرجؿ تجاه الدب؟
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نتائجو

األىداف

التقويم

األنشطة واإلجراءات

أدواتو

كيؼ اعتنى الرجؿ بالدب ؟
لـ لحؽ الدب الرجؿ ؟
ماذا جمع بيف الرجؿ والدب ؟

ىػ ) 3

نشاط  / ) 1الفكرة الرئيسة لما استمعت إليو ىي:

مالحظة

الرجؿ المسافر يجد دباً جريحاً .

صحة
اإلجابة

الرجؿ المسافر يعتنى بالدب ويرعاه .
الرجؿ المسافر يشعر بالتعب مف السفر .
الرجؿ المسافر يترؾ الدب ويبتعد عنو .
قراءة النص مرة أخرى،ثـ المناقشة في المفردات

ىػ ) 4

ما المقصود بقولو " فؾ رباطو " ؟

مالحظة

ما المقصود بقولو " أتبعو الدب يسير" ؟

مدى
المشاركة

نشاط ختامي  /فرؽ في المعنى بيف ما تحتو خط
فرؽ لحالو وفؾ رباطو .........
مالحظة

فرؽ الرجؿ بيف المتشاجريف ........ .

صحة

ىػ ) 5

اإلجابة
غمؽ الدرس  /ماذا أتعمـ مف موقؼ الرجؿ مع الدب ؟ .....................
مالحظة

ىػ ) 6
نشاط بيتي  /اختر اإلجابة الصحيحة مما يمي .

مدى

المعنى المراد في عبارة قد رعاه وسقاه فعادت لو قواه )

المشاركة

األمر
ىػ ) 7

التوكيد
النفي

متابعة

االستفياـ

النشاط

المعنى المراد في عبارة كأنو يرجوه أف يجمعيما الدرب )

البيتي

التوكيد .
التعجب .
التشبيو .
النفي .
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نتائجو

المبح ػ ػ ػ ػ ػػث  /المغ ػ ػ ػ ػ ػػة العربي ػ ػ ػ ػ ػػة

قراءة

الدرس  :الصديؽ الجاىؿ

الص ػ ػ ػػؼ  :ال اربػ ػ ػ ػػع األساسػ ػ ػ ػػي
الحصة الرابعة

الوسػائؿ التعميميػة  /لوحػػة مكبػرة لصػػورة الػدرس  -بطاقػات – أوراؽ عمػػؿ – الكتػاب المدرسػػي –

السبورة

األىداؼ السموكية :

يستمع إلى النص الممقى إليو مراعياً قواعد االستماع الجيد .

يصؼ شخصيات وأشياء كما وردت في النص المسموع .
يستخمص الفكرة الرئيسة مف النص المسموع .

يرتب األحداث وفقاً لتتابعيا في النص المسموع .

يفسر معاني الكممات الواردة في النص المسموع .

يستنتج المعاني واألفكار الواردة في النص المسموع .
يميز بيف أصوات الكممات المتشابية في النطؽ .

األىداف

التقويم

األنشطة واإلجراءات

أدواتو

تمييػد  /تبػدأ المعممػة الػدرس بمجموعػة مػف األسػئمة الشػفوية تػذك اًر لمػػا
سبؽ :

ماذا فعؿ الرجؿ لمدب ؟

برأيؾ  ..لـ لحؽ الدب الرجؿ ؟

ىؿ الدب حيواف عاقؿ ؟

مالحظة

مرحمة ما قبؿ االستماع /

ىػ ) 1

توجػػو المعممػػة الطػػالب إلػػى ضػػرورة االسػػتماع الجيػػد إلػػى الػػنص الػػذي
سيمقى عمييـ .

مدى

االلتزاـ

بقواعد

قراءة النص /

ذات يوـ دخؿ بستاف مػا أجممػو ......واشػاح بيديػو طػارت عػادت مػف

االستماع

جديد

المناقشة في الفيـ والمضموف :

ىػ ) 2

مالحظة

صؼ البستاف الذي دخمو الرجؿ ؟

مدى

صؼ حالة الرجؿ عندما دخؿ البستاف ؟

المشاركة
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نتائجو

األىداؼ

التقويـ

األنشطة واإلجراءات

أدواتو

ما سبب غضب الدب ؟
كيؼ حاوؿ الدب إبعاد الذبابة ؟
ىػ ) 3

ىػ ) 4

نشاط  / ) 1الفكرة الرئيسة لما استمعت إليو

مالحظة

البستاف جميؿ وبو أشجار مثمرة .

صحة

نوـ الرجؿ بسبب التعب مف الطريؽ .

اإلجابة

الدب سعيد ألنو بجوار الرجؿ .

غضب الدب مف الذبابة ومحاولة إبعادىا .

نشاط  / ) 2رتب األحداث وفقاً لما استمعت إليو
) دخؿ الرجؿ بستاف جميؿ بو أشجار مثمرة .

مالحظة

) حطت ذبابة عمى وجو الرجؿ وحاوؿ الدب إبعادىا .

صحة

ىػ ) 5

) ناـ الرجؿ نوماً عميؽ لشعوره بالتعب .

الترتيب

ىػ ) 6

قراءة النص مرة أخرى ،ثـ مناقشة المفردات .

) جمس الدب بجوار الرجؿ يحرسو .

ما ىو" البستاف " ؟
ما معنى " حط رأسو " ؟
نشاط ختامي  /اختر اإلجابة الصحيحة مما يمي :
المعنى المراد مف قولو " ما أجممو "

التوكيد – االستفياـ – النفي – التعجب )

مالحظة
مدى

المشاركة

استنتج مف نوـ الرجؿ في البستاف :
ىدوء البستاف – تعب الرجؿ  -غضبو مف الذبابة )
استنتج مف عبارة محاولة الدب إبعاد الذبابة :

غضب الدب  -فرح الدب – محبة الدب – حزف الدب )

مالحظة
صحة

غمؽ الدرس  /ما رأيؾ في العالقة بيف الرجؿ والدب ؟ لماذا ؟
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اإلجابة

نتائجو

األنشطة واإلجراءات

األىداف

التقويم
أدواتو

نشػػاط بيتػػي  /اختػػار الكممػػة التػػي وردت فيم ػا اسػػتمعت
إليو :
ىػ )7

متابعة

بستاف – فستاف

النشاط

أروعو – أجممو

البيتي

نطت  -حطت
عميؽ  -بريؽ
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نتائجو

المبح ػ ػ ػ ػ ػػث  /المغ ػ ػ ػ ػ ػػة العربي ػ ػ ػ ػ ػػة

قراءة

الدرس  :الصديؽ الجاىؿ

الص ػ ػ ػػؼ  :ال ارب ػ ػ ػػع األساسػػ ػ ػػي
الحصة الخامسة

الوسػائؿ التعميميػة  /لوحػػة مكبػرة لصػػورة الػدرس  -بطاقػات – أوراؽ عمػػؿ – الكتػاب المدرسػػي –

السبورة

األىداؼ السموكية :

يستمع إلى النص الممقى عميو مراعياً قواعد االستماع الجيد .

يصؼ أحداثاً كما وردت في النص المسموع .

يميز بيف األفكار الواردة واألفكار غير الواردة في النص المسموع.
يفسر معاني الكممات مف خالؿ السياؽ المسموع .

يدرؾ نوع األساليب الواردة في النص المسموع .
يستنتج القيـ والعبر والدروس المستفادة

األنشطة واإلجراءات

األىداف

التقويم
أدواتو

تميي ػػد  /تبػػػدأ المعممػ ػػة الػػػدرس بمجموعػ ػػة مػ ػػف األس ػػئمة

الشفوية تذك اًر لما سبؽ :
أيف ناـ الرجؿ ؟

صؼ البستاف الذي ناـ فيو الرجؿ ؟

مالحظة

ما سبب غضب الدب ؟

مدى

االلتزاـ

كيؼ حاوؿ الدب إبعاد الذبابة ؟

مرحمة ما قبؿ االستماع /
ىػ )1

بقواعد

توجو المعممة الطالب إلى ضرورة االسػتماع الجيػد إلػى االستماع

النص الذي سيمقى عمييـ .
قراءة النص /

غضب الدب كثي اًر حمؿ الحجر الكبير ....
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نتائجو

األنشطة واإلجراءات

األىداف

التقويم
أدواتو

خير ألؼ مرة مف صديؽ جاىؿ .
مناقشة في الفيـ والمضموف /

ماذا فعؿ الدب بالحجر الكبير ؟

ىػ ) 2

أيف أسقط الدب الحجر الكبير ؟

مالحظة

ماذا حدث لمرجؿ ؟

المشاركة

مدى

ماذا حدث لمذبابة ؟

بماذا نصؼ ما فعمو الدب ؟

نشاط  / ) 1اختار اإلجابة الصحيحة :
ىػ )3

جميػ ػػع األفكػ ػػار ا آلتيػ ػػة وردت فػ ػػي الػ ػػنص المسػ ػػموع

ماعدا .

الذبابة تطير دوف إصابات .

مالحظة
صحة

اإلجابة

تضرر الرجؿ وأصابو األذى.

فرح الدب ألنو أنقذ صاحبو .

لوـ الناس الرجؿ لمصاحبتو الدب .

قراءة النص مرة أخرى ثـ مناقشة المفردات :
ما معنى ساؿ عمى ؟

ما معنى " خير " ؟
ىػ ) 4

ما جمع صديؽ ؟ مضاد جاىؿ ؟

نشاط ختامي  /اختار ا إلجابة الصحيحة فيما يمي :
يقصد مف قولو " لـ تنميا إصابة " :

مالحظة
مدى

المشاركة

التعجب

النفي
ىػ ) 5

التوكيد

مالحظة

االستفياـ

صحة

يقصد مف قولو " ما أجيمو " :
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نتائجو

األنشطة واإلجراءات

األىداف
االستفياـ

التقويم
أدواتو
اإلجابات

النفي

األمر

التعجب .
غمؽ الدرس  /ماذا استنتج ـ قولو " فالعدوالعاقؿ بالفعؿ مالحظة

العاقؿ خير ألؼ مرة مف صديؽ جاىؿ "
ىػ ) 6

مدى

نش ػػاط بيت ػػي  /ألخ ػػص قص ػػة الص ػػديؽ الجاى ػػؿ بمغت ػػي المشاركة

الخاصة مرك اًز عمى اىـ األحداث الرئيسة .
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نتائجو

المبح ػ ػ ػ ػ ػػث  /المغ ػ ػ ػ ػ ػػة العربي ػ ػ ػ ػ ػػة

قراءة

الدرس  :الغذاء والصحة

الص ػ ػ ػػؼ  :ال ارب ػ ػ ػػع األساسػ ػ ػ ػػي
الحصة األولى

الوسػائؿ التعميميػة  /لوحػػة مكبػرة لصػػورة الػدرس  -بطاقػات – أوراؽ عمػػؿ – الكتػاب المدرسػػي –

السبورة

األىداؼ السموكية :

يعبر عف الصور المعروضة بجمؿ سميمة .

يستمع إلى النص الممقى عميو مراعياً قواعد االستماع الجيد .

يذكر فوائد الغذاء لإلنساف مف خالؿ المناقشة الشفوية .

يرتب األفكار وفقاً لتتابعيا المسموع .

يشرح جمؿ وعبارات وردت في النص المسموع .
األنشطة واإلجراءات

األىداف

التقويم
أدواتو

التميي ػػد  /تمي ػػد المعمم ػػة لموض ػػوع ال ػػدرس م ػػف خ ػػالؿ

األسئمة اآلتية :

مف منكـ تناوؿ وجبة الفطور ؟
ماذا احتوت وجبة الفطور ؟

مػػا الفػػرؽ بػػيف طالػػب تنػػاوؿ فطػػوره وطالػػب لػػـ يتنػػاوؿ
فطوره ؟

التعبير عف الصورة /

تكمػػؼ المعممػػة الطػػالب بفػػت الكتػػاب المدرسػػي وتأمػػؿ

ىػ )1

مالحظة

الصورة .

ماذا تشاىد في الصورة األولى ؟

صحة

مف أيف نحصؿ عمى المحوـ؟

التعبير

ماذا اسمي مجموعة الغذاء في الصورة الثانية والثالثة
ماذا اشاىد في الصورة الرابعة ؟

مما تصنع األجباف ؟
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األىداف
ىػ )2

األنشطة واإلجراءات
مرحمة ما قبؿ االستماع /

التقويم
أدواتو
مالحظة

توج ػػو المعمم ػػة الط ػػالب إل ػػى االنتب ػػاه جي ػػداً لم ػػا س ػػتمقيو مدى

االستماع

عمييـ ،والتركيز مع النص.

القراءة الكمية لمػنص  /تمقػي المعممػة الػنص كػامالً عمػى
الطالب

المناقشة في الفيـ والمضموف :
ىػ ) 3

ىؿ أعجبؾ النص الذي استمعت إليو ؟

مالحظة

ما أىمية الغذاء لإلنساف ؟

المشاركة

ما موضوع ىذا النص ؟

ما مصادر الغذاء التي تعرفيا ؟

مدى

ما معنى البدانة ؟
نش ػػاط  / ) 1رت ػػب األفك ػػار الرئيس ػػة حس ػػب التسمس ػػؿ
ىػ ) 4

الذي استمعت إليو :

) الغ ػ ػ ػػذاء ض ػ ػ ػػروري لممارس ػ ػ ػػة األعم ػ ػ ػػاؿ واألنش ػ ػ ػػطة مالحظة
صحة

المختمفة.

) نش ػ ػػكر اهلل عم ػ ػػى نعم ػ ػػو ونح ػ ػػافظ عم ػ ػػى أجس ػ ػػامنا الترتيب

بالرياضة .

) مصادر الغذاء األساسية ىي النبات والحيواف .

) الغ ػ ػ ػػذاء يم ػ ػ ػػد الجس ػ ػ ػػـ بالفيتامين ػ ػ ػػات والبروتين ػ ػ ػػات

واألمالح المعدنية .
تقسيـ النص إلى أجزاء والقاء الجزء األوؿ
اسمع يا عطر الريحاف  ....ويقوي منؾ األسناف
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األنشطة واإلجراءات

األىداف

التقويم
أدواتو

المناقشة الشفوية /
ما فوائد الغذاء لإلنساف ؟

ما األنشطة التي تقوـ بيا كؿ يوـ ؟
كيؼ يحافظ اإلنساف عمى صحتو ؟

نشاط ختامي  /اختار اإلجابة الصحيحة مما يمي :
يقصد مف قولو " عطر الريحاف " :

األطفاؿ

الشيوخ
ىػ ) 5

مالحظة
صحة

الشباب

اإلجابات

البالغيف

المعنى المقصود مف قولو " يمنحنا القوة " :

يزودنا

يعطينا

يمدنا

جميع اإلجابات صحيحة .

غمؽ الدرس  /ما أىمية الغذاء لإلنساف ؟
نشػػاط بيتػػي  /ضػػع إشػػارة  ) /أمػػاـ الجمػػؿ الصػػحيحة واشػػارة × )
أماـ الجمؿ الخاطئة .

) الغذاء ضروري لجسـ اإلنساف .
) نأكؿ كثي اًر لنصب أٌقوى .

) نحصؿ عمى الغذاء مف النبات والحيواف .

) ممارسة الرياضة تمنحنا الصحة الجيدة

144

نتائجو

المبح ػ ػ ػ ػ ػػث  /المغ ػ ػ ػ ػ ػػة العربي ػ ػ ػ ػ ػػة

قراءة

الدرس  :الغذاء والصحة

الص ػ ػ ػػؼ  :ال ارب ػ ػ ػػع األساسػ ػ ػ ػػي
الحصة الثانية

الوسػائؿ التعميميػة  /لوحػة مكبػرة لصػورة الػدرس  -بطاقػات – أو ارؽ عمػؿ – الكتػاب المدرسػػي -

السبورة – مواد غذائية متنوعة
األىداؼ السموكية :

يصنؼ المواد الغذائية حسب مصادر الحصوؿ عمييا.

يستمع إلى النص الممقى عميو مراعياً قواعد االستماع الجيد .

يعدد بعض األطعمة النباتية والحيوانية .

يستخمص الفكرة األساسية مف النص المسموع.

يشرح جمؿ وعبارات وردت في النص المسموع .
يفسر معاني الكممات مف خالؿ السياؽ المغوي .

األىداف
ىػ ) 1

األنشطة واإلجراءات

التقويم
أدواتو

التميي ػ ػػد  /تمي ػ ػػد المعمم ػ ػػة لم ػ ػػدرس م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ ع ػ ػػرض مالحظة
مجموعة مف المواد الغذائية عمى الطالب وىي

صحة

خضػ ػػروات مختمفػ ػػة  -فواكػ ػػو – بقوليػ ػػات متنوعػ ػػة  -التصنيؼ

كػ ػػاس حميػ ػػب  -بػ ػػيض  -زيػ ػػت ) ثػ ػػـ تكمػ ػػؼ الطػ ػػالب
بتصنيفيا حسب مصدرىا

مرحمػػة مػػا قبػػؿ االسػػتماع  /توجػػو المعممػػة الطػػالب إلػػى مالحظة
ىػ )2

االسػ ػػتماع الجيػ ػػد ،والتركيػ ػػز مػ ػػع الػ ػػنص الػ ػػذي سػ ػػتمقيو مدى

االلتزاـ

عمييـ .

قراءة النص /

بقواعد

ومصادره متنوعة والرئيسة اثناف ....

االستماع

واألمالح المعدنية ضد األمراض العقمية
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األىداف
ىػ ) 3

األنشطة واإلجراءات

التقويم
أدواتو

المناقشة في الفيـ والمضموف /
مالحظة

ما مصادر الغذاء األساسية ؟

مدى

أعدد بعض األطعمة النباتية .

المشاركة

أعدد بعض األطعمة الحيوانية .
ما فائدة الفيتامينات لإلنساف ؟
مف أيف نحصؿ عمى السكر ؟

ىػ ) 4

نشاط  / ) 1ختار الفكرة األساسية لما استمعت إليو:

مالحظة

مصادر الغذاء األساسية .

اإلجابة

ممارسة الرياضة بانتظاـ صحة لألجساـ .

الغذاء يمن الجسـ القدرة عمى ممارسة األعماؿ .

صحة

مصادر السكر المتنوعة .

قراءة النص مرة أخرى ثـ مناقشة في المفػردات الجديػدة
.
ىػ ) 5

مالحظة
مدى

ما معنى كممة تقينا ؟

المشاركة

ما المقصود ب الشيد ) ؟
ما المقصود ب متنوعة) ؟
نشاط ختامي  /فرؽ في المعنى بيف ما تحتو خط

ىػ ) 6

شيد طالبة مجتيدة .........

شيد الحفؿ جميو اًر كبي اًر ........ .

شيد الرجؿ بالحؽ ...............
طعـ الشيد لذيذ .................

غمؽ الدرس  /ما مصادر الغذاء األساسية ؟
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مالحظة
صحة

اإلجابة

نتائجو

األىداف

األنشطة واإلجراءات
نشاط بيتي  /أكمؿ الفراغات بالكممة المناسػبة ممػا يمػي
 .الفيتامينات  -السمؾ – الذرة  -الحيواف )

مصػ ػ ػ ػ ػػادر الحصػ ػ ػ ػ ػػوؿ عمػ ػ ػ ػ ػػى الغػ ػ ػ ػ ػػذاء ىػ ػ ػ ػ ػػي النبػ ػ ػ ػ ػػات
و...................

 ................تحمي الجسـ مف األمراض .
نحصؿ عمى النشا مف ............
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التقويم
أدواتو

نتائجو

المبح ػ ػ ػ ػ ػػث  /المغ ػ ػ ػ ػ ػػة العربي ػ ػ ػ ػ ػػة

قراءة

الدرس  :الغذاء والصحة

الص ػ ػ ػػؼ  :ال ارب ػ ػ ػػع األساسػػ ػ ػػي
الحصة الثالثة

الوسػائؿ التعميميػة  /لوحػة مكبػرة لصػورة الػدرس  -بطاقػات – أوراؽ عمػؿ – الكتػاب المدرسػػي -

السبورة

األىداؼ السموكية :
يستمع إلى النص الممقى عميو مراعياً قواعد االستماع الجيد .
يعدد فوائد الرياضة لجسـ اإلنساف .

يميز بيف األفكار الواردة وغير الواردة في النص المسموع .

يشرح جمؿ وعبارات وردت في النص المسموع .

يستنتج بعض المواقؼ والمعاني باإلفادة مما ورد في النص المسموع.
األنشطة واإلجراءات

األىداف

التقويم
أدواتو

التميي ػػد  /تب ػػدأ المعمم ػػة ال ػػدرس بمجموع ػػة م ػػف األس ػػئمة
الشفوية تذك اًر لما سبؽ :

ما أىمية الغذاء لإلنساف ؟

ما مصادر الغذاء األساسية ؟
مف أيف نحصؿ عمى السكر ؟

مرحمة ما قبؿ االستماع /

مالحظة

النص الذي سيمقى عمييـ .

االلتزاـ

توجو المعممة الطالب إلى ضرورة االستماع الجيػد إلػى مدى

ىػ )1

بقواعد

االستماع

قراءة النص /
ىذي مف نعـ اهلل شك اًر شك اًر يا اهلل....

وتذكر نأكؿ كي نعبد ذا الجالؿ واإلكراـ
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األنشطة واإلجراءات

األىداف

التقويم
أدواتو

المناقشة في الفيـ والمضموف :
مف الذي يرزؽ الناس ؟
كيؼ يكسب الناس رزقيـ ؟
ىػ ) 2

ماذا يحدث عند اإلكثار مف تناوؿ الطعاـ ؟

مالحظة

لماذا نشكر اهلل تعالى؟

المشاركة

ما فائدة الرياضة لألجساـ ؟

مدى

نشاط  / ) 1اختار اإلجابة الصحيحة :
ىػ ) 3

جميػ ػػع األفكػ ػػار ا آلتيػ ػػة وردت فػ ػػي الػ ػػنص المسػ ػػموع مالحظة

ماعدا :

اإلكثار مف الطعاـ يؤدي إلى البدانة .

صحة

اإلجابات

الرياضة ميمة لصحة الجسـ .

مصادر الغذاء األساسية ىي النبات والحيواف.
شكر اهلل تعالى عمى نعمو .
قراءة النص مرة أخرى ثـ مناقشة المفردات :
ىػ ) 4

مالحظة

ما معنى " تصب بديف " ؟

مدى

ما معنى " الشاكريف " ؟

المشاركة

ما جمع الديف ؟ مضاد القانعيف ؟
نشاط ختامي  /ما رأيؾ في المواقؼ اآلتية :

طفؿ يأكؿ الفواكو دوف غسميا .
ىػ )5

طالب يرفض ممارسة تماريف الصباح المدرسية .
طالب ال يحب تناوؿ الخضروات .

طفؿ يكثر مف أكؿ السكاكر والحمويات
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مالحظة
صحة

اإلجابات

نتائجو

األنشطة واإلجراءات

األىداف

غمؽ الدرس  /ما واجبنا تجاه اهلل تعالى ؟
نشػػاط بيتػػي  /نكتػػب خمسػػة أسػػطر عػػف أىميػػة الطعػػاـ
لإلنساف .

152

التقويم
أدواتو

نتائجو

ممحق ()8
كتاب تسييل الميمة
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