الباب الثاني
الدراسية النظرية
الفصل األول  :الوسائل و تقنيات التعليم
أ .تعريف الوسائل
الوسائل صبع من وسيلة أي ما يتقرب بو إىل الغَت ،1و ح ّدد
)(Association Of Education Technology, 1997

التوصية أو اإلعالم ،وقال )

,
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AECT

أن الوسيلة ىي كل ما يُستخدم لتوصيل

fleming 1987 432

تشرك األمرين
الوسيلة ىي األلة الىت ّ

وصلّحت بينهما  4.أما ىاميجوجو ( )Hamidjojoيف التوىَتو ()1993( )Latuheru
فقد ح ّدد بأن الوسيلة ىي كل ما يستخدمو اإلنسان لتبليغ ادلعٌت والفكر أو لنشرمها
حىت وصل ادلعٌت والفكر إىل ادلستقبل ادلقصود.

3

أما التعريف السابق فهو تعريف الوسائل العامة ،أما الوسائل ادلقصودة يف
ىذا البحث ىي الوسائل التعليمية .الوسائل التعليمية عند أغوستينا ىي مايزيد
عملية التعليم سهال ويزيد الدرس وضوحا للدارس 2.وعند نايف زلمود معروف
الوسائل التعليمية ىي ما يلجأ إليو ادلدرس من أدوات وأجهزة ومواد لتسهيل عملية
التعليم وربسينها وتعزيزىا .وىي تعليمية ألن ادلعلم يستخدمها يف عملو وىي

1

الدكتور ابراهٌم  ,المعجم الوسط
ٌ Azhar Arsyad " Media Pembelajaran", 3ترجم من:
3
نفس المراجع4 ،
4
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81

83

تعليمية ألن التلميذ يتعلم بواسطتها 5.إذن األىم من الوسائل التعليمية ىي ألة
توصل هبا وصية التعليم سهال وحسنا وعزيزا.
وتشمل الوسائل غالبا مواد تعليم من كتب ورلالت وغَتىا من مصادر
معلومات مطبعات ،وتشمل معينات تعليم .وما ذلك إال يدل على أن الوسائل أكرب
6
فتسمى يف أوذلا باسم
التعليمية
الوسائل
أن
تعرف
يخ
ر
التا
من
مشوال من العينات.
ّ
ادلعينات البصرية ،مث مسي بادلعينات السمعية والبصرية ،مث صارت ادلواصالت البصرية

والسمعية (

Communication

(.)Educational Technology

ب.


 )Audio-Visualمث صارت التكنولوجيا التعليمي

7

األساس النظري الستخدام الوسائل التعليمية و أمهيتها يف تعليم اللغة
أما أساس استخدام الوسيلة يف تعليم اللغة فهو النظر الذى وضح أن مأوية

احلاسة
كثرة ادلعارف ،والنشاط ،وادلوقف الذي ديلكو الشخص فكثَت منها بواسطة ّ
البصرية والتجربة ادلباشرة الىت فعلها الشخص نفسو ،ومازاد منها فنالو الشخص من

احلاسة السمعية واحلواس األخرى

8

أما إحدى الصور اليت تستخدم كثَتا ألساس استخدام الوسيلة يف عملية
الدراسة فهو سلروط التجربة عند داالي (

/

of Experience Kerucut Pengalaman

Dale's Cone

5

ناٌف محمود معروف ،خصائص العربٌة وطرائق تدرٌسها444 ،
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ٌ Azhar Arsyad, Bahasa Arab Dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 4003). 55ترجم من:

6

(

8

نفس المراجع 55 ،إقراء سوصلويو ديرجو سوديارطا)11-11 :1981 ،
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 .)Daleينال الشخص نتائج دراستو من التجربة ادلباشرة (الواقع) ،واحلقائق الىت كانت يف
منطقة حياة الشخص ،مث بواسطة ادلواد ادلقلّدة (ادلزيّفة) حىت إىل الرمز اللغوي
قمة ادلخروط كلّما كان وسيلة وصول التوصية
\التجريدي ( .)Abstrakكلّما تصاعد إىل ّ

ذبريدا .وىذا الًتتيب ليس دبعٌت أن عملية الدراسة تبدأ دائما من التجريبة ادلباشرة،
لكنها تبدأ من التجريبة ادلناسبة حبوائج التالميذ وقدرهتم الىت يواجهوهنا بالنظرة إىل

أحوال الدراسة.

أما صور سلروط التجربة عند داالي فكما يلي:
رمز الكلمة

9

تجريدي

رمز بصري

ادلسجل
صور ثابتة و ّ

صور متحركة

التليفزيون
صناعة السياحة
تصوير بطريقة مسرحية
مواد مقلدة\مالحظة

واقعي

ذبربة مباشرة

Azhar Arsyad, Media Pembelejaran, 80-88

9

ٌنرجم من:

48

أما أمهية الوسائل التعليمية فكما نقلو أزىار أرشاد من جوىن م.النّون ( . M.

John

 )Lannonأهنا تستطيع:
 أن ذبذب الرغبة عند التالميذ أن ترقّي الفهم عند التالميذ أن تعطي ادلعلومات القوية أن تنال اإلعالمتسهل تفسَت ادلعلومات.
 -أن ّ

11

وقد شرح عبد العامل إبرىيم بأن الوسائل التعليمية مهمة جدا ألهنا ذبلب

السرور للتالميذ وذبدد نشاطهم ورببب إليهم ادلدرسة إهنا تساعد على تثبيت
احلقائق يف إذىان التالميذ إهنا ربيي الدرس دبا يطلبو استخدامها من احلركة
والعمل.

11

ج .أنواع الوسائل التعليمية

كما عرفنا أن الوسائل التعليمية كثَتة من الوسائل القددية أو التقليدية إىل
وقسم زلمود
الوسائل العصرية ،من الوسائل الرخيصة إىل الوسائل الغالية وغَتىاّ .
14
معروف الوسائل ادلستعملة يف تعليم اللغة العربية إىل ما يلي:
ج.الوسائل البصرية
وىي الىت يستفاد منها عن طريق نافذة العُت ،وأمهها:
10

ٌترجم من:
Azhar Arsyad, Bahasa Arab Dan Metode Pengajarannya, 55
دكتور عبد العالم إبرهٌم ،الموجى الفنى لمدرس اللغة العربٌة(،القاهٌرة :دار المعارف 8883 ،هـ)434 434 ،
12
ناٌف محمود معروف ،خصائص العربٌة وطرائق تدرٌسها446-445 ،
11
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 الكتاب ادلدرسي وغَت ادلدرسي ،اجملالت والدوريات ،والنشرات علىاختالفها
 اللوحات اجلدارية (اللوحة ادلمغنطة ،اللوحة الوبرية ،اللوحةاالختبارية ،لوحة اجليوب)
 الصور (ادلفردة وادلركبة وادلسلسلة) البطاقات (بطاقات احلروف وادلقاطع والكلمات واجلمل ،بطاقاتادلطابقة ،بطاقات التعليميات ،بطاقات االسئلة واألجوبة).
د.الوسائل السمعية
وىي الىت يستفاد منها عن طريق األذن ،وأمهها :ادلذياع،
التسجيالت الصوتية ،األستوانات.
ج .الوسائل السمعية البصرية

وىي الىت يستفاد منها من طريق العُت واألذن معا .وأمهها :التلفاز،
الصور ادلتحركة ،الدروس النموذجية ادلسجلة ،التمثيليات ،ادلتلفزة.
قسموا يوسف ىادى وإخوانو ( Yusufhadi
وزاد منها ،قد ّ
 )dkkالوسائل السمعية البصرية إىل قسمُت ومها الوسائل السمعية البصرية
وقسموا الوسائل البصرية إىل
ادلتحركة والوسائل السمعية البصرية الثابتةّ ،
13
الوسائل البصرية ادلتحركة والوسائل البصرية الثابتة.
أما أنواع الوسائل الىت ذكرىا زلمود معروف فهي أنواع الوسائل
التعليمية من ناحية احلواس الىت تعتمد عليها.
ٌ Yusufhadi Miarso dkk, Tehnologi Komunikasi Pendidikan, Cet. II (Jakarta: CV. Rajawali, 8316), 53ترجم من:

13
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فقسم سجهرام ()Schramm
أما من ناحية مرّكبتها وتكلفتها ّ
الوسائل إىل الوسائل الصعبة الغاليّة والوسائل البسيطة الرخيصة
وقسم أيضا الوسائل من ناحية قوة مشوذلا إىل ثالثة أقسام وىي:
ّ
 -الوسائل بقوة الشمول الواسعة و ادلعيّة كتلفاز وراديو،

 الوسائل بقوة الشمول احملدودة بادلكان والغرفة كأفالم صوتية وأفالمصامتة وصورة مشسية والسبورة وغَتىا
 الوسائل التعليمية الفردية-تُستخدم ىذه الوسائل يف العملية التعليميةالفردية-ككتاب ووحدة قياس ( )Modulو برامج التعلّم من
كومبيوتر والتلفون.

12

ولو كانت برامج التعلّم من كومبيوتر عند سجهرام ىي من الوسائل
التعليمية الفردية يعٌت الوسائل الىت ال ديكن أن يستخدمها اجلماعة أو
تطور تكنولوجيا فصارت برامج التعلم من كومبيوتر
الطالب ،لكن األن مع ّ

ىي أحد من الوسائل ادلمكنة استخدامها للتعليم يف الغرفة الواسعة مع كثرة

ادلستميعُت أو الطالب ،أل ّن األن قد ُوجدت ألة عرض وىي األلة ادلمكنة
لتقدمي لوحة الكومبيوتر بالتقدمي الكبَت الذى يستطيع صبيع الطالب أن
ينظروه.وتسمى ىذه األلة باسم .)Licuit Crystal Display( LCD
وفصل زلمد مزمل الوسائل التعليمية يف مدخل ادلناىج وطرق
ّ
15
التدريس ،كما كتبو زلمد نور خالد يف حبث علمو بتفصيل كما يلي:
Yusufhadi Miarso dkk, Tehnologi Komunikasi Pendidikan, 53-54

14

ٌترجم من:
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 بالنسبة لعدد ادلستفيدين :قد تقسم الوسائل التعليمية إىل وسائل صباىَتيةكاإلذاعة والتليفزون والسينما ،وإىل وسائل تعليمية للجماعات الصغَتة
وسائل تعليم فردية.
 تقسيم الوسائل حسب صناعتها :قد تقسم الوسائل التعليمية إىل وسائلتعليم لفظي ووسائل إلكًتونية ووسائل مصورة ووسائل مطبوعة.
 تقسيم الوسائل حسب تارخيها :قد تقسم الوسائل إىل وسائل تقليديةوىي الىت تعتمد على التعليم اللفظي والكتاب والسبورة .ووسائل حديثة
وىي تعتمد على أساليب عديدة من أمهها التليفيزون ومعاملة اللغات
وأجهزة التسجيل ،وأجهزة العرض لألفالم الثابتة وادلتحركة والبطاقات
ادلثبت عليها وشرائط التسجيل وغَتىا.
 تقسيم الوسائل حسب تكلفتها :قد تقسم الوسائل إىل وسائل رخيصةغَت مكلفة ووسائل غالية.
 تقسيم الوسائل حسب احلواس الىت تعتمد عليها :تقسم الوسائل أحياناإىل وسائل مسعية ،وسائل بصرية ،وسائل مسعية بصرية .وىناك بدون
شك حواس أخرى كالشم واللمس والتذوق .إال أن ىذا التقسيم يعتمد
على أكثرىا إستخداما وىو السمع والبصر.
 .3دور الوسائل التعليمية في تحسين عملية التعليم و التعلم .
15

محمد نور خالد ،دور تعلٌم القواعد نحو مهارة الترجمة فى نصوص مواد القرأن والحدٌث بالمدرسة العالٌة الحكومة عالواك عانجوك،
(سوراباٌا :جامعة سونن أمبٌل اإلسالمٌة الحكومٌة)45-44 ،)4005 ،

45

ديكن أن تلخص الدور الذي تلعبو الوسائل التعليمية يف ربسُت عملية
التعليم و التعلم دبا يلى:

16

أوال

 :إثراء التعليم.

ثانيا

 :ربقيق اقتصادية التعليم.

ثالثا

 :ادلساعدة على استثارة اىتمام التلميذ و إشباع حاجتو
للتعلم.

رابعا

 :ادلساعدة على زيادة خربة التلميذ شلا جيعلو أكثر استعدادا
للتعلم.

خامسا

 :ادلساعدة على اشًتاك صبيع حواس ادلتعلم يف عملية التعلم.

سادسا

 :ادلساعدة يف زيادة مشاركة التلميذ اإلجابية يف اكتساب
اخلربة.

د .كيفية إختيار الوسيلة التعليمية الجيدة
إن اختيارالوسائل التعليمية ليس األمر السهل و إمنا ىناك بعض
اإلعتبارات اليت ينبغي على من يريد اإلختيار العمل على اإلسًتشاد هبا يف
اختيار الوسيلة ادلتاسبةز

16

عبد الرحمن بن إبراهٌم الفوران ,إضاءات لمعلمً اللغة العربٌة لغٌر النطقٌن بها ,ص .801

46

ليست كل الوسيلة جيدة للتعليم وكذلك ليست كل الوسيلة الغالية
جيدة لكل التعليم ،لكن الوسائل التعليمية تسمى جبيد إذا كان الطالب
يستطيعون أن ينالوا أىداف\غاية التعلم جيدا هبا.
لذلك ،استخدام الوسائل التعليمية ادلتعلقة بغاية التعلم و مادة التعلم
وسهولة نيل الوسائل احملتاجة و طاقة ادلدرس الستخدمها يف التعلم.

17

األحسن يف إختيار الوسائل التعليمية أن ينظر إىل ادلعايَت األتية:
 أن تكون الوسائل التعليمية مناسبة بغاية التعلّم و ُزبتار الوسائل التعليميةبالنظرة إىل األىداف.
 أن تكون الوسائل التعليمية تعضد على مادة التعلم أن تكون الوسائل التعليمية سهال يف نيلها أن يكون ادلدرس قادرا الستخدامها أن تكون الوسائل التعليمية مناسبة بدرجة ذكاء الطالبه .تعريف تقنيات التربوية
التقنيات الًتبوية وىو يدل ليس فقط على الكتاب بل على كل ما يدخل يف
ادلوقف التعليمي كوسيلة لتحقيق أىداف ادلنهاح كالكتاب و السبورة و اللوحات و
الصور و األشرطو و األفالم و احلواسيب و أمور اخرى ,وىو مدار ىدا الكتاب.
18

17

ٌترجم من:

Nana Sudjana Dan Ahmad Rivai, Media Pengajaran, cet. V, (Bandung: Sinar Baru
Algensindo, 4005), 4
18
على القاسمً و محمد على السٌد ,التقنٌات التربوٌة فً تدرٌس اللغة العربٌىة لغٌر الناطقٌن بها ,ص .6

45

وقيل أن التقنيات الًتبوية ىو التنمية ,و التّطبيق و التقومي النظام ,األسلوب
و أدوات ادلساعدة لتصديق و التّنمية
و .مختبر اللغة العربية
أ .تعريف
سلترب اللغة ىو غرفة مصممة خصصيا لتعليم اللغات األجنبية جيلس الطالب
فيها يف مقصورات صغَتة يفصل بعضها عن بعض جدران مانعة للضوضاء حبيث ال
يسمع الطالب ما يقولو الطالب اجملاور لو.
يسمى احيانا دبعمل اللغة االجنبية ,ولكن التسمية اليت اقرهتا اجملامع اللغوية
يف العامل العريب ىي "سلترب اللغة" وىي ترصبة عن اإلنكليزية و الفرنيسية .و التسمية
عموما غَت موفقة ألهنا توحي بوجود تشابو كبَت بُت سلترب اللغة و سلترب العلوم
الطبيعية و الكمياء ولكن ادلقصود من وراء ىذه التسمية ىو ان امهية سلترب اللغة يف
حقل تعليم اللغات األجنبية تضارع امهية سلترب العلوم يف رلال تعلم تلك العلوم
ب.تطور مختبر اللغة
كما قال األستاذ "بول كنغ" إن ىناك شيئُت دييزان اإلنسان عن احليوان :
اللغة و اآللة.

19

منذ قدمي الزمان يستخدم اآللة يف شىت اجملاالت و فكر يف

استخدام اآللة يف رلاالت تعلم اللغة .فابتكر الكتابة ,و صار الكتاب آلة شائعة يف
تعلم اللغة .وواصل اإلنسان جهوده يف ىذاادلضامار ,وما حل عام  1834م حىت
صلح "مورس" وآخرون يف إرسال إشارات صوتيو مسموعة عرب األسالك و عرفوا
كيف يسيطرون على الصوت و ينقلواه عرب ادلسافات الطويلة.
19

نفس المراجع ,ص .853

41

و بعد ذلك بأربعُت عام استطاع "الكسندر كراىام" نقل الصوت البشري
احلي عن طريق األسالك الكهربية .ويف عام  1877صلح"توماس ادسون" يف
تسجيل الكالم و حفطو من الضياع .ويف عام 1932م استطاع أحد رحال
الصناعة األمريكان و األغراض صناعية إنتاج آلة تربوية تقوم بتسحيل الصوت على
شريط معدين ديكن االستماع إليو مرات و مرات .و يسمى اخًتاعو "مرآة الصوت"
ألن الشريط ادلعدين يعكس لنا الصوت كما تعكس ادلآة الصورة.
وأعتقد ان ىدا االخًتاع ىو نقطة البدء يف صنع ادلختربات اللغوية الىت
تطورت على مراحل ثالث وىي:
ادلرحلة األوىل  :كان ادلخترب فيها يتألف من مقصةرات جيلس الطالب فيها واصعُت
مساعات على آذاهنم تتصل دبذياع ادلدرس .و يقةم الطالب بتنفيد
تعليمات االستاذ و اإلجابة عن أسئلتو .ويف وقت الحق أجرى
تعديل على ادلخترب يستطيع بو الطالب أن يستمع إىل مدرس اللغة
من آلة تسجيل أمامو .و حسنة ىدا التعديل ىي ترك ادلدرس حرا
عندما يقوم الطالب بالتمرينات ,أما تقطة الضعف يف ىذا التعديل
فهي عدم سبكن ادلدرس من اإلشراف التام على أعمال الطلبة ة
إجابتهم .أي أن الطالب كان يسمع و يرددا ما يسمع حسب ما
كان يطلب منو سواء من ادلعلم أو شريط التسجيل.
ادلرحلة الثانية :يف ىذه ادلرحلة وضعت يف مقصورة كل طالب القطعة صوت
ومساعتان يضعمها الطالب على أذنيو ,وكذلك أعطى ادلدرس ادلشرف
القطعة و مساعتُت ,و يستطيع ادلدرس أن يتحدث إىل كل طالبعلى
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حدة ويوجهو ,كما يستطيع كل طالب أن يتحدث إىل ادلدرس و
يطلب مساعدتو.
ادلرحلة الثالثة  :يف ىذه لبمرحلة وضعت آلة التسجيل يف مقصورة كل طالب مزودة
دبفتاح ربكم دبسارات التسجيل ,يستمع منها إىل الدرس ادلسجل
على أحد مسارات التسجيل على الشريط , ,وإىل جانب ذلك يقوم
الطالب بتسجيل ردوده و أجوبتو على ادلسار الثاين بتحريك مفتاح
زلكم اآللة ,مث يستطيع أن يدير اآللة ثانية ليستمع إىل ردوده ,و
يقارهنا باألمثلة الىت يسجلها ادلدرس مسبقا.
ادلرحلة الرابعة  :ويف ىده ادلرحلة أمكن إدخال الصوت مع الصورة ,حيث ّزود
ادلخترب حبهاز فيديو و شاشاة إضافة إىل التجزيهات يف ادلراحل

السابقة ,حيث أصبح شلكنا أن يستمع الطالب للربنامج ادلسجل
على أشرطة الصوت أو األسطوانات ,أو أن يسمع و يشاىد ما
سجل على شريط الفيديو ,و ىدا النوع من ادلختربات بتيح الفرصة
أكثر إلثارة الطالب و زيادة تعلمو إلثارة من حاسة من حواس
التعلم.
ز .وظيفة مختبر اللغة العربية
ديكن تقسيم األسس اليت يستند إليها استخدام سلترب اللغة إىل أساس نظري
و آخر عملي .فاألساس النظري يقول إن اللغة رلموعة عادات صوتية ,والعادات
تكتسب عن طريق احملاكاة و التكرار ,و ذلاذا فإن تعلم اللغة حيتاج إىل شيئَت .مها
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تقدمي ادلادة للمتعلم ,وقيام ادلتعلم بالتدريب التدرجيي على ادلادة اللغوي حىت
يكتسب عادة استعماذلا.
وسلترب اللغة يوفر لنا اجلو ادلناسب لتكوين العادات اللغوية ,فهو يقدم ادلادة
اللغوية ادلطلوبة من ناحية و يوفر لنا الوقت الالزم للتدريب من ناحية أخري ,إذ
يستطيع الطلبة صبيعا أن يتدبروا خالل ساعة الدرس بأكملها ,دون أن يعثر أحدىم
على اآلخر.
خ .مشكالت استخدام مختبر اللغة
 .1ادلشكلة األوىل تنبع من اكرب حسنات ادلخترب أال وىي هتيئ الفرصة للتكرار,
ألن التكرار ليس لغة حبد ذاتو .و اللغة ليست عبارات زلفوظة عن ظهر قلب
و إمنا مفردات تنظم بشكل يعرب عن ادلعٌت الذي خيتاره ادلتكلم .و ذلذا جيب أن
تًتك للطالب حرية التعبَت عن ادلعٌت الذي يقصوده ىو ,و أن يكون قادرا على
اختيار الكلمات ادلناسبة لذلك .وىذا يصعب ربقيقو يف سلترب اللغة.
 .4و ادلشكلة الثانية اليت ج ّدت بعد استخدام سلتربات اللغة على نطاق واسع ىي
مسألة االشراف ,فقد كان ادلدرس سابقا يستمع إىل إجابة كل تلميذ و
يصحح أخطاءه على الفور,ولكن احلالة زبتلف يف سلترب اللغة ألن إجابات
التالميذ كلهم تأتى دفعة واحدة ويف الوقت نفسو حبيث ال يتسٌت للمدرس
مراقبتها و تصحيحها صبيعا بل يتحتم عليو اإلنصات إىل تسجيالت الطالب
واحدا واحدا و تدوين مالحظتو عليها .وجيب اإلعًتاف بأن ىذا العمل عبء
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يسهل
ب كبَت على كاىل ادلدرس يدحض االعتقاد السائد بأن سلترب اللغة ّ

عمل ادلدرس.

 .3ادلشكلة الثالثةىي مسألة إعداد مدرسي اللغة األجنبية إعداد جديدا مناسبا,
فلم تعد مهمة ادلدرس اليوم إتقان اللغة األجنبية اليت يقوم بتدريسها فحسب
بل يتطلب عملو أيضا تفهما عميقا لعملية تقومي جهود الطالب يف ادلخترب و
مساعدهتم على ربقيق االعتماد الكامل على أنفسهم يف إتقان اللغة .وكذلك
حيتاج ادلدرس إىل إدلام و تفهم دليكانيكية األجهزة اإللكًتونية اليت يستخدمها.
ط .شروط نجاح مختبر اللغة
و يشًتط لنجاح سلترب اللغة يف أداء مهمتو عدة شروط ىي:
الشرط األول  :إعداد ادلدرس إعدادا مناسبا.
هتيء الطالب الستعمال ادلخترب و ىذا يتطلب :
الشرط الثاين ّ :
 .1أن يكون الطالب مدركا طبيعة سلترب اللغة متفهما الغاية من
استعماذلا.
 .2أن يتعود الطالب اإلصغاء اجلديد.
 .3أن يتعود الطالب النقد الذايت حبيث ديكنو تلمس أخطائو.
 .4أن يعرف سلفا كيفية استخدام األجهزة اليت يف مقصورتو.
الشرط الثالث  :إعداد الدروس اللغوية ادلناسبة للمخترب و دلستوى الطالب
فليست صبيع ادلواد اللغوية صاحلة لدخول ادلخترب.
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الشرط الرابع

 :وحود مشرف فٍت لصيانة االآلت و ادلعدات و األجهزة
األلكًتونية يف ادلخترب و العناية هبا و أن يكون موجودا عند ما
يكون الطالب يف ادلخترب دلواجهة احلاالت اإلضطرارية .أما إذا
امهلت تلك االآلت انعدمت فائدهتا بعد وقت قصَت.

الشرط اخلامس  :مادام ادلخترب أكثر فاعدة يف ادلراحل األوىل من تعلم اللغة
األجنبية ألن تلك ادلراحل تعتمد على اإلصغاءو التكرار اللذين
يوفر مها ادلخترب بشكل أفصل من الفصل ادلدرسي فإنٌت أقًتح أن
توجو العنايةإىل ادلدارس اإلعدادية و أن تعطى األولوية يف احلصول
على سلتربات اللغة حيث أن واقع احلال غَت دالك إذ أن الكليات
و ادلعاىد العليا دبا ذلا من امتيازات خاصة ىي الىت ربصل على
سلتربات اللغة.
الفصل الثاني  :مهارة االستماع
أ.

تعريف مهارة االستماع.
للغة أربع مهارات ,ىي  :االستماع ,و الكالم ,و القراءة ,والكتابة .ومهارة
االستماع أوىل ادلهارات اليت دير هبا الطفل يف اكتساب لغتو االم و دير هبا متعلم
اللغة األجنبية .ومن ادلعلوم أن من ال يسمع ال يتكلم .و األصم من الصغار
احلاستُت أن يكون يف برنامج
يكون أبكاما ,ولذا يغلب على من فقد ىاتُت ّ
تعليمي واحد " لغة االشارة"
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يقول رشدي طعيمة يقصد بالسماع رلرد استقبال األذن ذبذبات من مصدر
معُت دون إعارهتا انتباىاالمقصودا :أنو عملية تعتمد على فسيولوجية األذن,
وقدرهتا على التقاط ىذه الذبذبات الصوتية.
أما االستماع فهو أعتقد من دلك  ,إنو عملية ميعطى فيها ادلستمع اىتماما
خاصا و انتباىا مقصودا دلا تتلقاه أدنو من أصوات .إدن السماعع وفق ىدا
التوضيح شيئ ال يتعلمو اإلنسان ىو االستماع.

41

االستماع ىو فهم الكالم ,أو االنتباه إىل شيءمسموع مثل االستماع إىل
متحدث ,خبالف السمع الذي ىو حاسة و آلتو األذن ,و منو السماع وىو
عملية فسيولوجية يتوقف حدوثها على سالمة األذن ,و ال حيتاج إىل إعمال
الذىن أو االنتباه دلصدر الصوت.

41

إذا أردنا للمجهودات الىت نبذذلا عند تدريسنا دلهارة االستماع ,أن ربقق
الغرض منها و تعطى أكلها .علينا أن نعمل على التأكد من توافر األشياء
التالية ,و ىده األسياء تتعلق باألذن على أساس أهنا العضو ادلسؤؤل عما يصلو
عن طريق األذن مث ادلصدرالذي يزود األدن دبا تسمع .وفيما يلي تفصيل ذلذه
األمور على النحو التاىل:
 .1األذن
من األمور ادلهمة يف عملية االستماع أن تكون األذن سليمة ,فإذا كانت
غَت ذلك فال بد من معاجلتها طيبا فإذا مل يستطع دلك ,كان عليو أن يتأكد شلا
يسمع عن طريق طلب التطرار من القارئ أو ادلتحدث إذا كان ادلسموع غَت
20
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واضح ,أو شرحو إذا كان غامضا أو الطلب من ادلتحدث رفع الصوت إذا
كانت أذن ادلستمع مصابة بضعف السمع .ولذا جيب التأكيد على الدارسُت
أاليبدوا اخلجل من وضع آذاهنم.
 .4العقل .
و يقصد بو القدرة و لذلك جيب أن تتوافر فيو الشروط اآلتية:
 .1أن تتكون الكلمات الىت يسمع إليها من ضمن سلزونو
اللغوي.
 .2أن يكون الكلمات الىت يسمع إليها من ادلتحدث ادلدلوالت
نفسها عنده.
 .3أن تكون الًتاكيب اللغوية الىت يستخدمها ادلتحدث مصوغة
على وفق األنظمة اللغويو ادلتعارف عليها.
 .4أن يكون ادلستمع قادرا على ربط ادلسموع باخلربات السابقة.
 .5أن يكون عقل ادلستمع قادرا على ربط ادلسموع باخلربات
السابقة.
 .6أن يكون دبقدور العقل أن يستنبط شلا يسمع أفكارا جديدة
تتفق أو تتعارض مع ادلسموع.
 .7أن يستطيع العقل توظيف اخلربات السابقة بالالحقة.
 .3ادلصدر
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و يراد بو ىنا ,ادلصدر اللغوي الذي يستمع إليو سواء كان ىدا ادلصدر
إنسانا ,أو إذاعاة أو مادة مسجلة .و يف صبيع احلاالت ال بد من توافر الشروط
اآلتية:
 .1أن تكون األصوات جلية وسلارجها واضحة.
 .2أن يكون الصوت عاليا مسموعا بشكل جلي.
 .3أن يكون ادلكان الذي ذبري فيو عملية االستماع خاليا من
ادلعيقات الصوتيةكالضوضاء و الصراخ و الضجيج.
 .4أن يكون مصدر الصوت صاحلا و خباصة يف حالة أن يكون
ادلصدر مسجال أة مذياعا.
ب .أهداف مهارة االستماع

إن أىداف مهارة االستماع كما حددهتا بعض الدراسات اليت اجريت يف
رلال تعليم اللغة العربية بوصفها لغة ثانية أو أجنبية جاءت على النحو التايل:
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.1

تعرف ادلتعلم األصوات العربية و سبيز ما بينها من اختالفات ذات داللة.

.2

فهم ما يلقى عليو من حديث باللغة العربية ,وبإيقاع طبيعي يف حدود
ادلفردات الىت تعلمها.

.3

انتقاء ما ينبغي أن يستمع إليو.

.4

التقاط األفكار الرئيسية.

.5

التمييز بُت األفكار الرئيسية و األفكار الثانوية.

.6

تعرف احلركات الطويلة و احلركات القصَتة ة التمييز بينها.
22
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.7

تعرف التشديد و التنوين و سبييز مها صوتيا.

.8

إدراك العالقات بُت الرموز الصوتية و ادلكتوبة.

.9

التمييز بُت احلقائق و اآلرء من خالل سياق احملادثة العادية.

 .10متابعة احلديث و إدراك ما بُت جوانبو من عالقات.
 .11التمييز بُت األصوات ادلتجاورة يف النطق و ادلتشاهبة يف الصورة.
 .12إدراك أوجو التشابة و الفروق بُت األصوات العربية و ما يوجد يف لغتو
األوىل من أصوات.
 .13معرفة تقالد االستماع و آدبو.
 .14االستماع إىل اللغة العربية و فهمها دون أن يعوق ذلك قواعد تنظيم
ادلعٌت.
 .15إدراك مدى ما يف بعض جوانب احلديث من تناقض.
 .16التكيف مع إيقاء ادلتحدث ,فيلتقط بسرعة أفكار ادلسرعُت يف احلديث
و يتمهل مع ادلبطئُت فيو.
 .17إدراك التغيَتات يف ادلعاين الناذبة عن تعديل أو ربويل يف بنية الكلمة.
 .18التقاط اوجو الشبو و االختالف بُت اآلراء.
 .19ربليل االحداث الىت يتناوذلا ادلتكلم يف حديثو.
 .20استخالص النتائج من بُت ما مسعو من مقدمات.
 .21التمييز بُت نغمة التأكيد و التعبَتات ذات الصيغة االنفعالية.
 .22استخدام السياق يف فهم الكلمات اجلديدة ,و إدراك أغراض ادلتحدث.

35

 .23إدراك ما يريد ادلتحدث التعبَت عنو من خالل النرب و التنغيم العادي.
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ج .أنواع االستماع.
ىناك ثالثة انواع من االستماع ,و سنعرض فيما ياىل:
أ.

االستماع للًتديد ادلباشر.
نقدم مادة لغوية جديدة ألول مرة .وقد تكون تلك ادلادة عبارة عن
أصوات .أو مفردات ,أو تراكيب لغوية أو نص حواري .أو نص خربي
سردي و اذلدف من استخدام ىذا النوع ىو سبرين ادلتعلم على عناصر اللغة
و سالمة تطقها.
وادلعيار الذي يدل على ربقق ىذا اذلدف ىو قدرة ادلتعلم على ترديد
ما مسعو بطريقة سليمة ,تقارب النموذج الذي قدمو لو ادلعلم ,أو شريط
التسجيل.
وعند اختيار ادلادة اللغوية ينبغي على ادلتعلم االلتزام و مراعاة اآليت:
.1

ينبغي أال يتعدى طول اجلملة شباين كلمات حىت يستطيع الطالب
أن يعيها بذاكراتو السمعية.

.2

أن يكون لتلك ادلادة معٌت يدركو ادلستمع من أول مرة.

.3

يستحسن أن يعرض ادلعلم ادلادة اللغوية بطريقة طبيعية ,مؤكدا
ادلقاطع الىت ربتاج إىل ذلك.

.4

جيب إعادة ادلادة اللغوية على مسامع الطالب إذا اقتضى ادلوقف
التعليمي ذلك.
23
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د.

االستماع للحفظ و االستظهار.
يف كل لغة عبارة ,كبَتا ما يرددىا أىل اللغة دون تغيَت يذكر يف
ادلواقف ادلتشاهبة و تشمل تلك العبارات ما يلى:
 عبارات التحية و الوداع. تعريف السامع باسم ادلتحدث ,ومهنتو. عبارة اجملاملة و الشكر. السؤال عن الصحة و األحوال.وعندما تتحسن كفاية ادلتعلم باللغة تأخذ ادلادة اللغوية أشكاال
متقدمة مثل :
أ.

حفظ القصائد الطويلة.

ب .حفظ األحاديث و اخلطب.

ه.

االستماع لالستيعاب.
ويقصد باالستيعاب ىنا قدرة ادلتعلم على اإلحاطة بالفكرة العامة للمادة الىت
يستمع إليها ,حىت لو احتوت تلك ادلادة على عناصر جديدة مل يسبق لو
ادلران عليها من قبل .وىناك عناصر مهمة البد من توافر يف مادة ىذا
االستماع لكي يتحقق الغرض منو مثل :
أ.

أن يكون أداؤىا بالسرعة العادية للحديث .وقد تزيد سرعة
ادلتحدث حسب انتقالة للموقف الطبيعي.

ب .أن تكون مادة لغوية طبيعية ال مصنوعة لغرض التدريس.

و .االستماع الستخالص األفكار الرئيسية
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يزاول ادلتعلم ىذا النوع من االستماع بعد أن يكتسب كفاية مناسبة
من االغة ,أي بعد أن يتعلم اللغة اذلدف على مدى سنتُت أو ثالث ,ألن
ىذا ديكنو من االستماع إىل مادة لغوية طويلة مًتابطة ,وحياول استخالص
أىم ما فيها من أفكار.
 جيب أن تكون ادلادة موضوعا واحدا مًتابطا.ادلكونة ذلا ادلتعلم إىل نقاطها الرئيسية.
 أن تقود اجلمل ّ-

أن تقل فيها التفاصيل الىت ربمل الذاكرة السمعية عبئا الطاقة ذلا بو.

-

أن تبدأ مقدمة ادلادة ادلسموعة برسم احملاورة الىت تدور حوذلا ادلادة
اللغوية.

-

أن تتميز مادة االستماع ببعض التكرار الذي يشرح األفكارالرئيسية
بأكثر من طريقة.

-

أن تنتهي ادلادة ادلسموعة خباسبة تلخص أىم النقاط الىت تناولتها.

