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مستخلص البحث
إف مهارة االستماع االنتباه وحسن اإلصغاء إىل شيء مسموع وىو يشمل إدراؾ
الرموز اللغوية ادلنطوقة وفهم مدلوذلا وحتديد الوظيفة االتصالية ادلتضمنة يف الرموز أو
الكالـ ادلنطوؽ وتفاعل اخلربات احملمولة يف ىذه الرموز مع خربات ادلستمع وقيمو
ومعايَته .ومهارة االستماع ال تنفصل من مهارة الكالـ كما ال ميكن فصل مهارة
الكتابة من مهارة القراءة.
ويهدؼ ىذا البحث إىل ومعرفة أساليب تدريس مهارة االستماع واختباراهتا .وادلنهج
ادلستخدـ يف ىذ البحث ىو ادلنهج الوصفي .وقد دؿ البحث على أف أساليب
تدريس مهارة االستماع تشتمل على النماذج ىي (استمع وردد ،وانظر واستمع
وردد ،واستمع واقرأ ،استمع واكتب ،والرسالة ادلهموسة) ،وأما تدريسها يف ادلرحلتُت
الثانوية وادلتقدمة فتحتوي على (اإلجابة عن األسئلة وحتديد الكلمات ادلفتاحية
وحتديد ادلضوعات وحتديد الفكرة الرئيسة والتلخيص وحتليل األخطاء) .واختبارات
مهارة االستماع إما بتحديد نطق أصوات احلروؼ العربية تدرجييا وإما بتذكر معاين
الكلمات واجلمل من النص ادلسموع وفهم احملتوى أو ادلضموف يف النص ادلنطوؽ
وادلقروء ،وىي أف تستويف الصدؽ والثبات وادلوضوعية والتمييز وسهولة التطبيق.
الكلمات املفتاحية :تدريس ،مهارة االستماع ،منوذج
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أساسيات البحث

أ .املقدمة

إف يف تعليم اللغة العربية أربع مهارات ال بد أف يستوليها ادلتعلموف ،وىي
مهارة االستماع ،ومهارة الكالـ ،ومهارة القراءة ،ومهارة الكتابة .وتعترب مهارات
االستماع والكالـ مهارة تتعلق مبهارة التعبَت اللساين أو ادلهارة اإلنتاجية ،ومهارات
القراءة والكتابة تسمى مبهارة استقبالية.
واقع مهارة االستماع يف تطبيقاهتا ال تنفصل من ادلهارات اللغوية األخرى.
حيث تعرؼ كفاءة ادلتعلم يف مهارة االستماع ابلتعبَت الشفهي والتحريري .وكذلك
يف عملية القراءة سهل على ادلتعلم القراءة اليت استمع اليها قبلها .قاؿ فؤاد 1إف من
ادلبادى اللغوية نطق األصوات العربية اليت ميكن نطقها و استماع إليها .وثبت بعض
خرباء اللغة أف مبدء تعليم اللغة ىو تقدًن تعليم مهاريت االستماع و الكالـ على
مهاريت القراءة و الكتابة.
رغم أف دلهارة االستماع دورا ىاما ولكن اإلىتماـ بو مل يزاؿ قليال .وىناؾ
بعض العوامل الىت يؤثر إليها وىي األوؿ التفسَت على خصائص عملية االستماع،
اإلىتماـ بو وأتثَته على ادلهارات اآلخري ،والثاين الفهم الذي يعترب أف مهارة
االستماع تنمو تدرجيية مناسبة مبراحل تنمية اإلنساف منذ الطفولة حيت الرجاؿ،
والثالث وجود النظرية من اخلرباء الذين يروف أف مهارة االستماع من مهارة الكالـ،
والرابع قلة الباحثُت الذين يبحثوف يف مهارة االستماع وأتثَتىا إىل ادلهارات األخري
من الكالـ ،والقراءة ،والكتابة ،واخلامس قلة اخلربة لدي ادلدرسُت حىت يعلموهنا
2
مثل ما يتعلمونو سابقا.

.Ahmad Fuad Efendi. 2004. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. Malang: Miskat. Hal: 100

1

2رشدي أمحد طعيمة .1986 .ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت ابللغات األخرى .ج .2.مكة :جامعة أـ القرى.1986 ،
ص424-419 :
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قد دؿ الواقع يف ادلدارس واجلامعات إبندونيسيا على أف كتب دروس اللغة
العربية ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية مل حتتتو على مواد االستماع خاصة .وبدأ
اإلىتماـ بتعليم مهارة االستماع بعد ما حقق النظم من وزارة شؤوف الدينية رقم
اإلثنُت سنة  2448مػ .وىذا يعٌت أف مهارة االستماع احدي معاير الكفاءة
األساسية اليت ال بد من ادلتعلم القدرة عليها يف كل ادلراحل (االبتدائية ،وادلتوسطة،
والثانوية).

3

أصبحت ىذه احلالة متحَتة لدي ادلدرسُت يف تطبيقات تعليم مهارة
االستماع بعدـ دليل الكتب ادلستخدمة وقلة خربهتم يف تنمية التعليم ،حىت ال ميتز
تعليم مهارة االستماع من تعليم مهارات األخرى .وىذه ادلشكلة حتتاح إىل العالج
للحصوؿ على تعليم مهارة االستماع الفعاؿ .وىذا البحث حياوؿ أف يقدـ بعض
األساليب التعليمية رجاء من تزويد الثروة العلمية لدي ادلعلمُت يف تنمية تعليم مهارة
االستماع.
ب.أسئلة البحث
بناء على ما تقدـ فَتيد الباحث الوصف كيفية تدريس مهارة االستماع،
وىو يتفرع إىل السؤالُت التالُت:
 .1ما أساليب تدريس مهارة االستماع؟
 .2ما االختبارات دلهارة االستماع؟

Permenag No. 2 Tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi.
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أ .مهارة االستماع

اإلطار النظري

 -1مفهوم مهارة االستماع
يقصد ابالستماع االنتباه وحسن اإلصغاء إىل شيء مسموع وىو يشمل
إدراؾ الرموز اللغوية ادلنطوقة ،وفهم مدلوذلا ،وحتديد الوظيفة االتصالية ادلتضمنة
يف الرموز أو الكالـ ادلنطوؽ ،وتفاعل اخلربات احملمولة يف ىذه الرموز مع خربات
ادلستمع وقيمو ومعايَته ،ونقد ىذه اخلربات وتقوميها وزلاكمتها واحلكم عليها يف
4
ضوء ادلعايَت ادلوضوعية لذلك.
قاؿ على أمحد مذكور ،5أف االستماع ىو عملية معقدة وليس عملية
السماع ( )Hearingفحسب ،ألف فيو القصد من ادلستمع واإلىتماـ العايل من
ادلوضوع ادلسموع .االستماع من تلقي ادلادة الصوتية القصد والتصميم بقصد
الفهم والتحليل وال ينقطع االستماع إال بفعل أحد عوامل ثالثة ،وىي)1( 6:
الشرود الذىٍت اللحظي بسبب تداعيات طارئة تصرؼ ادلستمع ( )2عوامل
خارجية كوصوؿ أحد األشخاص وحواره مع ادلستمع )3( ،االستفسار عن ادلادة
ادلسموعة وىو مؤثر إجيايب بينما السابقاف سلبياف .انطالقا مما سبق ذكره من
مفهوـ االستماع فوجد بعض الكلمات ادلفتاحية اليت تتعلق بعملية االستماع
وىي وجود الرموز الصوتية واللغة الشفهية موضوعا مسموعا ،والقصد ،وإىتماـ
ادلستمع اجليد واألىداؼ ادلنشودة.
وجد بعض ادلصطالحات اليت تتعلق بتعليم مهارة االستماع وىي
السماع ،والسمع ،واالستماع ،واإلنصات .والسمع ىو يطلق على حاسة السمع
 4نور ىادي .2411 .ادلوجو لتعليم ادلهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبا .ماالنج :مطبعة جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية
احلكومية2411 ،ـ .ص27 :
 5على أمجد مذكور .2444 .تدريس فنوف اللغة العربية(.القاىرة :دار الفكر العريب .ص64 :
 6دمحم صاحل الشنطي .1996 .ادلهارات اللغوية :مدخل إىل خصائص اللغة العربية وفنوهنا .ادلملكة العربية السعودية :دار األندلس
للنشر والتوزيع .ص146 :
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وىي األذف 7،كقولو تعاىل:ختم هللا على قلوهبم وعلى مسعهم 8...والسماع ىو
وصوؿ أي صوت إىل األذف دوف قصد أو إنتباه ،وال يستوعب فيو السامع ما
يقاؿ وإمنا تصلو مقتطفات منو .واالستماع ىو استقباؿ الصوت و وصولو إىل
األذف بقصد وإنتباه ،وىذا النوع ىو ادلستخدـ يف احلياة و التعليم فهو إحدي
عملية االتصاؿ بُت الناس مجيعا .وأما اإلنصات فهو استقباؿ الصوت و وصولو
إىل األذف بقصد و شدة االنتباه والًتكيز ،أي تركيز االنتباه على ما يسمعو
اإلنساف من أجل ىدؼ زلدد أو غرض يريد حتقيقو.
ومن ىذا يتضح أف االستماع واإلنصات متقارابف يف معنامها ،والفرؽ
بينهما ليس فرقا جوىراي ،وليس الفرؽ يف طبيعة األداء ،فاإلنصات استماع لكن
بدرجة تركيز أكثر من استماع.

 -2أهداف تعليم مهارة االستماع

لالستماع أىداؼ كثَتة ،وختتلف األىداؼ من مرحلة إىل مرحلة أخرى
9
ميكن إبراز أىم أىداؼ االستماع فيما يلي:
 -1القدرة على اإلصغاء واالنتباه ،والًتكيز على ادلادة ادلسموعة.
 -2القدرة على تتبع ادلسموع ،وسيطرة عليو مبا يتناسب مع غرض ادلستمع.
 -3القدرة على فهم ادلسموع يف سرعة و دقة من خالؿ متابعة ادلتكلم.
 -4غرس عادة اإلنصات ابعتبارىا قيمة إجتماعية وتربوية مهمة يف إعداد
الفرد.
 -5تكوين اجتاىات أفضل جتاه االستماع؛ لتمضية أوقات الفراغ.
 -6تنمية جانب التذوؽ اجلمايل من خالؿ االستماع إىل ادلتحداثت العصرية
واختيار ادلالئم منها.
 7أمحد فؤاد زلمود علياف .1992 .ادلهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسها .الرايض :دارادلسلم للنشر والتوزيع .ص49 :
 8البقرة ،أية 7
 9أمحد فؤاد زلمود علياف .ادلهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسها .ص59 :
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 -7القدرة على إدراؾ معاين ادلفردات يف ضوء سياؽ الكالـ ادلسموع.
 -8القدرة على إصدار احلكم على الكالـ ادلسموع ،واختاذ القرار ادلناسب.
قاؿ طعيمة 14،مضيفا إىل أىداؼ تدريس مهارة االستماع ىي:
 -1تعرؼ األصوات العربية ودتييز ما بينها من اختالفات ذات داللة.
 -2فهم ما يسمع من حديث ابللغة العربية وإبيقاع طبيعي يف حدود ادلفردات
اليت مت تعلمها.
 -3انتقاء ما ينبغي أف يستمع إليو.
 -4التقاط األفكار الرئيسة.
 -5التمييز بُت األفكار الرئيسة واألفكار الثانوية.
 -6تعرؼ احلركات الطويلة واحلركات القصَتة والتمييز بينهما.
 -7تعرؼ التشديد والتنوين ودتييزمها صوتيا.
 -8إدراؾ العالقات بُت الرموز الصوتية والكتابية.
 -9التمييز بُت احلقائق واآلراء من خالؿ سياؽ احملادثة العادية.
 -14متابعة احلديث وإدراؾ ما بُت جوانبو من عالقات.
 -11معرفة تقاليد االستماع وآداهبا.
 -12التمييز بُت األصوات ادلتجاورة يف النطق وادلتشاهبة يف الصورة.
 -13إدراؾ أوجو التشابو والفروؽ بُت األصوات العربية وأصوات لغة الدارس
األويل.
 -14االستماع إىل اللغة العربية وفهمها دوف أف يعوؽ ذلك قواعد تنظيم
ادلعٌت.
 -15إدراؾ مدى ما يف بعض جوانب احلديث من تناقض.
 -16إدراؾ التغيَتات يف ادلعٌت الناجتة عن تعديل أو حتويل يف بنية الكلمة.
 60رشدي أمحد طعيمة1985 .ـ .دليل العمل يف إعداد ادلواد التعليمية لربانمج تعليم العربية .مكة :جامعة أـ القرى .ص-169 :
174
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 -17التكيف مع إيقاع ادلتحدث :التقاط أفكار ادلسرعُت يف احلديث بسرعة
والتمهل مع ادلبطئُت فيو.
 -18التقاط أوجو الشبو واالختالؼ بُت اآلراء.
 -19ختيل األحداث اليت يتناوذلا ادلتكلم يف حديثو.
 -24استخالص النتائج من بُت ما مسع من مقدمات.
 -21التمييز بُت نغمة التأكيد والتعبَتات ذات الصيغة االنفعالية.
 -22استخداـ السياؽ يف فهم الكلمات اجلديدة.
 -23إدراؾ ما يريد ادلتحدث التعبَت عنو من خالؿ النرب والتنغيم العادي
وضح الناقة 11،أف يف تعليم االستماع مخسة عناصر ال بد من احلصوؿ
عليها ،وىي :األوؿ ،التعرؼ على األصوات ادلنطوقة و تنغيم اجلملة .الثاين،
معرفة ادلعٌت اإلمجايل من التعبَتات ادلسموعة .الثالث ،وضع ادلعلومات وتعميلها
يف الذىن .الرابع ،فهم الرسالة وتواصلها .اخلامس ،النقاش يف الرسالة و
تطبيقاهتا.

 -3أساليب التدريس

األساليب ىي إجراءة مهمة يف عملية التعلم والتعليم ،وابلنسبة لتعليم مهارة
االستماع ىناؾ بعض األساليب ميكن استخدامها يف تنمية مهارة االستماع لدي
الدارسُت ،ومنها كما اتيل:
 -1أسلوب تعليم االستماع للمتدئُت وىو؛
 )1استمع مث ردد!
ىذا النوع مناسب للمتدئُت يف االستماع إىل نطق ادلدرس أو ادلسجل
ابلًتديد الكثَت .والنطق ادلسموع فيو هتيء جيدا مثل أصوات احلروؼ

 66دمحم كامل الناقة .1985 .تعليم اللغة العربية للناطقُت ابللغة األخرى :أسسو ،مداخلو ،طرؽ تدريسو .مكة ادلكرمة :جامعة أـ
القرى .ص121 :
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اذلجائية ،و ادلفردات ،و اجلملة ،والفكرة البسيطة ،واحملفوظات وما إىل
ذالك .مثاؿ :نطق ادلدرس حرؼ (أ-إ-أُ) مث رددىا التالميذ.
 )2أنظر ،واستمع ،مث ردد!
وىذا األسلوب تنمية من األسلوب قبلو ،يستخدـ ادلدرس (انظر– استمع–
ردد) حيث أعد ادلدرث صورة تدؿ على معٌت مفردة أو اجلملة مسموعة،
وكل صورة مرقم ابلًتتيب حسب ادلفردات ادلسموعة .وقاؿ ادلدرس للتالميذ
أنظروا إىل ىذه الصورة رقم األوؿ ،واستمعوا إليها ،ورددوا ما قالو ادلدرس.
مثاؿ :أمسع ادلدرس للتالميذ كلمة طبيب ،ومريض ،و مستشفي مع صورهتا.
 )3استمع مث إقرأ!
أمسع ادلدرس للتالميذ القراءة ادلسجلة أو ألقاىا ذلم مباشرة واىتم ابلنص
التالميذ ورددوىا ذىنية .مثاؿ :قاؿ ادلدرس ،أين تذىب اي علي؟ ورددوىا
التالميذ.
 )4استمع مث أكتب!
وىذا األسلوب مثل األسلوب (استمع و ردد) ،ولكن ادلطلوب من التالميذ
ليس نطقا بل كتابة .مثاؿ :قاؿ ادلدرس كلمة (شرب) مث كتبها التالميذ.
 -2الرسالة ادلهموسة
درب ىذا األسلوب صحة استماع التالميذ إىل ادلعلومات ادلسموعة مث بلغوىا
صديقو ابخلطوات التالية:
 )1قسم التالميذ رلموعتُت وكل منهما مخسة أشخاص أو حسب االحتياج،
والتالميذ يف كل رلموعة قائموف بًتتيب.
 )2امسع ادلدرس التالميذ مجلة ىيئها إىل اجملموعة األوىل من كل رلموعة.
 )3امسع التلميذ األوؿ مجلة تسمعها من ادلدرس إىل الطالب اآلخر حىت آخر
التالميذ من اجملموعة.
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 )4كتب التلميذ األخَت من كل رلموعة اجلملة ادلسموعة من أصحابو على
السبورة.
 )5أنظر ادلدرس إىل تالميذه بطاقة حتتوي فيو اجلملة الصحيحة مث يقارهنا
اجلملة ادلكتوبة على السبورة.
 )6التلميذ الذي يكتب صحيحا ىو الفائز.
 )7أسلوب تعليم االستماع للثانوي وادلتقدـ
 )5أجب عن األسئلة!
بعض األساليب ميكن استخدامها ادلدرس يف تعليم مهارة االستماع ىو
الفهم بواسطة اإلجابة عن األسئلة حوؿ ادلضموف يف النص .ويف البداية وجو
ادلدرس التالميذ األسئلة مما يكتب يف النص ابستخداـ االستفهاـ (ماذا/ما،
من ،من أين ،مىت) ،مث (كيف ،و دلاذا) لفهم ادلعاين ادلستًتة من النص.
 )6حتديد الكلمة ادلفتاحية
يقصد هبذا األسلوب ىو استخداـ ادلدرس فقرة من فقرات يف القراءة اليت
يقرأىا لتالميذه ،مث طلب ادلدرس منهم أف يذكروا الكلمة ادلفتاحية أو
يكتبوىا
 )7حتديد ادلوضوع
إف يف القراءة أو احلوار موضوع معُت .ويف ىذا األسلوب درب التالميذ فهم
القراءة ادلسموعة أو احلوار ادلسموع بتحديد ادلوضوع مما يستمعوف إليو .ويف
ىذا النوع قرأ ادلدرس قراءة ما اليت مل يذكر ادلوضوع أو العنواف قبلو ،وطلب
منهم أف يذكروا ويتعينوا عنواان مناسبا من القراءة ادلسموعة.
 )8حتديد الفكرة الرئيسة
تتضمن الفقرة على عنصورين ومها الفكرة الرئيسة والفكرة الثانية .قد تكوف
الفكرة الرئيسة يف أوؿ الفكرة أو أثنائها أو آخرىا .ابلنسبة دلهارة االستماع
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ميرف تالميذه لتنمية كفاءهتم بتدريبات حتديد الفكرة الرئيسة
ميكن ادلدرس أف ّ
من الفقرة ادلعينة.
 )9التلخيص
ميكن ادلدرس يف تنمية مهارة االستماع لدي تالميذه التلخيص من القراءة
ادلسموعة أو اخلطابة أو احلوار.
 )14حتليل األخطاء
يف ىذا األسلوب قاـ ادلدرس بتنمية مهارة االستماع لدي تالميذه .وبدأ
ادلدرس هبذا األسلوب قراءة اجلملة اليت فيها كلمة خطيئة حيث يبحث عنها
التالميذ مث يذكروهنا شفاىيا أو حتريراي.

 -4اختبار االستماع

االختبارات ىو جزء أساسي من عمل ادلعلم ومن حياة الطالب ،إذ ال توجد
حىت اآلف مدرسة أو كلية أو جامعة دوف اختبارات والتوجد طريقة بديلة لالختبارات
لتقييم الطالب تقييما موضوعيا شامال.
وىناؾ بعض االختارات ميكن استخدامها دلعرفة مهارة االستماع ومنها كما
13
يلي:
12

 .1االختبار لتحديد األصوات ادلنطوقة
وىو االختبار دلعرفة مدى استيعاب التالميذ على أصوات احلروؼ اذلجائية يف
كل أشكاؿ ،وىذا حيتوي على أنواع اتلية:
14
 )1اختيار احلرؼ األوؿ
 )2اختيار احلرؼ األخَت
 )3اختيار احلرؼ ادلتساوي
 62دمحم على اخلويل .2444 .االختبارات اللغوية .األردف :دار الفالح للنشر و التوزيعز ص1 :

13

Hasan Saefuloh. (1) 01. 2012. Teknik Pembelajaran Keterampilan Menyimak. El Ibtikar: Jurnal
Pendidikan Bahasa Arab. Hal: 18
14
Hasan Saefuloh. 2010. Al’ab Lughowiyah: Teknik Pembelajaran Bahasa Arab yang
Menyenangkan. Yogyakarta: Bassan Publishing. Hal: 24
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 )4استمع مث اخًت أنسب جواب من (أ و ب)
 )5استمع مث اخًت كلمة حتتوي على حرؼ...
 )6احلروؼ ادلتحركة
 .2االختبار الستيعاب ادلفردات
وىو االختبار الذي يقوـ بو ادلدرس دلعرفة مدى استيعاب التالميذ على
ادلفردات ،ويتكوف من أنواع اتلية:
 )1أستمع مث افعل
 )2البحث عن األمساء
15
 )3األسئلة عن ضد أو عكس الكلمة ومًتادفها
 )4ختمُت الكلمة
 )5األسئلة عن أماكن احلديث
 )6األسئلة عن أوقات احلديث
 )7تكملة اجلملة أو العبارة
 )8أجب عن األسئلة
 )9صناعة األسئلة
 .3االختبار الستيعاب تركيب اجلملة
وىو االختبار يقوـ بو ادلدرس دلعرفة مدى استيعاب التالميذ على تركيب
اجلملة وميكن تطبيقو مما يلي:
 )1اختيار العبارة ادلناسبة ابلصورة أو احلاؿ ادلعُت
 )2حتديد أشكاؿ الكلمات

65إمساعيل الصيٍت واألخروف .1991 .دليل ادلعلم إىل استخداـ الصور والبطاقة يف تعليم اللغة العربية .الرايض :مكتبة الًتبية العريب
لدوؿ اخلليج .ص196 :
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 .4االختبار للفهم الشاملي
وىو االختبار الذي يقوـ بو ادلدرس لقياس كفاءة التالميذ يف فهم العبارة
الشفهية من الناطق األصلي .وىذا حيتوي على أنواع اتلية:
 )1فهم اإلقًتاحات ادلضمونة يف النص
 )2فهم معاىن احلوار ادلسموع
 )3فهم ادلعلومات من العبارات الشفهية
 )4حتديد الفكرة الرئيسة من النص ادلسموع
 )5التلخيص.
منهجية البحث
استخدـ الباحث يف ىذا البحث منهج البحث الوصفي .ذلك ألف
الباحث يصف أساليب تدريس مهارة االستماع لكل مرحلة من مراحل التعليم
سوتء يف ادلدرسة االبتدائية وادلدرسة الثانوية أو يف ادلدرسة ادلتقدمة .مث أييت
الباحث بوصف االختبارات ادلناسبة يف تدريس مهارة االستماع حسب
مستوايت الطلبة الدراسية.

أ .تدريس مهارة االستماع

عرض البياانت ومناقشته

من البياانت اليت طرحها األساتذة والباحثوف يف اإلطار النظري ،ميكن
الباحث وصف تدريس مهارة االستماع ىي أنو ميكن فصل مهارة ما عن ادلهارات
اللغوية العربية األخرى .فإهنا ذات عالقة التأثَت والتأثر .ومهارة الكالـ مثال ال ميكن
إتقاهنا وإجادهتا بغَت مهارة االستماع ،وگذلك مهارة الكتابة ال يناذلا الطلبة دوف
القدرة على مهارة القراءة .لذا ،بسهولة تعرؼ كفاءة التالميذ يف مهارة االستماع من
خال ؿ تعبَتاهتم شفهية كانت أو كتابية .وىناؾ ادلصطلحات من مجلة مهارة
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االستماع وىي السمع ،والسماع ،واالستماع ،واإلنصات ،ولگل منها معانيها
اخلاصة .ودلهارة االستماع أىدافها العامة ميگن مراعاهتا عند تعليم اللغة العربية وىي
استيعاب التالميذ على األصوات ادلنطوقة ،وحتديد الكلمات ،واجلملة ،واحلصوؿ
على ادلعلومات وتفسَتىا وتلخيص معانيها ،والرد على األفكار ،والنقد مث التقوًن.

ب.أساليب تدريس مهارة االستماع

مث يقًتح األساتذة أساليب تدريس مهارة االستماع منوذجا ،وميگن ادلعلم
االستفادة منها يف تعليم مهارة االستماع ،وىي تنقسم على ثالثة مراحل تعليمية ىي
ادلرحلة االبتدائية ،وتتگوف أساليب تعليم مهارة االستماع من (استمع وردد ،وانظر
واستمع وردد ،واستمع واقرأ ،استمع واكتب ،والرسالة ادلهموسة وما إىل غَت ذلك).
وأساليب التدريس دلهارة االستماع للمرحلة الثانوية أو ادلتقدمة فيمكن تعليمها
ابستخداـ االساليب التالية :اإلجابة عن األسئلة ابستخداـ گيف ودلا وما ومن وغَت
ذلگ ،وحتديد الكلمات ادلفتاحية يف گل فقرة من فقرات ادلنطوقة وادلقروءة ،وحتديد
ادلضوعات ادلعينة بعد قراءة النصوص ،وحتديد الفكرة الرئيسة يف گل ممارسة
االستماع والتحدث والقراءة والگتابة ،والتلخيص دلا يلقيو ادلعلم ،وحتليل األخطاء يف
ممارسة اللغة العربية وغَت ذلك.
رغم أف أساليب تدريس مهارة االستماع (كما سبق ذكره) فادلطلوب ىنا
أف يتعرؼ ادلعلم يف أي مرحلة من مراحل التعليم على مستوايت طلبة اللغوية ومنوىا
قبل كل شيء .وذلك إما مبعرفة دراسة الطلبة السابقة وحتليل كفاءهتم عن طريق
االختبار لقصد تنبؤ قدرهتم اللغوية ،ال سيما إذا كاف طلبة اللغة العربية غَت الناطقُت
ابلعربية حيث اختلف ثقافتهم عن ثقافة الطلبة ادلروسة.
مث اختبارات مهارة االستماع جيب على ادلعلم االىتماـ هبا ،حيث تقاس
كفاءة الطلبة اللغوية .وجيوز للمعلم تطبيق االختبارات دلهارة االستماع أبي أسلوب
حيبو بشرط أف يطابق االختبار لكفاءة الطلبة اللغوية من حيث مواصفات التقوًن
اجليد ،وىي هتتم ابلصدؽ والثبات وادلوضوعية والتمييز ،على سبيل ادلثاؿ :يطلب
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ادلعلم من الطلبة حتديد أصوات احلروؼ العربية ،وتذكر معاين الكلمات واجلمل من
سراي أكاف أو عالنيا.
النص ادلسموع ،وفهم احملتوى ادلضموف يف النص ّ
لو الحظنا بدقة وصدؽ أف عملية تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا مل تكن
جيدة التطبيق عامة ،ويف تدريس مهارة االستماع خاصة مثال ىناؾ معلم مهارة
االستماع وىو يف احلقيقة معلم القواعد مث يقدـ للطلبة اختبار مهارة االستماع،
ويضاؼ إىل ىذا الواقع أف من متطلبات تدريس مهارة االستماع توفر الوسائل
ادلعينة كادلعمل اللغوي ،ويف كثَت من ادلدارس يف إندونيسيا مل تكن ىذه الوسائل
الواجب وجودىا عند تدريس مهارة االستماع.
االختتام
أ .اخلالصة
إف دلهارة االستماع عالقة وطيدة ووثيقة وقوية ابدلهارات اللغوية العربية
األخرى كمهارات الكالـ والقراءة والكتابة .ومهارات االستماع والكالـ مهارة إنتاجية
ومهارات القراءة والگتابة مهارة االستقبالية .وتعرؼ قدرة الطلبة التالميذ على
االستماع من خالؿ التعبَت الشفهي والتعبَت التحريري .إف أساليب تدريس مهارة
االستماع يف ادلرحلة االبتدائية تتكوف من النماذج أمهها :استمع و ردد ،وانظر
واستمع وردد ،واستمع واقرأ ،استمع واكتب ،والرسالة ادلهموسة .أما يف مرحليت
الثانوية وادلتقدمة فتشتمل على اإلجابة عن األسئلة وحتديد الكلمات ادلفتاحية
وحتديد ادلضوعات وحتديد الفكرة الرئيسة والتلخيص وحتليل األخطاء) .واختبارات
مهارة االستماع ينبغي أف تستويف الصدؽ والثبات وادلوضوعية والتمييز وسهولة
التطبيق .وىي إما تكوف بتحديد نطق أصوات احلروؼ العربية وإما تگوف بتذكر
معاين الكلمات واجلمل من النص ادلسموع وفهم احملتوى أو ادلضموف يف النص
ادلنطوؽ وادلقروء.

76

Vol. 03 No. 02 July - Dec 2019
ISSN: 2549-4813 E-ISSN: 2549-368X

ب.التوصيات
دلعلم مهارة االستماع أينما كاف أف يلم بنموذج تعليم مهارة االستماع إدلاما
كافيا سواء من حيث النظرية أو تطبيقة ويتعرؼ على كفاءة الطلبة اللغوية قبل كل
شيء ،وإبمگانو االستفادة من الوسائل ادلعينة احلديثة واليت تسهل عليو يف تدريس
مهارة االستماع.
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