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الثانيالفصل
اإلطار النظري

تعليم اللغة العربية .أ

مفهوم التعليم.1

التعليم من املفاهيم األساسية يف جمال علم النفس، و بالرغم من ذلك 

فإنه ليس من السهل وضع تعريف حمدد ملفهوم التعليم، وذلك ألنه ال ميكننا 

ا بشكل مباشر، و مالحظة عم منفصلة أو ال ميكن اعتبارها وحدةلية التعليم ذا

دراستها بشكل منعزل، فالتعليم يعترب عمليات افرتاضية يستدل عليها من 

مالحظة السلوك.

ألجل ذلك، فإن التعليم هو اهلدف األساسي ملعاهد التعليم العايل، 

واملهمة الرئيسية األخرى للجامعات هي البحث، ويعىن حتقيق اكتشافات 

: مساعدة ورد عنه يف املعاجم أنهوالتعليم فقدجديدة وتوليد معارف حديثة.

شخص ما على أن يتعلم كيف يؤدي شيئا ما أو تقدمي تعليمات أو التوجيه يف 

25.الفهم واملعرفةو التزويد باملعرفة أو الدفع إىلدراسة شيئ ما أ

.25. ص. املرجع السابقبراون، دوجالس. 25
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والتعليم هو إجراء تطبيقي يستخدم ماكشف عنه علم التعلم يف 

اسي يف مجيع الوسائل التعليمية. وأما مواقف تعليمية وتربوية داخل الفصل الدر 

26التدريس فهو عملية تفاعلية بني البيئة وجمموعة العالقات، واستجابة املتعلم.

دف نقل ما  التعليم يعرف بأنه العملية املنظمة اليت ميارسها املعلم 

الطلبة ) الذين هم حباجة إىل تلك (ذهنه من معلومات ومعارف إىل املتعلمني

جند أن املعلم يرى أن يف ذهنه جمموعة من  التعليمواملعارف يفاملعارف 

م حباجة إليها  فيمااملعارف واملعلومات ويرغب يف إيصاهلا للطالب ألنه يرى أ

درجة حتقق حصول الطالب هلا هلم مباشرة من قبله شخصياً. ويتحكم يفإيصا

العل .ى تلك املعارف واملعلومات، وما ميتلكه من خربات يف هذا ا

مفهوم اللغة العربية.2

نظام هيعامة،بصفةاللغةأنعلىواملفكرين،العلماءمعظمأمجع

عن والتعبريالتفكري،يفاجلماعةتستخدمه(داليل)،تواصليرمزيصويت

. 2003الرياض: الناشر دار اخلرجيي للنشر و لتوزيع. سلسلة تقنيات التعليم : تصميم التدريس. سالمة، عبد احلافظ حممد. 26
.16-13ص.
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توظفه كماومشاعر،رمن ِفكونفوسهمعقوهلميفيدوروماأفرادهاأغراض

27أفرادها.بنيوالتفاعلاالتصاليفاجلماعة

فنونمنيتكونكبمرنظاموهووأسسه،قواعدهلهنظاماللغةإن

يفيؤثرمنهافنوكلواستماعا،وحتدثاوكتابةقراءةاللغات،كلمتنوعة عرفتها

اءالبنيفناظمةوضوابطقواعدمنهالكلأنكمابه،اآلخر ويتأثر

ذات والرموزاملنطوقةاألصواتمنمجلةوطبيعتهابنيتهايفواللغة.واالستخدام

متعارف دالالتلهمفهوماكالمابعضهامعتآلفهايفتشكلواليتاملعىن،

.وكتابةنطقاأبنائهالدىعليها

تكمنمنهااألساسيةالغايةألنتواصلية (داللية)–كذلك-واللغة

خيدم مباأبنائها،بنيوالفاعلالناجحاالتصالحتقيقيفمثلةاملتيف وظيفتها،

مأغراضهم بلاحلد،هذاعندالتواصليةوظيفتهاتقفوال.احلياةيفوغايا

معانيهابكلواحلياةاإلنسانبنياالتصاللتصبح أساسذلك؛تتعدى

كماعيا،واجتماوثقافياوعمليافكرياغريه،ومعمع نفسهتواصلهيفوجوانبها،

ا .فيهمابكلالعاملإىلالفردالفكر، ومدخلحاضنأ

23صم.٢٠٠٢القاهرة.والنشرللطباعةالعريبالفكردارالعربية.اللغةفنونتدريسأمحد. علي،مدكور 27
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احلدثفيهيعتمدتفاعلي،إطاريفالفرد،نشاطعلىاللغةتقوم

كانتوملا،"واملتلقيآلةوالرساملرسل" :هيأساسيةعناصرثالثةاللغوي على

االلغة،هيآلةالرس اومنواملتلقي،املرسلبنيالوصلحلقةمتثلفإ لندو

واخلللضعفهاأنكمااإلنساين،التواصلأشكالمنشكلأييكون هناك

واملتلقي)،(املرسلطرفيهويفاالتصالعمليةيفسلبايؤثرتوظيفها، سوفيف

وظيفتهااخلللهذايفقدهاوقدجيد،حنوعلىالتفاعليةتؤدي وظيفتهافال

28.متاما

ا استخداميفاإلنسانبهميقو نشاطفهيتفاعل،اللغةأنومبا مهارا

ا :هيأربعة،فنونيفاملهاراتهذهوتتحددالتواصل،عمليةخاللوفنو

اللغة ينتجالفنونهذهبني، والتكامل"واالستماعوالتحدثوالكتابة،"القراءة

.تعلمهويفحياتهيفالفرديستخدمهااليتالكلية،

. ص2011. منشورات اهليئة العامة السورية للكتاب وزارة الثقافة. دمشق. تنمية مهارة القراءة والكتابةحامت حسني البصيص. 28
15
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ية, اللغة العربية لغة غنية، دقيقية، اختلفت اآلراء يف مفهوم اللغة العرب

شاعرة، متتاز بالوفرة اهلائلة يف الصيغ، كما تدل بوحدة طريقتها يف تكوين 

29اجلسمة على درجة من التطور أعلى منها يف اللغات السامية األخرى.

وهكذا اختلف العلماء الغربيون, والعرب القدامى, واحملدثني يف تفسري 

قة إّن اهللا خلق اإلنسان يف أحسن تكوين وتقومي, وهو أصل اللغات. ويف احلقي

قادرعلى جعله يتكلم بأحسن لغة وأجودها. اللغة العربية هي لغة العروبة و 

اإلسالم، وأعظم مقومات القومية العربية، وهي لغة حية قوية، واتسع صدرها 

30لكثري من األلفاظ الفارسية، واهلندية، واليونانية وغريها.

ملظاهر الصرفية, على النحو الذي رمسه (ابن جين) بقوله: كذلك، من ا

وقددللت على ذلك وغريه من حنوه يف كتايب يف سر الصناعة وقالوا فيها : 

لغات ولغون ككرات وكرون وقيل منها لغي يلغى إذا هذى، وأصلها لغوة  

31ككرة.

46، ص. بق،املرجع ااساتدريس فنون اللغة العربيةمدكور، على أمحد. 29

48)، ص. 1982. ( القاهرة : دار املعارف، 10. ط.يف طرق التدريس املوجة الفين ملدرسى اللغة العربيةإبراهيم، عبد العليم. 30

. ( مصر : دار الكتب املصرية، 1. اجلزء األول. بتحقيق حممد على النجار . ط.اخلصائصابن جين، أيب الفتح عثمان.31
1952(
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أما اخلليل بن أمحد الفراهيدي فقد ذهب إىل أن العرب تشتق يف كثري 

كالمها أبنية املضعف يف بناء الثالثي املثقل حبرف التضعيف, وكالم العرب من  

32مبين على أربعة أصناف: الثنائي والثالثي والرباعي واخلماسي.

أهداف تعليم اللغة العربية.3

جلوانبها شاملةالعربية،اللغةلتدريسالعامةاألهدافجاءتلقد

ا ومبا يناسبفروعها،بنيالتكاملحيققامبواحليوية،واللغويةاألدبيةومهارا

أهدافا عامةالعربيةاللغةتعليمحيققأنوميكناملستهدفة،التعليميةاملرحلة

33أبرزها:كثرية

ومهاريا، فكريا،"للمتعلم،املتكاملالنموحتقيقيفالعربيةاللغةتسهمأن)1

.إلجيابيةواالسليمةوالقيمواالجتاهاتامليولإكسابهمع،"ووجدانيا

والتحدث والقراءةاالستماعيفاألساسية،اللغويةاملهاراتمناملتعلممتكني)2

.األديبالتذوقكمهارةأخرى،مهاراتإليهايضافوالكتابة،

42. املكتبة الشاملة. اجلزء األول . ص .كتاب العنياخلليل بن أمحد .الفراهيدي,32

.٢٠٠١األردن.عمان.والتوزيعللنشرالشروقدار.الدراسيةاملوادمجيعيفوالتعليميةالرتبويةاألهدافصياغةد. سعاجودت33
60-55ص 
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.أمكنماالفصحىالعربيةباللغةالتحدثعلىاملتعلملدىالقدرةتنمية)3

.استخدامهمااالتوجمواإلبداعيالوظيفيالتعبريبأمناطاملتعلمإملام)4

يف واستخدامهاعليهاالسيطرةمنومتكينهاللغوية،القدرةالطالبإكساب)5

االت .ويسربسهولةوتواصلهتعبريهيفاحليوية،ا

النحوية والصرفيةواملعارفالفكريةواملفاهيماللغويةباملادةاملتعلمتزويد)6

على، وتطبيقهاالنصوصواستيعابفهممنايتمكنحبيثوالداللية؛

.وحماكمتهاالكالمأساليب

التعبري، وتقنياتوالرتاكيب،باملفرداتاللغويةاملتعلمحصيلةإثراء)7

.املتنوعةاملعرفةحبقولاخلاصةواملصطلحات

ومشاعرهموفكرهمآرائهمعنالواضحالتعبريمناملتعلمنيمتكني)8

.الكتايبأمالشفويالتعبرييفسواءويسر،وبطالقةبلغةصحيحة

حصيلته منهاعلىيعتمدحبيثاإلجيابية؛واالجتاهاتبالقيمالطالبتزويد)9

الثقافة املعاصرةمنعليهيعتمدماجانبإىلاألصلية،ثقافتهبناءيف

.اإلنسانيةوالثقافة
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وحتصيل علومها، تعلمها،يفوالرغبةالعربية،بلغتهاملتعلماعتزازتنمية)10

ا اواليت أثبتتواألدب،واحلضارةالفكرولغةالكرمي،القرآنلغةأل قدر

ااحلياةمتطلباتمواكبةعلى .العصورمرعلىوتطورا

تدريس منحتقيقهاميكنأخرى،عامةأهدافاألهدافهذهإىليضاف

مللمتعلمني،اللغويةوالثروةاخلربةزيادةمثل:العربية،اللغة القدرة علىوإكسا

وتعريف املتعلمنياحلرة،املطالعةإىلميوهلموتنميةاألحكام،وإصداراملقارنة

.ذلكوغريوالعلمي،األديببرتاثهم

فقد حددت تسعة أمناط من أهداف اللغة الظاهرة اليت valletأما قالت 

اشتقتها من األهداف اليت حددها مجاعة تعليم اللغات األجنبية اللغات وهي:

معرفت املفردات)1

القواعد والصرف والنحوىمعرفة )2

معرفة النظام الصويت والنظام الكتايب (األصوات واإلمالء))3

الرتمجة باإلجنليزية)4

الرتمجة باللغة األجنبية)5

الفهم يف االستماع)6
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القدرة على احلديث)7

الفهم يف القراءة)8

34القدرة على الكتابة)9

األصوات العربية.ب

مفهوم األصوات العربية.1

و يف اللغة العربية يعين األثر السمعّي إن األصوات مجع صوت، وه

وهذا املعىن اللغوّي يشمل 35الذي حتدثه متّوجات ناشئة من اهتزاز جسٍم ما.

كل نوع صوت؛ سواء كان لغويا كأصوات اإلنسان عند التكلم، أو غري لغويٍّ  

كصوت صادر عن التصادم بني اجلسمني كاحلجر واحلديد.

عرّفه اخلرباء بأنه األثر السمعّي احلاصل وأما يف االصطالح العلمّي فقد 

من احتكاك اهلواء بنقطة ما من نقاط اجلهاز الصويت، عندما حيدث يف هذه 

النقطة انسداد كامل أو ناقص مينع اهلواء اخلارج من اجلوف من حرية املرور، 

وحيدث االنسداد التام عند النطق ببعض األصوات مثل: الباء، والتاء، 

.53.16ص دكتور فتحي علي يونس ودكتور حممود عبد الرءوف الشيخ.34

.553ت)، ص: -ا-جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط (مادة ص35
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ا اللغويون أصواتًا شديدة، أو انفجارية، أو وقفية، وحيدث والكاف، فسّماه

انسداد جزئي عند النطق ببعضها اآلخر مثل: السني، والزاي، والعني، فسّمى 

36اللغويون بعضها رخًوا، والبعض اآلخر بني الشدة والرخاوة.

ومن هذا التعريف اللغوّي واالصطالحّي يتبّني لنا أن املراد 

هي األصوات اليت نسمعها عند النطق باحلروف اهلجائية باألصوات العربية 

ا. فإذا نطق شخص حبرف الفاء مثًال، أحدث نطقه به صوتاً  العربية، أو حركا

خاصا بذلك احلرف، وخيتلف عن الصوت الذي أحدثه النطق حبرف القاف 

ة.ني يف جمال تدريس اللغة العربيمثًال. فهذا هو الذي عين به اخلرباء املتخّصص

أنواع األصوات العربية.2

وإن ألصوات لغٍة من اللغات عدة تصنيفاٍت أو تقسيماٍت، وأساس 

-Vowels(تصنيفات هذه األصوات هو التصنيف الثنائّي املشهور باملصطلحني 

Consonants ،( فأوهلما أطلق عليه اسم األصوات الصامتة، واآلخر اسم

37األصوات الصائتة. 

. 135الصوتية يف اللغة العربية (االسكندرية: املكتب العريب احلديث)، ص: لةصاحل، الفاخري، الدآل36

.149بشر، كمال، علم األصوات (القاهرة: دار غريب)، ص: 37
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ية، فاألصوات الصامتة منها أطلقْت على وبالنسبة لألصوات العرب

احلروف، وأطلقوا على األصوات الصائتة احلركات. وهذه احلروف هي اليت 

أولوها عناية خاصة، ووّجهوا إليها معظم جهودهم وحبوثهم الصوتية، فهي اليت 

أخضعوها للتصنيف والتقسيم دون احلركات، وهي اليت نظروا فيها نظرًا جادا 

ا املختلفة؛ كما فعله اخلليل ابن أمحد الفراهيدّي من حيث خمرجه ا، وصفا

38عندما وضع معجمه املرتجم بالعني.

ا،  وأما األصوات الصائتة أو احلركات، فتأّخرْت قليًال العنايُة 

وتوجيه اجلهود والبحوث العلمية إليها؛ حيث بدأ بالبحث فيها ابن جين يف  

ن يتناول فيه ابن جين حروف املّد أو كتاٍب مسّاه بسّرصناعة اإلعراب، فكا

39احلركات الطويلة. 

واألصوات الصامتة أو احلروف تنقسم إىل فئات؛ على اختالف 

أسس التقسيم باختالف وجهات النظر، وباختالف الغرض. ومع ذلك، فإن 

تقسيم األصوات الصامتة يرجع إىل ثالثة تقسيمات أو ثالث فئات رئيسية 

:هيباعتبارات ثالثة؛ 

.156-153املرجع السابق، ص: 38

.162-158ص: املرجع السابق، 39
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) وضع األوتار الصوتية، 1(

) واملخارج واألحياز، 2(

40) وكيفية مرور اهلواء عند النطق بالصوت املعّني. 3(

بيَد أن األصوات الصامتة عند العلماء باألصوات ككمال بشر؛ 

تنقسم باعتبار كيفية مرور اهلواء عند النطق بالصوت املعّني، إىل جمموعات؛ 

كاهلمزة، والقاف، والكاف، ) Plosive stops(ية ) الوقفات االنفجار 1منها: (

) واألصوات 2وغريها مما وصفها العرب يف القدمي باألصوات الشديدة، (

كاهلاء، والعني، واحلاء، وغريها مما مسّاه العرب باسم )Fricatives(االحتكاكية 

ة وهي يف العربي، )Fricative stops() والوقفات االحتكاكية 3األصوات الرخوة، (

) واألصوات 5كالراء،()Rolled() وأصوات التكرار 4حرف وحيد؛ هو اجليم، (

) 7كامليم والنون، ()Nasal() واألصوات األنفية6كالالم، ()Lateral(اجلانبية 

41يعد. - كالواو، والياء يف حنو: وعد)Semi-Vowels(وأنصاف احلركات

.243املرجع السابق، ص: 40
.214-212املرجع السابق، ص: 41
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ما سطره حممد ومن أكثر تفصيًال يف بيان تقسيم األصوات العربية

اخلويل يف كتابه؛ حبيث قّسم أّوًال األصوات العربية إىل النوعني األساسني، ومها 

: الصوامت والصوائت، مث شرع يذكر أقسام لكل من النوعني بالتفصيل قائالً:

من املفيد ملعلم العربية أن يعرف صوامت اللغة اليت يعّلمها، وأن 

؛ من حيث اهلمس أو اجلهر. يعرف طريقة كل صامت وخمرجه، وحالته

وصوامت العربية هي : (ب) وقفي شفتاين جمهور، و(ت) وقفي أسناين 

مهموس، و(د) وقفي أسناين جمهور، و(ط) وقفي أسناين مفخم مهموس، 

و(ض)  وقفي أسناين مفخم جمهور، و(ك) وقفي طبقي مهموس، و(ق) وقفي 

غاري هلوي مهموس، و(ء) وقفي حنجري مهموس، و(ج) مزجي لثوي

جمهور، و(ف) احتكاكي شفوي أسناين مهموس، و(ث) احتكاكي بيأسناين 

مهموس، و(ذ) احتكاكي بيأسناين جمهور، و(س) احتكاكي لثوي مهموس، 

و(ز) احتكاكي لثوي جمهور، و(ص) احتكاكي لثوي مفخم مهموس، و(ظ) 

احتكاكي بيأسناين مفخم جمهور، و(ش) احتكاكي لثوي غاري مهموس، 

اكي طبقي مهموس، و(غ) احتكاكي طبقي جمهور، و(ح) و(خ) احتك

احتكاكي حلقي مهموس، و(ع) احتكاكي حلقي جمهور، و(هـ) احتكاكي 

حنجري مهموس، و(م) أنفي شفتاين جمهور، و(ن) أنفي لثوي جمهور، و(ل) 
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جانيب لثوي جمهور، و(ر) تكراري لثوي جمهور، و(و) شبه صائت شفتاين 

ي جمهور.جمهور، و(ي) شبه صائت غار 

ويالحظ أن الصوامت العربية تنقسم من حيث طريقة النطق إىل 

أنواع؛ منها : صوامت وقفية (ب، ت، د، ط، ض، ك، ق، ء)، وصوامت 

مزجية (ج)، وصوامت احتكاكية (ف، ث، ذ، س، ز، ص، ظ، ش، خ، غ، 

ح، ع، هـ)، صوامت أنفية (م، ن)، وصوامت جانبية (ل)، وصوامت تكرارية 

ت شبه صائتة (و، ي).(ر)، وصوام

ويالحظ أيًضا أن الصوامت العربية تنقسم من حيث مكان النطق 

إىل أنواع؛ منها : صوامت شفتانية (ب، م، و)، وصوامت شفوية أسنانية 

(ف)، وصوامت أسنانية (ت، د، ط، ض)، وصوامت بيأسنانية (ث، ذ، ظ)، 

، ش)، وصوامت لثوية (س، ص، ز، ن، ل، ر)، وصوامت لثوية غارية (ج

وصوامت غارية (ي)، وصوامت طبقية (ك، خ، غ)، وصوامت هلوية (ق)، 

هـ).حلقية (ح، ع)، وصوامت حنجرية (ء،وصوامت 

وأما من حيث اهلمس واهلجر، فتنقسم الصوامت العربية أيًضا إىل 

أنواع؛ منها : صوامت مهموسة (ت، ط، ك، ق، ء، ف، ث، س، ص، ش، 

شر صامًتا، وصوامت جمهورة (ب، د، ض، خ، ح، هـ)؛ فيكون عددها ثالثة ع
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ج، ذ، ز، ظ، غ، ع، م، ن، ل، ر، و، ي)؛ فيكون عددها مخسة عشر 

صامًتا.

وأما معاين املصطلحات اليت استخدمها يف وصف الصوامت 

هو صوت الوقفيالعربية، فقد ذكرها أيًضا مفصلة يف كتابه؛ حبيث يقول: 

لق، ويتم إيقاف التيار بوساطة يتوقف عند نطقه تيار النفس كليا مث ينط

هو صوت يتكون من وقفي المزجيّ الشفتني أو بوساطة اللسان مثل (ب)، و

هو صوت يعاق فيه تيار النفس االحتكاكيّ متبوع باحتكاكي مثل (ج)، و

هو صوت مير معه  تيار النفس من األنف األنفيّ إعاقة جزئية مثل (ف)، و

معه تيار النفس من جانب الفم مثل هو صوت مير الجانبيّ فقط مثل (م)، و

هو صوت تتكرر فيه مالمسة ذلق اللسان للثة مثل (ر)، التكراريّ (ل)، و

هو صوت ينطق مثل الصوائت ولكن يتوزع مثل الصوامت مثل شبه الصائتو

هو صوت تشرتك يف نطقه الشفة العليا والشفة السلفي مثل الشفتاني(و)، و

تشرتك يف نطقه الشفة السفلى مع هو صوت الشفوي األسناني(ب)، و

هو صوت يالمس أو يقارب فيه رأس األسنانياألسنان العليا مثل (ف)، و

هو صوت يقع معه راس البيأسنانياللسان األسنان من الداخل مثل (ت)، و
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اللسان بني األسنان العليا واألسنان السفلى أو اقرتب من املوقع بينهما مثل 

أو يقارب فيه رأس اللسان اللثة مثل (س)، هو صوت يالمساللثوي(ث)، و

هو صوت يالمس فيه طرف اللسان املنطقة الواقعة بني اللثة اللثوي الغاريو

هو صوت يالمس أو يقارب فيه الغاريوالغار أو اقرتب منها مثل (ج)، و

الطبقيمقدم اللسان منطقة الغار الواقعة يف سقف الفم بعد اللثة مثل (ي)، و

أو يقارب فيه مؤخر اللسان الطبق، وهو املنطقة الواقعة يف هو صوت يالمس

هو صوت خيرج من منطقة اللهويآخر سقف الفم خلف الغار مثل (ك)، و

الحنجري هو صوت خيرج من احللق مثل (ح)، والحلقياللهاة مثل (ق)، و

تز عند المهموسهو صوت خيرج من احلنجرة مثل (هـ)، و هو صوت ال 

تز عند نقطه احلبال المجهوروتية مثل (ت)، ونطقه احلبال الص هو صوت 

الصوتية مثل (د).

وأما الصوائت العربية فهي ستة كما ذكرها اخلويل، وهي : صائت 

وسطي مركزي غري مدّور جمهور (الفتحة القصرية)، صائت عاٍل خلفي مدّور 

رية)، جمهور (الضمة القصرية)، وصائت عاٍل أمامي مدّور جمهور (الكسرة القص

وصائت منخفض مركزي غري مدور جمهور (الفتحة الطويلة)، وصائت عاٍل 
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خلفي مدور جمهور (الضمة الطويلة)، وصائت عاٍل أمامي غري مدور جمهور 

(الكسرة الطويلة).

ويالحظ أن الصوائت العربية تنقسم إىل قسمني؛ مها : الصوائت 

ئت الطويلة؛ وهي ثالثة القصرية؛ وهي ثالثة تظهر يف كلمة (مسَُِح)، والصوا

تظهر يف مجلة (كانوا شاكرين)، كما يالحظ أيًضا أن الصوائت ميكن تقسيمها 

إىل نوعني آخرين؛ مها: الصوائت املدّورة، وهي اليت تتدور معها الشفتان؛ وهي 

الضمة القصرية، الضمة الطويلة، والصوائت غري املدّورة، وهي اليت ال تتدور 

ة الصوائت.معها الشفتان، وهي بقي

وباإلضافة إىل ما ذكر، فإن الصوائت العربية ميكن تقسيمها أيًضا 

إىل ثالثة أنواع من حيث ارتفاع اللسان يف الفم، وهي : الصوائت العالية؛ وهي 

الكسرة القصرية، والكسرة الطويلة، والضمة القصرية، والضمة الطويلة، 

املنخفضة؛ وهي الفتحة والصوائت الوسطية؛ وهي الفتحة القصرية، والصوائت

الطويلة.

وميكن تقسيم الصوائت العربية من حيث جزء اللسان الذي يشرتك 

يف نطقها إىل ثالثة أنواع؛ منها : الصوائت األمامية؛ وهي الكسرة القصرية، 
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والكسرة الطويلة، والصوائت املركزية؛ وهي الفتحة القصرية، والفتحة الطويلة، 

42ضمة الطويلة، الضمة القصرية.والصوائت اخللفية؛ وهي ال

األصوات العربية المتشابهة.3

ة هنا هي األصوات العربية الصادرة عند  واملراد باألصوات العربية املتشا

ا؛ حىت  ا، ذات وجوه التشابه فيما بينها من حيث خمرجها أو صفا النطق 

بعض تتشابه األصوات يف أذْين سامعها عند مساعها، وذلك ليس إال لوجود

وجوه التشابه فيما بينها من املخارج أو الصفات، وتلك مثل: صوتَـْي الكاف 

والقاف، وغريمها. وفيما يلي جدول بسيط يبّني األحرف أو األصوات العربية 

ة، مع اإلتيان بأمثلتها : املتشا

األمثلةاألصوات المتشابهةالرقم

أكل : عقلالعني- اهلمزة 1

كليل : قليلالقاف-الكاف 2

ساء : شاءالشني-السني 3

.44-38)، ص : 2000اخلويل، علي، حممد، أساليب تدريس اللغة العربية (األردن: مكتبة دار الفالح والتوزيع، 42
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سور : ثورالثاء-السني 4

لبيب : لفيفالفاء-الباء 5

هان : حاناحلاء-اهلاء 6

تاب : ثابالثاء-التاء 7

دليل : ضليلالضاد- الدال 8

زاهر : ظاهرالظاء-الزاي 9

هذا : حازالزاي- الذال 10

صفر : سفرسنيال-الصاد 11

مات : باتالباء-امليم 12

وأمثال هذه األصوات العربية حتتاج إىل كثري من الرتكيز يف النطق 

ا على  ا، واالستماع إليها، والوعي هلا، ليقدر دارس اللغة العربية على النطق 

وجه صحيح، وعلى متييزها عند مساعها.
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األصوات العربيةتعليم.ج

األصواتتعليمأهمية .1

األول النطق، يعين املقاميفاللغةمبادئ علم اللغة أنمنواحد

األصوات اللغة اليت ينَطق و يسَمع. بناء على ذالك من خرباء معّلم اللغة 

يثبتون أن التعليم اللغة البد البتداء بتعّلم نواحى االستماع و الكالم قبل 

43القرءة والكتابة.

يس األصوات العربية عامًة، ذكر رشدي أمحد طعيمة أن تدر 

ة خاصًة، أمٌر ضروريٌّ يف أي برنامج لتدريس اللغات  واألصوات العربية املتشا

األجنبية. فاألصوات هي العنصر الرئيسي يف أية لغة، وال ميكن أن يتصّور 

وجود برنامٍج أو كتاٍب لتعليم لغٍة ما؛ دون أن يكون للتدريب على األصوات 

وبالرغم من األمهية اليت حتتلها األصوات يف تعليم بري.فيه دور إىل جانب ك

اللغات الثانية، إال أن كثريًا من معّلمي اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى 

يفتقدون األسلوب الصحيح لتدريسها، كما أن كثريًا من كتب تعليم هذه 

43 Ahmad fuad efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Malang, Misykat Malang, 2009,
hlm. 128.
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أو يف اللغة ال توّيل هذا األمر ما يستحقه من اهتمام، سواء يف التخطيط له،

44.طريقة تدريسها

فلذلك، كان إمهال االهتمام بتدريس األصوات العربية لدارسي اللغة 

العربية يقوده إىل الوقوع يف اخلطأ يف النطق باألصوات العربية، فال هو ينطق 

ا على وجه صحيح، وال يقدر على متييزها عند مساعها. 

يٌّ، واآلخر وتدريس األصوات العربية له طريقان؛ أحدمها تقليد

حديٌث، والبون بينهما شاسع. فالطريق التقليدّي يدّرس األصوات العربية على  

ا جمّرد حروف. ومن مثّ، يدرَّب الطالب فيه على كتابة احلروف، ومتييزها  كو

شكًال، وأما دور النطق باحلروف يف هذا النوع من الطريق فهو مبعزٍل عنه 

متاماً.

يس األصوات العربية فهو يتمّثل يف رؤيته وأما الطريق احلديث يف تدر 

ا مدخًال صحيحاً  ا حروف ذات أصوات، وعلى كو لألصوات على كو

لتعّلم اللغة األجنبية. فلذلك، يدّرب الطالب فيه على النطق باألصوات 

ا على وجه صحيحاً، بعيداً عن األحلان. فهذا  العربية لكي يقدر على النطق 

(مكة املكرمة: معهد اللغة العربية جبامعة أمر القرى)، دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربيةرشدي، طعيمة، 44
.456-455ص: 
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ها لألصوات على التبطبيقات، دون الغرق يف الطريق يعتمد يف تدريس

ا أو خمارجها. االهتمام باألمور النظريات عن األصوات من صفا

وباإلضافة إىل ما سبق، فإن عبد الرمحن الفوزان ذكر يف كتابه أن علم 

األصوات علم قدمي اهتم به العرب اهتماًما بالًغا يف وقت مبكر؛ فنرى اخلليل 

ا، مث بن أمحد قد فصل القول يف أصوات اللغة العربية وبّني خمارجها وصفا

جاء بعده تليمذه سيبويه وسلك نفس املسلك، جعله مقدمة لظاهرة اإلدغام 

الصوتية. وأصبح االهتمام باألصوات ديدن كثري من اللغويني وعلماء التجويد 

يف القدمي واحلديث.

ا جمرد حروف، إن تعليم أصوات اللغة يتم بالطرق التقليدية؛ على أ

ويدرب على كتابتها ومتييزها شكًال، دون االهتمام بنطقها؛ مع أن التدريب 

على نطق أصوات اللغة هو املدخل الصحيح، والطريق األمثل لتعلم اللغة 

ا؛ فمهما كان لدى الدارس من احلصيلة من املفردات والقواعد  األجنبية وإتقا

ى قاصرًا عن أداء اللغة الثانية ما مل والرتاكيب ومعرفة السياقات اللغوية، يبق

ا؛ ومن مث فإن تعليم األصوات بالطرق احلديثة؛ من خالل  يتقن نطق أصوا

التدريبات الثنائية، والتسجيالت الصوتية السليمة يف خمتربات اللغة أو 
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خالفها، تؤدي إىل نتيجة أفضل مما هو حادث يف مؤسسات تعليم اللغة 

مون على أمرها ال خلفية هلم بعلم اللغة التطبيقّي.العربية اليت يكون القائ

ولقد أمهل االهتمام بالنطق الصحيح ألصوات اللغة العربية يف طريقة 

القواعد والرتمجة؛ وأصبح اللحن فيها متوارثًا، يأخذه املتأخرون عمن يلحن من 

مدّرسيهم، فيورثونه ملن بعدهم مبا ينقلونه من خطأ، وال يتبني ذلك إال ملن 

ا. وعند نطق املتعلم بالصوت، ينكشف  عرف اللغة، وأجاد نطق أصوا

للماهر احلاذق مبعرفة املخارج والصفات، أن النطق بالصوت نطق سليم أو 

فيه عوج وخلل.

ومما قاد إىل هذه النتيجة اليت ليست بصاحل التعليم العريب عزل كثري 

الدراسة الصوتية من رواد علم األصوات مبا فيه تعليم األصوت أنفسم، عن

عند العرب متاًما، مبا يف ذلك ما عند علماء التجويد؛ وقد حدث ذلك 

بسبب ظن خاطئ لدى كثري منهم بأن الدراسة الصوتية نتاج غريبٌّ، ال يعرف 

العرب عن شيًئا؛ وقد يعزى إىل هذا السبب خطأ بعض املتأخرين يف وصفهم 

هؤالء املستغربني وبني لبعض أصوات العربية، ونتج عن ذلك العزلة بني
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العلماء التقليديني. وقد زاد الطني بلة اهلجوم على الرتاث، والعناية باللهجات 

العامية.

يكتسب تعليم األصوات والتدريب عليها أمهية كربى يف تعليم اللغة 

ا، ومع  هذه األمهية نرى تعليم اللغة العربية خارج الوطن  لغري الناطقني 

مل يعط لألصوات حقها من التعليم والتدريب؛ وذلك العريب بصفة خاصة؛

ألن كثريًا من القائمني على هذا التعليم تنقصهم اخلربة يف علم اللغة التطبيقي 

وتعليم اللغات؛ ولذا فهم خيلطون بني تعليم نطق األصوات ومتييزها وبني 

ا املرسومة كتابة احلروف. فنجد أن املعلمني يدربون بتوسع على كيف ية  صور

كتابة الصوت أو احلرف عند كثري منهم يف مواقعه املختلفة؛ يف أول الكلمة، 

م درّبوا عليه صوتًا. ويف وسطها، ويف آخرها. ويعتقدون أ

م ختلو من  ا جتد أ وبنظرة عاجلة على كثري من كتبهم اليت يعتمدو

أهم تدريبات األصوات؛ تدريبات متييز األصوات عن طريق الثنائيات 

رى، وهم يعاجلون الرمز حرفًا ال صوتًا.الصغ

وجند أن أغلب التعليم العريب كما مر يتم فيه الرتكيز على اجلانب 

الثاين؛ وهو جانب الكتابة، وإذا قّدموا شيًئا يف اجلانب الصويت فهم يقدمونه 
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ناقًص؛ يفتقر إىل أهم التدريبات الصوتية، وهي تدريبات متييز الصوت اهلدف 

يل الذي عادة متعلم اللغة حيله حمّله، حيث يتاح للمتعلم من الصوت البد

مساع الصوتني؛ اهلدف والبديل مًعا، وهنا يتبني له الفرق بينهما؛ فيميزه عند 

مساعه صحيًحا، وينطقه صحيًحا.

يعد اكتساب النطق اجليد للغة اهلدف، من أصعب عناصر اللغة 

صوات على الدارس تلك اكتسابًا؛ ويعود ذلك إىل ناحية عضوية. وأصعب األ

األصوات اليت ال مثيل هلا يف لغته األم؛ فاجلهاز النطقي للغة األم، وما يرتبط 

به من العادات النطقية يشكل صعوبة كبرية للمتعلم غري الناطق باللغة، مما 

يتطلب كثريًا من العناية والتدريب، وألن متعلم اللغة العربية قد تعود على مساع 

م منذ صغره، ومل تكن أذنه تسمع إال تلك األصوات، لذا أصوات لغته األ

وجب أن يدرب مثل هذا الطالب على التمييز السمعي بصورة مكثفة بني 

األصوات العربية، وأصوات لغته لكي يدرك تلك االختالفات، اليت مل يكن 

يدركها من قبل، وحىت يصبح مبقدوره التمييز السمعي بني هذه االختالفات.

ب الطالب على نطق األصوات العربية، يدرك أن بعض ما حينما يدرّ 

يتعلمه من أصوات، خمالف ملا يف لغته، فيحاول تقليده غري أنه جيد مشقة يف 
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ذلك أول األمر. وباملمارسة وكثرة املران سيدرك أن هذا الصوت اجلديد، ليس 

مطابًقا للصوت الذي يعرفه يف لغته، وهذه خطوة تقود إىل مزيد من احلرص

والتدريب ليصل إىل األداء اجلّيد.

وتعّد التدريبات من أهم تدريبات التمييز واإلنتاج، حيث يكون 

الصوت اهلدف يف هذه الثنائيات، الذي ال مياثل صوتًا من أصوات لغة 

الدارس مقابًال للصوت القدمي واملعلوم يف لغة الدارس، أو الذي سبق للدارس 

ات الصغرى، مثل الكلمات : سار / صار، تعلمه، وعلى املدرس نطق الثنائي

ومسري / مصري،  مبتدئًأ بالنطق كلمة كلمة أوًال، مث  زوًجا زوًجا، والطالب 

يرددون بعده مجاعة أوًال، مث أفراًدا، ويتوقع أن خيطئ بعض الطالب يف النطق، 

وعلى املدرس تصحيح ذلك هلم.

طأ، وال يكتفي ال يكفي لتقومي لسان املتعلم أن ينبه إىل موضع اخل

بد إلصالح اخلطأ من احملاكاة الصواب، بل الباالستماع  إىل النطق 

واستخدام جهازه النطقي.

التدريب املكثف القصري، بل أفضل من آلةوال يكفي يف مثل هذه احل

هذا التدريب اليومي املستمر دون تكثيف أو تركيز، وينبغي على املدرس إذا 
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ال جيمع أكثر من مشكلة يف تدريب واحد الحظ أكثر من مشكلة نطقية، أ

45ما مل يكن بينها صلة. 

األصواتتعليمأهداف .2

وأما األهداف من تدريس األصوات، فيمكن أن نعرفها من خالل 

منها  البيان عن األنواع الثالثة من التعليم يف جمال تدريس األصوات، ألن كال

لعربية للناطقني بلغات ميّثل هدفًا رئيسيا من أهداف تدريس األصوات ا

46أخرى. وهذه األنواع الثالثة بإجياز ما يلي:

)Prespective Teaching(التعليم املعياريّ .1

ويهدف هذا النوع من التعليم إىل دراسة ما اكتسبه الطالب من 

مهارات صوتية يف لغته األم مما خيتلف عن األصوات العربية يف كثري أو 

هدف إىل تصحيح أشكال األداء الصويت اليت قليل، أو بعبارة أخرى أنه ي

اكتسبها الطالب من لغته األم، والتقليل من أشكال التداخل بني نظامني 

ا (الرياض: مكتبة امللك فهد الوطنية للن45 هــ)، 1432شر، الفوزان، عبد الرمحن، إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني 
).149-146ص :

.176-175ص: املرجع السابق، صرشدي، طعيمة، 46
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صوتيني؛ أحدمها كائن بالفعل عند الطالب، وثانيهما ينبغي أن يكون 

عنده.

)Productive Teaching(التعليم املنتج.2

وهدف هذا النوع من التعليم اكتساب الطالب ألمناط

جديدة من اللغة املدرَّسة، وتدريبه على نطق أصوات ليس هلا مثيل يف 

النظام الصويت يف اللغة األم عند الدارس. فاهلدف منه إًذا ليس تصحيح 

أمناط لغوية عند الدارس، وإبعاد أشكال التداخل بني نظامني صوتيني، 

بل وإمنا اهلدف منه أساسًا هو اكتساب مهارات صوتية جديدة يف 

م صويت ليس للدارس به عهد.نظا

)Descriptive Teaching(التعليم الوصفيّ .3

ويهدف هذا النوع من التعليم إىل تزويد الدارس مبعلومات 

عن خصائص اللغة العربية ومالمح النظام الصويت فيها. فلذلك، فهدفه 

هنا ليس تصحيحًا ألمناط خاطئة، أو تدريبًا على أمناط جديدة؛ وإمنا 

س بالقوانني األساسية اليت حتكم االستعمال اللغوي يف تعريف الدار 

العربية، وخصائص نظامها الصوّيت. ومن الواضح أن هذا اهلدف أقرب 

ا. إىل الدراسة األكادميية عن األصوات منها إىل تعليم األصوات ذا
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الوسائل التعليمية. د

مفهوم الوسائل التعليمية.1

والقيود،mediumمن اجلمعوهوالالتينيةاللغةمنوسيلة تأيتكلمة

فقطتدريسحمدودةولكنجدا،الواسعباملعىناإلعالموسائلعلىاملفروضة

47واملواد.التعلمألنشطةكوسيلةاإلعالموسائلاإلعالموسائلاستخدمت

عندماأنشطتهايفوالكفءالفعالوالتعلمالتعليمأنشطةتكونسوف

وسائل. تعليميةأداةبوصفهااإلعالموسائلماستخداخاللمنالنشاطيرتافق

حبيثاملتلقيإىلاملرسلمنآلةرسلتسليماستخدامهاميكنشيءأياإلعالم

انتباهوكذلكالطالب،ومصاحلواملخاوفواملشاعرالعقلحتفزأنميكن

48التعليم.عمليةيفالطالب

، Mediumىن  إن معىن الوسيلة مشتقة من اللغة الالتينية، ومجعها مبع

ومعناها واسع، واملراد بالوسيلة هنا وسيلة تعليمية، الوسيلة ما تستخدم إللقاء 

انتقال املعلومات بني املرسل واملقبل.آلةاملعلومات أى أن الوسيلة 

47Muhammad Kholilullah,Op.Cit., hlm 23.
48 Ibid, hlm. 25.
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Gerlachومعىن الوسيلة عند أزهار أرشد كما نقله من املفكرين مبا نقله 

& Ely الطالب ألخذ املعرفة واملهارة. وعند أن الوسيلة إنسان أو مادية جتعل

AECT أن الوسيلة ما تستخدم إللقاء املعلومات. وعندHeinich وأصدقائه أن

انتقال املعلومات بني املرسل واملقبل.آلةالوسيلة 

الطالب ألخذ املعرفة واملهارة، واملراد بالوسيلة آلةأن الوسيلة ما جتعل ح

ملدرس، الكتاب، النص، البيئة واملدرسة. من خالل هذا التعريف فيما يلى :ا

NEAاملنتظمة. وعندلةوالوسيلة عند سوفارنو إندماجة بني اآلالت املعدنية واآل

أن الوسيلة ما ميكن معاجلتها، بصرها، مساعها، قرائتها باألدوات املستخدمة ىف 

49الربنامج اخلاص.آلةعملية التعلم والتعليم والوسيلة تستطيع أن تؤثر فع

الوسائل املعينة على تدريس اللغة العربية كل ما يستعني به املعلم على 

50.تفهيم التالميذ من الوسائل التوضيحية املختلفة

49 Nurhasnawati, Op.Cit, hlm 25-26

432, القاهرة: دار املعارف, ص املوّخه الفين ملدّرسى اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم, 50
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ومن األراء السابقة يعرف أن الوسيلة التعليمية مجيع ما ميكن استخدامه 

إللقاء املعلومات، لبعث التكفري، اإلحساس وإرادة الطالب حىت تقع عملية 

.والتعليم لدى الطالبالتعلم

وأما خصائص اختيار الوسيلة التعليمية فهي فيما يلى

دف التعليم وتساعد الوصول إىل هدف .أ إن تلك الوسيلة مطابقة 

التعليم املقرر

اختيار املادة الدراسية مطابقة بالوسيلة التعليمية املستخدمة.ب

ضة إىل الوسيلة التعليمية املختارة تستطيع أن توضح املادة املعر .ج

الطالب وناجحة على حسب اهلدف املطلوب

مهارة املدرس ىف استخدام تلك الوسيلة التعليمية.د

الوقت املهيئ الستخدام تلك الوسيلة.ه

وتلك الوسيلة التعليمية مطابقة مبستوى تفكري الطالب حىت .و

يستطيع الطالب أن يفهموا املعىن التمضمن ىف تلك الوسيلة.
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يع املدرس أن يستخدم الوسيلة املطابقة ومن اخلصائص السابقة يستط

ملساعدة واجبته، وتلك الوسيلة تسهل واجبة املدرس عند التعليم، وتلك الوسيلة 

51مساعدة لوضوح املادة الدارسية.

ا مجيع أنواع الوسائل اليت ُتستخدم يف العملية التعليمية لتسهيل  يُقصد 

واالجتاهات اإلجيابية. وهي اكتساب املفاهيم، واملعارف، واملهارات، والقيم،

سمات،  تضم: الكتب املدرسية، والسبُّورات بأنواعها، والنماذج، والعينات، وا

واخلرائط احلائطية، والشرائح (الشفافيات)، وأجهزة اإلسقاط اخللفي، وأجهزة 

(اإلبيسكوب)، واألفالم، و(الراديو)، والتلفاز، وأشرطة (الفيديو)، واحلاسوب.

ريى حممد كاظم وآخرون : سوف تتناول يف سيكولوجية يقول أمحد خ

الوسائل التعليمية العمليات النفسية اليت تقوم عليها الوسائل البصرية والسمعية، 

ووظائف هذه الوسائل من الناحية النفسية، وتشمل هذه النواحى اإلدراك احلسى 

52سيان.و الفهم والتفكري والدافعية وإثارة النشاط العقلى، والتذكر والن

51 Nana Dsujana dan Ahmad Riva’I, Media Pengajaran (Penggunaan dan Pembuatannya)
Bandung ; Sinar Baru Algesindo, Cet ke-9, 2010, hlm 4-5

54) ،ص. 1981(مصر: دار النحضة العربية،2.ط.الوسائل التعليمية واملنهجحممد كاظم، حممد خريى. 52
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ومن أمهية الوسائل التعليمية ودورها يف العملية التعليمية كما يلي: 

الوسائل التعليمية تساعد بشكل كبري على استشارة  إهتمام )1

م للتعليم. الطالب وإشباع حاجا

الوسائل التعليمية تساعد على حتاشي الوقوع يف اللفظية.)2

أو غموض.الوسائل التعليمية تقطع الشك و تزيل أي لبس  )3

الوسائل التعليمية يؤدى إىل تعديل السلوك وتكوين  اإلجتاجات )4

) يف عملية Motivationاجلديدة كما تعزر عملية الدافعية ( 

التعلم.

م التأملية )5 الوسائل التعليمية تساعد املتعلمني على زيادة  قدرا

م على املالحظة.  وقدرا

ل التعليمية يف زيادة كل اخلصال وهذا إمجاال يعين الدور اإلجيايب للوسائ

املوجبة الىت تعمل على رفع عملية التعلم وزيادة فاعلية.
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تسجيلالةليوسمفهوم .2

تسجيلالةليوستعريف .أ

ميكناليتويندوزبرنامجتطبيقمناملوروثةواحدالتسجيل هو

بنيمنأنقاعدةالسجلمنتسجيلوالكلمةالصوت.لتسجيلاستخدامها

األخاديدهي) 737: 1990(اإلندونيسيةالكبريةيف قاموسئلالوسا

تسجيليتمأنميكنشيءيعينتسجيل. جراوهلماحملضر،علىالصوت

يكونأنميكنالتسجيلوسيلة53وغريها.الطباعة،أوالصورأواألصوات

ميكناليتاحليواناتمنغريهاأووالصوتالبشري،الصوتاملوسيقى،صوت

،)head(احللمةقطع3لديهاتسجيلأجهزة. تعليميةكوسيلةهااستخدام

احللمةصوت) 2الصوت،لتسجيل) record head(مسجلاحللمة) 1: وهي

)play head ((ممحاةحلمات) 3والصوت،إلنتاجerax head ( آلةإلز

54.الصوت

53 Sukiman, Pengembangan Media Pembelajaran, (Yogyakarta: Pedagogia, 2012), hal.154

54 Asnawir, dkk., Media Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002)
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التسجيلةليوسيةامز .ب

بشكلوعيوبهمزاياهمنهاالتعليموسيلة التعليم بشكل عام، وسائل

علىاملزايابنيمن) 54: 2005. (وآخرون،Arif S. Sadimanورأي. عام

التايل:النحو

ا ان يكون معتادا يفالتسجيلةليوس.1 املنزل و املدرسة والسيارة وادوا

يفتكونأنإىلمتيلاألسعار). ألنwalkman, mp3كيس (و حىت

تمع،متناول .ليهاعاالعتمادوتوافرا

حبيثالتعليموحمتوىاألفرادمنلكلتتكررانميكنتسجيالت.2

الوقت.نفسيفأماكنعدةيفيكونأنميكنآلةرس

أو،يف وقت اآلخرالستخدامهامادة التعليمأوثو داحلتسجيل.3

اإلعالموسائلمعبهالقيامميكنماخلاصةالطالبعملتسجيل

.السمعية

تشخيصيةكأداةنفسكإىللالستماعالبللطةالفرصيوفرتسجيل.4

وغريها.والكالم،والقراءة،االستماع،مهاراتحتسنييفللمساعدة

55نسبيا.سهلةالتسجيلوسيلةتطبيق.5

55 Sukiman, Pengembangan Media Pembelajaran.Op.Cit., hlm. 156.
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ضعف وسيلة التسجيل.ج

, .Arief S. Sadiman, dkk )يلي: أما ضعف وسيلة التسجيل كما

2005:54)

إذا. معلوماتأوةآلرسموقعحتديدالصعبمنفإنهالتسجيل،يف.1

وقتايستغرقوسوفالشريط،خضميفاملعلوماتأوآلةالرسكانت

جولةتوجيهاألرقام الكاسيتيكنملإذاوخصوصاعليه،للعثورطويال

الشريط.

الصعبمنجتعلمتنوعةالذياملسارقياسياورقماالتسجيلسرعة.2

56.همعاملختلفةالتسجيلآلةعلىاملسجلةاألشرطةتطبيق

أنواع وسيلة التسجيل.د

تطورآلخر. مراحلآنادوات وسيلة التسجيل جرّبت التطّور من

وهي احلاكي مراحل،أربعشهدتاألقلعلىالتسجيلوسائل

)gramophoneالشريط ()،و تسجيلtape recordingمتعددتسجيل) و

).digital recordingالرقمي (التسجيل) وmultitrack recordingاملسارات (

56 Sukiman, Ibid., hal.157
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)gramophoneاحلاكي (.أ

وتشغيللتسجيلالوحيدةالوسيلة) هوgramophoneاحلاكي (

الظهوريفوتبدألتغيريمراتبدأولكناحلاكي،عادةويستخدم

الستخدام.جمديةغريأداةحبيثتطوراأكثرمعدات

)tape recordingالشريط (تسجيل.ب

الفونوغرافسجيلتبّدلت) هناtape recordingالشريط (تسجيل

االبصريةوتسجيل الشريط. معقولةوبأسعارسهولةأكثرتكلفةأل

تسجيلالسريعةالتغرياتتطويرجلب1950sيفشعبيةتكتسب

مع. السهلمنيصبحالتحريرعمليةاملوسيقى،صنعيفالشريط

األخطاءتصحيحوميكنأسهل،الرتقيععمليةوحتريرالشريطتسجيل

.بسهولةاملختلفة

)multitrack recordingاملسارات (متعددتسجيل.ج

1940السنة ) يفmultitrack recordingاملسارات (متعددتسجيل

تزالالاليتاملساراتمتعددتسجيلاستخداممعالتجربةبداية

منأقلوجودمع. 1960السنةحىتتعقيداأكثرإىلتتطور
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الفنانجمموعةلفصليلالتسجتقنياتاملسارات،متعددتسجيل

الصوتية.املؤثراتسترييوإخراجميكنأيضاتفعل

).digital recordingالرقمي (التسجيل.د

األدواتباستخدامالنظامرقمياتسجيلأسلوبهوالرقميالتسجيل

تطورمعجنبإىلجنباالواسعوّزعتاألخريةاآلونةاليتالرقمية،

57نفسها.احملوسبةالتكنولوجيا

منواحدعلىالتسجيلأجهزةتطويرعلىالعثورمتأنسبقمما

الكمبيوتريفأيضامدرجةتسجيلأورقميتسجيلوجهازالرقميالتسجيل

.وغريهامايكروسوفتبوينتباوريفالصوتيةالتسجيالتالذي

وسيلة التسجيلاستخدام.ه

راحل،املمجيعيفماستخدبيكونأنميتعلتسجيلوسيلةاستخدام

اخلطوات. ميالتعلعمليةيفاألنشطةوتشملاألساسيةاألولية،األنشطةمن

فيما التسجيلسيلةو استخدامعندميالتعلعمليةيفبهالقيامإىلحتتاجاليت

يلي:

57 Sukiman, Ibid., hal. 160 -157
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املراد باستعداد النفس يعّد املدّرس قبل تقدمي املادة.يستعّد النفس، .1

يفاهلامةاألمورمننتدويتقدميهو فحص املادة و جتريبةها، 

املاّدة األوىل للطالب يف املباحثة.سيكونوماذاالسجل

الطالب الستماع اىل التسجيل يشعل قيادة. الطالباستعدادترقية .2

.ؤالالسو تعليقبطريق تقدمي ال

دوءاالستماععلىالطالبتشجيع. املوادتسجيلإىلاالستماع.3

.والرتكيز

مباحثةمتوقدالتسجيل،إىلاالستماعمناالنتهاءعنداملباحثة. .4

.عامطابعذاتأسئلةطرحطريقعنرمسيةغري

االستماعبعدالربنامجوتقييممباحثةعام،بشكل. برنامجمتابعة.5

اءإىل .اجللسةإ

تسجيل(تسجيلشكليفتسجيلاإلعالموسائلاستخدام

احلرفأوالقراءةذجلنمو للمعلمنيالراحةتوفريالدراسةهذهيف) الصوت

وباالضافة. يف خمرج احلرفتفتقرأنفسهماملعلمنيعندمااألصواتالصحيح

منبسهولةتدويريتمالصوت،تسجيلشكليفاإلعالموسائلتسجيلاىل

واسعةفئةوتشملتضخيمهاميكناليتبالطاقةاحملمولالصوتوسيلةخالل
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الرتكيزإىلالطالبمناملزيدبجذمنسيزيدتسجيلاإلعالموسائلوكذلك

.)الصويتالتعلممنلنوعوخاصة(االستماععلى

التسجيلمنواحدعلىالعثورمتالتسجيلآلةيتطور أنسبقمما

الذيالكمبيوتريفأيضامدرجةتسجيلأورقميتسجيلوجهازالرقمي

الباحث واجنذب وغريها.مايكروسوفت،بوينتباوريفالصوتالواردةيسجل

microsoftالتسجيل باسم مسّجل الصوت اليت يف آلةبتجريب باستجدام 

power poin.

ل الصوتتسجيتعريف .3

الواردةمباشرةاملسجلالصوتتسجيلآلةهوالصوتل تسجي

Microsofيف power poin .أكثرهوالصويتالتسجيلمنالفوائدمنواحدة

منتجعلىالعميلشهاداتعدةجيلتساملثال،سبيلعلى. للجمهورإقناعا

.58.عرض

أوميكانيكيأوكهربائينقشهووالتكاثرالصويتالتسجيل

الغناءأواملنطوقالصوتمثلصوتية،موجاتإنشاءوإعادةرقميأوإلكرتوين

لتكنولوجياالرئيسيتانوالفئتان. الصوتيةاملؤثراتأواملوسيقيةاملوسيقىأو
58 http://www.masterpresentasi.com/cara-merekam-suara-di-powerpoint.html
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تطويرقبل. الرقميوالتسجيلالتناظريالتسجيلمهاالصويتالتسجيل

املوسيقىإنتاجإلعادةميكانيكيةأنظمةهناككانتالتناظري،التسجيل

القرنأواخريفالحق،وقتويفالرياح،موسيقىصناديقمثلاملوسيقية،

59.البيانوالعبعشر،التاسع

غة األجنبية ملساعدة تعليم اللآلةفعآلةهو احدى من الصويتالتسجيل

60.و خصوصا اللغة العربية

سيجذبPowerPointشرحيةتقدمييعرضيفالصوتتشمل

املسجلوالصوتالصوتيةالتسجيالتذلككانسواء. اهتمامبالتأكيد

أكثرهوالصويتالتسجيلمنالفوائدمنواحدة. PowerPointإىلمباشرة

منتجعلىالعميلشهاداتعدةتسجيلاملثال،سبيلعلى. للجمهورإقناعا

.عرض

اليتاملطبوعةغرياملوادمنواحدنوعهيالسمعيةالتعليميةاملواد

أوتقومأنميكنواليتمباشرة،الصوتيةاإلشاراتيستخدمنظامعلىحتتوي

مللمتعلمنياملعلمبهيقومالذي .حمددةالكفاءةاتقانيفملساعد

59 https://en.wikipedia.org/wiki/Sound_recording_and_reproduction

60 M.khalilullah.Op,Cit., hlm 43
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واألصواتاملوسيقي،لصوتاأشكالمنشكلهوتسجيلوسيلة

استخدامهاميكناليتاجلهاتمنغريهاأواحليواناتوأصواتالبشرية،

.ميللتعلكوسيلة

يفاستخدامهاأوللعملالتعلميفتسجيلاإلعالموسائلاستخدام

.ميالتعلعمليةيفاألوليةوالغطاءاألساسيةاألنشطةأنشطةمناملراحل،مجيع

مسّجل الصوتم وسيلةتصميصناعة خطوات .4
مسّجل الصوت :تصميم وسيلةصناعة خطوات أما و 
Starاضغط )1

All Programاضغط )2

.power pointفاضغطMicrosoftتوجه فأر احلاسوب إىل )3

انظر إىل الصورة التالية
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بالتاىل يصدر نوع العرض كمثل الصورة التالية)4

Insertمث اخرت)5

soundو اخرت يصدر نوع كمثل الصورة التاليةبالتاىل)6
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Record)واخرت7

.

)sound(الصوت.9
اكتب اسم تسجيل يف حقل االسم. بعد ذلك، انقر على زر التسجيل 

االستماع اىل وبدء احملادثات. إذا كنت تشعر فقط انقر على زر التوقف. 
!التسجيالت اخلاصة ، انقر 
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OKانقر. 10

حديثااملسجلالصوتمعترتبطاليتالشرائحعرضيفالصورةتظهرسوف

الصورةسّجل الصوت يف هذه 

، ملفيفاملسجلةالصوتيةالختاذيكونأنميكنالثانيةاخلطوةمث
)audio from fileبالطريق :اخرت (
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تسجيلهامتاليتامللفاتوحددالتاليةصورةوظهرت
.insertمثّ اخرت 

فيها املادة الصوت اليت الستماع.التاليةصورةهرتوظ
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فيما يلي:التعليم األصوات،يفالصوتلتسجيوسائلفوائدأما
منجيعلالعربيةاألصواتتعليميفالصوتليسجتاستخدام وسائل.1

املعلمنيعندمااألصواتالصحيحاحلرفلتعليمللمعلمنيالسهل
ج احلرف.يف نطق خمر فصيحتفتقرأنفسهم

إلضافةاحلاسبخاللمناستخدامهاميكنالصوتليسجتوسائل.2
بالواضح.مساعهميكنالذيالصوتمكربات

للرتكيزلالهتمامإثارةأكثرستكونالصوتليسجتوسائلباستخدام.3
.لالستماعالطالب

إىللالستماعيستمع الطالب مباشرةالصوتتسجيلوسيلةخاللمن.4
ب.للعر األصليالصوت
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مهارة االستماعه. 

المهارة. 1

أما املهارة كل شيء 61.املهارة أصلها مهر (م, ه, ر) و هي مبعىن ماهر

يوجد ىف كل عملية التعليم, إما ىف تعليم الرياضية, الفنية, الرياضة, علم العامل, 

62وغري ذلك.

مفهوم مهارة االستماع.2

هم الكلمة الىت نطقها مهارة االستماع قدرة املرء على التحليل أو ف

وهذه القدرة ميكن أخذها بالتمرين التواصلي 63.املخاطب أو الوسيلة اخلاصة

لسماع خالف األصوات والعناصر األخرى على حسب خمارج احلروف اجليدة 

64التسجيل.آلةمباشرة من الناطق األصلي أو من خالل 

فهية باالهتمام فلذا أن مهارة االستماع قدرة املرء الستخراج الرموز الش

اهلام، الفهم، التقدير والتفسري ألخذ املعلومات والفهم عن املعىن الذى ألقاه 

146, ص 1984أمحد ورسون منور, املنور قاموس عريب إندونيسى, معهد منور, جكجاكرتا, 61

62 Abdul hamid, dkk. Op.Cit,. hlm..3

63M.Khalilullah Op.Cit., hlm 41

64Aziz Fakhrurrozi,dkk,Pembelajaran Bahasa Arab, Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan
Agama Islam Kementrian Agama, 2012, hlm 273.
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االستماع هو فن يشتمل على 65.املخاطب من خالل النطق أو الشفهة

عمليات معقدة. فإنه ليس جمرد مساع، إنه عملية يعطي فيها املستمع اهتماًما 

ذنه من األصوات. واالستماع أيًضا التعرف خاًصا، وانتباًها مقصوًدا ملا تتلقاه أ

على األصوات، والفهم، والتحليل والتفسري، والتطبيق، والنقد، والتقومي للمادة 

املسموعة.

هو فهم الكالم، أو االنتباه إىل شيء مسموع مثل االستماع االستماع 

إىل متحدث خبالف السمع الذي هو حاسته وآلته األذن.

ما يتدبر آيات تخصص يف اللغة العربية عندليس غريًبا أن يعجب امل

أن القرآن يركز على طاقة السمع وجيعلها األوىل بني قوى اإلدراك القرآن الكرمي

فهم اليت أودعها اهللا يف اإلنسان، قال اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي :وال

65 Muh. Jabir, Kemahiran Menyimak Dalam Proses Pembelajarn Bahasa Arab, Jurnal
Hunafa, Vol. 7 No. 2, Desember 2010, h.159
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رَ صَ بْ اْألَ وَ عَ مْ السَّ مُ كُ لَ لَ عَ جَ ا وَ ئً يْ شَ نَ وْ مُ لَ عْ تَـ َال مْ كُ تِ هَ مَّ أُ نِ وْ طُ بُ نْ مِ مْ كُ جَ رَ خْ أَ اهللاُ وَ {

66.}نَ وْ رُ كُ شْ تَ مْ كُ لَّ عَ لَ ةَ دَ ئِ فْ اْألَ وَ 

وقال أيضا:

67.}ًال ؤُ سْ مَ هُ نْ عَ انَ كَ كَ ئِ ـــــــولَ أُ لُّ كُ ادَ ؤَ فُ الْ وَ َر صَ بَ الْ وَ عَ مْ السَّ نَّ إِ {

وقال أيضا:

68.}ارً يْـ صِ ا بَ عً يْـ مسَِ انَ كَ اهللاَ نَّ إِ {

ويف آية أخرى:

69.}رُ يْـ صِ بَ الْ عُ يْ مِ السَّ وَ هُ وَ ءٌ يْ شَ هِ لِ ثْ مِ كَ سَ يْ لَ {

78سورة النحل اآلية 66

36سورة اإلسراء اآلية 67

58سورة النساء اآلية 68

11سورة الشورى اآلية 69
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ا على البصر يف أكثر من سبع ذا التكرار يذكر القرآن السمع مقدمً 

ن موقًعا. وهذا يؤكد أن طاقة السمع أدق وأرقى من طاقة البصر. فمثالً وعشري

ردات كاملوسيقى، والتداخال ت مثل ميتاز جهاز السمع على البصر بإدراك ا

من آلةحلول عدة نغمات داخل بعضها، فاملوسيقى اخلبري يستطيع أن مييز نغمة 

بني عشرات النغم الصادر عن كثري من اآلالت، واألم تستطيع أن متيز صوت 

70بكاء طفلها من بني زحام هائل من آالف األصوات املتداخلة.

أهداف االستماع:

تعويد األذن على األصوات اجلديدة.أ

لطالب على نطق اللغة اجلديدةتعويد ا.ب

ج. استيعاب سؤال لإلجابة عليه

د. حل مترين بتكملة عبارة أو تغيري كلمة أو إضافة أخرى

ه. استيعاب نص بتفاصيله لإلجابة على أسئلة

بتصرف .160-159املهارات اللغوية / د . حممد صاحل الشنطي / ص 70

بتصرف .177–173. حممد صالح الدين علي جماور / ص تدريس اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية أسسه وتطبيقاته / د

ويف الثاين أنواع أخرى لالستماع باعتبارات كثرية منها ( االستماع املستجيب ، االستماع التحليلي ، االستماع من أجل احلصول 
لالستزادة .على معلومات ، االستماع النشط ، االستماع اهلادف ، االستماع لرد الفعل ) ميكن الرجوع إليها 
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و. استيعاب األفكار األساسية يف نص لتلخيصه

ء)ز. تتبع العناصر الرئيسية يف موضوع لكتابة موضوع على منواله (إنشا

ا يف حتضري البحوث ح. أخذ مذكرات عن املوضوع لالستعانة 

ط. التمهيد ملناقشة موضوع

71ي. مراجعة مادة سبقت دراستها

تساعد آلةويتعلم املرء الستماع املعىن املتضمن ىف املعلومات. هذه احل

املستمع لالستماع اصطفائيا واختيار املعلومات املطابقة. ومؤشرة مهارة االستماع 

ال تكون القدرة على قبض كل كلمة بل تركيب املعلومات املقبوضة حىت يؤخذ 

هدف االتصال.

ا مستخدم اللغة لفهم اللغة املستخدمة  مهارة االستماع قدرة يتمكن 

شفهيا، فمهارة االستماع جزء ضروري ىف تعلم اللغة والسيما أن هدفها 

الستيعاب القدرة اللغوية كامال.

.83ص. . املرجع السابقعلي أمحد مذكور، تدريس فنون اللغة العربية، 71



68

68

ا نشاط إن مهارة االستم اع ضرورية ىف عملية التعلم وتعليم اللغة أل

االتصال. و اما مؤشرات ملهارة االستماع, بناء على البيان السابق أن مهارة 

االستماع تقاس على النحو التايل:

القدرة على استخراج صوت احلرف)1

القدرة على تفريق صوت احلرف املتشابه)2

القدرة على فهم معىن املفردات والنثر)3

قدرة على فهم الكلمةال)4

القدرة على فهم النص)5

72.القدرة على تقدمي االقرتاح عن النص املسموع)6

.  تعليم مهارة االستماع3
تعليم االستماع:

لكي ينجح املعلم يف تدريس االستماع عليه أن يتعرف أوًال العادات 

73الالزمة للمستمع اجليد، وميكن تلخيصها فيما يلي:

72http://anggafadhilah.wordpress.com/2012/12/22/pembelajaran-menyimak-dalam-bahasa-
arab/,diaksespadatanggal 3-2-2014, jam 09:53

جامعة -حممود كامل الناقة، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، (أستاذ املناهج وطرق التدريس، كلية الرتبية73
.135)، ص. 1985عني مشس، 
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عند بداية االستماع.1

أن يعرف ملاذا يستمع.أ

أن جيلس يف املكان الذي جينبه املشوشات.ب

ج. أن يتطلع إىل املتكلم

د. أن يركز انتباهه ويكيف نفسه لسرعة املتكلم

ه. أن تكون لديه الرغبة يف مشاركة املتكلم املسؤولية

يف أثناء عملية االستماع على املستمع أن حياول:.2

حتديد أغراض املتكلم.أ

ط اهلامةتذكر النقا.ب

ج.متابعة األمثلة واألدلة بعناية

د. فهم ما يقال فهًما جيًدا قبل احلكم عليه

وعند تقومي احلديث عليه أن:.3

يربط بني النقاط اليت يثريها املتحدث وبني خرباته الشخصية.أ

74حيدد أسباب موافقته أو معارضته.ب

.136نفس املرجع، ص. 74
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بعض مهارات االستماع اجليد:

يساعدهم على تنمية بعض مهارات إن معرفة املدرسني مستوى الطالب 

ينبغي أن نركز مع الطالب على أن:االستماع لديهم، ففي مرحلة تعليم االستماع

يعرف غرض املتكلم.1

يتعاطف مع املتكلم.2

يتوقع ما يقال.3

يستمع لألفكار الرئيسية.4

يستمع للتفاصيل.5

يتبع التعليمات الشفهية.6

يتذكر تتابع التفاصيل.7

يستخلص االستنتاجيات.8

ص يف عقله ما يقاليلخ.9

يستمع ما بني السطور.10

مييز احلقيقة من اخليال.11

مييز املادة األساسية ذات الصلة الوثيقة باملوضوع من املادة غري األساسية.12
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يستخدم إشارات السياق الصوتية للفهم.13

يستمع يف ضوء خرباته السابقة.14

حيلل ويفند ما يقال.15

75يستمع بتذوق واستمتاع.16

رة االستماع:اخلطوات يف تعليم مها

االستماع األولتدريب .أ
أصوات اللغة العربية وخمارجها، ويستمع الطالب إىل ما قدمها مث يقدم املدرس.1

يكّررها.
: استمع جيًدا، مث كّرر!املدرس-

الطاء. وهلّم جرًا.- الغاء، التاء-الظاء، اخلاء- القاف، الزاء-الكاف
العربية وخمارجها بعد الطالب: يكّررون ما قدمها املدرس من أصوات اللغة-

االستماع
يقدم املدرس متييزًا بني أصوات اللغة العربية املختلفة، ويستمع الطالب إىل ما .2

قدمها مث يكّررها.
: استمع جيًدا، مث كّرر!املدرس-

قليل. وما أشبه ذلك.-مجيل، كليل-أقول، زميل-آكل
االستماعالطالب: يكّررون ما قدمها املدرس من األصوات املختلفة بعد-

اطقني بلغات أخرى (أسسه، مداخله، طرق تدريسه)، كلية الرتبية جامعة عني مشس، حممود كامل الناقة، تعليم اللغة العربية للن75
.138- 135ه، ص 1985م/1405
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يقدم املدرس أصوات اللغة العربية املتميزة، ويستمع الطالب إىل ما قدمها مث .3
يشريوها.

املدرس: استمع جيًدا، مث أشر األصوات املتميزة التالية!-
الكالم الفصيح.- املسرح الواسع، البيت الفسيح- املسجد الواسع

االستماعالطالب: يشريون ما قدمها املدرس من األصوات املختلفة بعد-
تدريب االستماع الثاني.ب
ويستمع (حرف اجليم) يف اجلملة املفيدة، أصوات اللغة العربيةيقدم املدرس.1

الطالب إىل ما قدمها مث يكّررها.
الطالباملدرس

ميل ضّد القبيحاجلميل ضّد القبيح اجل
ختسر األمةآلةهاجلختسر األمة آلةهاجل

يف اجلملة احلركات الطويلة واحلركات القصريةبغة العربيةأصوات الليقدم املدرس.2

ويستمع الطالب إىل ما قدمها مث يكّررها.املفيدة، 

الطالبالمدرس
أمام اجلامعةالربيدمكتب أمام اجلامعة الربيدمكتب 
يعمل نشيطًااخلادميعمل نشيطًا اخلادم

يف املسجديصلون املسلمونيصلون يف املسجد املسلمون
ويستمع الطالب بالتشديد يف اجلملة املفيدة، أصوات اللغة العربيةيقدم املدرس.3

إىل ما قدمها مث يكّررها.
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الطالبالمدرس

ةيّ مُت بالعربلّ تكة يّ مُت بالعربلّ تك
م رأيك !دّ قم رأيك ! دّ ق
مها بكالم بليغ !لّ كمها بكالم بليغ ! لّ ك

ج. تدريب االستماع الثالث
ويستمع الطالب إىل ما النصوص القصرية أو البسيطة باللغة العربية، يقدم املدرس. 

قدمها مث يكّررها.

: استمع جيًدا، مث عّرب مرًة ثانيًة !املدرس

الصوم

الصوم ركن عظيم من أركان اإلسالم اخلمسة، وقد جعله اهللا يف رمضان. 

لشهور، ألنه الشهر الذي فيه نزل القرآن الكرمي وفيه ورمضان شهر من أشرف ا

انتصر اإلسالم يف غزوة بدر ويف فتح مكة.

76: يقومون بتعبري النصوص شفويًا أو حتريريًا بعد االستماع.الطالب

76 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.
95 -92
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. أهداف تعليم مهارة االستماع4
تساعد آلةويتعلم املرء الستماع املعىن املتضمن ىف املعلومات. هذه احل

املستمع لالستماع اصطفائيا واختيار املعلومات املطابقة. ومؤشرة مهارة االستماع 

ال تكون القدرة على قبض كل كلمة بل تركيب املعلومات املقبوضة حىت يؤخذ 

هدف االتصال.

ا عليمال مراء أن أهم أهداف ت اللغة هو التدريب والسيطرة على فنو

راءة والكتابة. وإذا كان الكالم والكتابة األربعة، وهي االستماع والكالم، والق

نان استقباليان وإنتاجيان يف آن.فنان إنتاجيان، فإن االستماع والقراءة ف

فإذا أردنا أن نرتب هذه الفنون األربعة من حيث وجودها الزمين لدى 

الطفل يف إطار النمو اللغوي، جند أن االستماع شرط أساسي للنمو اللغوي 

ل يبدأ بعد الوالدة بعدة أيام يف التعرف على األصوات احمليطة بصفة عامة. فالطف

اية عامه األول تقريًبا يبدأ يف نطق الكلمات. ومع بداية التعليم يف  به، ويف 

املدرسة يستخدم حصيلة األصوات املسموعة لديه يف التعرف على الكلمات، 

77والتمييز بني أصوات الكلمات املكتوبة، فيقرأ ويكتب.

تعليم االستماع يف اللغة العربية:أهداف

.73، صاملرجع السابقعلي أمحد مذكور، تدريس فنون اللغة العربية، 77
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لةتعرف األصوات العربية ومتييز ما بينها من اختالفات صوتية ذات دآل.1

عندما تستخدم يف احلديث العادي وبنطق صحيح

تعرف احلركات الطويلة واحلركات القصرية والتمييز بينها.2

التمييز بني األصوات املتجاورة يف النطق.3

تشديد والتنوين ومتييزها صوتًياتعرف كل من التضعيف أو ال.4

إدراك العالقات بني الرموز الصوتية والرموز املكتوبة.5

االستماع إىل اللغة العربية دون أن يعوق ذلك قواعد تنظيم املعىن.6

مساع الكلمات وفهمها من خالل سياق احملادثة العادية.7

كلمة (املعىن إدراك التغيريات يف املعىن الناجتة عن تعديل أو حتويل يف بنية ال.8

االشتقاقي)

فهم استخدام الصيغ املستعملة يف اللغة العربية لرتتيب الكلمات تعبريًا عن .9

املعىن

فهم استخدام العربية للتذكري والتأنيث واألعداد واألزمنة واألفعال...اخل، .10

هذه اجلوانب املستخدمة يف اللغة من أجل توضيح املعىن
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ختلفة للثقافة العربيةفهم املعاين املتصلة باجلوانب امل.11

إدراك أن املدى الداليل للكلمة العربية قد خيتلف عن ذلك الذي تعطيه .12

78.أقرب كلمة يف لغة املتعلم الوطنية

أهمية مهارة االستماع.5

ا اإلنسان يف  لالستماع أمهّية كبرية يف حياتنا، إنه الوسيلة اليت لتصل 

يكتسب املفردات، ويتعّلم أمناط مراحل حياته األوىل باآلخرين، عن طريقه

اجلمل والرتكيب، ويتلقى األفكار واملفاهيم، وعن طريقه ايضا يكتسب املهارات 

إن القدرة على متييز األصوات شرط األخرى للغة، كالما وقراءة، وكتابة.

أساسى لتعلمها سواء لقراءته أو كتابته، كما أن االستماع اجليد ملا يلقى من 

منها والتفاعل ستفادةاالحىمن أفكار أمر البد منه لضمانمعلومات أو يطر 

دده. إن  معها. بل إن االستماع اجليد شرط حلماية اإلنسان من أخطاء كثرية 

األصم يعرتض يف حياته للكثري من األخطاء اليت ال يستطيع أن يدرك مصدرها 

79أو أن حيدد اجتاهها.

125-124صاملرجع اسابق.حممود كامل الناقة، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى (أسسه، مداخله، طرق تدريسه)، 78

163. م) ص1983( دار املعرفة، طرق تدريس اللغة العربية والرتبيدة الدينيةيوسف احلمادى وأخرون، 79
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ا اإلنسان يف م عن راحل حياته األوىل باآلخرين،إنه الوسيلة اليت اتصل 

ويتلقى األفكار طريقه يكتسب املفردات، ويتعلم أمناط اجلمل والرتاكيب،

وعن طريقه أيضًا يكتسب املهارات األخرى للغة، كالما وقراءة واملفاهيم،

وكتابة.

إن االستماع عامل هام يف عملية االتصال. فلقد لعب دائًما دورًا هاًما 

م والتعلم على مر العصور. لقد افرتض دائًما أن كل الطالب يف عملية التعلي

إذا طلب منهم ذلك. لكن -بكفاية-يستطيعون االستماع. وهم يستمعون 

هذه الفكرة تغريت أخريًا، فقد أثبتت الدراسات أن االستماع فن ذو مهارات  

80كثرية وأنه عملية معقدة حتتاج إىل تدريب وعناية.

املبكرة ضرورة االهتمام بتدريس االستماع بعد أن أثبتت الدراسات 

والتدريب على مهاراته املتنوعة، أصبح االستماع جزءًا رئيسًيا يف معظم برامج 

تعليم اللغات. فقد كشفت بعض هذه الدراسات أن الطالب يف املدرسة 

% 9% للقراءة، و16% من برنامج تعليم اللغة للحديث، و30خيصصون 

80 Acep Hermawan,Op.Cit,hlm. 130.
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ال تتضمن تدريبات فهم املسموع وال 81% لالستماع.45للكتابة، و

التدريبات األخرى أية مادة لغوية جديدة، وإمنا يتم االعتماد على املادة اليت 

جاءت يف احلوارات. وروعي يف تدريبات فهم املسموع التنوع والتدرج، فجاءت  

كما يلي:

تدريبات على مستوى الكلمة.أ

اجلملة والعبارةتدريبات على مستوى.ب

احلوارعلى مستوىتدريبات ج. 

الفقرةتدريبات على مستوىد. 

المؤشرات في االستماع . ه

لةتعرف األصوات العربية ومتييز ما بينها من اختالفات صوتية ذات دآل-

عندما تستخدم يف احلديث العادي وبنطق صحيح.

تعرف احلركات الطويلة واحلركات القصرية والتمييز بينها.-

املتجاورة يف النطق.التمييز بني األصوات-

.تعرف كل من التضعيف أو التشديد والتنوين ومتييزها صوتًيا-

م، ص 1981يونس وزميله: أساسيات تعليم اللغة العربية (الرتبية الدينية)، القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشر، فتحي علي 81
164.
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المفهوم اإلجرائي. و

تعليم األصوات العربية باستخدام وسيلة مسّجل الصوت مراحل التقدمي يف 

لرتقية مهارة االستماع هي:

قبل القيام بعملية التعليم.شرح املدرس أهداف التعليم ي.1

مث يكّررها، الطالب إىل ما قدمهاأصوات اللغة العربية ، ويستمعقدم املدرسي.2

باستخدام مسّجل الصوت، ت/ط–ه/ ح –أ/ع - ك/خمثل:

قدم املدرس متييزًا بني أصوات اللغة العربية املختلفة، ويستمع الطالب إىل ما ي.3

- َتلّ (- )َحوى- َهوى(- )َعِلْيم-أَلِْيم(- )َخرَّ - َكرَّ (قدمها مث يكّررها، مثل: 

مسّجل الصوت.باستخدام)،َطلّ 

أصوات اللغة العربية باحلركات الطويلة واحلركات القصرية، باستخدام قدم املدرسي.4

مسّجل الصوت ويستمع الطالب إىل ما قدمها مث يكّررها.

نص او بشكل احلوار باستخدام مسّجل أصوات العربية يف القدم املدرسي.5

ما قدمها مث يكّررها.الصوت، ويستمع الطالب إىل 

يتسآءل بني املدرس والطالب عن املادة اليت مسعوا من خالل مسّجل الصوت..6
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مسّجل الصوت.باستخدام أو احلواربالتقومي عن النصوصاملدرسيقوم.7

شفويًا أو حتريريًا بعد أو احلواربتعبري النصوص والطالب يقومون 

االستماع.

يستخلص املدرس املادة الدراسية..8

الدراسات السابقةز. 

فهي سّجلْت ومتْت مناقشتها يف ةهذا البحث قد قام به أيضا الطالب

آلةالدراسات العليا جبامعة شريف هداية اهللا اإلسالمية احلكومية جباكرتا. والرس

ا طالبة امسها نور حامدة يف السنة  امليالدية، وهي حبث جتريّيب 2004أعّد

الفصل الدراسّي الثاين يف قسم اللغة العربية بكلية وصفيٌّ مت إجراؤه يف طالب 

الرتبية والتعليم باجلامعة نفسها.

قدرة طالب الفصل الدراسّي الثاين يف آلةالرسوكان موضوع هذه 

ة املسموعة. ومشكلة حبث  اجلامعة املذكورة على متييز األصوات العربية املتشا

ة املسموعة. تتمثل يف صعوبة الطالب على متييز آلةالرس األصوات العربية املتشا
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وأما نتيجة البحث فهي أشارت إىل أن قدرة الطالب على متييز األصوات 

ة تكون يف درجة جيدة، وأن تلك القدرة هلا تأثري يف اإلمالء. العربية املتشا

وبناًء على هذا، فيمكن الباحث البيان بأن وجه اخلالف بني هذا البحث 

ة نور حامدة، يتمّثل يف متغّري البحث، كما يتمّثل وجه الشبه وبني حبث الطالب

ما يتعلقان بالقدرة على متييز األصوات العربية  بني هذين البحثني يف كو

ة، ةالباحث ليس بالقدرة على آلةو يف رساملتشا متييز األصوات العربية املتشا

ة وأهداف األخر لرتقية احلركات الطويلة والقصري متييزفقط، ولكّن بالقدرة على

ويف نوعية البحث، ويف غريها من األمور. لدى الطالب مهارة االستماع

وإذا كان األمر كما وصف الباحث فيما يتعلق بالرسالتني اجلامعيتني، 

فاستطاع الباحث هنا القول  بأن هذا البحث العلمّي الذي سيجريه الباحث؛ 

جلديٌر بإجرائه يف جمال هذا املوضوع.
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فرضية البحثح. 
Ha ل الصوتتسجيوسيلةاستخدامباألصوات: تعليم(Sound

record)ىف ترقية مهارة اإلستماع لدى الطالب على آلةفع

.املدرسة العالية مبعهد املنّورة بكنبارو

Ho : ل الصوتتسجيوسيلةاستخدامباألصواتتعليم(Sound

record) إلستماع لدى الطالب ىف مهارة اترقية على آلةفعغري

.املدرسة العالية مبعهد املنّورة بكنبارو


