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وحدة مقرتحت فً انهغت انعزبيت قائمت عهً تكامم األنشطت املتدرجت 
 واألنشطت انثابتت نتنميت مهاراث االستماع ندي تالميذ

 انصف اخلامس االبتدائً 

 هدورىمحمدىزودانىمحمدىعبدالنبى

 مقدمت:
واتجاًهػػا قوًيػػا نحػػو الجػػودة  يػػاديفالمتغيػػرات وتحػػوالت فػػى شػػتى يشػػود العصػػر الحػػالى 

والتميػػز فػػى األداما ممػػا دفػػع المجتمعػػات الناميػػة والمتقدمػػة ولػػى االهتمػػاـ بنوعيػػة ومسػػتوى 
ومحتوى ما يقدـ ألبنائوػا مػف تعمػيـ بمػا يت ػمنن مػف نظػـ وبػرام، ومنػاه،  فقػد حػاف وقػت 

ة المػػدى الػػتعمـ الػػذى يسػػمغ بصػػيادة نوػػ، جديػػد لمتعمػػيـ فػػى  ػػوم عهػػداؼ وسػػتراتيجية بعيػػد
وػػة لمتغييػػر مػػف  تسػػمغ لممجتمعػػات بمواكبػػة تمػػؾ الط ػػرةا ذا كػػاف المجتمػػع هػػو القػػوة الموجي وا 

خالؿ رسـ األهداؼ والسياسات  فإف التربية هى عداة المجتمع األساسية لتحقيػؽ ذلػؾ  مػف 
خالؿ ما تقدمن لألفراد مف معارؼ وموارات وخبرات تساند هذا التغييػر وتدعمػن  فالوظي ػة 

سػية لمتربيػة هػى وعػػداد ا نسػاف لمحيػاة  عى عف يعػيش ويتكيػػؼ مػع مجتمعػنا ومػف ثػػـ األسا
فيجػػب عمػػى المدرسػػة عف تػػوفر لوػػـ فرصػػة المػػرور بخبػػرات تعميميػػة واقعيػػة تسػػاعد  عمػػى 

وهنػػاؾ اكتسػػاب العديػػد مػػف الموػػارات  التػػى تمكنػػن مػػف حسػػف التواصػػؿ والت ػػاهـ مػػع ديػػر  
كانػػػت الحاجػػػة ولػػػى تنميػػػة موػػػارات هػػػذا المنطمػػػؽ  ومػػػفمواقػػػؼ كثيػػػرة يتعػػػرض لوػػػا المػػػتعمـ 

 االستماع لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائى. 

 :انبحثمشكهت 
االسػػػتماع لػػػدى تالميػػػذ الصػػػؼ الخػػػامس موػػػارات  تتمثػػػؿ مشػػػكمة البحػػػث فػػػى  ػػػعؼ

 .االبتدائى

     سؤال انبحث:
 ما موارات االستماع الالزمة لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائى؟ -
الوحػػػدة المقترحػػػة فػػػى المغػػػة العربيػػػة القائمػػػة عمػػػى تكامػػػؿ األنشػػػطة المتدرجػػػة  مػػػا صػػػورة -

 واألنشطة الثابتة فى تنمية موارات االستماع الالزمة لمصؼ الخامس االبتدائى ؟
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 حدود انبحث:
 موارات االستماع الالزمة لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائى. -
 تدرجة واألنشطة الثابتة.تصميـ الوحدة القائمة عمى تكامؿ األنشطة الم -

 هدف انبحث:
هػػػػدؼ البحػػػػث ولػػػػى اسػػػػتخالص قائمػػػػة بموػػػػارات االسػػػػتماع الالزمػػػػة لتالميػػػػذ الصػػػػؼ 

 .الخامس االبتدائى

 أهميت انبحث:
قػػد ي يػػد هػػذا البحػػث فػػى ا سػػواـ فػػى تحديػػد موػػارات االسػػتماع لػػدى تالميػػذ الصػػؼ 

ار معممػػى المغػػة العربيػػة ولػػى توجيػػن عنظػػالخػػامس االبتػػدائىا لقياسػػوا وتنميتوػػا بعػػد ذلػػؾ  و 
 ػػػػرورة االهتمػػػػاـ باألنشػػػػطة المتدرجػػػػة واألنشػػػػطة الثابتػػػػة كإسػػػػتراتيجيات مناسػػػػبة لم ػػػػروؽ 

 .والميوؿ والحاجات المختم ة لمتالميذ

 مصطهحاث انبحث:
 االستماع: 

( بأنػػنإ ودراؾ  وفوػػـ  وتحميػػؿ  وت سػػير  وتطبيػػؽ  :<  <800وعرفػػن لعمػػى مػػدكور  
 ونقد  وتقويـ وهذا يت ؽ مع األهمية العظيمة التى ععطاها اهلل لطاقة السمع. 

 األنشطة المتدرجة:   
هػى عنشػػطة متدرجػػة ومختم ػػة المسػػتويات  تسػتخدـ عنػػدما يكػػوف هنػػاؾ تالميػػذ تختمػػؼ 

عو المواريػػػػة  بحيػػػػث يمكػػػػف عف يبػػػػدع كػػػػؿ تمميػػػػذ مػػػػف النشػػػػاط المالئػػػػـ مسػػػػتوياتوـ المعرفيػػػػة 
لمسػػتوا  المعرفػػى عو الموػػارى  ويتػػدرج فػػى األنشػػطة وفػػؽ سػػرعتن ليصػػؿ فػػى النوايػػة ولػػى 

 (8== 8079مستوى متميز. لعمانى عبد المقصود  
 األنشطة الثابتة:

و، هػػػى عنشػػػطة عساسػػػية ومحوريػػػة يصػػػمموا المعمػػػـ فػػػى  ػػػوم عهػػػداؼ ومحتػػػوى المػػػن
المقرر ليقـو بوػا جميػع التالميػذ  ولكػؿ نشػاط مػف هػذ  األنشػطة عهػداؼ وا ػحة ومحػددة  
وُيراعػػى فػػى تصػػميموا عف تتنػػوع فػػى عنواعوػػا لتناسػػب احتياجػػات التالميػػذ المختم ػػة. وهػػذ  
األنشػػطة لوػػا صػػ ة االسػػتمراية  عى ليسػػت نشػػاط يكممػػن التمميػػذ فػػى ب ػػع دقػػائؽ  لكنػػن قػػد 
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ية ويمكف لمتمميػذ العمػؿ فػى هػذ  األنشػطة بم ػرد  عو مػع بعػض يستكممن فى حصص متتال
 ( .;79  ص<800الزمالم. لكوثر كوجؾ وآخروف  

ويتـ االعتماد عمػى تكامػؿ األنشػطة المتدرجػة واألنشػطة الثابتػة بصػورة محوريػة حيػث 
وف هنػػاؾ عكثػػر مػػف وسػػتراتيجية لعػػرض النشػػاط وهنػػاؾ عػػدة خطػػوات ل ػػماف نجػػاح تكامػػؿ 

 درجة واألنشطة الثابتة منواإاألنشطة المت
 تحديد جمسات تمويدية لتعريؼ التالميذ با ستراتيجية وعهدافوا.-

 توفير معمومات وا حة ودقيقة قبؿ البدم فى وجرامات تن يذ النشاط.-

 وتاحة ال رص لمتالميذ فى اختيار وممارسة األنشطة المتدرجة.-

 ـ األمرمالحظة التالميذ فى عثنام العمؿ والتدخؿ وذا لز -

 مشاركة التالميذ فى تحمؿ مسؤلية النظاـ وا لتزاـ بالقواعد المت ؽ عميوا داخؿ ال صؿ.-

 منهج انبحث:
اعتمدت الباحثة عمى المنو، الوص ى التحميمي مف خالؿ مراجعػة األدبيػات والبحػوث 

 . والدراسات السابقة التى تناولت بنام وحدة مقترحة  وموارات االستماع

 وإجزاءاته:خطىاث انبحث 
 تناوؿ البحوث والدراسات السابقة واألدبيات التربوية ذات الصمة بمو وع الدراسة.-7
مػػف خػػالؿ اطػػالع الباحثػػة موػػارات االسػػتماع لتالميػػذ الصػػؼ الخػػامس االبتػػدائى تحديػػد -8

 عمى البحوث والدراسات السابقة واألدبيات التربوية ذات الصمة بمو وع الدراسة.

موػػارات االسػػتماع وعػػداد قائمػػة مبدئيػػة السػػتطالع آرام السػػادة الخبػػرام والمحكمػػيف فػػى -9
 .لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائى 

جػػرام التعػػديالت الالزمػػة فػػى  ػػوم -: عػػرض القائمػػة عمػػى السػػادة الخبػػرام والمحكمػػيف وا 
 آرائوـ.

 .الخامس االبتدائىالخروج بالقائمة النوائية لموارات موارات االستماع لتالميذ الصؼ -;

 وعادة بنام وصيادة الوحدة الدراسية.->
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تصميـ وحدة مقترحة فى المغة العربية قائمػة عمػى تكامػؿ األنشػطة المتدرجػة واألنشػطة -=
 الثابتة فى  وم المعايير التى تـ تحديدها.

 تناول البحوث والدراسات السابقة واألدبيات التربوية ذات الصلة بموضوع الدراسة:
 االستماع: مفهوم

( بأنػػػنإ عمميػػػة ونسػػػانية مقصػػػودة  0<  8000عرفػػػن لرشػػػدى طعيمػػػة  محمػػػد منػػػاع  
تسػػتودؼ وكسػػاب المعرفػػة  حيػػث تسػػتقبؿ فيوػػا األذف بعػػض حػػاالت التواصػػؿ المقصػػودة  
وتحمؿ فيوا األصوات  وتشتؽ معانيوا مف خالؿ الموقؼ الذى يجرى فين الحػديث  وسػياؽ 

ؼ السػػابقة لم ػػرد  ثػػـ تكػػوف عبنيػػة المعرفػػة فػػى الػػذهف مػػف الحػػديث ن سػػن  والخبػػرات والمعػػار 
 خالؿ االستماع المعتمد عمى االنصات  وعدـ التشتت  والتركيز عمى المسموع.

( بأنػػػنإ موػػػارة لغويػػػة 88  ;800وعرفػػػن لعبػػػد الػػػرحمف الوامشػػػى  وفػػػائزة العػػػزاوى  
ئ مسػموع  بقصػد تمارس فى عدمب الجوانب التعميمية  ترمى ولى انتبػا  المتعممػيف عمػى شػ

 فومن والت اعؿ معن  لتنمية الجوانب المعرفية  والوجدانية والموارية.
( بأنػػنإ ودراؾ  وفوػػـ  وتحميػػؿ  وت سػػير  وتطبيػػؽ  :<  <800وعرفػػن لعمػػى مػػدكور  

 ونقد  وتقويـ وهذا يت ؽ مع األهمية العظيمة التى ععطاها اهلل لطاقة السمع.
فوػػـ الكػػالـ  عو االنتبػػا  ولػػى شػػئ مسػػموع  ( بأنػػنإ;=  :800وعرفػػن لحسػػف شػػحاتة  

مثػػؿ االسػػتماع ولػػى متحػػدث  بخػػالؼ السػػمع الػػذى هػػو حاسػػة وآلتػػن األذف  ومنػػن السػػماع 
وهو عممية فسيولوجية يتوقؼ حدوثوا عمى سالمة األذف  وال يحتػاج ولػى وعمػاؿ الػذهف عو 

 االنتبا  ولى مصدر الصوت.
االتصةا  الشةىوف فةى اللغةةه ولة  فاالستماع هو الجانب االستقبالى من عمليةة 

أنواع عديدة مث : االستماع اليقظه واالستماع التحليلىه واالستماع من أج  المتعة 

والتقديره واالستماع من أج  الحصو  على المعلومةا،ه واالسةتماع النا.ةد.اأمانى 

 (190ه 3102عبد المقصوده 

 أهمية االستماع:
ولتبياف عهمية االسػتماع تربوًيػا  فإنػن يمكػف مالحظػة عف قػاموس الط ػؿ المغػوى 
يعتمد عمين  وذلؾ فى فترة ما قبؿ المدرسة فحينما يستمع الط ؿ لكالـ مف يحيطوف 
بن  ويت اعؿ مع هذا الكالـ  تػزداد خبراتػن  وتتنػوع عفكػار   وتُنمػى األل ػاظ والتراكيػب 

تعد عنصًرا ويجابًيا وفعااًل فى اكتساب الط ؿ لمغة   لدين  كؿ هذ  الخبرات المتنوعة
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ذا تمكف الط ؿ مػف موػارات المغػة المختم ػة يمتمػؾ األداة ال عالػة التػى لتعمػؿ عمػى  وا 
  ;800تقدمػػػػن  وبخاصػػػػة فػػػػى بقيػػػػة المػػػػواد الدراسػػػػية األخػػػػرى لمصػػػػط ى رسػػػػالف  

70=) 
ودخػػاؿ  –داخػػؿ حجػػرة ال صػػؿ  –ومػػف خػػالؿ موػػارة االسػػتماع يسػػتطيع التمميػػذ 

وتعمػػػػـ الكثيػػػػر مػػػػف الم ػػػػردات والصػػػػيل والقواعػػػػد المغويػػػػة  ليكػػػػوف حصػػػػيمتن المغويػػػػة 
وال كريػػػة التػػػى تسػػػاعد  بنػػػام شخصػػػيتن وصػػػقموا بػػػالخبرات والمعمومػػػات التػػػى تنمػػػى 
الجوانػػػب العمميػػػة وال كريػػػة لديػػػنا حيػػػث عف موػػػارة االسػػػتماع مرتبطػػػة ارتباًطػػػا وثيقًػػػا 

عـ الت كيػػر وال وػػـ مًعػا  ف ػػاًل عػػف عف لالسػػتماع بػالت كير  ألف االسػػتماع ال عػػاؿ يػد
دور  االجتمػػػاعى والح ػػػارى فػػػنحف ا ف فػػػى عصػػػر يعتمػػػد اعتمػػػاًدا كبيػػػًرا فػػػى كػػػؿ 
خصائصػػػن وسػػػماتن عمػػػى االسػػػتماع لمػػػا لػػػن مػػػف دور موػػػـ فػػػى تواصػػػؿ ال ػػػرد مػػػع 
ا خػػريف ومسػػاعدتن عمػػى التكيػػؼ والتوافػػؽ مػػع كػػؿ مػػا يحػػيط بػػن مػػف متغيػػرات هػػذا 

عكثر موارات المغة استخداًما فى الحياة حيث عف المرم يسػتمع  ػعؼ  العصر. فوو
ما يتحدث وعربع ع عاؼ عكثر مما يقرع وخمس ع ػعاؼ عكثػر ممػا يكتػب ومػف هنػا 

 (?8إ90  :800تظور الحاجة ولى عهمية االستماع لثنام عبد المنعـ  
هػػذ   ولألهميػػة التػػى تتمتػػع بوػػا موػػارة االسػػتماع  يجػػب عف نػػدرب التالميػػذ عمػػى

الموارة فى سػف مبكػرة حتػى يتعػودوا عمػى ذلػؾ  ومػف ثػـ تعطػيوـ هػذ  الموػارة القػدرة 
عمى تصػور األفكػار مػف خػالؿ األل ػاظ المنطوقػة مػف قبػؿ التحػدث  وبالتػالى القػدرة 
عمى تصوير هذ  األفكار وطرحوا والتعبير عنوػا  سػوام عكػاف ذلػؾ شػ اهة عـ كتابػة 

 (8?  ;800لزكريا وسماعيؿ  
 االستماع: أنواع

تعػػػددت كتابػػػات البػػػاحثيف المتخصصػػػيف حػػػوؿ االسػػػتماع  فقػػػد ذكػػػر االسػػػتماع 
االستمتاعى  واالستماع الوامشى والتحميمى  والناقد عو التػذوقى  وال عػاؿ عو الػذكى  
واالسػػػػتماع الوػػػػادؼا وفيمػػػػا يمػػػػى تو ػػػػيغ مػػػػوجز لوػػػػذ  األنواعلثنػػػػام عبػػػػد المػػػػنعـ  

 (إ90-97  :800
هذا النوع مف االستماع يودؼ ولى المتعة واالنسجاـ بالمادة  االستماع االستمتاعى:

المسػػموعة  ومنػػن يسػػتجيب المسػػتمع اسػػتجابة تامػػة عػػف ردبػػة وتقبػػؿ لمموقػػؼ الػػذى 
يجرى فين االستماع ويحتاج هذا النوع ولى الجمسػة المريحػة  والجػو المالئػـ  ويمكػف 

دة شػػعرية عو روايػػة عف يكػػوف المسػػتمع وليػػن فػػى هػػذا المجػػاؿ لحنػػا موسػػيقيا عو قصػػي
شيقة تمقى بطريؽ مؤثرة ين عؿ بوػا المسػتمع ويسػتجيب لوػا خاصػة وذا كانػت حاممػة 
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لمقيـ والمبادئ السامية وهذا النوع مػف االسػتماع ال يبػذؿ فيػن المسػتمع مجوػوًدا ل وػـ 
دراؾ ما يسمعن بشكؿ كبير كاالستماع الناقد عو التحميمى ولكنن يقدر ما يسمع.  وا 

إ هػػػو اسػػػتماع ديػػػر مركػػػز عو ديػػػر مػػػؤثر انتشػػػر بكثػػػرة بسػػػبب امشتتتىاالستتتتماع اله
وسػػػائؿ ا عػػػالـ  وتكثػػػر فيػػػن المشػػػتتات وال عف عثػػػار  ليسػػػت  ػػػار   وهػػػذا النػػػوع مػػػف 
االستماع يشترط فين لجذب المستمع ولين عف تكوف المادة المسموعة منتقاة مع وعى 

يػػػػؽ ولقػػػػائوـ كػػػػاؼ بصػػػػحتوا المغويػػػػة واختيػػػػار متحػػػػدثيف ذوى تػػػػأثير فعػػػػاؿ عػػػػف طر 
والمستمع فى االستماع الوامشى ال يركػز عمػى الم ػوف المعرفػى لممػادة المسػموعة 
بؿ عمػى األشػيام الوامشػية مثػؿ طريقػة تحػدث المػتكمـ وشػكمن وهيئتػن دوف م ػموف 
الحػػػػديث  عو عنػػػػدما يكػػػػوف ال ػػػػرد منومكػػػػا فػػػػى نشػػػػاط مػػػػا ويسػػػػتمع بطريقػػػػة هامشػػػػية 

 لمموسيقى مثال. 

ذا النوع مف االستماع يحتؿ مكانن عندما ي كػر المسػتمع فيمػا ه االستماع التحليلى:
استمع ولين مف المتحدث  وتكػوف الرسػالة والمو ػوع  ػد خبرتػن الشخصػية وعندئػذ 
يأخػػػذ المسػػػتمع فػػػى تحميػػػؿ ماسػػػمع ومػػػا يسػػػمع فػػػى هػػػذا النػػػوع يتطمػػػب مػػػف ال ػػػرد عف 

رت وليػػن  يشػػترؾ بػػالحوار عو ا جابػػة عمػػى سػػؤاؿ يوجػػن وليػػن عو ين ػػذ تعميمػػات صػػد
ويتطمػػػب عيً ػػػا اليقظػػػة واالنتبػػػا  والدقػػػة فيمػػػا يسػػػتمع وليػػػن لمتعػػػرؼ عمػػػى محتويػػػات 
الرسػػػالة المسػػػموعة  وتحديػػػد النقػػػاط التػػػى تتطمػػػب وي ػػػاح عو ت سػػػير مػػػف المتحػػػدث 
والتعػػػػرؼ عمػػػػى لغػػػػة الحػػػػديث ومعػػػػانى الكممػػػػات وتحديػػػػد األفكػػػػار الرئيسػػػػة وال رعيػػػػة 

 لممو وع المستمع ولين.

ويقصػػػد بػػػن التعامػػػؿ مػػػع مػػػا يسػػػمع بػػػذكام وعاط ػػػة  د أو التتتتذو ى:االستتتتماع النا تتت
وتذوؽ  وهو يمثؿ المستوى األعمى الذى تتداخؿ فين المستويات المعرفية والعاط ية 
بػػدام  لالسػػتماع وهػػو اسػػتماع يقػػوـ عمػػى عسػػاس المناقشػػة لمػػا سػػمع مػػف المتحػػدث وا 

قة لديػػن فػػى المو ػػوع الػػرعى فيػػن بحياديػػة ومنطقيػػة فػػال يتحيػػز مػػف البدايػػة لخبػػرة سػػاب
قبػؿ اسػتجالم الحقيقػة  والت سػػير وفػؽ دػرض المػتكمـ منػػن  ونظػر لػذلؾ يتطمػب هػػذا 
النػوع مػف المسػػتمع االنتبػا  واليقظػة والتركيػػز واالنتبػا  كميػا لمػػا يسػمع واسػت ادتن ممػػا 
يسػػػمع وفومػػػن لممتحػػػدث فومػػػا واعيػػػا فػػػال ينخػػػدع بعبػػػارات معينػػػة عو طريقػػػة عػػػرض 

عػػػاالت ي ػػػي وا المتحػػػدث عمػػػى مػػػا يقولػػػن. وهػػػذا النػػػوع مػػػف خاصػػػة عو مشػػػاعر وان 
االستماع يتطمب عف يبيف مواطف ال ػعؼ وعسػبابوا وكي يػة عالجوػا  ومػواطف القػوة 
وكي يػػة ومػػدادها بمزيػػد مػػف القػػوة  فالمسػػتمع البػػد عف يقػػوـ بعمميػػة تشػػخيص وعػػالج 

 لمكالـ الذى استمع ولين. 
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عػػاؿ عو الػػذكى يتطمػػب مسػػتمعا واعيػػا ذكيػػا االسػػتماع ال  االستتتماع الفعتتال أو التتذ ى:
وهػػذا النػػوع مػػف االسػػتماع يتطمػػب عيً ػػػا مػػف المتحػػدث لالمرسػػؿ( عف يعػػد مو ػػػوع 
الرسػػالة وعػػداًدا جيػػًدا وعف يصػػوغ كالمػػن صػػيادة سػػومة مناسػػبة  وعف ينطػػؽ الكممػػات 
نطقا سميما وعف يتحدث عماـ المستمعيف بثقة وثبات وعف يمقى العبارات بو ػوح وعف 

 عى ميوؿ المستمعيف لمرسالة وخبراتوـ.يرا

االسػػتماع الوػػادؼ يقصػػد بػػن اسػػتماع ال ػػرد بغيػػة الوصػػوؿ ولػػى  االستتتماع الهتتاد :
تحقيػػؽ عهػػداؼ محػػددة ممػػا يتطمػػب تركيػػًزا قوًيػػا لالنتبػػا  كمػػا يوػػدؼ هػػذا النػػوع مػػػف 
االسػػػػػتماع ولػػػػػى الحصػػػػػوؿ عمػػػػػى المعمومػػػػػات واكتسػػػػػاب المعػػػػػارؼ وتػػػػػذكر مػػػػػا قيػػػػػؿ 

  ومػف واستبقائوا فى الذاكرة عطػوؿ مػدة ممكنػن مػع اسػتمرار جمػع معمومػات و ػافية
صػػور  االسػػتماع ولػػى المعمػػـ فػػى قاعػػات وفصػػوؿ الدراسػػة واالسػػتماع ولػػى األخبػػار 
لقػػػػػام التعميمػػػػػات  ويتطمػػػػػب هػػػػػذا النػػػػػوع مػػػػػف  المومػػػػػة  عو فػػػػػى مواقػػػػػؼ التوجيوػػػػػات وا 
االسػػػتماع دقػػػة وا ػػػحة فػػػى التركيػػػز وال وػػػـ كمػػػا يتطمػػػب مػػػف المسػػػتمع االنتبػػػا  ولػػػى 

ار بع ػػػوا بػػػبعض  وتنظػػػيـ الحقػػػائؽ المػػػادة المسػػػموعة لالنتقػػػام منوػػػا  وربػػػط األفكػػػ
 وتصني وا  وبياف ما هو حقيقة وما هو رعى.

 أهدا  االستماع:
وذا كاف تعريؼ الودؼ المناسب لوذا المقاـ هو عنػن تغيػر سػموكى لغػوى  نتوقػع 
حدوثن مف المتعمـ  نتيجن لمرور  بخبرات لغوية  وت اعمن مع مواقؼ تعميمية معينة  

رورة تحديد هذ  األهداؼ عو التغيػرات بطريقػة وا ػحة  فإف هذا التعريؼ يتطمب  
بحيػػػث يمكػػػف اختيػػػار المحتػػػوى التعميمػػػى المناسػػػب لوػػػا  كمػػػا يمكػػػف اختيػػػار عنسػػػب 
طرائػؽ التػدريس وعسػػاليبوا  وعنسػب طرائػؽ التقػػويـ التػى تسػاعد عمػػى تحقيقوػا  وبنػػًام 
عمػػػػى مػػػػا سػػػػبؽ فػػػػإف مخططػػػػى بػػػػرام، التواصػػػػؿ المغػػػػوى التػػػػى يجػػػػب عف تعنػػػػى بوػػػػا 
المدرسة  يخصوف برام، االستماع بحظ وافر مف األهداؼ التػى مػف عهموػا مػا يمػى 

(  777  ;800(  لمصػػػط ى رسػػػالف  8<-0<  8000لرشػػػدى طعيمػػػة  محمػػػد منػػػاع  
   (إ?<-<<  <800لعمى مدكور  

 تنمية قدرة التالميذ عمى اختزاف ما يستمعوف ولين واسترجاعن عند الحاجة.-

 المشاركة االيجابية فى الحديث. تنمية قدرة التالميذ عمى-

 تنمية قدرة التالميذ عمى التمييز بيف األفكار الرئيسة والثانوية.-

 تنمية قدرة التالميذ عمى حسف متابعة الحديث وجوانبن.-
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 تنمية القدرة عمى تتبع المسموع  والسيطرة عمين بما يتناسب مع درض المستمع.-

 اجتماعية وتربوية مومة.درس عادة ا نصات بإعتبارها قيمة -

كماؿ الحديث فيما لو سكت.-  عف تنمو لديوـ القدرة عمى توقع ما سيقولن المتكمـ وا 

عف يكونوا قادريف عمػى الحكػـ عمػى صػدؽ محتػوى المػادة المسػموعة  فػى  ػوم المعػايير -
 المو وعية التى تتمثؿ فى الخبرة الشخصية. 

 مهارات االستماع:
ساسػػػية  تنػػػدرج تحتوػػػا موػػػارات فرعيػػػة  وهػػػى تختمػػػؼ مػػػف لعمميػػػة االسػػػتماع موػػػارات ع

مرحمػػػة تعميميػػػة لمرحمػػػة تعميميػػػة عخػػػرى  وتتطمػػػب هػػػذ  الموػػػارات جوػػػًدا بػػػدنيا وعقميػػػا مػػػف 
المستمع   فالتدريب المنظـ عمى موارات االستماع عمر  رورى لتالميػذ الصػ وؼ األولػى 

ع  كػػاف مسػػتمًعا جيػػًدا وقارًئػػا مػػف التعمػػيـ  وكممػػا امتمػػؾ التمميػػذ عػػدًدا مػػف موػػارات االسػػتما
جيػػًدا  وينبغػػى عف يبػػدع المعمػػـ مػػع المسػػتويات الػػدنيا فػػى االسػػتماع  ويقػػود تالميػػذ  بالتػػدري، 
ولى المستويات العميا  وذلؾ بتويئة المنػاخ الن سػى المالئػـ لالسػتماع فػى ال صػؿ  وتشػجيع 

نػػد قػػرامة النصػػوص التالميػػذ عمػػى االسػػتماع لمكممػػات الجديػػدة  وتويئػػة فػػرص االسػػتماع ع
 الجديدة  مع تو يغ التشابن واالختالؼ فى عصوات الكممات والحروؼ. 

إ ( ستتتة مهتتارات رةيستتية ل ستتتماع الفعتتال 90  2002و تتد حتتدد  علتتى متتد ور  
 -الت كيػػػر االسػػػتنتاجى  -اسػػػتخالص ال كػػػرة الرئيسػػػة  -التصػػػنيؼ  -لالتمييػػػز السػػػمعى. 

 ى(تقويـ المحتو  -الحكـ عمى صدؽ المحتوى 
( أبتترز مهتتارات االستتتماع  25  2000و تتد حتتدد  رشتتدة طعيمتتة  محمتتد منتتاع  

يسةةتم   - يتبػع التعميمػات الشػػ وية -إ ليتػػذكر تتػابع الت اصػػيؿ الجيتتد ينب تى أن فالمستتم 

 -يسػتمع لألفكػػار الرئيسػػة  -يحمػػؿ وينقػد مػػا يقػػاؿ  -يسػتمع لمت اصػػيؿ  -مػا بػػيف السػػطور 
 الحقيقة مف الخياؿ(.يميز  -يستمع بتذوؽ وابتكار 

( أبتترز مهتتارات االستتتماع  متتا 112-111  2005 متتا حتتدد  مصتتطفى رستت ن  
اسػػتخالص األفكػػار الرئيسػػة مػػف المػػادة  -لالتمييػػز بػػيف الكممػػات المػػذكرة والمؤنثػػة  يلتتى :

وتباع التعميمػات الشػ وية  -استنتاج معانى الكممات دير المألوفة مف السياؽ  -المسموعة 
 ودراؾ العالقات بيف األفكار وتنظيموا( -ف الحقيقة والخياؿ والرعى التمييز بي -
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 ( أبترز مهتارات االستتماع الرةيستة:32:33  2004و د حددت  ثناء عبد المتنعم  

 -نقػػػػد الكػػػػالـ وتقويمػػػػن وتذوقػػػػن  -التوسػػػػع فػػػػى فوػػػػـ المسػػػػموع وتحميمػػػػن  -لفوػػػػـ المعنػػػػى  
 االستجابن العاط ية لمو وع المسموع (.

 فى تنمية مهارة االستماع:  دور المعلم
 –بصػ ة عامػة  –لكى يكوف تدريس معمػـ المغػة العربيػة تدريًسػا فعػااًل فػى فنػوف المغػة 

البػػػد عف تكػػػوف عوال موػػػارة التالميػػػذ فػػػى االسػػػتماع جيػػػدة  ألف هػػػذ  الموػػػارة تػػػؤثر فػػػى نمػػػو 
وتوظيػػػؼ فنػػػوف المغػػػة األخػػػرى  بػػػؿ فػػػى المػػػواد األخػػػرىا وهػػػذا يتطمػػػب مػػػف المعمػػػـ القيػػػاـ 

 (:9إ99  :800لثنام عبد المنعـ   :باألدوار التالية
 وثارة وعى التالميذ بأهمية االستماع. -

لمتالميػػػذ لمقيػػػاـ بأنشػػػطة وخبػػػرات تثيػػػر ردبػػػتوـ لالسػػػتماع داخػػػؿ وخػػػارج وتاحػػػة ال ػػػرص  -
 ال صؿ.

تنبيػن التالميػذ ولػى  ػرورة تػذكر الخبػػرات السػابقة لػديوـ وربطوػا بػالخبرات الجديػدة التػػى  -
 يكتسبونوا مف خالؿ االستماع.

تػػػػدريب التالميػػػػذ عمػػػػى عنػػػػواع االسػػػػتماع  حيػػػػث عف هػػػػذا التنػػػػوع ال يشػػػػعرهـ بالممػػػػؿ عو  -
 ل يؽ.ا

 التخطيط لدروس االستماع تخطيًطا جيًدا. -

 عف يويئ لتالميذ  امكانات االستماع الجيد مثؿ وبعادهـ عف مصدر التشتت. -

 تدريب تالميذ  عمى تدويف المالحظات عثنام االستماع وكتابة ممخص لما سمعو . -

 والمرئية. تدريب تالميذ  عمى كي ية التقاط األخبار مف وسائؿ ا عالـ المسموعة -

عف يختػػار المعمػػـ مػػف النصػػوص المغويػػة مػػا يميػػؿ وليػػن تالميػػذ  ليجعػػؿ خبػػرات االسػػتماع  -
 لديوـ ممتعة.

   عف يحدد لتالميذ  نوع الموارات المراد تنميتوا لديوـ. -
 أساليب تنمية مهارات االستماع:

 وآدابن مف خػالؿيمكف لمعمـ المغة العربية وكساب تالميذ  موارات االستماع المختم ة 
كسػػاب التالميػػذ موػػارات الخػػط  مواقػػؼ متعػػددة  فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ عنػػد تػػدريس ا مػػالم وا 
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العربػػػى  يقػػػػرع المعمػػػػـ القطعػػػػة عو النمػػػػوذج الكتػػػػابى  ويطمػػػػب المعمػػػػـ مػػػػف التالميػػػػذ االنتبػػػػا  
والتركيػػز لمػػا يسػػتمع وليػػن  ويوجػػن ولػػيوـ مجموعػػة مػػف األسػػئمة  وعيً ػػا فػػى حصػػص القػػرامة 

توظيؼ النص القرائى فػى وكسػاب التالميػذ موػارات االسػتماع بغػرض ال وػـ واالسػتماع يتـ 
الناقػػػػد  ومػػػػف بػػػػيف المناشػػػػط األخػػػػرى التػػػػى ُتكسػػػػب المػػػػتعمـ موػػػػارات االسػػػػتماع  مطالبػػػػة 
المتعممػػيف بعػػد دخػػولوـ ال صػػؿ وعػػادة وتمخخػػيص نصػػوص ُعلقيػػت فػػى ا ذاعػػة المدرسػػية  

عادت وػػػا لمعرفػػػة مػػػدى قػػػدرتوـ عمػػػى اسػػػتيعاب تسمسػػػؿ وعيً ػػػا سػػػرد قصػػػة عمػػػى التالميػػػذ وا 
األحػػػػداث ومعايشػػػػة شخصػػػػياتوا  عو تغييػػػػر المعمػػػػـ فػػػػى كممػػػػات بعػػػػض األناشػػػػيد المحببػػػػة 
لمتالميػػذ  وبعػػد االسػػتماع وليوػػا يطمػػب المعمػػـ مػػنوـ تعيػػيف الخطػػأ فيوػػا وتصػػحيحوا  وذلػػؾ 

ض مشػاهير لتعويدهـ الدقة وحسف ا صغام  عو يتـ عرض بعض التسػجيالت القرآنيػة لػبع
القرام  ثـ مطػالبتوـ بتعيػيف صػاحب الصػوت  وفػى هػذا اختبػار لمدقػة فػى تمييػز األصػوات 

 (>77-;77  ;800وطريقة األدام. لمصط ى رسالف  
 الدراسات التى اهتمت بمهارات االستماع:

هػدفت الدراسػة ولػى تنميػة موػارات االسػتماع لػدى : 2003دراسة هدة محمد ه لى 
لػػى مػػف التعمػػيـ االبتػػدائى عػػف طريػػؽ عػػدد مػػف المػػداخؿ التدريسػػية مثػػؿ تالميػػذ الحمقػػة األو 
 تمثيؿ األدوار.......( –المناقشة  -لحؿ المشكالت

هدفت ولى اقتراح برنام، لتنمية موارات االسػتماع : 2003دراسة هدة عبد الرحمن 
ؾ نمػًوا فػى وتوصػمت الدراسػة ولػى عف هنػا –القابميف لمتعمـ  -لدى التالميذ المتخم يف عقمًيا 

اكتسػػػاب التالميػػػذ المتخم ػػػيف عقمًيػػػا لموػػػارات االسػػػتماع  وتػػػـ التحسػػػف فػػػى متوسػػػط درجػػػات 
 %.;=% ولى ;8التالميذ مجموعة البحث فى اختبار موارات االستماع مف 

إ بحثػت ولػى عى حػد يمكػف اسػتخداـ بيئػات Linda &Jan 2002دراستة لنتدا وجتان
 االسػتماعلممغة الثانيػة  وعو ػحت عف الوسػائط مدعمن بالوسائط المتعددة فى تحصيؿ ال وـ

 المصورة والمكتوبة تمكف المتعمميف مف زيادة م ردات جديدة  وفوـ الحديث الش وى.

هدفت ولى التعرؼ عمى عثر التموث السمعى عمػى تنميػة : 2001دراسة أحمد فخرة 
وجػػود  موػػارات االسػػتماع لػػدى تالميػػذ الصػػؼ الخػػامس االبتػػدائى  وتوصػػمت الدراسػػة ولػػى

فػػػروؽ ذات داللػػػة عنػػػد المقارنػػػة بػػػيف المعر ػػػيف ل و ػػػام وديػػػر المعر ػػػيف ل و ػػػام 
 لصالغ دير المعر يف ل و ام.

التػػى اسػػتخدمت فػػػف التػػدريب عمػػى النطػػؽ لتحسػػػيف : Perez 2001 دراستتة بيريتتز
 موارات االستماع  وعظورت عثًرا ايجابًيا لوذا التدريب.
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ولػػى اسػػتخداـ مػػدخؿ درامػػى يسػػاعد  هػػدفت: 2004دراستتة ثنتتاء عبتتد المتتنعم رجتتب 
عمى تنمية موارة ال وـ االسػتماعى لػدى تالميػذ الصػؼ االوؿ االعػدادى مػف خػالؿ القصػة 

 المقررة عميوـ. 
هػػدفت الدراسػػة ولػػى التوصػػؿ ولػػى  فاعميػػة اسػػتراتيجية : 2006دراستتة منتتى اللبتتودة 

بتػػدائى  والتحقػػؽ مػػف لتػػدريس االسػػتماع بالتكامػػؿ مػػع القػػرامة لػػدى تالميػػذ الصػػؼ الرابػػع اال
 فاعميتوا فى تحسيف موارات االستماع والقرامة  ومراعاة ال روؽ العقمية بيف التالميذ.

 بناء  اةمة مهارات االستماع لت ميذ الص  الخامس االبتداةى:
 تحديد الهد  من القاةمة: -1

الصػؼ هدفت الباحثة مف وعدادها هػذ  القائمػة اسػتخالص موػارات االسػتماع لتالميػذ 
 الخامس االبتدائى.

 مصادر اشتقاق القاةمة:-ب

اعتمدت الباحثة فى اسػتخالص موػارات االسػتماع لتالميػذ الصػؼ الخػامس االبتػدائى 
عمػػػى دراسػػػة العديػػػد مػػػف األدبيػػػات والجوػػػود السػػػابقة  ومنوػػػاإ دراسػػػة لهػػػدى عبػػػد الػػػرحمف 

(  لدراسػة 8007(  لدراسػة عحمػد فخػرى Linda &Jan 2002(  لدراسػة لنػدا وجػاف8009
(  لدراسػػة منػػى المبػػودى :800(  لدراسػػة ثنػػام عبػػد المػػنعـ رجػػب Perez 2001 بيريػػز
 (.8009(  لهدى محمد هاللى >800

 الصورة المبدةية للقاةمة: -ج

قامػػت الباحثػػة فػػى  ػػوم دراسػػتوا لمعديػػد مػػف الدراسػػات والبحػػوث التػػى تمػػت ا شػػارة 
سػػتماع لتالميػػذ الصػػػؼ الخػػامس االبتػػػدائى  وليوػػا سػػمً ا  بإعػػػداد قائمػػة مبدئيػػة بموػػػارات اال

 وشممت القائمة الموارات الرئيسة والموارات ال رعية واألدامات المتعمقة بكؿ موارة.
 و د راعت الباحثة فى القاةمة اآلتى:

 انتمام الموارات ال رعية لمموارة الرئيسة التابعة لوا.-7

 انتمام الجوانب األدائية لمموارة التابعة لوا.-8

 دـ تداخؿ الجوانب األدائية لكؿ موارة مع بع وا البعض.ع-9

 عف تكوف الموارات ال رعية والجوانب األدائية الدالة عميوا محددة بدقة ووا حة.-:
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 صحة الصيادة المغوية لكؿ موارة وكؿ جانب عدائى-;

 التأ د من صدق القاةمة:  -د

قامت الباحثة بو ػع القائمػة فػى صػورة اسػتبانن  السػتطالع الػرعى بغػرض التأكػد مػف 
 صدقوا  وتمثؿ ذلؾ فى الخطوات التاليةإ 

ععػػدت الباحثػػة اسػػتبانةا  سػػتطالع  وضتت  القاةمتتة فتتى صتتورة استتتبانةل الستتتط ع التترأة:
وبعػض  رعى السادة الخبرام والمحكميف المتخصصيف فى مجاؿإ المنػاه، وطػرؽ التػدريس 

 معممى المغة العربية حوؿ القائمة  وت منت االستبانة ما يمىإ
شممت التعريػؼ بالباحثػة  ومو ػوع البحػث  ومػا تطمبػن مػف  ػرورة وعػداد قائمػة  مقدمة: 
 االستماع لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائى.موارات 

لبنػػػود تمثػػػؿ فػػػى تعػػػرؼ آرام السػػػادة الخبػػػرام والمحكمػػػيف حػػػوؿ ا الهتتتد  متتتن االستتتتبانة: 
 التاليةإ

 مدى مناسبة الموارة الرئيسة. -

 مدى انتمام الموارة ال رعية لمموارة الرئيسة. -

 مدى تحقؽ الجانب األدائى لمموارة ال رعية. -

 مدى صحة الصيادة المغوية.  -

( فػػى وحػػػدى الخانػػػات √وقػػد طمبػػػت الباحثػػة مػػػف السػػادة الخبػػػرام المحكمػػيف وعالمػػػة ل
( فػػى وحػػدى √ديػػر مناسػػبة( عمػػاـ البنػػد األوؿ  وو ػػع عالمػػة ل –ولػػى حػػد مػػا  –لمناسػػبة 

( فػػػى √ال تنتمػػػى( عمػػاـ البنػػد الثػػػانى  وو ػػع عالمػػة ل –ولػػػى حػػد مػػا  –الخانػػات لتنتمػػى 
 السػػابقة  ال يحقػػؽ( عمػػاـ البنػػد الثالػػث مػػف البنػػود –ولػػى حػػد مػػا  -وحػػدى الخانػػات ليحقػػؽ 

ديػػر صػػحيحة( عمػػاـ  –مػػا ولػػى حػػد  -( فػػى وحػػدى الخانػػات لصػػحيحة √وو ػػع عالمػػة ل
 البند الرابع مف البنود السابقة.

 عرض االستبانة على السادة الخبراء والمح مين:

قامػػػت الباحثػػػة بعػػػرض االسػػػتبانة فػػػى صػػػورتوا المبدئيػػػة عمػػػى مجموعػػػة مػػػف الخبػػػرام 
والمحكمػػيف فػػى مجػػاؿ المنػػاه، وطػػرؽ التػػدريس  وبعػػض معممػػى المغػػة العربيػػةا ل ػػبطوا 

وقػػػػد اسػػػػتخدمت الباحثػػػػة عسػػػػموب المقابمػػػػة الشخصػػػػية فػػػػى تطبيػػػػؽ  والتأكػػػػد مػػػػف صػػػػدقوا 
االسػػتبانة  وتػػـ حسػػاب النسػػبة المئويػػة السػػتجابات السػػادة الخبػػرام والمحكمػػيف فػػى كػػؿ بنػػد  
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% مػف اسػتجابات السػادة الخبػرام 0?وتـ اسػتبعاد كػؿ بنػد لتصػؿ نسػبة االسػتجابة فيػن ولػى 
ئويػػة لمتكػػرارات الخاصػػة بموافقػػة السػػادة والمحكمػػيف  وقػػد قامػػت الباحثػػة بحسػػاب النسػػبة الم

% ولػػػػى <>.8?الخبػػػػرام والمحكمػػػػيف عمػػػػى كػػػػؿ بنػػػػد  وكانػػػػت نسػػػػبة الموافقػػػػة تتػػػػراوح بػػػػيف 
 %   وقد تـ عمؿ التعديالت الالزمة فى  وم مقترحات السادة الخبرام والمحكميف.700

 الصورة النهاةية لقاةمة مهارات االستماع لت ميذ الص  الخامس االبتداةى:
قامػػػت الباحثػػػة بػػػإجرام التعػػػديالت المطموبػػػة والمت ػػػؽ عميوػػػا مػػػف قبػػػؿ السػػػادة الخبػػػرام 
والمحكمػػػيف عمػػػى قائمػػػػة موػػػارات االسػػػػتماع لتالميػػػذ الصػػػؼ الخػػػػامس االبتػػػدائى  وقامػػػػت 

ليػذكر عنواًنػا  أوالا مهتارات تتذ ر المستموع :بو ع القائمة فى صورتوا النوائية كما يمػىإ 
يكمػػػػؿ المػػػػادة  -يػػػػذكر عسػػػػباب ت صػػػػيمية لممػػػػادة المسػػػػموعة  -لممػػػػادة المسػػػػموعة  مناسػػػػًبا

يو ػػغ المقصػػود بجممػػة معينػػة فػػى المػػادة  –المسػػموعة الناقصػػة حتػػى يصػػؿ ولػػى نوايتوػػا 
لي وػـ  ثانياتا: مهتارات فهتم المستموع: ال كرة الرئيسة لممادة المسػموعة(.يذكر  -المسموعة 

ي وػـ  –ي وػـ ال كػرة الرئيسػة فػى المػادة المسػموعة  –الكممات والجمؿ فى المػادة المسػموعة 
المػػػػادة  يحػػػػدد عفكػػػػار -يحكػػػػـ عمػػػػى مػػػػافى المػػػػادة المسػػػػموعة  –الػػػػنص المسػػػػموعة بدقػػػػة 

يميػػز  -ل يحػػدد عناصػػر المػػادة المسػػموعة   ثالثاا:مهتتارات تتتذوق المستتموع: المسػػموعة(.
وعحػداث المػادة يصػدر حكمػا عمػى شخصػيات  -بيف الحقيقة والخياؿ فى المادة المسػموعة 

 المادة المسموعة(. يبدى رعين فى -يميز بيف الكالـ الشعرى والنثرى  -المسموعة 
 ععيد صيادة الوحدة طبًقا لمخطواتإ :إعادة بناء وصياغة الوحدة

هػػي توػػدؼ ولػػى التعػػرؼ عمػػى ميػػوؿ المتعممػػيف وحاجػػاتوـ  يفإمػػدراسػػة خصػػائص المتعم-7
وكػػػذلؾ التعػػػرؼ عمػػػى واقػػػع   ـ الدراسػػػيوتحصػػػيمو  ون ػػػجوـ االجتمػػػاعي  ومشػػػكالتوـ

 .كي يتـّ تخطيط الوحدة وبناؤها عمى عسس سميمة وفمس تن وحاجاتن  المجتمع
وفػي  ػوم حاجػات   تحديد األهداؼ العامة لموحدات فػي  ػوم فمسػ ة تربويػة وا ػحة-8 

 .المجتمع وطبيعة المتعمميف
عو   عف تكػػوف مو ػػوعات عامػػة اومػػ حولوػػا الوحػػداتر تحديػػد المو ػػوعات التػػي تػػدو -9 

عو صورة م اهيـ وفي  وم ذلؾ ينبغػي عف يكػوف عنػواف الوحػدة   عمى صورة مشكالت
 .ولى العمؿ والت كير اوداعيً  لالهتماـ المحتواها ومثيرً  امطابقً 

  تحديد األهداؼ المباشرة لموحدة وتتناوؿ هذ  األهػداؼ األفكػار والم ػاهيـ المػراد تعمموػا-:
عمػػػى عف   واالتجاهػػػات والعػػػادات والموػػػارات المردػػػوب فيوػػػا  السػػػميمة وطػػػرؽ الت كيػػػر

 عهداؼ الوحدة بمغة سموكية وا حة ـيترجـ المعم
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عمػى عف يراعػى  التي تسوـ في تحقيؽ عهداؼ الوحدة الدراسية ةاختيار الخبرات التعميمي-;
 .والتنوع والحداثة  يفمفي اختيارها المناسبة لممتعم

والتأسػيس لخبػرة  عميمية رعسيًا بمعنى استناد كؿ خبرة ولى خبرة سػابقةتنظيـ الخبرات الت ->
بمعنػى ارتبػاط كػؿ خبػرة ا الحقة حيػث يحقػؽ تنظػيـ الخبػرات االسػتمرارية والتتػابع. وعفقًيػ

 بػالخبرات األخػػرى فػػي المجػاالت األخػػرى بحيػػث تظوػػر خبػرات المػػنو، بصػػورة متكاممػػة
ونظرتن ولى األمػور نظػرة  وف فومن متكامالً ينعكس ويجابًا عمى المتعمـ بحيث يكوبذلؾ 
 .شمولية

والنشػػاطات المنوجيػػة المسػاعدة فػػي تحقيػػؽ وطػػرؽ التػدريس  اختيػػار الوسػػائؿ التعميميػة -=
  لجاذبيػػػةوا وينبغػػػي عف تتسػػػـ هػػػذ  الوسػػػائؿ والطػػػرؽ واألنشػػػطة بػػػالتنوع  عهػػػداؼ الوحػػػدة

  والعمػػؿ ـوتحػػدي قػػدرات المػػتعمـ لتكػػّوف فػػي ن سػػن الدافعيػػة والحماسػػة لمػػتعم  والمرونػػة
 .متعمـ كؿواستعدادت لتناسب قدرات  عي او 

وينبغػػػػي عف تتنػػػػوع تمػػػػؾ األسػػػػاليب كالمالحظػػػػة    اختيػػػػار عسػػػػاليب تقػػػػويـ المتعممػػػػيف -<
  مختم ػػػةوالقيػػػاـ باألبحػػػاث والنشػػػاطات ال  وكتابػػػة التقػػػارير  والتقػػػويـ الػػػذاتي  والمقابمػػػة

 .وينبغي عف يتسـ باالستمرار  و افة ولى األساليب التقميدية المعروفة

 ة وال ػػػعؼو يخ ػػػع بنػػػام الوحػػػدة وتن يػػػذها لعمميػػػة تقػػػويـ مسػػػتمرا تحديػػػدًا ألوجػػػن القػػػ -?
  .وتشخيصًا لممشكالت

مرجػػع الوحػػدة لدليػػؿ الوحػػدةل يعػػد مرجػػع الوحػػدة دلػػياًل لممعّمػػـ ليسترشػػد بػػن فػػي تػػدريس 
وهػػو يختمػػؼ عػػف دليػػؿ المعمػػـ الػػذي يعػػد   ومعػػيف لمطػػالب عثنػػام دراسػػتوـ لموحػػدةالوحػػدات 

يحتػوي  بكتػاب مدرسػي ولكنػن وبالتالي فوو لػيس المقرر عادة لتوجين المعمـ لكي ية تدريس 
بصورة عامة وص ا وجرائيا لكؿ ما يجب القياـ بن مف اجػؿ تن يػذ الوحػدات المكونػة لممػنو، 

 إيت مف الجوانب التاليةفي وطار األهداؼ المرجوة و 
عنػػػواف الوحػػػدة مصػػػودًا فػػػي صػػػورة مو ػػػوعات عو مشػػػكالت عو مبػػػادئ بطريقػػػة مثيػػػرة -7

  ومم تة لالنتبا

  .وتت مف بياف عهمية الوحدة والمو وعات التي تتناولوا إمقدمة الوحدة-8

الوحػػػدةإ حيػػػث ينبغػػػي تحديػػػد نطػػػاؽ الوحػػػدة تحديػػػدًا يسػػػاعد عمػػػى بيػػػاف المو ػػػوعات  -9
  .والمشكالت التي تتناولوا
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مػػا يتحقػػؽ لمتالميػػذ مػػف دراسػػتوـ  ألهػػـعهػػداؼ الوحػػدةإ ويػػتـ فػػي هػػذا الجػػزم اسػػتعراض -:
  .لموحدة

عوجػػن النشػػاطإ ويشػػتمؿ مرجػػع الوحػػدة عػػادة عمػػى عوجػػن نشػػاط عديػػدة مرتبطػػة بمو ػػوع -;
 طػرؽ التػدريساسػتراتيجيات و  وتساعد عمى تحقيؽ عهػدافوا وذا مػا تكاممػت مػع   وحدةال

  المناسبةة والوسائؿ التعميمي

 ا مكانػات الماديػػة والبشػرية والوسػػائؿ التعميميػة والقػػراماتإ حيػث يتطمػػب تحقيػؽ الوحػػدة->
لػػػى هػػػذا و  ةوعػػػوقػػػرامات متن  ووسػػػائؿ تعميميػػػة عديػػػدة  وبشػػػرية ةتػػػوافر ومكانػػػات ماديػػػ

اختيػػػار هػػػذ  األمػػػور كموػػػا فػػػي  ػػػوم  وعجوػػػزة  ويػػػتـ وعدوات جانػػػب الحاجػػػة ولػػػى مػػػواد
 .دةداألهداؼ المح

عسػػاليب التقػػويـإ المقصػػود بػػذلؾ عف يجػػد المعمػػـ عمامػػن مػػا يسػػاعد  عمػػى تقػػويـ ععمػػاؿ -=
 .في عثنام تن يذ الوحدةا وـ مرحميً مومستويات تقد  تالميذ 

تسير ا جرامات فى مجموعة مف الخطوات تشػكؿ ا طػار  :اإلطار العام للوحدة المقترحة
 العاـ لموحدة المقترحة  وتتمثؿ هذ  الخطوات فىإ

 .الوحدة مقدمة -
 تحديد األهداؼ العامة لموحدة. -
 زمف الوحدة. -

 ا ستراتيجية المستخدمة. -

 مو وعات الوحدة. -

 األنشطة لموحدة. -

 األدوات والوسائؿ التعميمية. -

 التعزيز. أساليب -

أساليب التقويمه فهنةا  تقيةيم فةردف تشةارفى وفية  تىةاوا بةين التلميةم والمعلةم  - 

حو  مستوف اإلنجاز وتقييم ماتى حيث يقيم ف  تلميةم ننتاجة  مةن  ةال  و ة  

تقدير لمستوف اإلنجازه ويفون التلميةم علةى درايةة وفهةم بهةما التقةدير .بة  بةد  

عمةة  المجموعةةا، ليقةةوم فةة  فةةرد أو  النشةةاو وتقيةةيم جمةةاعى حيةةث يةةتم تبةةاد 

مجموعة بتقييم ننتاجهم أو ننتةا  زمالههةمه أمةا عةن تو.ية، التقيةيم فهنةا  تقيةيم 
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.بلةةى وتقيةةيم مسةةتمر فةةى أثنةةا  ممارسةةة اةنشةةوة اللغويةةة يت للةة  تغميةةة فوريةةة 

افردية أو للمجموعةا،( وفلمةا انتهة، مهمةة أو أدا  هنةا  تقةدير فةورفه وفةى 

 موعة من التفليىا، ثم التقييم النهاهى.نهاية ف  نشاو مج

وإلتمةةام نجةةرا  التجربةةة وفةةا اإلوةةار العةةام السةةابا يةةتم نجةةرا  عةةدة جلسةةا، 

تمهيدية م  معلم الىص  المف يقوم بتدريس اإلستراتيجيا،  بهدف شرح التجربةةه 

ويةةتم شةةةرح اإلسةةةتراتيجيا، المسةةت دمة فةةةى التةةةدريس وتىهةةم المعلةةةم لىلسةةةىة فةةة  

 يتيح لدي  استجابة عالية لألففار والمهام.نستراتيجيةه ل

 مقدمة عن الوحدة األولى :
تقدـ هذ  الوحػدة العديػد مػف المخترعػات وتو ػغ دور العمػـ فػى تقػدـ المجتمػع وعهميػة 
االجتوػػاد والعمػػؿ لتحقيػػؽ ا مػػاؿ ممػػا يعطػػى ال رصػػة لتويئػػة المواقػػؼ التدريسػػية واألنشػػطة 

الشػػػػ وية  مػػػػف خػػػػالؿ ا سػػػػتراتيجيات المسػػػػتخدمة  التعميميػػػػة التػػػػى تنمػػػػى الصػػػػحة المغويػػػػة 
ومو ػػوعات هػػذ  الوحػػدة متنوعػػة تالئػػـ ميػػوؿ التالميػػذ وردبػػاتوـ  وهػػى تتػػراوح بػػيف النثػػر 
والشعر  والقصة  وتدعو ولى احتراـ العمـ والعممػام وحسػف اسػتخداـ المػوارد  وتحتػوى عمػى 

لتحقيػػؽ األمػػؿ  واحتػػراـ الغيػػر  قػػيـ منوػػا احتػػراـ العمػػؿ وجػػودة االنتػػاج وعهميػػة العمػػؿ سػػعًيا 
 واحتراـ المرعة وحقوقوا  ودور العمـ فى حياتنا.

وهػػػذ  الوحػػػدة مػػػف الوحػػػدات المقػػػررة عمػػػى تالميػػػذ الصػػػؼ الخػػػامس ا بتػػػدائى  ولكػػػف 
تناولوػػا اختمػػؼ عػػف التنػػاوؿ التقميػػدى لوػػا  وذ يتنػػاوؿ المعمػػـ دروسػػوا بشػػكؿ يثيػػر التالميػػذ 

ا خػريف  ويػردهـ يزيد قدرتوـ عمى الت اعؿ والتواصؿ مع  ويجذبوـ ويحثوـ عمى التعمـ مما
ولى الكتب والمراجع والمجالت والمصادر المختم ة وديرهػا  ممػا يجعػؿ المػتعمـ ويجابًيػا فػى 

 الموقؼ التعميمى.
هػػى تعتبػػر الوحػػدة الثانيػة مػػف الكتػػاب المدرسػػى وعنوانوػػا عمػػـ  موضتتوعات الوحتتدة األولتتى:

 وتكنولوجيا.
تسػػعى هػػذ  الوحػػدة ولػػى تنميػػة موػػارات االسػػتماع لتالميػػذ  تنميهتتا الوحتتدة: المهتتارات التتتى

لممػادة  ليػذكر عنواًنػا مناسػًبا أوالا مهارات تذ ر المسموع :   وهىالصؼ الخامس االبتدائى
يكمػػؿ المػػادة المسػػموعة الناقصػػة  -يػػذكر عسػػباب ت صػػيمية لممػػادة المسػػموعة  -المسػػموعة 

يػػذكر  -مقصػػود بجممػػة معينػػة فػػى المػػادة المسػػموعة يو ػػغ ال –حتػػى يصػػؿ ولػػى نوايتوػػا 
لي وـ الكممػات والجمػؿ فػى  ثانياا: مهارات فهم المسموع: ال كرة الرئيسة لممادة المسموعة(.

ي وـ النص المسػموعة بدقػة  –ي وـ ال كرة الرئيسة فى المادة المسموعة  –المادة المسموعة 
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ثالثاا:مهتتتارات  المػػػادة المسػػػموعة(. يحػػػدد عفكػػػار -يحكػػػـ عمػػػى مػػػافى المػػػادة المسػػػموعة  –
يميػػز بػػيف الحقيقػػة والخيػػاؿ فػػى  - -ل يحػػدد عناصػػر المػػادة المسػػموعة  تتتذوق المستتموع:
يميػز بػػيف  -يصػدر حكمػػا عمػى شخصػيات وعحػداث المػػادة المسػموعة  -المػادة المسػموعة 

 المادة المسموعة(. يبدى رعين فى -الكالـ الشعرى والنثرى 

تسػػعى هػذ  الوحػدة ولػػى تنميػة موػارات االسػػتماع لتالميػذ الصػػؼ  ة:األهتدا  العامتتة للوحتد
 .الخامس االبتدائى

خمسة عسابيع حيث يستغرؽ كؿ درس عسبوع  ويستغرؽ الػدرس فتػرتيف عمػى  زمن الوحدة:
 ال ترة تسعوف دقيقة.مدار األسبوع  و 

الثابتػػػػة وسػػػػتراتيجيتى األنشػػػػطة المتدرجػػػػة واألنشػػػػطة  اإلستتتتتراتيجية المستتتتتخدمة للوحتتتتدة:
 المتكاممتيف.

 األدوات والوساةل التعليمية للوحدة:
 مجالت مثؿ قطر الندى وديرها. -

 بعض الصحؼ. -
 جواز تسجيؿ. -

جواز كمبيوتر لعرض بعض المواقؼ مف خالؿ الػدروس مػف خػالؿ األقػراص المدمجػة  -
ى   ويمكف مف خالؿ الكمبيوتر االتصاؿ بشبكة االنترنت لالطػالع عمػ (CDال وئية ل

 المواقع العممية والمو وعات التى لوا عالقة بالوحدتيف.

بعض الصور التى تخدـ الوحدة  ومف األف ؿ عف تكوف الصور ممونػة وطبيعيػة وتعبػر  -
 عف عحداث ومواقؼ تمس حاجات التالميذ وردباتوـ.

 المكتبة. -

 بطاقات ولوحات تعميمية. -

تتنوع األنشطة وتتخمػؿ الوحػدة كموػا  فوػى ممتػدة عبػر دروسػوا  لتناسػب  األنشطة للوحدة:
مو ػوعات الػدروس  التػى تعمػؿ عمػى الوحػدة عمػى ترسػيخوا وتنميتوػا لػدى التالميػذ ودور 
المػػتعمـ فػػى األنشػػطة المتدرجػػة واألنشػػطة الثابتػػة نشػػط فعػػاؿ  يسػػعى لتحسػػيف األدام وهػػذ  

بم ػرد   ومنوػا مػا هػو جمػاعى يقػـو بػن التمميػذ فػى األنشطة منوا ما هو فردى يقـو التمميذ 
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مجموعػػػة تعاونيػػػة منظمػػػة  وتوػػػدؼ األنشػػػطة ولػػػى اشػػػتراؾ التالميػػػذ فػػػى ممارسػػػة موػػػارات 
 ومن أمثلة تلك األنشطة: االستماع.

عبػػر حمقػػات ومناقشػػات وحػػوارات مػػا توصػػؿ وليػػن التالميػػذ   حيػػث يقػػدموا رتقػػاري ـيقػػدت-7
ئن  ويو غ ما بػن مػف عفكػار ومعػاف ويتمقػى مػف زمالئػن تقرير   وذلؾ بإلقائن عمى زمال

 التعميقات والنقد.
 عقد مباريات لغوية بيف التالميذ لتنشيط حصيمتوـ المغوية وتتـ بطرؽ عديدة منواإ-8

 الكممات المنتوية بقافية واحدةا لتنمية االحساس بموسيقى الكممات. -

 بنام الجمؿ مف كممات مت رقة. -

 لغوية ألف ؿ قرامة لنصوص الشعر.عقد مباراة  -

 تحويؿ بعض الدروس ولى مسرحية.  -

 .التعزيزالم ظى مثؿإ عظيـ  عحسنت  شكًرا  رائع  مميز  جميؿ أساليب التعزيز:
 .التعزيز المادى مثؿإ الودايا  والمكافآت  ودرجات السموؾ

تػػـ وعػػداد وسػػائؿ وعسػػاليب تقػػويـ الوحػػدة فػػى  ػػوم األهػػداؼ المحػػددة   أستتاليب التقتتويم: 
 جماعى. –لمتدريس  وعساليب التقويـ هىإ فردى 

 توصيات الدراسة: توصى الباحثة فى ضوء النتاةج التى تم التوصل إليها باآلتى:
  رورة اهتماـ الباحثيف بمتغيػر االسػتماع ودورة األساسػى فػى العمميػة التعميميػة بجميػع-7

 مراحموا.

تخطػػيط دورات تدريبيػػة ونػػدوات تعميميػػة لممعممػػيف وعوليػػام األمػػور حػػوؿ عهميػػة تػػدريس -8
 قدرة الصحة المغوية الش وية.

تػػػوفير البيئػػػة التعميميػػػة بالمػػػدارس والمؤسسػػػات التعميميػػػة بجميػػػع مكوناتوػػػا التكنولوجيػػػة -9
 لتنمية موارات االستماع.

 ردية بينوـ عند تنمية موارات االستماع.مراعاة خصائص المتعمميف وال روؽ ال -:

 ػرورة اختيػػار النصػوص المغويػػة المناسػػبة لممرحمػة العمريػػة المقصػػودة التػى تسػػوـ فػػى -;
 تنمية موارات االستماع.
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 اندراساث املقرتحت:

 برنام، قائـ عمى استخداـ الشبكات االجتماعية فى تنمية موارات االستماع.-7

 موارات االستماع لممعمميف عثنام الخدمة.برنام، تدريبى فى تنمية -8

 املزاجع

: المراج  العربية:  أوالا
ـ(إ المقدمة  تحقيؽ  خميؿ شحادة  وسويؿ زكار  القاهرة  دار ال كر 8007ابف خمدوفل

 العربى. 

ـ(إ عثر التموث السمعى عمى تنمية موارات االستماع 8007عحمد فخرى محمد حسف ل
تأخرة  رسالة ماجستير دير منشورة  كمية الخدمة لدى عط اؿ مرحمة الط ولة الم

 االجتماعية  قسـ الدراسات ا نسانية  جامعة عيف شمس.

 فى األنشطة المتدرجة واألنشطة الثابتةـ(إ فاعمية 8079عمانى محمد عبد المقصود ل
 ميذلدى تالحياتية موارات الالتنمية ل تدريس المغة العربية والتربية ا سالمية

المجمد   9  العددحمواف  مجمة كمية التربية  جامعة ياالبتدائ بعالراالصؼ 
 .التاسع عشر

استخداـ المدخؿ الدرامى عمى تنمية موارات ـ(إ عثر :800ثنام عبد المنعـ رجب حسف ل
  مجمة القرامة والمعرفةالصؼ األوؿ االعدادى   ال وـ االستماعى لدى تالميذ

   يناير.90العدد

تعميـ المغة العربية بيف النظرية والواقع  الطبعة السابعة  ـ(إ <800حسف شحاتن ل
 القاهرة  الدار المصرية المبنانية.

نظريات  –ـ(إ تدريس المغة العربية فى التعميـ العاـ 8000رشدى طعيمة  محمد مناع ل 
 وتجارب  القاهرة  دار ال كر العربي.

 القاهرة  دار المعرفة الجامعية.ـ(إ طرؽ تدريس المغة العربية  ;800زكريا وسماعيؿ ل

ـ(إ موارات االستماع الناقد فى عصر المعموماتية ;807سمر سامغ محمد محمد عمى ل
لممتعمـ فى مرحمة المراهقة  مجمة كمية التربية  جامعة حمواف  العدد الرابع 

 عكتوبر المجمد الحادى والعشروف.
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موارة االستماع مف منظور ـ(إ تدريس ;800عبد الرحمف الواشمى  فائزة العزاوىل
 واقعى  عماف  دار المناه،.

ـ(إ تدريس فنوف المغة العربية  الطبعة الثالثة  القاهرة  دار <800عمى عحمد مدكور ل
 ال كر العربى.

ـ(إ استراتيجيات تعميـ المغة العربية فى المرحمة الثانوية  8007فتحى يونس وآخروف ل
 كمية التربية  جامعة عيف شمس. 

ـ(إ المناه، الحديثة وطرائؽ التدريس  عماف  دار المناه، لمنشر <800عطية ل محسف
 والتوزيع.

 ـ(إ تعميـ المغة العربية  القاهرة  دار الثقافة لمنشر والتوزيع.;800مصط ى رسالف ل

ـ(إ تأثير عنشطة ذات توجن ثقافى محمى عمى ;800محمد عبد الواحد عمى درويش ل
تماع لدى طالب ال رقة الثالثة عساسى لغة تحسيف موارات التحدث واالس

 .;800  وبريؿ ::ونجميزية  مجمة القرامة والمعرفة  العدد

ـ(إ تعميـ المغة العربية فى التعميـ العاـ لمداخمن وفنياتنل  8008محمود كامؿ الناقة ل
 الجزم األوؿ  القاهرة.

ة  مكتبة آفاؽ  ـ(إ موارات التدريس ال عاؿ  دز 8070محمد عبو شقير  داوود حمس ل
 الطبعة األولى.

ـ(إ البحث العممى فى العمـو التربوية والن سية واالجتماعية  8007محمد البسيونى ل
 جامعة المنصورة.

 ـ(إ عمـ الن س النمو  مركز المناه، التعميمية والتربوية  ليبيا.:807محمد العابد ل

معة ا سالمية  دزة  ـ(إ المرشد فى تدريس المغة العربية  الجا?800محمد زقوت ل
 الطبعة الثالثة.

ـ(إ طرائؽ التدريس واستراتيجياتن  العيف دار الكتاب 8008محمد محمود الحيمة ل
 الجامعى.

ـ(إ فاعمية استراتيجية لتدريس االستماع بالتكامؿ مع القرامة >800منى وبراهيـ المبودى ل
  المجمد األوؿ  لدى تالميذ الصؼ الرابع االبتدائى  المؤتمر العممى السادس

 الجمعية المصرية لمقرامة والمعرفة  جامعة عيف شمس. 
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ـ(إ برنام، مقترح لتنمية بعض موارات 8009هدى مصط ى محمد عبد الرحمف ل
القابميف  –االستماع لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائى المتخم يف عقمًيا 

  89ف شمس  العددلمتعميـ  مجمة القرامة والمعرفة  كمية التربية  جامعة عي
 يونين.

ـ(إ فاعمية بعض المداخؿ فى تنمية موارات االستماع لدى 8009هدى محمد هاللى ل
تالميذ الحمقة األولى مف التعميـ األساسى  رسالة ماجستير  كمية التربية  جامعة 

 حمواف.
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