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المقدمة 

تمثؿ ميارة االستماع إحدى الميارات األساسية التي يقـو عمييا البناء المغوي 
ميارة القراءة، وميارة الكتابة، وميارة االستماع، وميارة التحدث : عند المتعمـ، وىي

. واألداء المغوي
وقد ال يعطي المعمموف ميارة االستماع أىمية تناسب قيمة ىذه الميارة ودورىا 
في إكساب المغة والقدرة عمى التفكير والتحميؿ، وقد ال يقتصر عدـ االىتماـ بميارة 

االستماع عمى المعمـ، بؿ يتجاوزه إلى المتعمـ الذي ينشغؿ بالقراءة المباشرة مف 
. النصوص المرئية، وبميارة الكتابة

وقد يخمط غير المتخصص بيف السماع واالستماع دوف أف يعي أف السماع 
عممية تولد مع اإلنساف وترتبط بسبلمة األذف وقدرتيا عمى التقاط األصوات، أما 

االستماع فيو ميارة مكتسبة تتـ فييا عدة عمميات تتمثؿ في ربط األصوات بمرجعيات 
معرفية وثقافية لدى المستمع، وما يرافؽ ىذه األصوات مف إيماءات وحركات إضافة 

. إلى كيفية أدائيا وربطيا بالتنغيـ الذي يرافقيا
وفي ىذه الدراسة سأقؼ عمى قراءة االستماع في الصفوؼ األربعة األولى في 

وزارة التربية والتعميـ األردنية وأىمية ىذه الميارة في الفيـ واالستيعاب واكتساب 
قراءة االستماع وأهميتها لدى طمبة )بـالميارات المغوية، وقد حددت عنواف الدراسة 

 وتعنى الدراسة بطمبة الصفوؼ األربعة (الواقع والمأمول: الصفوف األربعة األولى
األولى مف المرحمة األساسية مف طمبة وزارة التربية والتعميـ األردنية، وستأتي الدراسة 

: في ثبلثة مباحث رئيسة ىي
. بناء منياج االستماع في الصفوؼ األربعة األولى -ٔ
كيفية األداء ومدى )قراءة االستماع في الصفوؼ األربعة األولى  -ٕ

 .(االىتماـ

. قراءة االستماع بيف المأموؿ وسبؿ التحقيؽ -ٖ
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المبحث األول 
: بناء منهاج االستماع في الصفوف األربعة األولى

طبيعة : سأحاوؿ في ىذا المبحث الوقوؼ عمى بناء منياج االستماع مف حيث
النصوص لمعرفة مدى انسجاميا مع مستوى الطمبة، ومدى ارتباط تمؾ النصوص 

بنصوص القراءة التي تسبقيا ومدى انسجاميا وتواصميا معيا، ومدى مراعاة التسمسؿ 
في النصوص بيف الصفوؼ بشكؿ عاـ، وفي كؿ صؼ بشكؿ خاص مف حيث الكـ 

والتجديد في المفردات المغوية إضافة إلى الوقوؼ عمى طبيعة األسئمة ومدى 
انسجاميا مع نصوص االستماع وأداء اليدؼ المنشود منيا، مف حيث إثارة التفكير، 

. والتدريب عمى الربط والتحميؿ
إف أىـ األسباب والمبادئ التي تمثؿ عامبًل رئيسًا في إنجاح العممية التعميمية 

المنياج، والمعمـ، والطالب، والبيئة، وىذا : ىو قوة العبلقة والترابط بيف مقوماتيا، وىي
ما يدعو لو عمماء التربية إال أننا نواجو فجوة بيف النظرية والتطبيؽ؛ فالواقع التعميمي 

في أكثر مراحمنا التعميمية قد يقـو عمى االرتجاؿ بعيدًا عف اإلفادة مف النظريات 
التربوية وخبرات المتخصصيف، وقد أشارت ناديا السرور إلى تمؾ المقومات وضرورة 

مقومات : "الترابط بينيا لنصؿ إلى عممية تعميمية ناجحة؛ إذ تقوؿ في ىذا المجاؿ
المعمـ، والطالب، والمنياج، والبيئة : العممية التعميمية المتمحورة في أربعة مجاالت ىي

 والميـ في ىذه المقومات ىو مدى العبلقة وقوة الترابط بينيا؛ فالمعمـ ()"الصفية
المتميز يضطرب أداؤه أماـ منياج بعيد عف ثقافة الطالب ومرجعياتو؛ فيذا ال يساعد 
عمى تشجيع الخياؿ لدى الطالب، وال عمى التذكر وقدرتو عمى الربط، أي أف إعداد 
المنياج ال بُد أف تراعى فيو بيئة الطالب، وثقافتو، ومرجعياتو المعرفية التي ينطمؽ 

. منيا ويتكئ عمييا
أما بناء المنياج في الصفوؼ األربعة األولى في المرحمة األساسية في وزارة 
التربية األردنية فقد اجتمع عمى بعض المبلمح اإليجابية، وداخمتو بعض السمبيات 

                                                 

ـ، 2005، 1 تعمـ التفكير في المنياج المدرسي، ناديا السرور، دار وائؿ لمنشر والتوزيع، ط()
. 256ص
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ولموقوؼ بشكؿ تفصيمي عمى منياج . التي تدؿ عمى عدـ التخطيط الدقيؽ في إعداده
االستماع في ىذه الصفوؼ فقد رصدت عدد النصوص في كؿِّ صؼ، وقارنت بيف 
نص االستماع ونص القراءة الذي يسبقو ومدى االنسجاـ بينيما، ونظرت في مدى 
التسمسؿ الكمي والتدرج في ىذا الكـ إضافة إلى مدى مراعاة التسمسؿ في إضافة 

المفردات لممتعمـ، ومدى مراعاة شيوع تمؾ المفردات لتقديـ النصوص التي تتضمنيا 
. وتأخير النصوص التي يقؿ شيوع المفردات فييا عند المتعمـ

وقد جاءت نصوص االستماع في الصؼ األوؿ األساسي كما ىي في الجدوؿ 
: اآلتي موزعة عمى فصميف دراسييف

 

  (لمصف األول االبتدائي)نصوص  القراءة وتقابمها نصوص االستماع 

الفصل الدراسي األول 

نصوص االستماع نصوص القراءة 

فصؿ الخريؼ   -ٔ (الدرس الثاني)عودة الخريؼ        -ٔ

ببلدي الجميمة   -ٕ (الدرس الرابع)أحبُّ ببلدي          -ٕ

كرة القدـ   -ٖ (الدرس السادس)الرياضة      -ٖ

الياتؼ النقاؿ   -ٗ (الدرس الثامف)الياتؼ      -ٗ

فرحة العيد   -٘ (الدرس العاشر)عيد األضحى      -٘

الطالب النشيط   -ٙ (الدرس الثاني عشر)في المنزؿ         -ٙ

اعرؼ مينتي   -ٚ (الدرس الرابع عشر)أحّب أف أكوف     -ٚ

عّماف   -ٛ (الدرس السادس عشر)عّماف   -ٛ
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الفصل الدراسي الثاني 

نصوص االستماع نصوص القراءة 

نشرة جّوية   -ٜ (الدرس الثامف عشر)نزؿ الثمج        -ٜ

الصبلة   -ٓٔ (الدرس العشروف)صبلة الجمعة   -ٓٔ

رحمة السندباد   -ٔٔ (الدرس الثاني والعشروف)جرش   -ٔٔ

حدثني جدي   -ٕٔ (الدرس الرابع والعشروف)أحّب جّدي   -ٕٔ
لغز عف )

 (الكتاب

الكيرباء   -ٖٔ (الدرس السادس والعشروف)الكيرباء   -ٖٔ

األسناف   -ٗٔ (الدرس الثامف والعشروف)طبيب األسناف   -ٗٔ

لغة الضاد   -٘ٔ (الدرس الثبلثوف)لغتي العربية   -٘ٔ

الكنز   -ٙٔ (الدرس الثاني والثبلثوف)األرض   -ٙٔ

نبلحظ أف منياج االستماع في الصؼ األوؿ األساسي قد اجتمع عمى 
ستة عشر نصًا موزعة عمى الفصميف الدراسييف، وقد راعى المؤلفوف عدد  (16)

النصوص في ىذه المرحمة؛ إذ أتبع المؤلفوف كؿَّ نصيف مف نصوص القراءة 
نص استماع حيث جاءت نصوص االستماع الحقة لمنصوص الزوجية، وأرى 
أف ىذا العدد مف نصوص االستماع ال يناسب ىذه المرحمة العمرية عمى أف 

أما االنسجاـ بيف . يعوض ىذا االختصار بكيفية األداء ونوعية النصوص
نصوص القراءة ونصوص االستماع فقد جاء واضحًا جميًا، وىذا بناء إيجابي؛ 

حيث تتشكؿ لدى الطالب جممة مف المعمومات والقرائف، والمفردات التي استقاىا 
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مف نص القراءة حيث يساعده عمى الربط وتشكيؿ العبلقات مما يؤدي إلى تنمية 
. قدرتو عمى التذكر والفيـ

وال يفيـ مف االنسجاـ بيف نصوص القراءة ونصوص االستماع التكرار؛ 
بؿ إّف نصوص االستماع قد جاءت مف المجاؿ أو الحقؿ المعرفي الذي طرقو 

نص القراءة، وقد تضمنت ىذه المغايرة مغايرة في العنوانات بشكؿ نسبي يراعي 
. المرحمة العمرية المستيدفة

ذا نظرنا إلى تسمسؿ نصوص االستماع وارتباطيا بنصوص القراءة فإنيا  وا 
منسجمة كما أشرت سابقًا، ولكف ما مدى مراعاة تسمسؿ ىذه النصوص وانسجاميا 

مع ثقافة الطالب والمعطيات الحياتية المحيطة بو إضافة إلى مراعاتيا لشيوع 
عطاء ىذا الشيوع األولوية في تسمسؿ النصوص؟  المفردات وا 

 أي أف (عودة الخريف): جاء النص األوؿ مف نصوص االستماع بعنواف
نص القراءة قد تحدث عف فصؿ الخريؼ، وكذلؾ نص االستماع فقد جاء في 

ولو قارنا بيف النظرية . إطار الموضوع نفسو مع مغايرة في التفاصيؿ والمفردات
والتطبيؽ لوجدنا فجوة واضحة؛ فعندما تحدثت ناديا السرور عف أسس بناء المنياج 

أف يرتبط المنياج بحياة التمميذ والبيئة المحيطة وأف يراعي "فقد أشارت إلى ضرورة 
 ولو ()"مراحؿ النمو والتطور عند التبلميذ، وأف يسيـ في التشجيع عمى الخياؿ

نظرنا في النصوص البلحقة ليذا النص لوجدنا أف نسبة كبيرة منيا ترتبط بحياة 
ومنيا عمى سبيؿ  (عودة الخريؼ)التمميذ في ىذه المرحمة أكثر مف ىذا النص 

الرياضة، وعيد األضحى، وفي المنزؿ، وغيرىا مف النصوص، أي أف : المثاؿ
النصوص التي اختيرت لتكوف مادة لمنياج االستماع لـ تراع في تسمسميا ثقافة 
الطالب والمرجعيات المرتبطة بحياتو، إضافة إلى عدـ مراعاتيا، في التسمسؿ، 

                                                 

. 258 تعمـ التفكير في المنياج المدرسي، ناديا السرور، ص()
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أىمية "لمعطيات العصر وميوؿ ىذه الفئة المستيدفة، وقد وقؼ محمود درابسة عمى 
الربط بيف النص والمتمقي مف حيث مستواه الثقافي واالجتماعي ومراعاة الجوانب 

. ()"النفسية والربط بيف أقدار المستمعيف وأقدار المضاميف المرسمة

ولو أردنا أف نعيد النظر في اختيار نصوص القراءة وما يتبعيا مف نصوص 
االستماع لكاف األولى أف نختار في البداية فصؿ الربيع بداًل مف فصؿ الخريؼ؛ 

ففصؿ الربيع يفوؽ في قيمتو التعميمية في ىذه المرحمة أي فصؿ آخر؛ فالربيع فصؿ 
الجماؿ، وكثرة المسميات فيو مف أزىار ورحبلت، ومناظر جميمة إضافة إلى حضوره 

في أذىاف التبلميذ وحضور المعارؼ التي يجتمع عمييا أكثر مف أي فصؿ آخر 
وتحديدًا ما يخص ىذه المرحمة العمرية، إضافة إلى نموذج لمنص الذي يبنى عميو مف 

حيث التسمسؿ وتشكيؿ الرصيد المغوي المنشود مف المفردات لدى الطمبة؛ فالعبلقة 
معرفة "بيف مادة المنياج وتراتبيا ذات أىمية عالية في بناء المنياج، وال بّد مف 

العبلقة بيف المنياج الحالي وما يسبقو وما يتبعو في األعواـ البلحقة وكذلؾ الوحدة 
وما يسبقيا مف وحدات وما يتبعيا خبلؿ العاـ الدراسي وكذلؾ العنصر وما يسبقو مف 

. عناصر وموضوعات وما يتبع ذلؾ

ولو قارنا ما يتضمنو الحديث عف فصؿ الربيع بالحديث عف فصؿ الخريؼ 
فالربيع محسوس أكثر مف الخريؼ، والخريؼ يميؿ إلى : لوجدنا فجوة مف جوانب عدة

التجريد في بعض معموماتو، وميوؿ المتعمـ ومعارفو عف فصؿ الخريؼ أقؿ منيا عف 
: ومف معايير قابمية محتوى المنياج لمتعمـ كما أشار إلييا عمي اليافعي. فصؿ الربيع

االنتقاؿ مف المعمـو إلى المجيوؿ، ومف المحسوس إلى المجرد، ومف السيؿ إلى "
. ()"الصعب، ومف الكؿ إلى الجزء

                                                 

. 35- 34ـ، ص2010، 1التمقي واإلبداع، محمود درابسة، دار جرير، عماف، ط:  انظر()
ـ، 1995، 1 رؤى مستقبمية في مناىجنا التربوية، عمي عبد اهلل اليافعي، الدوحة، ط()

. 264ص
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وبناًء عمى ىذه البداية فإنني أرى أّف اختيار نصوص القراءة غير موفؽ، وبما 
أف نصوص االستماع تابعة لنصوص القراءة ومف مادتيا فإنيا غير موفقة في 

تسمسميا وبخاصة البداية؛ فكيؼ أختار فصؿ الخريؼ وأترؾ فصؿ الربيع؟ 
وال بد في عممية التعميـ مف مراعاة التدرج في طبيعة المعمومة ونوعيتيا، وفي 
الكـ الذي يقدـ لمتبلميذ، فميس مف األسموب العممي السميـ أف يتكوف نص االستماع 
مف نصؼ صفحة ثـ يميو نص آخر في ثبلثة سطور فيذا يدؿ عمى العشوائية وعدـ 

. التخطيط في وضع المنياج
فينبغي أف تبدأ : "وقد أشار عمي إسماعيؿ إلى ضرورة مراعاة التدرج إذ يقوؿ

ثـ تطوؿ بالتدرج حتى . الكتب األولى بجمؿ قصيرة جدًا، قد تكوف في كممة واحدة فقط
، أي أّف مراعاة التدّرج ضرورة ممحة في ىذه ()"تبمغ خمس كممات في نياية الكتاب

. النصوص مف الجممة إلى النص
ولو اختبرنا مدى التدرج في نصوص االستماع في الصؼ األوؿ األساسي 

: لوجدناه مضطربًا بشكؿ واضح، وقد جاء عمى النحو اآلتي
، وجاء ىذا (فصؿ الخريؼ): جاء النص األوؿ مف نصوص االستماع بعنواف
فقد جاء في  (ببلدي جميمة): النص في ستة سطور، أما النص الثاني وىو بعنواف

أربعة سطور أي أنو أقؿ مف النص السابؽ في كميتو، وقد تضمف بعض المفردات 
وجاء النص الثالث في  (خريطة، السياحية، األثرية): التي تفوؽ مستوى التبلميذ مثؿ

وىو أعمى مف مستوى  (يثني)، ويتضمف كممة (كرة القدـ): وىو بعنواف (سطريف)
. التبلميذ

ونبلحظ الفجوة في كمية النصوص وعدـ تدرجيا، فالنص األوؿ يتكوف مف 
ستة سطور، ويتكوف النص الثالث مف سطريف، فأيف التخطيط المسبؽ لوضع 

المنياج؟ 
                                                 

 نحو تيسير القراءة والكتابة في المغة العربية، عمي إسماعيؿ محمد، الكويت، دار القمـ لمنشر ()
. 137ـ، ص1985، 1والتوزيع، ط
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في سطريف، وىو نص  (الياتؼ النقاؿ): ويأتي النص الرابع وىو بعنواف
فرحة )أما النص الخامس . تعميمي إذ يبيف خطورة استعماؿ الياتؼ أثناء قيادة السيارة

وىو ( أربعة سطور)فقد جاء منسجمًا في كميتو مع النص الثاني حيث جاء في  (العيد
. الثالث والرابع: غير منسجـ مع سابقيو

ومف تتبع كمية النصوص وورودىا في المنياج نبلحظ اضطراب المنياج في 
سيره وعدـ مراعاة التسمسؿ التراكمي الكمي مما يؤكد أف المنياج قد بني بشكؿ عفوي 

عدادىا . عشوائي ال يقـو عمى التخطيط ومراعاة المنيج العممي في بناء المناىج وا 

ولبياف اضطراب التراكـ الكمي في مادة النصوص سأضع في الجدوؿ اآلتي 
: النص في العمود األوؿ ويقابمو عدد سطوره في العمود الثاني

النص  
بالتسمسل 

النص  عدد السطور 
بالتسمسل 

عدد السطور 

ثبلثة سطور  (3)التاسع   -ٜستة سطور  (6)األوؿ   -ٔ
سطراف  (2)العاشر   -ٓٔأربعة سطور  (4)الثاني   -ٕ
ستة سطور  (6)الحادي عشر   -ٔٔسطراف  (2)الثالث   -ٖ
ستة سطور (6)يعادؿ الثاني عشر   -ٕٔسطراف  (2)الرابع   -ٗ
ثبلثة سطور  (3)الثالث عشر   -ٖٔأربعة سطور  (4)الخامس   -٘
سبعة سطور  (7)الرابع عشر   -ٗٔثبلثة سطور  (3)السادس   -ٙ
أربعة سطور  (4)الخامس عشر   -٘ٔأربعة سطور  (4)السابع   -ٚ
ثبلثة سطور  (3)السادس عشر   -ٙٔسطراف  (2)الثامف   -ٛ

ومف الجدوؿ السابؽ الذي يرصد عدد سطور كؿ نص مف نصوص 
. االستماع يتضح مدى االضطراب في تراكـ النصوص وعدـ مراعاة تسمسميا

ويؤخذ عمى نصوص االستماع أنيا تبتعد في بعضيا عف األسموب 
القصصي، واألولى في ىذه النصوص أف تكوف قصصية لتناسب ىذه المرحمة 
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والقصة مف أىـ أساليب التربية الحديثة، ومف أفضؿ "العمرية وتشّد انتباىيـ 
وسائميا لتنمية شخصية الطفؿ في مراحؿ طفولتو األولى، ولما تمتاز بو مف 

مكاف تضمينيا الكثير مف األىداؼ التربوية والقصة ... الجاذبية الفائقة لمصغار، وا 
عمؿ فني يتضمف إثارة انبيار الطفؿ والترفيو عنو مما يؤدي إلى إثارة ذكائو 

. ()"وتذوقو

وال يعني أف القصة ستكوف مناسبة لوضعيا منياجًا تعميميًا ألي مرحمة، فبل 
بّد أف تكوف طبيعة القصة ومادتيا مناسبة لمستوى التبلميذ ومرحمتيـ العمرية، 

. ()"ومف البدييي أف القصة يجب أف تكوف في مستوى القارئ الذي وضعت لو"

ومف وقفتنا السابقة عمى منياج الصؼ األوؿ األساسي أجد أف بناء المنياج 
قد جاء مضطربًا لـ تراَع فيو طبيعة الموضوعات متسمسمة بشكؿ تراكمي إضافة 

إلى عدـ مراعاة النصوص لتكوف األكثر شيوعًا في مفرداتيا ومناسبتيا لحياة 
. الطالب وبيئتو المحيطة بو

: بناء منهاج االستماع في الصف الثاني األساسي

إذا أجرينا مقارنة سريعة بيف منياجي االستماع في الصفيف األوؿ والثاني 
األساسي فإننا نجد بعض المبلحظات السمبية عمى ىذا التسمسؿ، وىناؾ بعض 

. التواصؿ اإليجابي

لقد أتبع المؤلفوف كؿَّ نص مف نصوص القراءة نصًا مف نصوص 
االستماع، ىذا في منياج االستماع في الصؼ الثاني األساسي، أما الصؼ األوؿ 
األساسي فقد جاءت نصوص االستماع بواقع نصؼ نصوص القراءة، وىذا تدرج 

                                                 

 تعميـ المفاىيـ المغوية والدينية لدى األطفاؿ، ثناء يوسؼ الضبع، القاىرة، دار الفكر العربي، ()
. 283ـ، ص2007

. 283 المرجع السابؽ، ص()
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إنو مف : "مقبوؿ يوافؽ ما أشار إليو بعض العمماء؛ إذ يقوؿ حسني عبد اليادي
الصعب أف يتعمـ الطفؿ ميارات االستماع دفعة واحدة، بؿ ال بّد أف نتدّرج في 

. ()"تعميمو ىذه الميارات عمى مراحؿ

ومف المبلحظات اإليجابية عمى ىذا المنياج أف نصوص االستماع جاءت 
في إطار نصوص القراءة، وفي مجاليا، وىذا يساعد عمى أف يشكؿ التبلميذ جممة 
مف المفاىيـ والمرجعيات تساعدىـ عمى التذكر والربط والتحميؿ عند سماعيـ نص 

االستماع؛ وذلؾ أف أكثر نصوص االستماع متصمة بنصوص القراءة وليست 
منفصمة عنيا، أما بعض النصوص فيي منفصمة وتوجد فجوة بيف نص االستماع 
ونص القراءة، ولبياف مدى التواصؿ بيف نصوص القراءة وما يتبعيا مف نصوص 
االستماع فقد قمت برصد النصوص في جدوؿ يتضمف العمود األوؿ منو عنوانات 

نصوص القراءة، ويتضمف العمود الثاني نصوص االستماع مقابمة لنصوص 
: القراءة كما ىو مبيف في الجدوؿ اآلتي

 (لمصف الثاني االبتدائي)نصوص القراءة وتقابمها نصوص االستماع 
الفصل الدراسي األول 

نصوص االستماع  نصوص القراءة  
زينب أبو غنيمة   -ٔ (الدرس األوؿ)العودة إلى المدرسة   -ٔ
رحمة إلى األغوار   -ٕ   (الدرس الثاني)وجبة الفطور   -ٕ
األرنب   -ٖ (الدرس الثالث)أسناني البيضاء   -ٖ
إشارة المرور   -ٗ     (الدرس الرابع)عمى طريؽ السبلمة   -ٗ
كرة المطاط   -٘ (الدرس الخامس)المعب تحت الشمس   -٘

                                                 

طبيعتيا، مناشط تعميميا، وتنمية مياراتيا، حسني عبد اليادي عصر، : القراءة:  انظر()
. 69، ص1اإلسكندرية، المكتب العربي الحديث، ط
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الفبلح النشيط   -ٙ (الدرس السادس)قطؼ الزيتوف   -ٙ
نصيحة طبيب   -ٚ (الدرس السابع)استعماؿ الدواء   -ٚ
الصدؽ   -ٛ (الدرس الثامف)الطالبة النجيبة    -ٛ
ىدية العيد   -ٜ (الدرس التاسع)في المكتبة   -ٜ
حمزة بف عبد المطمب   -ٓٔ (الدرس العاشر)سيدنا أبو عبيدة   -ٓٔ

الفصل الدراسي الثاني 
نصوص االستماع  نصوص القراءة  
التاجر األميف   -ٔٔ (الدرس الحادي عشر)المحافظة عمى المواعيد  -ٔٔ
أىمية الضوء   -ٕٔ (الدرس الثاني عشر)الباحث الصغير   -ٕٔ
خطأ عّمار   -ٖٔ (الدرس الثالث عشر)الكيرباء   -ٖٔ
الطبيعة الخضراء   -ٗٔ (الدرس الرابع عشر)أحافظ عمى بيئتي   -ٗٔ
الجيراف الثبلثة   -٘ٔ (الدرس الخامس عشر)المواظبة واالجتياد   -٘ٔ
النّحاؿ   -ٙٔ (الدرس السادس عشر)النحؿ   -ٙٔ
رحمة جميمة   -ٚٔ (الدرس السابع عشر)رحمة إلى الشوبؾ    -ٚٔ
ميناء العقبة   -ٛٔ (الدرس الثامف عشر)مطار الممكة عمياء الدولي  -ٛٔ
األلواف   -ٜٔ (الدرس التاسع عشر)الرسامة الصغيرة    -ٜٔ
الراعية الصغيرة   -ٕٓ (الدرس العشروف)الحاسوب في حياتنا     -ٕٓ

الحاسوب في )ومف النظر في مادة النصوص نبلحظ فجوة بيف نص القراءة 
فبل يوجد بينيما أّي ( الراعية الصغيرة)ونص االستماع الذي جاء بعده  (حياتنا

. رابط، ومفردات نص القراءة ال تميد لنص االستماع

ذا قارنا بيف نصوص االستماع في الصفيف األوؿ والثاني األساسييف  وا 
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مف حيث الكـ فإننا نممس فجوة واضحة بيف النصوص؛ فقد جاءت نصوص 
االستماع لمصؼ الثاني مطولة في كميتيا إذا ما قورنت مع نصوص الصؼ 

األوؿ، ويبلحظ عمى نصوص استماع الصؼ الثاني أف نسبة كبيرة منيا 
تصمح أف تكوف نصوص قراءة وليست نصوص استماع، وىذا مأخذ عمى 

عدـ مراعاة التسمسؿ في التراكـ الكمي بيف نصوص االستماع في الصفوؼ 
. األربعة األولى، وعدـ مراعاة مرحمة المستمع العمرية

فاإليجاز واالختصار أيسر عمى "وقد أشار بعض المحدثيف إلى ذلؾ 
المتمقي مف حيث الفيـ ومتابعة األفكار، وال بّد مف مراعاة طوؿ النص 

 والمقصود بالمقامات واألحواؿ ىو المتمقي ()"وقصره وفقًا لؤلحواؿ والمقامات
. وعمره وثقافتو

ذا وقفنا عمى كمية المادة في كؿ نص ومدى مراعاة التراكـ الكمي  وا 
في تتابع النصوص وتسمسميا في منياج االستماع لمصؼ الثاني األساسي 
فإننا نجد اضطرابًا واضحًا، فقد نجد نصًا يتكوف مف ثبلثة سطور تسبقو 

بعض النصوص تتكوف مف عشرة سطور واألولى أف يكوف التدّرج عكسيًا، 
ولبياف مدى االضطراب في التراكـ الكمي لمنصوص في ىذا المنياج وعدـ 
مراعاة التسمسؿ في بنائيا فقد رصدت عدد السطور في كؿ نص كما ىو 

مبيف في الجدوؿ اآلتي الذي يتضمف العمود األوؿ منو رقـ نص االستماع، 
: ويتضمف العمود الثاني عدد السطور في النص

                                                 

. 32التمقي واإلبداع، محمود درابسة، ص:  انظر()
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جدول يبين عدد السطور في كل نص من نصوص االستماع  

 (الصف الثاني األساسي)في منهاج 

عدد السطور رقم النص 

خمسة سطور  (5)األوؿ 

تسعة سطور  (9)الثاني 

عشرة سطور  (10)الثالث 

عشرة سطور  (10)الرابع 

عشرة سطور  (10)الخامس 

سبعة سطور  (7)السادس 

خمسة سطور  (5)السابع 

ثبلثة عشر سطرًا  (13)الثامف 

ستة سطور  (6)التاسع 

ثمانية سطور  (8)العاشر 

ثبلثة سطور  (3)الحادي عشر 

ستة سطور  (6)الثاني عشر 

ثبلثة سطور  (3)الثالث عشر 

ستة سطور  (6)الرابع عشر 

خمسة عشر سطرًا  (15)الخامس عشر 
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ستة سطور  (6)السادس عشر 

خمسة سطور  (5)السابع عشر 

 سبعة سطور  (7)الثامف عشر 

أربعة سطور  (4)التاسع عشر 

عشرة سطور  (10)العشروف 

ونبلحظ مف ىذا الجدوؿ الذي يرصد عدد سطور كؿ نص مف نصوص 
االستماع مدى االضطراب الذي يداخؿ بناء ىذا المنياج، مما يشير إلى عشوائية 

ال لما جاءت النصوص  الثالث )التأليؼ وعدـ السير وفؽ خطة عممية مدروسة وا 
( ثبلثة عشر سطراً )في عشرة سطور، وجاء النص الثامف في  (والرابع والخامس

مف ثبلثة سطور،  (الحادي عشر والثالث عشر)في حيف تكوف كّؿ مف النصيف 
. وىذا مجرد مثاؿ عمى ىذا االضطراب الذي يشيع في معظـ النصوص

أما مف حيث مراعاة المفردات ومعرفة معانييا لدى الطمبة وبعدىا عف 
الصعوبة والتجريد فقد ضـ منياج االستماع في الصؼ الثاني األساسي جممة مف 
المفردات والتراكيب ذات المعاني البعيدة عف مخزوف الطالب المغوي، وفي الوقت 

نفسو ال تنسجـ مع مرحمتو العمرية، ومف ىذه المفردات والتراكيب عمى سبيؿ 
: المثاؿ

 (كْسب ثقة مجتمعيا/ تمقت تعميميا):  الدرس األوؿ، وجاء فيو

 (يمتيـ الجزر بنيـ/ الطيور المحّمقة):  الدرس الثالث

 (القشعريرة والحّمى):  الدرس السابع

 (خسر ثقة أىؿ القرية/ خطر عمى باؿ الراعي خاطر):  الدرس الثامف



 355 

واقتربت ساعة / وُعرؼ باليأس ورجاحة العقؿ): الدرس العاشر
نذر / اشتّد أزر محمد/ انتقـ البف أخيو/ اليدى

 (حمزة نفسو

 (فرز العسؿ): الدرس السادس عشر

/ حركة مبلحتو/ ومتنفسو الوحيد/ ثغر األردف): الدرس الثامف عشر
 (العقبة منطقة حرة

وىذه المفردات والتراكيب تجتمع عمى مضاميف فوؽ مستوى التبلميذ في ىذه 
المرحمة العمرية والتعميمية، وىي جممة مف المعاني التي تميؿ إلى التجريد وتبتعد 

. عف المحسوس، وىذا يغاير منطؽ األمور في وضع المنياج ليذه المرحمة

ومدار األمر : "وقد نبو الجاحظ إلى ضرورة مراعاة طاقة المستقبؿ إذ يقوؿ
. ()"عمى إفياـ كؿ قـو بمقدار طاقتيـ، والحمؿ عمييـ عمى أقدار منازليـ

وقد نبو المختصوف إلى ضرورة مراعاة التدرج في مضاميف النصوص 
ونسبيا، وأف يميد السابؽ لبلحؽ لتشكؿ المناىج في تتابعيا سمسمة متكاممة وتبتعد 

عف العشوائية واالرتجاؿ الذي ينعكس سمبيًا عمى المتعمـ؛ فيذا عمي إسماعيؿ 
وعمى رجاؿ المناىج أف يدركوا مع مؤلفي كتب القراءة والكتابة أف يبدأ : "يقوؿ

الكتاب الثاني مف حيث انتيى األوؿ، ويستمر ذلؾ تحت اىتماميـ حتى تخمو 
الكتب مف الطفرات أو االنتقاؿ غير المتدرج حيث لذلؾ آثاره السيئة عمى 

. ()"المتعمـ
                                                 

، 5 الجاحظ، البياف والتبييف، تحقيؽ عبد السبلـ ىاروف، القاىرة، مكتبة الخانجي، ط()
. 93، ص1ـ، ج1985

. 137 نحو تسيير القراءة والكتابة في المغة العربية، عمي إسماعيؿ محمد، ص()
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أما تقديـ المعمومات التي تميؿ إلى التجريد فيذا مف أىـ األمور التي 
تقؼ عقبة في طريؽ المتعمـ في المرحمة األساسية، وقد نبو بعض المختصيف 

أف تنتقؿ مف المعمـو إلى )إلى ضرورة االبتعاد عف المجرد، واألولى 
. () ..."المجيوؿ، ومف المحسوس إلى المجرد

لقد جاءت نصوص االستماع في الصؼ الثاني األساسي في كميتيا 
فوؽ مستوى التبلميذ في ىذه المرحمة، وليس مف السيؿ عمى التمميذ في ىذه 
المرحمة أف يتذكر المعمومات في نص مطوؿ بؿ يحتاج إلى نصوص معتدلة 

في كميتيا، وىذه مشكمة معّدي المناىج؛ أنيـ يتجيوف إلى تزويد التبلميذ 
بالكثير مف المعمومات دوف إعداد التبلميذ مسبقًا، فاالىتماـ بالكـ لدى 

القائميف عمى العممية التعميمية يفوؽ االىتماـ بالكيؼ بشكؿ كبير، وواضع 
منياج االستماع متأثر بمنياج القراءة، فيو في الحقيقة يكرر منياج القراءة 

بنصوص جديدة ويسمييا نصوص االستماع كما حصؿ في الكثير مف 
. نصوص استماع الصؼ الثاني األساسي

األوؿ والثاني األساسي : وبالمقارنة بيف نصوص االستماع في الصفيف
تظير الفجوة واضحة في عدـ التدرج، وعدـ التسمسؿ في كمية المادة  التي 

يقدميا كؿ نص، إضافة إلى عدـ مراعاة تجدد المفردات في ورودىا في 
النصوص، وىذا في مجممو ما أدى إلى اضطراب واضح في بناء ىذا 

المنياج، وأحسب أّف السبب الرئيسي في ىذا االضطراب ىو تعدد المؤلفيف 
في إعداد المنياجيف، فمف يعّد المنياج البلحؽ ال عمـ لو بما وضع في 

. المنياج السابؽ
                                                 

. 264رؤى مستقبمية في مناىجنا التربوية، عمي اليافعي، ص:  انظر()
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: بناء منهاج االستماع في الصف الثالث األساسي

   بداية يبلحظ عمى نصوص االستماع في منياج الصؼ الثالث األساسي 
ارتباطيا بنصوص القراءة، فيي متممة ليا في مفرداتيا المغوية التي تضيفيا 

. لمتبلميذ، وبقيت نصوص االستماع في إطار موضوعات نصوص القراءة

وجاءت نصوص االستماع في عددىا موافقة لنصوص القراءة، فعددىا 
. (عشروف نصاً )

ولبياف مدى التوافؽ واالنسجاـ بيف نصوص القراءة ونصوص االستماع فقد 
وضعتيا في الجدوؿ اآلتي حيث يتضمف العمود األوؿ نصوص القراءة، ويتضمف 

: العمود الثاني نصوص االستماع عمى النحو اآلتي
  (لمصف الثالث االبتدائي)نصوص  القراءة وتقابمها نصوص االستماع 

الفصل الدراسي األول 

نصوص االستماع نصوص القراءة 

الرسوـ الجميمة   -ٔ (الدرس األوؿ)معممتي   -ٔ

األرنب الضائع   -ٕ (الدرس الثاني)صديقي خالد   -ٕ

ىؿ تعمـ   -ٖ (الدرس الثالث)اإلذاعة المدرسية   -ٖ

اهلل القدير   -ٗ (الدرس الرابع)ِنعـُ اهلل   -ٗ

األسماؾ   -٘ (الدرس الخامس)السمكة الذىبية   -٘

كرـُ عثماف   -ٙ (الدرس السادس)في السوؽ   -ٙ

معركة الكرامة   -ٚ (الدرس السابع)بطوالت خالدة   -ٚ
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أحّب أف أكوف   -ٛ (الدرس الثامف)الحمامة البيضاء   -ٛ

العيد   -ٜ (الدرس التاسع)عائد مف الِحجِّ   -ٜ

المدفأة   -ٓٔ (الدرس العاشر)الثمُج   -ٓٔ

الفصل الدراسي الثاني 

نصوص االستماع نصوص القراءة 

رائد الفضاء الصغير   -ٔٔ (الدرس الحادي عشر)غزو الفضاء   -ٔٔ

عادات صحية   -ٕٔ (الدرس الثاني عشر)نحافظ عمى صحتنا   -ٕٔ

لمعب أوقات   -ٖٔ (الدرس الثالث عشر)رياضتي المفضمة   -ٖٔ

زيارة ترفييية   -ٗٔ (الدرس الرابع عشر)الربيع   -ٗٔ

جمعيات المحافظة   -٘ٔ (الدرس الخامس عشر)التموث   -٘ٔ
عمى البيئة 

التعاوف   -ٙٔ (الدرس السادس عشر)األسد والفأر   -ٙٔ

حماية الوطف   -ٚٔ (الدرس السابع عشر)القدس   -ٚٔ

الفبلح   -ٛٔ (الدرس الثامف عشر)القمح   -ٛٔ

الجسور المعمقة   -ٜٔ (الدرس التاسع عشر)وطني الجميؿ   -ٜٔ

المطالعة   -ٕٓ (الدرس العشروف)العطمة الصيفية   -ٕٓ

أما كمية المادة المغوية في نصوص استماع الصؼ الثالث ومدى تقاربيا 
وانسجاميا مع بعضيا فقد جاءت منسجمة ومعتدلة؛ حيث تراوح عدد السطور في 

مف أربعة إلى تسعة سطور، وىي نسبة معتدلة ومناسبة  (9 – 4)النصوص كميا 
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ليذه المرحمة العمرية عمى العكس منيا في الصؼ الثاني حيث اضطربت ىناؾ 
. في كميتيا وعدـ تسمسميا

وقد جاء عدد السطور في كّؿ نص مف نصوص استماع الصؼ الثالث 
: عمى النحو اآلتي

عدد السطور النص وترتيبه 

خمسة سطور  (5)النص األوؿ 

سبعة سطور  (7)النص الثاني 

ثمانية سطور  (8)النص الثالث 

خمسة سطور  (5)النص الرابع 

ستة سطور  (6)النص الخامس 

خمسة سطور  (5)النص السادس 

ثمانية سطور  (8)النص السابع 

سبعة سطور  (7)النص الثامف 

ثمانية سطور  (8)النص التاسع 

سبعة سطور  (7)النص العاشر 

سبعة سطور  (7)النص الحادي عشر 

ثمانية سطور  (8)النص الثاني عشر 

أربعة سطور  (4)النص الثالث عشر 

تسعة سطور  (9)النص الرابع عشر 
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ستة سطور  (6)النص الخامس عشر 

ثمانية سطور  (8)النص السادس عشر 

خمسة سطور  (5)النص السابع عشر 

ستة سطور  (6)النص الثامف عشر 

خمسة سطور  (5)النص التاسع عشر 

سبعة سطور  (7)النص العشروف 

وقد جاءت المفردات المغوية في نصوص استماع الصؼ الثالث منسجمة 
مع المرحمة العمرية بنسبة عالية، وقد داخؿ ىذا المنياج نسبة قميمة مف المفردات 

: والتراكيب التي تفوؽ مستوى التبلميذ في ىذه المرحمة ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ

 (السفينة تصارع األمواج)النص األوؿ  

 (لـ ُتمِؽ لو باالً / ضّؿ الطريؽ)النص الثاني  

 (السنة القمرية)النص الثالث  

 (األحمر القاني)النص الرابع  

 (المياه االستوائية/ جسميا انسيابي)النص الخامس  

 (المعطر بعبير البطوالت/ معركة خالدة)النص السابع  

 (والبشر يعمو وجيييما/ لمزاولة األلعاب)النص التاسع  

وكاف يمكف لممؤلفيف تحاشي ىذه التراكيب سيما وأف نسبتيا قميمة في 
. النصوص، وال يشكؿ تداركيا معضمة

وبشكؿ عاـ فإف منياج االستماع لمصؼ الثالث ينسجـ مع المرحمة العمرية، 
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ويراعي التدرج الكمي في مادتو، إضافة إلى أف معظـ النصوص تقارب في مادتيا 
حياة الطالب وبيئتو، وما يحيط بو مف معطيات معيشية، وذلؾ مع ما داخميا مف 

. بعض السمبيات وما أخذ عمييا مف بعض المآخذ

: بناء منياج االستماع في الصؼ الرابع األساسي

اتسـ منياج القراءة في الصؼ الرابع األساسي بالتشكيؿ وتعدد الموضوعات 
التي يعالجيا، وقد روعي في المنياج البناء الشمولي، ولذلؾ جاء منياج االستماع 

متسمًا ببناء متوازف، فمف حيث مناسبة المنياج لممرحمة العمرية فقد جاءت 
. نصوصو في كميتيا ولغتيا منسجمة مع ىذه المرحمة

وقد جاء منياج االستماع شامبًل في موضوعاتو يساعد عمى تجديد النشاط 
وقابمية االستيعاب وعدـ الممؿ؛ فالنصوص تمتد مف الجوانب التاريخية مف أحداث 
وشخصيات إلى األخبلقيات وبياف أىميتيا، والتعريؼ ببعض المناطؽ إضافة إلى 
التعريؼ بدور األجيزة األمنية وأىميتيا، والوقوؼ عمى األمور اليامة في حياتنا 

. الماء، والكتاب إلى آخره: مثؿ

ويبلحظ عمى منياج االستماع في الصؼ الرابع ارتباطو بشكؿ وثيؽ 
بنصوص القراءة دوف أف يكرر المادة نفسيا، بؿ إّف كؿَّ نص مف نصوص 

االستماع يأتي في المجاؿ نفسو، فيعمؿ عمى اتساع معارؼ التبلميذ مف المعاني 
. والمفردات المغوية في المجاؿ الواحد

إال أف نصًا واحدًا مف نصوص االستماع قد جاء بعيدًا عف نص القراءة 
حيث سبؽ بنص  (محمية ضانا)الذي سبقو، وال توجد عبلقة بينيما وىو نص 

، وىذا مف العشوائية في اختيار (شيداء األردف في فمسطيف)القراءة السادس 
ولبياف مدى انسجاـ نصوص االستماع مع نصوص القراءة فقد رصدت . النصوص

نصوص المنياجيف في جدوؿ يضـ العمود األوؿ منو نصوص القراءة، وأدرجت 
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: نصوص االستماع في العمود الثاني عمى النحو اآلتي
  (لمصف الرابع االبتدائي)نصوص  القراءة وتقابمها نصوص االستماع 

نصوص االستماع نصوص القراءة 

مف آي الذكر   -ٔ
الحكيـ 

الرفؽ بالحيواف   -ٔ (الدرس األوؿ)

صبلح الديف   -ٕ (الدرس الثاني)مف أبطاؿ مؤتة   -ٕ
األيوبي 

سفينة الصحراء   -ٖ (الدرس الثالث)البطتاف والسمحفاة   -ٖ

البحر المّيت   -ٗ (الدرس الرابع)ثغر األردف الباسـ   -ٗ

سورة )شجرة الزيتوف   -٘ (الدرس الخامس)شجرة الزيتوف   -٘
 (التيف

 شيداء األردف في  -ٙ
 فمسطيف

محمّية ضانا   -ٙ (الدرس السادس)

العيدة العمرّية   -ٚ (الدرس السابع)قّبة الصخرة المشّرفة   -ٚ

جار أبي حنيفة   -ٛ (الدرس الثامف)ُعمر يتفقد الرعية   -ٛ

المكتبة   -ٜ (الدرس التاسع)الكتاب   -ٜ

لغز عف )مف ىو   -ٓٔ (الدرس العاشر)طريؽ السبلمة   -ٓٔ
 (عدة ميف

مف وصايا الرسوؿ   -ٔٔ (الدرس الحادي عشر)مف وصايا الرسوؿ   -ٔٔ
 (حديث)الكريـ 
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جياز الحاسوب   -ٕٔ (الدرس الثاني عشر)عصر الحاسوب   -ٕٔ

األمثاؿ العربية   -ٖٔ (الدرس الثالث عشر)األمثاؿ العربية   -ٖٔ

الماُء أساس الحياة   -ٗٔ (الدرس الرابع عشر)األرض الطيبة   -ٗٔ

الدرس ) (شاعرة مف فمسطيف)فدوى طوقاف   -٘ٔ
 (الخامس عشر

الخنساء   -٘ٔ

الدفاع المدني   -ٙٔ (الدرس السادس عشر)أصدقاء الشرطة   -ٙٔ

نوادر عربية ف  -ٚٔ (الدرس السابع عشر)الفتى الذكي   -ٚٔ

صناعة الدواء في   -ٛٔ
األردف 

آيات تتحدث عف   -ٛٔ (الدرس الثامف عشر)
نعـ اهلل وقدرتو 

القوات المسمحة   -ٜٔ
األردنية 

خواطر أماـ قمعة   -ٜٔ (الدرس التاسع عشر)
عجموف 

رسالة إلى معممتي   -ٕٓ (الدرس العشروف)مف مذكرات زينب   -ٕٓ

أما مدى مراعاة التراكـ الكمي في نصوص مادة االستماع في الصؼ الرابع 
األساسي فإنيا تسير عمى نمطية بناء المنياج في الصفوؼ السابقة، فبل توجد 

أربعة سطور،  (4)مراعاة لتسمسؿ النصوص في كميتيا، فالنص األوؿ يتكوف مف 
. تسعة سطور (9)والنص الخامس عشر يتكوف مف 

ومع أف المؤلفيف لـ يراعوا التراكـ الكمي إال أف المنياج قد جاء في كمية 
خمسة إلى سبعة سطور  (7 – 5)نصوصو معتداًل، فقد جاء معدؿ النصوص مف 

. في أكثر النصوص

وقد جاءت لغة النصوص ميسرة توائـ مستوى التبلميذ في ىذه المرحمة 
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: باستثناء بعض التراكيب التي قد تفوؽ مخزونيـ المعرفي والمغوي ومنيا

. (دنسوا مقدساتنا )النص الثاني              - 1

. (فقد أودعو اهلل )النص الثالث              - 2

. (قرية وادعة )النص السادس            - 3

. (الماء ِقواـ األبداف )النص الرابع عشر        - 4

.   (واشتد عودىا/ تفتحت مواىبيا الشعرية )النص الخامس عشر      - 5

تسمـ الخميفة : "ووردت في النص السابع معمومة غير صحيحة في قولو
، وىذا "(ىػ51) بنفسو بيت المقدس في سنة – رضي اهلل عنو –ُعمر بف الخطاب 

، وفي آخرىا كما أشار (ىػ23)فقد استشيد رضي اهلل عنو في سنة "غير دقيؽ؛ 
، وأحسب أف المناىج الثبلثة السابقة لو أنيا سارت عمى نمطية منياج ()"السيوطي

االستماع لمصؼ الرابع لتداركت جممة مف السمبيات، وىذا ال يعني خمو منياج 
. الرابع األساسي مف بعضيا

:  األسئمة عمى منهاج االستماع في الصفوف األربعة األولى

إف النظرة الشمولية لبناء المنياج توجب عمى الباحث الوقوؼ عمى نمطية 
األسئمة عمى النصوص وكيفية تقديميا، وقد جاءت األسئمة مف حيث العدد مناسبة 

لمنصوص وكافية لميدؼ المراد منيا وىو قياس مدى إفادة التبلميذ مف نص 
. االستماع إضافة إلى تحفيزه عمى التذكر والربط والتحميؿ

أما مف حيث النوعية فقد جاءت أسئمة الصفوؼ الثبلثة األولى مباشرة 
ماذا / ماذا قالت/ ماذا قاؿ/ سـّ / عدد/ اذكر): ومكرورة في طريقتيا، ويكثر فييا

                                                 

. 120، ص2تاريخ الخمفاء، جبلؿ الديف السيوطي، دار المعرفة، بيروت، ط:  انظر()
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، أي أنيا تسير عمى وتيرة واحدة، وتتسـ (اذكر أوؿ كممة في النص/ فعؿ
بالمباشرة، وىذه المباشرة قد تكوف مقبولة في الصؼ األوؿ األساسي لكونيا تمثؿ 
مرحمة البداية التعميمية، أما في الصفوؼ البلحقة فمف األولى المغايرة في طريقة 

. طرح األسئمة

ذا وقفنا عمى طبيعة األسئمة في منياج االستماع لمصؼ الرابع األساسي  وا 
فإننا نبلحظ أنيا تتسـ بالتنوع والجدة واالبتكار، وتنسجـ مع ما ينشده االستماع مف 

الّدربة عمى التذكر والربط والتحميؿ والفيـ، وقد تراوحت األسئمة بيف المباشرة، 
واالستنتاجية، واالختيار مف متعدد وتعبئة الفراغ، إضافة إلى تغطيتيا لبعض 

الجوانب المغوية، واالستفسار عف بداية النص ونيايتو، ويبلحظ أف األسئمة شاممة 
. إذ تغطي مادة النص وتحيط بو كامبلً 

المبحث الثاني 

: (كيفية األداء ومدى االهتمام)قراءة االستماع في الصفوف األربعة األولى 

يتتبع ىذا المبحث قراءة االستماع في الغرؼ الصفية وذلؾ بالوقوؼ عمى 
دور المعمـ وكيفية تقديمو لقراءة االستماع، ومدى إعداده ليذه القراءة، وتحضير 

الطمبة ليذه الميارة، إذ ال بد مف النظر إلى ىذه الميارة عمى أنيا ميارة رئيسة وال 
بد مف تحضير الطمبة، وأف تقدـ لمتبلميذ مع مراعاة مراحميا لما ليا مف أىمية في 

فالقراءة الصامتة ): اكتساب المغة، فقد عّدىا بعض العمماء إحدى القراءات الثبلث
قراءة بالعيف، والقراءة الجيرية قراءة بالعيف والمساف، وقراءة االستماع قراءة 

. ()(باألذف

                                                 

 .68، ص3الموجو الفني لمدرسي المغة العربية، عبد العميـ إبراىيـ، القاىرة، دار المعارؼ، ط ()
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وفرؽ بيف تمقي االستماع وتمقي القراءة الخطية، وقد أشار جعفر العبلؽ إلى 
إذ يرى أف تمقي االستماع سمة الجميور، وتمقي الجميور يحركو الشبو ال "ذلؾ 

االختبلؼ والخصائص الفردية، فتمقي االستماع سمة الجميور، والجميور ينطمؽ مف 
دوافع مشتركة، واالستماع أماـ الشعر فعؿ جماعي، في حيف أف القراءة الخطية 

. ()"استجابة فردية، واالستماع استمرارية لمشفاىية التي حكمت مسيرة التمقي

إّف االىتماـ بميارة االستماع ال يعني أنيا الميارة الوحيدة ذات التميز، وال 
يطمب إلى القائميف عمى العممية التعميمية إعطاء ىذه الميارة خصوصية مطمقة عمى 
حساب الميارات األخرى، بؿ إف االىتماـ بيا يتأتى مف واقعيا السمبي والميمش في 

. مدارسنا

ومف قراءة االستماع نستطيع رصد القاسـ المشترؾ في الفيـ، والمخزوف 
فالقصيدة المسموعة تعتمد عمى خصائصيا الصوتية "المعرفي لدى المتمقي الجمعي 

وليس عمى تشكيميا الخطي، والقّراء عينات منعزلة وليسوا كتمة أو شريحة واسعة، 
والتمقي بالقراءة تجسيد لفردية التمقي وخصوصيتو، أما التمقي باالستماع فيو يمثؿ 

وعيًا لمخصائص الصوتية، وأقرب إلى توحيد وجيات النظر في الفيـ مف تمقي القراءة 
. ()"الذي يوظؼ فيو كؿ قارئ أدواتو ليخرج بفيـ مغاير

والضعؼ المغوي الذي نعانيو ال يقتصر عمى ضعفنا في القراءة والجوانب 
النحوية، بؿ إف الضعؼ في استقباؿ المسموع وعدـ السرعة في ىذا االستقباؿ ىو نوع 

. مف أنواع الضعؼ ومممح مف مبلمحو

والضعؼ في االستماع قد يستمر مع اإلنساف ويرافقو طويبًل، فقد أشار 
القصور  (أي الضعؼ المغوي)مف مظاىر ىذه المشكمة "محمود السيد إلى أف 

                                                 

. 63ـ، ص1،1977الشعر والتمقي، جعفر العبلؽ، دار الشروؽ، عماف، ط:  انظر()
. 64المرجع السابؽ، ص:  انظر()
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الواضح في ميارة االستماع، إذ كثيرًا ما تفوتنا بعض األفكار مما نستمع إليو في 
. ()"محاضرة، وطالما طمبنا إلى قارئنا إعادة المقطع المقروء حتى نتبيف أفكاره

وقد يمقي بعضنا المـو عمى التبلميذ في معرض حديثو عف القصور في 
الميارات المغوية عامة، وميارة االستماع بخاصة، والحقيقة أف المتعمـ إذا توافرت 
لديو شروط العممية التعميمية السميمة فإنو سيستجيب ليا ولو بنسب قابمة لمتدرج 
والتطور، غير أف ما يعانيو المتعمموف مف إبعادىـ عف بعض الميارات ومنيا 

. ميارة االستماع سيزيد في ضعفيـ

ولبياف واقع ميارة االستماع في الصفوؼ األربعة األساسية األولى وكيفية 
أداء ىذه الميارة ومدى اىتماـ المعمـ بيا فقد اتجيت لموقوؼ عمييا في عدد مف 

، وما جعمني أرصد واقع ىذا األداء في (المفرؽ والزرقاء)مدارس محافظتي 
المدارس بحثي عف مناىج االستماع لمصفوؼ األربعة األولى، وقد بحثت عنيا في 

أربعيف مدرسة في المحافظتيف، ولـ أجدىا إال في ثبلث  (40)ما يزيد عمى 
مدارس حكومية، ومدرستيف خاصتيف، وقد شكمت ىذه المعمومة لي صدمة؛ فيذا 
منياج عممي أقرتو وزارة التربية والتعميـ رسميًا ليعمـ في المدارس، وقد بذلت في 

إعداده جيدًا ال يستياف بو، وقد نص قرار وزارة التربية والتعميـ عمى تدريس 
قررت وزارة التربية والتعميـ تدريس ىذا الكتاب : "االستماع في مدارس المممكة كميا

في جميع مدارس المممكة األردنية الياشمية بموجب قرار مجمس التربية والتعميـ 
اعتبارًا مف العاـ الدراسي  (ـ13/4/2006)تاريخ  (54/2006)رقـ 

. ()"ـ2006/2007
                                                 

 في قضايا المغة التربوية، محمود السيد، وكالة المطبوعات، الكويت، دوف طبعة أو تاريخ، ()
. 18ص

ـ، 2006طبعة  (بداية كؿ منياج)كتب االستماع في الصفوؼ األربعة األولى :  انظر()
. ـ2007
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إف عدـ وجود منياج االستماع في مدارس وزارة التربية يعني اإلىماؿ 
المطمؽ ليذه الميارة، والنسبة القميمة مف المدارس التي وجد فييا منياج االستماع 

نسبة عدمية مف حيث الكـ، وتزداد عدميتيا عندما  (%13-10)والتي تتراوح مف 
ف وجد المنياج، فبعد  يتبيف أف المعمميف ال يعطوف ىذه الميارة أي اىتماـ حتى وا 

االستفسار مف نسبة عالية مف معممي ىذه المرحمة فقد أقرت نسبة تزيد عمى 
منيـ بعدـ إعطاء نص االستماع بؿ إنيـ ال يعمموف إف كاف كتاب  (95%)

االستماع موجودًا في المدرسة أو غير موجود، واألرجح أنو غير موجود؛ فقد 
عانيت لمحصوؿ عمى ىذا المنياج استعارة أو شراء، وذىبت إلى مستودعات 

. مديريات التربية لشرائو فمـ أجده
وعندما حاولت أخذ عينة مف التبلميذ في ىذه الصفوؼ واالستفسار منيـ 

عف مدى عمميـ بيذه الميارة ودراستيا فقد فوجئت بأف التبلميذ ال يدرسونيا، وأنيا 
. ميممة باستثناء مدرستيف خاصتيف مف خمس مدارس

وبالعودة لمعبلقة بيف الموجييف والمعمميف في ىذه المرحمة فقد تبيف أف 
الموجييف لـ يسبؽ أف وقفوا عمى أداء المعمـ في ىذه الميارة؛ فمـ يسألوا عنيا، ولـ 
يكف ليـ أي دور في توجيو المعمميف لبلىتماـ بيا، ويظير أف دور الموجو يقتصر 
عمى وجود التحضير عمى دفاتر التحضير بغض النظر عف مادة التحضير، وأف 

. االىتماـ ينصب عمى ميارة القراءة ومدى سبلمتيا
ومف يطمع عمى واقع ميارة االستماع في مدارس وزارة التربية والتعميـ وكيفية 

أداء المعمميف فييا فإنو يفاجأ بغياب شبو كامؿ ليذه الميارة، وسواء اضطرب 
المنياج أـ ُأحكـ وتميز فإف غيابو عف غرفة الصؼ وعدـ تقديمو لمطمبة يجعمو ببل 

قيمة، وميما يكف فيو مف خمؿ أو اضطراب فإف ذلؾ قمما يكتشؼ لعدـ وقوؼ 
ف  المعمميف في الميداف عميو ليتمكنوا مف رصد ما داخمو مف ىفوات، فالمعمـ وا 

استبعد عنوة مف عممية إعداد المناىج فيو قادر عمى اختبارىا واكتشاؼ ما داخميا 
. مف خمؿ أثناء تقديميا لمتبلميذ



 369 

وقد يعود السبب الرئيسي في عدـ اىتماـ المعمـ بقراءة االستماع إلى عدـ 
معايشتو ليذه الميارة؛ فالتعميـ في الجامعات يتجو إلى التمقيف عمى حساب الحوار 
وتبادؿ اآلراء، وبما أف المعمـ قد قضى مراحؿ تعممو متمقنًا، ولـ يفد مف قيمة ميارة 
االستماع فإنو سيكرر التجربة، وبذلؾ تتشكؿ لدينا دائرة مكتممة مف التمقيف والبعد 

. عف الحوار واالستماع

ومما يجعؿ المعمـ غير آبو بتكامؿ الميارات ودور كؿ منيا إبعاده عف 
والتطوير يجب أف ال ينفرد بو فريؽ ال يضـ المعمميف "عممية تطوير المناىج 

المنفذيف لممنيج ألنيـ أكثر خبرة بالواقع التعميمي وبما يدور داخؿ حجرات الدراسة 
. ()"وما يواجييـ مف مشكبلت

نجاح تطوير المناىج مرىوف بقناعة المعنييف "إلى أف  (أبو حويج)ويشير 
مسبقًا باليدؼ المنشود، ولذلؾ فمف واجب المسؤوليف عف عممية التطوير أف يعمموا 
قناعيـ  عمى تييئة أذىاف المعمميف والطبلب وأولياء األمور إلى ضرورة التطوير، وا 

 ()"بعدـ مبلءمة المناىج الحالية، وبذلؾ فإف التطوير يصبح مسؤولية جماعية

وعندما يكوف المعمـ شريكًا في إعداد المنياج فإنو سيسعى لتطبيؽ المنياج الذي 
. أعّده لوعيو بضرورة تكامؿ الميارات

إف الحاجة ماسة لمربط بيف المدخبلت والمخرجات بيف وزارتي التربية 
والتعميـ والتعميـ العالي؛ فالمعمـ يتخرج في الجامعة مشبعًا بالتمقيف، وينطمؽ إلى 

ميداف التعميـ في المدارس ليفرغ ما لديو مف المعمومات المحشوة قسرًا في ذىنيتو، 
ولذلؾ فإف الكثير ممف ينيي المرحمة الجامعية يعاني ضعفًا في المشافية والحوار 

                                                 

أسسيا وعممياتيا، مرواف أبو حويج، دار -عناصرىا-مفاىيميا- المناىج التربوية المعاصرة،()
. 212، ص2000، 1الثقافة لمنشر والتوزيع، ط

. 212 المناىج التربوية المعاصرة، مرواف أبو حويج، ص()
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واالستماع وذلؾ لما نعانيو مف طرؽ تقميدية في التدريس كما يشير محمود السيد 
إّف الطرائؽ التقميدية في التدريس التي تعتمد التمقيف والحفظ أساسًا في عممية "... 

. ()"التعميـ، والتي تتسـ بالسمبية ال يمكف أف تؤدي إلى تقبؿ المغة واستساغتيا
عداد المناىج وتطويرىا عممية تعاونية كما يرى بعض العمماء،  وفي كثير "وا 

مف األحياف تختص لجنة مف قبؿ وزارة التربية والتعميـ بالقياـ بعممية التطوير ولعؿ 
ىذا األسموب المتجو مف القمة إلى القاعدة يتنافى مع الفمسفة التي تعتنقيا، ألف 

المناىج توضع وتطور عف طريؽ فئة قميمة، وما عمى المدرسيف إال عممية التنفيذ 
.  وتنعكس محصمة ىذا بالسمب عمى المتعمـ

إف التطوير عممية تعاونية يجب أف يشترؾ فييا خبراء المناىج ورجاؿ 
ذا اقتصر التطوير عمى . ()..."التربية والتعميـ والمعمـ والتمميذ وأولياء األمور وا 

يشمؿ عناصر المنيج "المنياج دوف مراعاة أف يكوف التطوير متكامبًل وشامبًل 
والشمولية التي يشير إلييا الباحث  ()"ومكوناتو فإنو سيكوف تطويرًا مضمبًل وقاصراً 

تشمؿ تطوير المعمـ معمومة وأسموبًا وقناعة بالمنياج وأدائو قبؿ كؿ شيء، 
عداده . وسيكوف عمى قناعة إذا أشركناه في التخطيط لو وا 

إف واقع ميارة االستماع في حجرات الدرس في الصفوؼ األربعة األساسية 
واقع مأساوي، وخبلصة الرأي في ىذه القراءة أنيا مغيبة عف التبلميذ، وال تعطى 
أدنى اىتماـ، بؿ إف الكثير مف المعمميف ال يعمـ ما إذا كانت ىذه القراءة موجودة 

. ضمف منياج يضـ النصوص أـ أنيا ارتجاؿ يؤديو المدرس إف أراد
                                                 

. 20 في قضايا المغة التربوية، محمود السيد، ص()
 أساسيات المناىج التعميمية وأساليب تطويرىا، عبد السبلـ عبد الرحمف جامؿ، دار المناىج، ()

. 158ـ، ص2002، 2ط
. 158المرجع السابؽ، ص:  انظر()
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أما مف عرؼ بيذه الميارة وتعامؿ معيا في غرفة الصؼ عمى قمتيـ وىـ 
مف المدارس الخاصة فإف معرفتو فييا وفي أدائيا ال تتجاوز قراءة النص وطرح 
األسئمة ليأخذ الطالب مف النص الفكرة الرئيسة وبعض المعمومات بوصفيا نصًا 

. قرائيًا دوف أي تفعيؿ لمتذكر والتحميؿ والربط

القراءة : وأحسب أف المعمميف في مدارسنا يكتفوف بميارتيف فقط وىما
والكتابة، أما ميارتا االستماع والمحادثة فيما ميارتاف مغيبتاف عف واقع التعميـ، 

ويستثنى مف ذلؾ بعض لمحات المحادثة التي تتأتى مف اإلجابة عمى أسئمة القراءة 
أو المحادثة العشوائية التي قد يسمح بيا المعمـ إلشغاؿ أوقات الطمبة، وىي 

وال تسير وفؽ أسس عممية، و يؤدييا التبلميذ بشكؿ ، محادثة غير ممنيجة
. فوضوي

وعمينا أف نتعمـ االستماع ونصغي لآلخريف لكي ينعكس ذلؾ عمى سموكنا 
. التعميمي؛ فننجح بعد ذلؾ في تعميـ االستماع والمحادثة؛ ففاقد الشيء ال يعطيو

المبحث الثالث 

: مهارة االستماع بين المأمول وسبل التحقيق

بعد أف وقفت في المبحثيف السابقيف عمى واقع ميارة االستماع برصدىا مف 
بناء المناىج وكيفية أداء المعمميف ومدى إدراكيـ ليا بوصفيا ميارة ذات قيمة 

. رئيسة، فإنني سأحاوؿ الوقوؼ عمى المأموؿ وكيفية تحقيقو مف ىذه الميارة

إف المأموؿ مف ىذه الميارة وكيفية االرتقاء بيا ال يمكف لو أف يتحقؽ طالما 
نظرنا إلييا عمى أنيا ميارة ثانوية ميمشة، ومتى تعاممنا مع ىذه الميارة عمى أنيا 

ميارة رئيسة بيا تتكامؿ العممية التعميمية وباستثنائيا وتيميشيا تضطرب تمؾ 
العممية؛ ومعنى ذلؾ أف المنياج السميـ المبني عمى أسس عممية تقـو عمى 

التخطيط السميـ إضافة إلى إعداد المعمـ إعدادًا متكامبًل قد يوصمنا إلى مخرجات 
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سميمة وعممية في توظيؼ قراءة االستماع توظيفًا مفيدًا يظير أثره عمى شخصية 
. المتعمـ

ومف العرض السابؽ الذي وقفت فيو عمى بناء المنياج ودور المعمـ في 
تقديـ قراءة االستماع يمكف تشخيص جممة مف المعيقات التي تقؼ عائقًا أماـ 

: االرتقاء بميارة االستماع أذكر منيا

اضطراب منياج قراءة االستماع وىذا االضطراب يمكف تداركو بوسائؿ عدة  -ٔ
 : منيا

أف يوكؿ إعداد المنياج إلى لجنة عممية تعي اليدؼ منو، وتسير في إعداده  - أ
وفؽ خطة مسبقة محددة األىداؼ، وال بد ليذه المجنة أف تكوف مف أىؿ 

االختصاص وذات خبرة تربوية إضافة إلى معرفتيا المغوية، والخبرة 
خبرة إعداد المناىج، والخبرة الميدانية ممف : المقصودة لدى المجنة تشمؿ

وما يبلحظ عمى أكثر األفراد الذيف أنيطت . عايشوا الطمبة والتعميـ الميداني
بيـ ميمة إعداد مناىج الصفوؼ األربعة األولى أنيـ ليسوا مف أصحاب 

االختصاص، وال مف أىؿ الخبرة الميدانية أو خبرة التأليؼ؛ فبعض المؤلفيف 
لـ يقؼ أماـ التبلميذ يومًا مف األياـ معممًا، وبعضيـ بدأ حياتو التعميمية في 

الجامعة مباشرة، وفرؽ بيف تعميـ طمبة الجامعة وخبرة تعميـ التبلميذ في 
المدرسة وبخاصة مرحمة الصفوؼ األربعة األولى، وقد أشار بعض العمماء 

ضرورة إشراؾ المعمميف المنفذيف لممنياج في إعداده وتطويره ألنيـ "إلى 
 .()"األكثر خبرة بالواقع التعميمي وبما يواجييـ مف مشكبلت

      وال بّد لمجنة المكمفة بإعداد المنياج أو تطويره أف تكوف عمى وعي 
التعريؼ بيف التغيير والتطوير، "باليدؼ الذي تريده، وأف تكوف قادرة عمى 

                                                 

. 212المناىج التربوية المعاصرة، مرواف أبو حويج، ص:  انظر()



 373 

فالتغيير قد يتجو لؤلسوأ أو لؤلفضؿ أما التطوير المؤسس عمميًا فيؤدي إلى 
التقدـ واالزدىار؛ ألف تطوير المناىج معناه تطوير في بناء إنساف الغد، 
وىذا اإلنساف سيصبح ىو القادر عمى اإلمساؾ بدفة التطوير في كافة 

. ()"مجاالت الحياة

سواء أكانت نصوص  (أي قراءة)     وال تشكؿ عممية إعداد نصوص القراءة 
القراءة المتعارؼ عمييا أـ نصوص قراءة االستماع في المرحمة األولى في 
إعداد ىذا المنياج، بؿ ال بد مف جممة خطوات سابقة تشكؿ بعض مراحؿ 

أف تكوف لجاف تأليؼ كتب : "التخطيط وخطواتو، ومف ىذه الخطوات
المطالعة واألدبيات الخاصة باألطفاؿ عمى اطبلع مباشر عمى ما يقع 

ضمف الثروة المغوية لمتبلميذ وما ال يقع ضمف ىذه الثروة لمختمؼ سنوات 
ذا كانت لجاف التأليؼ أو التطوير عمى عمـ ودراية  ()"الدراسة االبتدائية وا 

بالثروة المغوية لمتبلميذ الذيف ىـ ىدؼ المنياج فإنيا ستنطمؽ في تأليؼ 
المناىج مف المفردات التي يعرفيا الطفؿ ومف خبراتو، وىذه المعرفة المغوية 
عند المجاف ومدى تواصميا مع لغة األطفاؿ وثروتيـ مف المفردات قد تكوف 

ذا نظرنا في خبرات . أحد مقومات اختيار المجنة، وىذا نمط مف التخطيط وا 
المجاف التي أعدت مناىج الصفوؼ األربعة األولى فنجد أكثرىـ ال صمة ليـ 

. باألطفاؿ، وال خبرة ليـ بمعرفة الثروة المغوية عندىـ

     وعمى ىذه المجاف التي تناط بيا عممية التأليؼ أو التطوير أف تكوف 
عمى اطبلع عمى المناىج التربوية في مناطؽ مختمفة، ولدييا اطبلع عمى 

نقاط االلتقاء ونقاط االختبلؼ في المناىج لئلفادة مف ىذه الخبرة 
وتوظيفيا في عمميا غير أف أكثر أعضاء لجاف تأليؼ منياج المغة العربية 

                                                 

أساسيات المناىج التعميمية وأساليب تطويرىا، عبد الرحمف عبد السبلـ جامؿ، :  انظر()
. 202ص

. 71 تعمـ المفاىيـ المغوية والدينية لدى األطفاؿ، ثناء الضبع، ص()
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عامة وقراءة االستماع بخاصة في الصفوؼ األربعة األساسية األولى ىـ مف 
حديثي العمؿ في التعميـ، وأكثرىـ مف حديثي العمؿ في التعميـ الجامعي 

وليس المدرسي، وال خبرة لدييـ في بناء المناىج ومدى موافقتيا لبيئة ما أو 
ثقافة ما، وأحسب أف عمؿ ىذه المجاف قد قاـ عمى العشوائية بعيدًا عف 
التخطيط؛ ذلؾ ألف اختيار ىذه المجاف قد جاء وفؽ العبلقات الشخصية 

والمعارؼ القائمة عمى المصالح المتبادلة، ومف ينظر في أكثر أسماء ىذه 
، ويرصد العبلقات (بسكوف الميـ)المجاف وطبيعة عمميـ، وتزامنيـ العْمري 

. المتبادلة سيكشؼ عف عوامؿ تشكيؿ ىذه المجاف وبعض أسبابيا
ذا أردنا الحصوؿ عمى منياج موفؽ في االستماع والقراءة في الصفوؼ -  ب وا 

األربعة األساسية األولى فبل بد مف أف يوكؿ تأليؼ منياج ىذه المرحمة إلى 
لجنة واحدة ذات كفاءة في االختصاص، وخبرة في العمؿ والتعامؿ مع 

. المناىج وتطويرىا
      إف بناء مناىج القراءة في المرحمة االبتدائية عمى يدي لجنة واحدة 

يتوقع منو أف يقدـ لنا منياجًا قويًا متماسكًا ينسجـ وىذه المرحمة، وسيسيؿ 
توحيد المجنة إمكانية ضبط المنياج وتسمسمو لتتمكف مف تسمسؿ المفردات 
المغوية وتجددىا في الصفوؼ األساسية، أي أف المجنة الواحدة قادرة عمى 

التحكـ في تراكـ المفردات المغوية في صفوؼ المرحمة األساسية تصاعديًا، 
وقد أشار بعض الباحثيف إلى أىمية ىذا التسمسؿ وضبط تراكـ الثروة المغوية 

فباستخداـ طريقة السبلسؿ "وتجددىا لدى المتعمميف في المرحمة األساسية، 
القرائية، أي تقـو ىيئة مؤلفيف بتأليؼ كتب القراءة لممرحمة االبتدائية ابتداء 
لى نياية المرحمة االبتدائية، وبيذا ستكوف ىذه الييئة   –مف الصؼ األوؿ، وا 

مممة بكؿ المحتوى، وكذلؾ سيكوف بمقدورىا - والتي يفترض أف تكوف كفؤة
أف تسمسؿ محتوى الكتب تسمسبًل منطقيًا، وستكوف قادرة عمى التحكـ في 

وفي حاؿ تعدد  ()"مدروس وفؽ خطة واحدة- موضوع نمو المفردات بتزايد
لجاف التأليؼ لمصفوؼ المتتابعة فإف كؿ لجنة تضع نصوصًا دوف مراعاة 

                                                 

. 71 تعمـ المفاىيـ المغوية والدينية لدى األطفاؿ، ثناء الضبع، ص()
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النصوص في الصفوؼ السابقة، وىذا قد يؤدي إلى التكرار في المضاميف 
. واألفكار، والمفردات المغوية

     ومف مميزات المجنة الموحدة التي تقـو عمى تأليؼ المناىج المتتابعة 
أي "لممرحمة األساسية قدرتيا عمى إنجاز المنياج وفؽ المواد المترابطة، 

يتميز بربط المواد الدراسية بعضيا ببعض دوف إزالة الحواجز الفاصمة بينيا؛ 
وذلؾ بإثبات العبلقات المتبادلة بيف موضوعيف أو أكثر مف المواضيع 

الدراسية، ومف صوره ربط كؿ موضوع جديد في كؿ مادة بالموضوع السابؽ، 
. ()"أو ربط موضوعات مادة مف المواد بموضوعات مادة أخرى

ذا كانت لجنة التأليؼ واحدة وغير متعددة فإنيا قد تراعي عدة قضايا       وا 
في إعداد المنياج وبنائو؛ لكونيا تنظر إلى مراحمو نظرة شمولية ومف 

: القضايا التي ستتنبو ليا وتراعييا

الموازنة في نصوص المنياج بيف الماضي والحاضر، وعدـ التوجو إلى  -ٔ
. التراث عمى حساب إبعاد التبلميذ عف الحاضر والتفكير بالمستقبؿ

مراعاة توزيع النصوص وفؽ تعدد المجاالت ومعطيات الحياة وذلؾ  -ٕ
 روح بتغطية الجوانب الوجدانية، ومراعاة الروح الدينية، واختيار ما ينمي

اإلبداع وتشجيع الخياؿ إلى غير ذلؾ مف توزيع النصوص توزيعًا 
 .يراعي الشمولية

 .مراعاة التدرج في النصوص وفؽ المراحؿ العْمرية -ٖ

مراعاة التراكـ الكمي في بناء النصوص وتدرجيا، فمف  غير المعقوؿ  -ٗ
أف تكوف نصوص استماع الصؼ الثاني أضعاؼ النصوص في 
الصؼ الرابع مف حيث كمية كؿ نص، وذلؾ بسبب تعدد المجاف 
 .وعدـ التخطيط المسبؽ أو التنسيؽ بينيا في فترة إعداد المنياج

                                                 

. 160المناىج التربوية المعاصرة، مرواف أبو حويج، ص:  انظر()
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مراعاة ارتباط المنياج بحياة التبلميذ والبيئة المحيطة بيـ، والمعطيات  -٘
 .المتجددة حوليـ

معرفة العبلقة بيف المنياج الحالي وما يسبقو وما يتبعو، وكذلؾ  -ٙ
. معرفة مكونات الوحدة

ومف معيقات االرتقاء بميارة االستماع المعمـ مف حيث عدـ إعداده  -ٕ
إعدادًا وافيًا، وعدـ اىتمامو بيذه الميارة، ولمتغمب عمى ىذه المشكمة فبل 

 :بد مف مراعاة ما يمي

ال بد أف يكوف المدرس نفسو مستمعًا جيدًا لطبلبو لكي يدربيـ عمى  -ٔ
. ىذه الميارة ويصبح قدوة ليـ

إلزاـ المعمميف بتدريس قراءة االستماع وتوفير منياجيا في المدارس،  -ٕ
قناع المعمميف بقيمة ىذه الميارة  وضرورة متابعة الموجييف ليا وا 
وأثرىا، وذلؾ ضمف دورات تعقد لممعمميف، ومف خبلؿ المقاءات 

 .الفردية بيف الموجو والمعمـ

مراعاة الزمف المخصص لميارة االستماع بأف يكوف نص االستماع  -ٖ
قاعدة لبلنطبلؽ والتدريب وعدـ االكتفاء بالنص نفسو، وىذا يتطمب 
تدريب التبلميذ عمى إعادة بعض المسموع، وعمى تمخيصو، وذكر 
جماؿ بعض أفكاره، وكذلؾ تدريبيـ عمى الحديث  بعض جممو، وا 

والسماع ليـ فيتعمـ كيؼ يكوف متكممًا ومستمعًا، وينمي قدرتو عمى 
 .الربط والتحميؿ والتذكر

مراعاة أف يكوف المدرس بمواجية الطمبة عند قراءة نص االستماع  -ٗ
 .ليسمع التبلميذ النص ويشاىدوا حركات شفتيو في الوقت نفسو

مراعاة المواءمة والربط بيف النص المقروء وحركات المعمـ أثناء  -٘
قراءتو، ومراعاة مبلمح وجيو، وتنغيـ صوتو؛ ألف ىذه الجوانب 
تمثؿ جممة مف المعطيات التي تربط بيف النص ومضمونو؛ مما 

 .يساعد عمى وصوؿ المعمومة لممستمع
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وىنا ال بد مف وقفة عند قيمة التنغيـ وأثره في تفاعؿ المستمع مع النص 
المسموع، فالتنغيـ قيمة صوتية قد تؤثر في إيصاؿ المعنى والتعبير عنو أكثر مف 

. الكتابة
، وىو محؽ في ىذا ()(موسيقى الكبلـ):    أطمؽ إبراىيـ أنيس عمى التنغيـ

يصعب تقعيده، ومف األسمـ أف ال نحاوؿ وضع قانوف صاـر يحدد "ألف التنغيـ 
يمكف تعريؼ التنغيـ بأنو ارتفاع الصوت : "ويقوؿ تماـ حساف. ()"طريقة النطؽ

ويشكؿ التنغيـ بعدًا صوتيًا مؤثرًا يسيـ في تشكيؿ . () ..."وانخفاضو أثناء الكبلـ
المعنى وتغييره، وعمى المعمـ حيف يقرأ نص االستماع أف يراعي كيفية األداء بما 
يناسب السياؽ مف إخبار أو استفياـ أو تعجب، وقد وقؼ بعض الدارسيف عمى 

ضرورة التنغيـ لبياف داللة نص ما، حيث يضفي عميو التنغيـ داللة مغايرة لما ىو 
ويتجمى تأثير التنغيـ الداللي في الجمؿ : "عميو كتابة إذ يقوؿ حساـ البينساوي

: االستفيامية، التي تخمو مف أدوات االستفياـ، ومف ذلؾ قوؿ الشاعر

قالػػوا تحبيا قمت بيػػػرًا عدد الرمؿ والحصى والتراب 

تحبيا، ىو المبيف لداللة االستفياـ، في : فالتنغيـ الصاعد عمى مقاطع كممة
. (أتحبيا)أي كأنيا مسبوقة بيمزة االستفياـ   ()"ىذه الكممة

: ومف ذلؾ قوؿ الشاعر"

ال يكوف العير ميرًا     ال يكوف المير مير 
                                                 

. 175ـ، ص1979، 5 األصوات المغوية، إبراىيـ أنيس، دار وىداف لمطباعة والنشر، ط()
ت، .ط، د.دراسة الصوت المغوي، أحمد مختار عمر، عالـ الكتب، القاىرة، د:  انظر()

. 366 و 231ص
. 198ت،  ص.ط، د. مناىج البحث في المغة، تماـ حساف، الدار البيضاء، دار الثقافة، د()
 الدراسات الصوتية عند العمماء العرب والدرس الصوتي الحديث، حساـ البينساوي، القاىرة، ()

. 145ـ، ص2005، 1زىرة الشرؽ ط
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المير )    فكممة مير في قافية البيت مرفوعة عمى الخبرية لكممة المير قبميا 
وقد أشار كماؿ بشر إلى أف لمتنغيـ عدة وظائؼ، ومنيا السياقية الداللية . ()"(مير

حيث ينبئ اختبلؼ النغمات وفقًا الختبلؼ المواقؼ االجتماعية، عف حاالت أو "
وىذه النغمات تؤدي دورىا في . وجيات نظر شخصية في عممية االتصاؿ بيف األفراد

ويظير ذلؾ مثبًل في حاالت الرضا ... ىذا الشأف بمصاحبة ظواىر صوتية أخرى
والقبوؿ، والزجر والتيكـ والغضب، والتعجب والدىشة والدعاء، حيث تأتي الكممة في 

. () ..."صورة جممة بأنماط تنغيمية مختمفة
ذا كاف التنغيـ يمثؿ قيمة صوتية ذات أثر في تغيير المعنى لكونو فونيمًا فوؽ  وا 
تركيبي، ويؤثر في توصيؿ المعنى أيضًا فبل بد لممعمـ أف يراعي ىذه القيمة المغوية 

أثناء قراءة االستماع ليدّرب الطبلب عمى ربط الصوت بمبلمح داللتو، وليقرب 
. المعنى المختزف في النص مف أذىاف التبلميذ

وكمما راعى المعمـ األداء الصحيح في التنغيـ فإنو يعمؿ عمى شد اىتماـ التبلميذ 
 .وزيادة اىتماميـ بمضموف النص، ولو أف يدّرب التبلميذ عمى القراءة المنغمة

أجد أف المعمـ ىو  (الواقع والمأموؿ)وبعد ىذه الوقفة مع ميارة االستماع 
المحور الرئيسي في أدائيا ونجاحيا، فميما كاف المنياج ضعيفًا أو مضطربًا فإف 

المعمـ قد يتفادى ىذا االضطراب أو بعضو، ولكف ميما كاف  المنياج متميزًا فإنو أماـ 
المعمـ الضعيؼ المتردد يفقد قيمتو، وقد تبيف أف ميارة االستماع في مدارسنا ميممة 

لدى نسبة عالية مف المعمميف الضعيؼ منيـ والقوي، فكيؼ نتحدث عف ميارة 
االستماع في وقت ال يوجد منياج ىذه الميارة في المدارس وال في مستودعات الكتب 
الخاصة ببعض مديريات التربية، ولـ يقتصر التقصير عمى المعمميف بؿ تعداه إلى 
عدـ اىتماـ المشرفيف بيذه الميارة، وقد تبيف أف التعميـ في ىذه المراحؿ يقـو عمى 
ميارتي القراءة والكتابة، مع إىماؿ ميارتي االستماع والمحادثة، واألمؿ أف يعاد 

. االىتماـ بيذه الميارات وتعميميا بشكؿ تكاممي دوف تحييد بعضيا
                                                 

الدراسات الصوتية عند العمماء العرب والدرس الصوتي الحديث، حساـ البينساوي، القاىرة، ()
. 238ـ، ص2005، 1زىرة الشرؽ ط
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التعليقات والمناقشات 

: يعقوب الحمو. د. أ- 

يشير إلى أىمية االنتباه لفئة ذوي اإلعاقات السمعية مف ذوي االحتياجات 
ؿ القوؿ فييا أكثر،  الخاصة فيما يخص ميارة االستماع التي كاف يجب أف ُيفصَّ

بحيث يحدد لمف تكوف ىذه الميارة وأف ُيستثنى منيا الطمبة ذوو اإلعاقات 
. السمعية

: مسارع الراوي. د. أ- 

فيما إذا كانت المغات األخرى ُتدرِّس مياراتيا مجزَّأة كما -  مستغرباً –يتساءؿ 
فيو يرى أنو ال . الخ...ُتدَّرس ميارات المغة العربية مف إمبلء وخط وكتابة ومطالعة

ًا ما، ال ُبدَّ وأف يكوف فيو التَّْعبير  تجزئة في األصؿ، فالمعمـ حيف يدرِّس نصَّ
والقراءة والخط واإلمبلء والكتابة وكذلؾ االستماع الذي ىو االنتباه مؤديًا إلى ميارة 
. التفكير في نياية األمر وىكذا، فبل يمكف فصؿ ىذه الميارات عف بعضيا البعض

: فتحي غانم. د- 

يؤكد إيبلء ميارة االستماع مف مشرفي التربية في وزارة التربية والتعميـ 
شرافيـ الميداني . الخاص أىمية كبيرة في دوراتيـ التدريبيَّة وا 

: حامد قنيبي. د- 

َوال َتْقُؼ َما َلْيَس : زيد القرالة لو بنى بحثو عمى اآلية القرآنية. تمنَّى عمى د
ـٌ ِإفَّ السَّْمَع َوالَبَصَر َوالُفَؤاَد ُكؿُّ ُأوَلِئَؾ َكاَف َعْنُو َمْس  ؛ {36:اإلسراء} الً ؤوَلَؾ ِبِو ِعْم

وذلؾ ألف إغفاؿ قيمة السمع مف البعض ما ىو إال جيؿ بقيمة السمع التي قدَّميا 
. اهلل عمى نعمة البصر لما ليا مف دور في اإلدراؾ الذي ال يتأتى إال بيا
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: أمين الكخن. د. أ- 
يرى أف ميارة االستماع يمكف تعزيزىا في جميع المواد وليس فقط في مادة المغة 

. العربية
كما يشير إلى أنو ال مبرر لعدـ تدريس نصوص االستماع في حاؿ عدـ توفر 

. كتيب االستماع في أيدي المعمميف؛ وذلؾ لتوفر ىذه النصوص في أدلة المعمميف
: محمد الريماوي. د- 

و، الذي يرى عف ُبعد والذي يتقف عممية  يرى أف نبحث عف المعمـ المرشد، الموجِّ
. التعميـ، ال أف نرضى ونكتفي بالمعمـ التقميدي الذي تعودنا أف نراه لسنوات طويمة

: عاطف فضل باإلنابة عن الدكتور زيد القرالة. رد د- 
يعزو طريقة المعمـ في التدريس إلى ظروفو االجتماعية، فكؿ معمـ لو ظرؼ 

كمنا يعرؼ الوضع االقتصادي الذي يعاني منو المعمـ في : مختمؼ عف اآلخر، ويقوؿ
ببلدنا والذي بالتأكيد سينعكس سمبًا عمى أدائو أو تركو لبعض الميارات التعميمية 

. الميمة
وفي حديثو عف تجزئة تدريس الميارات المغوية في منياج المغة العربية، يرى 
نما تجتمع كؿ ىذه الميارات في النص  أنيا تجزئة ظاىرية وألغراض تدريسية، وا 

الواحد أو الحصة الواحدة، كما ىو األدب العربي، فيو كؿٌّ متكامؿ لكف وألغراض 
فالتكاممية موجودة في اإلطار . الخ...ميارة نحو، وببلغة، وصرؼ،: تدريسية نقوؿ

. الكمي لكنيا مجزَّأة ألغراض تدريسية
وفيما يخص ذوي اإلعاقات السمعية، يرى أف ىذه الورقة كتبت عف الفئة الشائعة 

ولـ يتطرؽ الباحث األستاذ الدكتور زيد القرالة لفئة ذوي اإلعاقات السمعية وربما 
. تتناوليـ أوراؽ خاصة يقدميا مختصوف في التربية الخاصة

فتحي غانـ فيما يخص االىتماـ بميارة  االستماع في . وفي معرض ردِّه عمى د
القرالة تناوؿ في بحثو القطاع الحكومي وبعض . إف د: المدارس الخاصة يقوؿ

اىتماـ بعض المدارس الخاصة بميارة -  حقيقة–المدارس الخاصة، وقد ذكر 
 .االستماع


